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Ze stolicy na prowincję 
O wędrowaniu na Północ, historiach lokalnych i pamiętaniu

Aleksandra Paprot: Spotykamy się, by po-
rozmawiać o tym, w jaki sposób lokalność wpływa 
na  pana twórczość literacką. W powieściach: Samo
-loty, Stroiciel lasu, Kino krótkich filmów opisuje 
pan losy M – głównego bohatera. Wychowuje się on i 
dorasta w Warszawie, w czasach głębokiego PRL-u. 
On i jego rodzina doświadczają wiele złego ze strony 
systemu komunistycznego. Po latach trafia na Powiśle 
i Żuławy na północy Polski, gdzie znajduje spokój. 
Pana historia jest podobna – pochodzi pan z Warsza-
wy, mieszka pan na Powiślu, a pracuje na Żuławach. 
Na ile losy M są tożsame z pana doświadczeniami?

Marek Stokowski: Losy bohatera tych powieści 
wiążą się do pewnego stopnia z moim własnym lo-
sem, ale to oczywiście nie są historie ściśle autobio-
graficzne. Pewne związki pomiędzy autorem a jego 
bohaterem wynikają najczęściej z faktu, że podczas 
pisania garściami czerpie się ze swojego osobistego 

doświadczenia. Rys autobiograficzny jest bardzo 
wyraźny na przykład w kwestii skomplikowanej re-
lacji bohatera do Warszawy. Podobnie jak M, mam 
z Warszawą bardzo głęboki problem i  nie potra-
fię go pojąć. Myślałem, że może pisząc te powieści 
bardziej zrozumiem siebie, bo najczęściej teksty 
są o wiele mądrzejsze od ich autora. Ale tak się nie 
stało, nadal nie wiem, dlaczego Warszawa nie jest 
moim ukochanym miejscem na ziemi. Owszem, 
pewne przestrzenie w tym mieście są mi bardzo bli-
skie, na przykład te pomiędzy Wilanowem a Sta-
rym Miastem, a także Okęcie – dzielnica mojego 
dzieciństwa, jednak z całym okrucieństwem muszę 
powiedzieć, że nie tęsknię za Warszawą, a nawet 
nie lubię tam jeździć. Nic dziwnego, że nie miałem 
żadnego kłopotu z przeniesieniem się na północ. 
To bardzo tajemnicza sprawa, której – jak już mó-
wiłem – nie rozumiem. Jakaś próba odpowiedzi 
na to błyska w Stroicielu lasu, kiedy bohater widzi, 

z  M a r k i e m  S t o k o w s k i m  

r o z m a w i a  A l e k s a n d r a  P a p r o t
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Aleksandra Paprot

Urodzona w 1988 roku w Malborku. Etnolog i kulturoznawca, doktorantka w Instytucie 
Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
Wiceprezes Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”.

że w okolicach Białej Góry płonie Wisła. Rzeka jest 
cała czerwona od ognia. M rozumie, że są to łuny 
pożarów powstańczej Warszawy, które dopłynęły 
tu, na skraj Żuław, z ponad półwiecznym opóźnie-
niem. M pojmuje, że właśnie w tym pożarze jest 
jego Warszawa, że to miasto zostało dlań utraco-
ne w ogniu. Po katastrofie powstania i katastrofie 
komunizmu nie potrafi zaakceptować tego miasta. 
Tak samo jak ja. To dziwne, bo przecież urodziłem 
się w 1957 roku, nie znam Warszawy przedwojen-
nej. Nie jestem kimś, kto zapamiętał dawne miasto 
i nie może się pogodzić z obecnym. Wychowałem 
się w Warszawie powojennej – mieście Gomułki 
i Gierka, ale męczę się tam strasznie. Istotne zna-
czenie ma zapewne fakt, że mój ojciec był powstań-
cem warszawskim i że wielokrotnie słyszałem opo-
wieści moich rodziców i dziadków o Warszawie 
sprzed katastrofy. Tymczasem tutaj, na północy, 
odnalazłem coś, co sprawia, że tęsknię za tą okolicą 
niemal od razu, kiedy ją opuszczam. Wiem, że tu, 

nad dolną Wisłą jest moje miejsce. Nie jestem jed-
nym z tych emigrantów, którzy marzą pod koniec 
życia, aby spocząć w rodzinnej ziemi. Moja rodzin-
na ziemia jest teraz tutaj.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Warszawy. Wspo-
mniał pan o tym, że ojciec był powstańcem warszaw-
skim. Czy pana rodzina była z tym miastem związa-
na od pokoleń?

Mama i ojciec pochodzili z rodzin zakorzenio-
nych w stolicy od lat. Co prawda mama wychowała 
się na Okęciu, a ta dzielnica przed II wojną świato-
wą stanowiła osobną gminę, tyle że dobrze skomu-
nikowaną z centrum miasta. Moi bliscy mieszkali 
tam dlatego, że dziadek pracował w Polskich Zakła-
dach Lotniczych. Rodzina ze strony ojca od kilku 
pokoleń związana była ze Śródmieściem, mieszkała 
w kamienicy przy ulicy Chmielnej. Co ciekawe, jako 
pierwszy opuścił Warszawę mój ojciec. On wkrótce 

Marek Stokowski

Urodzony w 1957 roku, pochodzi z Warszawy. Od lat 80. XX wieku pracuje jako kustosz w Mu-
zeum Zamkowym w Malborku. Prowadzi także zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach 
Młodzieżowego Klubu Przyjaciół Zamku. Zasiada w redakcji Kwartalnika Społeczno-Kultu-
ralnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”. To prozaik i poeta, który w swojej twórczości 
literackiej przedstawia wątki lokalne oraz regionalne Żuław i Powiśla. Nawiązuje do historii 
tych obszarów i wydarzeń społeczno-kulturowych z okresu średniowiecza oraz XX wieku. Au-
tor Snów dla dorosłych i dla dzieci oraz wielu publikacji poświęconych Zamkowi Malbork. Jego 
powieści Samo-loty, Stroiciel lasu i Kino krótkich filmów były czytane w odcinkach przez aktorów 
MUMIO w Trzecim Programie Polskiego Radia.
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po wojnie został aktorem, a na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku przestał grać w teatrach stołecznych 
i zaczął wieść życie aktora prowincjonalnego, prze-
nosząc się z miasta do miasta i kończąc swoją drogę 
zawodową i życiową w Gdyni.

Dlaczego wyjechał pan z Warszawy na prowincjo-
nalne Powiśle i Żuławy?

Ambitny psycholog doszukałby się zapewne 
czegoś w moim dzieciństwie. Jak już wspomnia-
łem, mój ojciec dostawał angaże w różnych mia-
stach w  Polsce. Zaczęło się wtedy nasze wędro-
wanie po kraju. Kilka lat tu, kilka lat tam. Jeszcze 
w  okresie przedszkolnym mieszkałem z rodzicami 
w Olsztynie. W owym czasie filią teatru olsztyńskie-
go był teatr elbląski, w związku z tym zespół teatru 
olsztyńskiego przyjeżdżał do Elbląga na trzy miesią-
ce i mieszkaliśmy wtedy w tym mieście. Poza tym 
teatr olsztyński robił tak zwane objazdy z  przed-

stawieniami. Jeździliśmy po Warmii i Mazurach. 
Myślę, że właśnie wtedy musiałem zauroczyć się 
Północą. Bardzo lubię tę krainę, lubię jej  światło, 
które ma w sobie coś ze światła Skandynawii. Jed-
nak przyczyny, dla których wyjechałem z Warszawy 
zaraz po zakończeniu studiów, były i  inne, i – jak 
już wspominałem – wielu z nich do dzisiaj nie poj-
muję. Jedna z nich wydawała mi się wtedy się nader 
oczywista – był to rok 1981, jeszcze przed stanem 
wojennym. Przeżywałem wielkie udręczenie War-
szawą jako miastem, w którym komuniści dokręcili 
nam śrubę. To był rodzaj terroru ekonomicznego 
skierowanego przeciwko społeczeństwu. O wszyst-
ko trzeba było rozpaczliwie walczyć, o każdy kawa-
łek sera czy masła. Wszędzie stały kilometrowe ko-
lejki. I do tego te zatłoczone autobusy, które mi się 
śnią aż do dzisiaj! I te śmierdzące zsypy w blokach. 
To wszystko razem sprawiało, że  w  każdą sobotę 
i niedzielę maniakalnie uciekałem do lasu. Jeździ-
łem w okolice Podkowy Leśnej. Aż pewnego dnia 

pomyślałem, że po prostu już tak być nie może, 
nie  można ciągle czekać na  sobotę i  niedzielę jak 
na oddech, nie można ciągle uciekać. Jak się pragnie 
być w zieleni, to po prostu trzeba w niej zamieszkać, 
żeby stała się codziennością. Z  jednej strony była 
to ucieczka przed koszmarem miasta zmiażdżone-
go przez komunistów, a z drugiej – tęsknota za ży-
ciem w  przyrodzie. Wtedy już zaczynałem pisać, 
a  zazwyczaj pisałem w  lesie. Chodząc. Nie mogę 
też nie wspomnieć o tym, że z północy, ze Starego 
Targu, pochodzi moja żona. Jechałem też do niej. 
Dodam, że  moja decyzja, aby opuścić Warsza-
wę, była wstrząsem dla mojej mamy. Według niej 
to było coś, czego się nie robi, rodzaj szaleństwa.

W Stroicielu lasu w jednej ze scen M znajduje 
w bibliotece przewodnik, w którym trafia na zdjęcie 
lasu na Powiślu. Następnie decyduje, że tam powi-
nien zamieszkać. Czy to historia prawdziwa?

Tak. W roku 1983 na krótko wróciliśmy z żoną 
do Warszawy. Zacząłem tam pracę w Bibliotece 
Dzielnicowej Warszawa Wola. Potwornie się tam 
męczyłem. I w bibliotece, i w martwym mieście. 
Pewnego dnia siedziałem przy stoliku do wydawa-
nia książek. Akurat nikogo nie było, więc zacząłem 
przeglądać biblioteczkę podręczną. Jakimś cudem 
trafiłem na przewodnik po okolicach Sztumu, 
rzecz autorstwa Franciszka Mamuszki. Otworzy-
łem tę  broszurę na zdjęciu rezerwatu roślinności 
stepowej w  Białej Górze. Od razu wiedziałem, 
co będzie dalej. Koniec! Wyjeżdżamy. I dla żony, 
i dla mnie był to powrót do miejsc, w których na-
prawdę pragniemy być.

Północna Polska to tereny z trudną historią. 
Po  II  wojnie światowej dawne Prusy Wschodnie 
musiała opuścić ludność pochodzenia niemieckiego. 
Ich  miejsce zajęli nowi osadnicy z centralnej i po-
łudniowo-wschodniej części Polski oraz z Kresów 
Wschodnich, a w 1947 roku także ludność ukraińska. 
Przyjechał pan tutaj na początku lat 80. XX wieku. 
Jak wyglądało pana „zakorzenianie się” na Powiślu 
i Żuławach? Co pana zaskoczyło?

Przez pierwsze miesiące po przyjeździe ży-
łem w oszołomieniu. Nie wiedziałem, że w Pol-
sce są  obszary z tak niesłychanym przemiesza-
niem kulturowym, z tak wyraźnymi napięciami 
i tragediami społecznymi. Siedząc w Warszawie, 
nie  miałem pojęcia o mazurskiej i powiślańskiej 
akcji przesiedleńczej. Historie ludzi, którzy przed 
wojną walczyli tu o polskość, a po wojnie zostali 
zmuszeni do emigracji, stały się w dużej mierze 
inspiracją tomiku Dzień nad ciemną rzeką. Jed-
na trzecia tych wierszy to teksty o tym dramacie. 
O  ludziach, którzy głosowali za przyłączeniem 
Powiśla do państwa polskiego podczas plebi-
scytu 11  lipca  1920  roku, którzy posyłali dzieci 
do  polskich szkół, co było wówczas niemal he-
roizmem, którzy mieli portret marszałka Piłsud-
skiego na  ścianie, a  po wojnie byli traktowani 
jak „szwaby”. Celowo używam tego paskudnego 
słowa, żeby pokazać, jak bardzo ich  tutaj tępio-
no, poniżano. Najpierw Sowieci, potem władza 
komunistyczna zabierała im wszystko. Ta ziemia 
objawiła mi i inne swoje dramaty, na przykład 
widoczne do  dzisiaj przerwanie wielowiekowej 
tradycji kulturowej. Od  kiedy tu  przyjechałem, 
odnosiłem wrażenie, że w  relacjach codziennych 
ludzie zachowują się inaczej niż w pozostałych re-
gionach Polski. Tu dzieci nadzwyczaj rzadko mó-
wią „dzień dobry” nieznajomym, zupełnie inaczej 
niż na wsi kieleckiej czy kociewskiej. Rozgrywa-
na jest przykra gra społeczna, polegająca na tym, 
by  się nie  zauważać. W  Malborku pozdrowie-
nia na  ulicy są bardzo rzadkie. Do dzisiaj mnie 
to  zdumiewa. Co  to  za  gra? Dlaczego jest pro-
wadzona? Skąd te  uniki? Czy  ów  chory obyczaj 
nie zrodził się ze  strachu i niechęci do drugiego 
człowieka, który może dla nas stanowić zagroże-
nie? Bo jest obcy, w gruncie rzeczy nie wiadomo 
skąd. Tu ludzie przeżyli szczególnie trudną histo-
rię – najpierw hitleryzm i prześladowania mniej-
szości polskiej, a potem wymieszanie narodów 
i rządy komunistyczne. Być może te traumatycz-
ne doświadczenia i pozrywane, pomieszane wię-
zi społeczne skutkują tym, że ludzie nie potrafią 
i nie chcą zaufać innemu człowiekowi.
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Jak na początku zgłębiał pan wiedzę na temat 
regionu i historii lokalnych? Czy odwoływał się pan 
do książek, czy rozmawiał Pan z ludźmi?

Na początku nie szukałem informacji po  to 
by pisać, tylko jak każdy przyjezdny obserwowa-
łem z zaciekawieniem otaczający mnie nowy świat: 
lasy, pola, miasta, zamki i ruiny dworów. Następ-
nym krokiem było już szukanie wiedzy w książ-
kach, na przykład o tym, kto w dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Waplewie Wielkim 
czy Kałdowie. Punktem zwrotnym w moim życiu 
i poznawaniu tej ziemi było podjęcie pracy w Mu-
zeum Zamkowym w Malborku w 1983 roku. Mu-
siałem nauczyć się zamku, a nie można było tego 
uczynić, nie zdobywając wiedzy o regionie. Zamek 
nie jest wieżą z kości słoniowej, jest zakorzenio-
ny w całych Prusach i – szerzej – w naszej części 
Europy. Wkrótce zacząłem też prowadzić zaję-
cia dla młodzieży, a to zawsze wymaga solidnych 
przygotowań, solidnej wiedzy. W dodatku sporo 
podróżowałem po okolicach. To było bardzo in-
tensywne uczenie się tej ziemi.

Od wielu lat prowadzi pan zajęcia edukacyj-
ne w  zamku w Malborku. Miałam przyjemność 
uczestniczyć w nich przez trzy lata będąc w liceum. 
Czy przez lata ich formuła ewoluowała? Czy obecnie 
podczas zajęć stara się pan przybliżać młodzieży wąt-
ki regionalne i lokalne?

Zamek jest w centrum naszego zainteresowa-
nia, ale nie jest jedynym tematem zajęć. Staram 
się go zawsze pokazywać w szerszym kontekście. 
W  pierwszym roku naszych spotkań rozmawia-
my z młodzieżą o zamku w czasach krzyżackich. 
Poznajemy – tydzień po tygodniu – kolejne jego 
części. Zawsze staram się go ukazywać w odnie-
sieniu do regionu. Musimy wiedzieć, dlacze-
go został wybudowany tu, a nie gdzieś indziej. 
Zależy mi  też na  tym, aby młodzi ludzie mieli 
świadomość, że  Malbork nie mógł istnieć bez 
Żuław, bez czerpania soków z  tej ziemi. Mam 
tu na myśli przede wszystkim system żuławskich 
folwarków. W drugim roku spotkań zamkowych 

teraz zboże, walczyła polska husaria (Trzciano). 
Historię chcę pokazywać w terenie, w  jej natu-
ralnym kontekście. Podczas naszych objazdów 
terenowych młodzi ludzie mają okazję przyjrzeć 
się miejscom i  zapamiętać to, co  być może jest 
najwspanialsze w  naszych okolicach i do czego 
warto wracać, z czego mogą być dumni. Podczas 
wycieczek pokazuję im na przykład tzw. Sklepie-
nie Jurkowickie1. Zazwyczaj nikt nie ma bladego 
pojęcia o  tym, że gdzieś, koło dawnego PGR-u, 
w polach, na  łące, znajduje się ważny zabytek 

1 Sklepienie Jurkowickie to akwedukt wzniesiony nad Jurko-
wicką Strugą. Stanowi on odcinek Młynówki Malborskiej, 
zwanej także Kanałem Juranda. Jest to fragment konstruk-
cji hydrotechnicznej zaprojektowanej i wykonanej w latach 
1280–1320 przez Krzyżaków, za pomocą której z Jeziora 
Dzierzgoń dostarczano wodę do Malborka. Obiekt znaj-
duje się na trasie wyznaczonego w 2012 roku niebieskiego 
Szlaku Kościołów Powiśla. (Ten i pozostałe przypisy po-
chodzą od Redakcji).

przyglądamy się czasom polskim. I tutaj kontekst 
geograficzny i kulturowy ma fundamentalne zna-
czenie. W ostatnich latach robimy też objazdy 
terenowe. Mają one głównie charakter histo-
ryczny, ale i przyrodniczy. Jeździmy po Powiślu, 
Żuławie Kwidzyńskiej i Wielkich Żuławach, od-
krywając tajemnice tych krain. Trzeba pamiętać 
o tym, że uczestnicy prac Młodzieżowego Klubu 
Przyjaciół Zamku po  zrobieniu matury zazwy-
czaj opuszczają Malbork i  jego okolice. Ruszają 
na studia i rzadko wracają do Malborka. Bardzo 
mi  zależy, aby wyjechali stąd nie tylko z wie-
dzą o  zamku, ale  także o regionie. Dostrzegam 
bowiem paradoks: bywa, że ludzie mieszkający 
tu  na  co  dzień nigdy w  życiu nie byli w miej-
scowościach, które są niedaleko od  ich domów, 
a  jeśli nawet byli, to  nie mieli pojęcia, że  po-
chodzi stamtąd błogosławiona Dorota (Mątowy 
Wielkie) albo że  na  polach, na  których rośnie 

inżynierii średniowiecznej. Odwiedzamy też pa-
łac Sierakowskich w Waplewie Wielkim, choćby 
dlatego, żeby młodzież miała świadomość, co się 
tam działo w  dwudziestoleciu międzywojen-
nym2. Tuż obok Waplewa Wielkiego są Tulice, 
gdzie w walkach uczestniczyła Inka (sanitariusz-
ka 5 Wileńskiej Brygady AK). Jeździmy, spraw-
dzamy, jak wygląda okolica, która była scenerią 
dramatu. Pamiętam siebie w wieku maturzystów 
i wiem, jak duże znaczenie dla  mnie miały po-
dobne wyprawy, na  przykład rajdy harcerskie. 
One we mnie zasiały to wszystko, co potem wzra-
stało przez całe moje życie. Teraz chcę takie do-
świadczenia ofiarowywać innym.

Jak młodzi ludzie reagują na historię lokalną 
w terenie?

Nie wiem, jak to jest potem, jak to dojrzewa, 
czy ziarno wydaje owoce. Natomiast same wypra-
wy bywają chwilami wielkiej radości. Nasze grupy 
zamkowe różnią się od klas szkolnych, bo te mają 
często charakter grup przymusu. W klasach szkol-
nych zawsze jest grono rozrabiaków, a  w  takim 
gronie bardzo trudno jest utrzymać skupienie 
i działać w atmosferze szacunku wobec ludzi i świa-
ta. W  Młodzieżowym Klubie Przyjaciół Zamku 
nie  ma takich problemów. Każda osoba pojawia 
się na zajęciach z własnej woli. W związku z tym 
są to ludzie, z którymi bardzo dobrze się pracuje, 
nie ma żadnych problemów natury wychowawczej.

Współcześni mieszkańcy tzw. Ziem Odzyskanych 
przyłączonych do Polski po II wojnie światowej nadal 
mają trudność z uznaniem obcego dziedzictwa kul-
turowego za swoje. Poszukuje się wyznaczników ich 
tożsamości w celu budowania „małych ojczyzn”.

2 Po plebiscycie 11 lipca 1920 roku Powiśle zostało przyłą-
czone do Prus Wschodnich. Mimo tego, głównie w okoli-
cach Sztumu, formowały się środowiska działaczy propa-
gujących polskość tych ziem. Dużą rolę odegrał m.in. ród 
arystokratyczny Sierakowskich, który posiadał swój pałac 
w  Waplewie Wielkim. Obecnie powstaje tam Muzeum 
Tradycji Szlacheckiej, które będzie oddziałem Muzeum 
Narodowego w Gdańsku.
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W procesie budowania naszej północnej tożsa-
mości widzę nowe niebezpieczeństwo. Wiadomo, 
że  w  czasach komunistycznych nie wolno było 
mówić o tym, że tutaj w ogóle byli, mieszkali, pra-
cowali jacyś Niemcy. Zwłaszcza Niemcy, bo inne 
nacje mogły być od biedy wspominane. Natomiast 
potem, kiedy już wolno było o mówić o Niemcach, 
nastąpiło silne odreagowanie, zauroczenie niemiec-
kością. Przez lata gałąź była mocno przegięta w jed-
ną stronę, więc ostatnio poszła mocno w drugą, 
tak mocno, że aż czasami ogarnia mnie przerażenie. 
W literaturze widać to na przykład w prozie gdań-
skiej. Pojawiają się autorzy, którzy – bezrefleksyjnie 
zafascynowani twórczością Güntera Grassa – starają 
się za wszelką cenę tworzyć nową powieść grassow-
ską. Zamiast własnej. W tej nowej powieści gdań-
skiej uderza fascynacja mieszczańską kulturą nie-
miecką, smakowanie odnalezionego wieszaka, ko-
mody czy zacnej zastawy stołowej. Czasem zbliża się 
to do granicy ślepego uwielbienia dla cywilizacji nie-
mieckiej, ze słabo skrywanym lekceważeniem kultu-
ry polskiej. Wprawia mnie to w zdumienie i przera-
żenie. W latach 60. XX wieku mieliśmy kłamliwe 
negowanie istnienia i wartości tradycji niemieckiej 
na tych terenach, a teraz wyczuwam negowanie war-
tości tradycji polskiej. Nie mówi się, że tu, na Powi-
ślu i Żuławach, przez trzysta lat było Królestwo Pol-
skie i w tym czasie wydarzyły się bardzo ważne i cie-
kawe kulturowo rzeczy. Boję się, że po tym długim 
czasie kłamstwa spod znaku „nie  było tu żadnych 
Niemców” nadszedł okres ślepej fascynacji wyciąga-
nymi z piwnic butelkami z kapslem na drucie, nie-
mieckimi nazwami ulic, śladami browarów i  skle-
pów mydlarskich. To zaczyna być groźne. Nie tylko 
dla naszej wiedzy, ale i dla pewnego sprawiedliwego 
osądu przeszłości. I dla naszej przyszłości. I dla toż-
samości! Zapewniam, że  nie  marzy mi  się powrót 
do kłamstw z okresu PRL-u! Marzę po prostu o wy-
ważeniu proporcji, o zachowaniu równowagi i pew-
nej lojalności wobec naszych przodków.

Wydaje mi się, że mamy do czynienia z przesadną 
sentymentalizacją przeszłości. Jakiś czas temu natknę-
łam się na pojęcie „sepizacja”. Pierwotnie dotyczyło 

ono fotografii, ale zastosowano je jako termin odno-
szący się do zatuszowania pewnych wydarzeń – kolo-
rów, które niekoniecznie miały pozytywny wydźwięk.

Dlatego ośmieliłem się w Kinie krótkich filmów 
pozwolić mojemu bohaterowi spotkać dziewczy-
nę, warszawiankę, uciekinierkę z obozu koncen-
tracyjnego Stutthof, która mówi straszne rzeczy. 
Bauerzy, którzy są tak uwielbiani przez piewców 
miejscowej niemieckości z jej zadbanymi, czy-
ściutkimi gospodarstwami rolnymi, brali ze Stut-
thofu więźniów jako siłę niewolniczą i traktowali 
ich z bezwzględnością i okrucieństwem. Oczywi-
ście nie wszyscy. Pisząc tę scenę, opierałem się na 
relacjach świadków. Trzeba pamiętać o różnych 
stronach tamtej rzeczywistości. Tak, były dobre 
szkoły, koleje i  browary, ale była też straszna 
zbrodnia. W latach PRL-u narzucano nam prze-
konanie, że „tu zawsze była Polska”. Teraz obija 
mi się o uszy, że „tu nigdy nie było Polski, a jak 
była Polska, to było dziadostwo”, co  też jest ab-
solutną nieprawdą. Gra, która się toczy od setek 
lat, polega na tym, że nasi sąsiedzi z obu stron 
starają się wmówić światu i nam, że nie zasługu-
jemy na swoje państwo, bo Polacy są beznadziej-
ni. Dochodzi do tego, że sami Polacy łapią się 
na myśleniu, że może lepiej byłoby dla tej ziemi, 
dla tego kawałka Europy, gdyby w tym miejscu 
były inne państwa, bo wtedy lepiej by się dzia-
ło. Polacy mogliby tu ewentualnie sprzątać. Jak 
można się godzić na takie przerażające myślenie? 
W  Kinie krótkich filmów jest jeszcze inna scena. 
Bohater przechodzi z psem przez Nowy Dwór 
Gdański i robotnicy częstują go obiadem, a Wabi 
dostaje jedzenie w porcelanowym nocniku. Oka-
zuje się, że ten nocnik i sztućce zostały wykopane 
w czasie robót budowlanych. Jeden z robotników 
wypowiada zdanie, jakie od czasu do czasu bywa 
do usłyszenia na Północy: „Niemiec tu i tak wró-
ci, bo to wszystko niemieckie”. Wtedy M mu 
odpowiada, że Nowy Dwór i jego okolice nale-
żały niegdyś do rodziny króla Jana. A którego? 
Sobieskiego. Robotnicy żałują, że nigdy o tym 
nie słyszeli, bo gdyby wiedzieli, to z pewnością 

bardziej czuliby się u siebie. Tu jest ten problem! 
Kto w ogóle wie, że w zamku nad Nogatem była 
czasowa rezydencja królów Polski, że funkcjono-
wało tu pierwsze ministerstwo w dziejach Rzeczy-
pospolitej – Komisja Morska3? Tu właśnie, nie 
w  Gdańsku, nie w Warszawie, nie w Krakowie, 
tylko w Malborku! Kto  wie o tylu innych waż-
nych faktach, które tworzą lub mogłyby tworzyć 
nasze związki z tą ziemią?

Czy przyjdzie moda na taką historię?

Myślę, że tak. Nasi sąsiedzi od dziesiątków lat 
tworzą politykę historyczną w bardzo udany, kon-
sekwentny sposób. Wydają na to masę pieniędzy. 
Za pomocą państwowej polityki historycznej, wy-
rażanej poprzez przyznawanie stypendiów, organi-
zację konferencji czy finansowanie publikacji, nasi 
sąsiedzi przypominają: „My tu byliśmy!”. A Polacy, 
jak zwykle, są w podobnych działaniach bardzo nie-
zręczni i niekonsekwentni. Istnieje też rodzaj rywa-
lizacji w opowiadaniu historii tej ziemi. Jest to za-
razem walka na talenty, bo im lepiej opowiedziana 
jest historia – literacka czy filmowa – tym mocniej 
wbija się w szeroką świadomość społeczną. Według 
mnie literacka walka na talenty o Gdańsk jest w tej 
chwili całkowicie przegrana, ponieważ widać, że ta-
lenty naszych pisarzy są znacznie mniejsze od talen-
tu Grassa. Nie jestem jego wielbicielem, natomiast 
muszę przyznać, że Blaszany bębenek robi wrażenie. 
Przeglądałem ostatnio jakiś ważny turystyczny por-
tal internetowy, gdzie była mowa o Gdańsku. Na 
dole podano sugerowane lektury, a wśród nich był 
Blaszany bębenek. Ta powieść jest świetnie napisa-
na i działa na wyobraźnię, a to oznacza, że przema-
wia do ludzi. Powiadam, wydaje się, że przegrywa-
my w walce na talenty i opowiadanie o rodzinnej 
ziemi. Podobnie jest z opowiadaniem o II wojnie 
światowej. Dla ludzi Zachodu wiedza o  tych wy-
darzeniach pochodzi głównie z filmów Szeregowiec 
Ryan i Lista Schindlera. Nasza opowieść o tej woj-
nie prawie nie istnieje albo nie dociera do szerokiej 

3 Komisja Morska została powołana do istnienia przez króla 
Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku.

publiczności. Ale może pojawią się w końcu pol-
skie wielkie talenty narracyjne w dziedzinie prozy 
czy filmu, i będziemy mieli szansę przekonywująco 
opowiedzieć o tej ziemi sobie i innym.

Współpracuje Pan ze Stowarzyszeniem Wspólno-
ta Kulturowa „Borussia” z Olsztyna, które postuluje 
otwarty regionalizm. Jednocześnie tworzy ono narra-
cję o Prusach Wschodnich jako Atlantydzie Północy. 
Na ile zgadza się Pan z tym stanowiskiem? Czy tę nar-
rację można byłoby przełożyć na Powiśle i Żuławy?

Czasami używam sformułowania „Atlantyda 
Północy”, które jest stworzone przez Kazimierza 
Brakonieckiego4. Może trochę w innym znaczeniu, 
bo on, o ile dobrze rozumiem jego intencje, zawęża 
je do czasu przed 1945 rokiem. „Atlantyda Półno-
cy” oznacza w tym ujęciu cywilizację niemiecką 
czy pruską, która została zniszczona przez czołgi 
sowieckie, a potem przez system komunistyczny. 
Według mnie ta metafora jest bardzo nośna. Ale dla 
mnie jest bardziej użyteczna w dużo szerszej per-
spektywie historycznej, bowiem spostrzegam nie 
jedną, a kilka Atlantyd między Wisłą a Niemnem. 
Co roku prowadzę zajęcia dla kleryków z Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Elblągu. Ich prze-
łożeni wymyślili coś fantastycznego. Jeżeli wyświę-
ceni księża i diakoni trafią do parafii na obszarze 
historycznych Prus, to powinni posiadać wiedzę 
o tych zatopionych Atlantydach. Przecież oni będą 
pracować najczęściej w kościołach zbudowanych 
w czasach krzyżackich, będą mieli do  czynienia 
z ludźmi, którzy nie mówią sobie „dzień dobry”, 
którzy z jakichś tajemnych powodów się nie lubią, 
chociaż nigdy nie było specjalnego powodu, żeby 
się znienawidzili. Ci księża będą mieli z tym 
wszystkim problemy. Klerycy są oczywiście stąd, 
bo to są chłopcy z naszych wsi i miasteczek, ale jest 
tak, że ryba często nie widzi wody, w której pły-

4 Hasło to zostało prawdopodobnie spopularyzowane publi-
kacjami albumu i książki: K. Brakoniecki (red.), Atlantyda 
Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii, Galeria Sztuki 
Współczesnej w Olsztynie, Olsztyn 1993; K. Brakoniecki, 
Atlantyda Północy. Atlantis des Nordens, tłum. W. Lipscher, 
„Borussia”, Olsztyn 1998.
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wa. Więc trzeba tę rybę wyjąć z wody i pokazać jej: 
„Zobacz, to jest woda”. Zajęcia dla kleryków 
są oczywiście tylko niewielkim elementem całości, 
są próbą otwierania oczu na ten region, na  jego 
skomplikowanie. Przyszli duchowni przyjeżdżają 
do zamku, żeby przede wszystkim – używam wtedy 
tej metafory – zobaczyć Atlantydę krzyżacką, która 
w fundamentalny sposób ukształtowała przestrzeń 
naszego regionu, drogi, wsie i miasta, pola i znacz-
nie okrojone obszary leśne. Według mnie cały czas 
doświadczamy konsekwencji istnienia państwa 
krzyżackiego w  Prusach. Dobrych i złych. Oczy-
wiście przypominam owym klerykom, że to tylko 
pierwsza Atlantyda, a potem były inne.

Wydaje mi się, że patrzy pan jednak na historię 
poprzez pryzmat lokalności. Czy według pana lo-
kalność może stanowić kapitał społeczny? Czy nowi  
– powojenni – mieszkańcy tych terenów potrafią ko-
rzystać ze spuścizny kulturowej, którą otrzymali?

Nie mam wątpliwości, że długa tradycja i trwa-
nie danej społeczności jest czymś bezcennym. 
Wtedy ludzie mogą czuć się zakorzenieni, solidar-
ni ze sobą, oni wiedzą, skąd są, skąd idą, a jak się 
wie, skąd się idzie, to bardzo często łatwiej pojąć, 
dokąd się zmierza. To wszystko bardzo pomaga 
w  życiu. Nawet jeżeli trafia się do innego świata, 
do  wielkiego miasta albo za granicę, to dysponu-
jąc mocnymi korzeniami kulturowymi, łatwiej 
jest zachowywać równowagę duchową. Tego typu 
rozważania dotyczą tych regionów Polski, które za-
chowały ciągłość tradycji. Na Powiślu i Żuławach 
tego właściwie nie ma. Zerwanie nie nastąpiło wy-
łącznie po 1945 roku. Takie zerwania odbywały się 
tutaj kilkakrotnie. Po piętnastu wiekach trwania 
cywilizacji Prusów przyszło trzęsienie ziemi, czyli 
cywilizacja krzyżacka. Wtedy stworzył się pierwszy 
melting pot nad Dolną Wisłą. Przybyli tu ludzie ze 
wszystkich stron. Pojawiło się też bardzo silne roz-
warstwienie społeczne. Potem nastąpiła kolejna po-
tężna rewolucja, czyli pojawienie się tutaj Królestwa 
Polskiego w połowie XV wieku. I znowu – w kon-
sekwencji – przemieszanie ludności i ruchy społecz-

ne. Dalej – pierwszy rozbiór Polski (1772) i kolej-
na wolta. No i stulecia XIX  i XX z  ich wojnami, 
ideologiami i zmianami granic. Jest to więc obszar 
nieustannych politycznych i społecznych wstrząsów 
tektonicznych. Nasuwa się pytanie: czy na obszarze 
historycznych Prus możemy w ogóle mówić o ja-
kiejś jednolitej tradycji? Jeśli patrzy się na to z per-
spektywy historycznej, to  raczej nie. Przecież na-
wet nie wiadomo, do czego właściwie się odnieść. 
Czy my jesteśmy z Krzyżaków, czy może z Polaków, 
a może jesteśmy potomkami tutejszych Indian, czy-
li Prusów? Skąd my jesteśmy i kim jesteśmy? To jest 
bardzo trudne. Czy taka rozchwiana i nieoczywista 
tradycja może być wartością i zasobem, z którego 
czerpiemy, żeby budować lepszy świat? Nie wiem. 
I nie wiem, ile pokoleń musi minąć, żeby ludzie 
na naszych terenach poczuli z cała mocą, że to jest 
ich świat, za który są odpowiedzialni. Tu pozwolę 
sobie na dygresję. Kiedyś, w latach 90. XX wieku, 
zachłysnąłem się Górami Sowimi (część Sudetów). 
Namówiłem pewnego producenta, żeby zrobić 
o tym regionie film dokumentalny5. Napisałem sce-
nariusz. O dziwo ów film powstał i był emitowany 
w TVP2. Przedstawia on skrajną sytuację. Góry 
Sowie to obszar Polski, na którym nigdy w historii 
nie było Polski. Kiedy po II wojnie światowej przy-
jechali tam ludzie ze wschodu, to nie byli w stanie 
traktować tej ziemi jak swojej. Dlatego obraz znisz-
czenia był tam straszliwy. Do dzisiaj wiele domów 
i obejść jest nadzwyczaj zaniedbanych. Przez wiele, 
wiele lat na pytanie, dlaczego tak jest, odpowiada-
no: „To nie moje, ja tu jestem tylko przelotem, bo i 
tak Niemiec wróci”. U nas, na Północy, jest o wiele 
lepiej pod tym względem, choć widać enklawy wiel-
kich zaniedbań. Przecież nad Dolną Wisłą Polska 
istniała przez ponad trzysta lat i ten fakt pewnie po-
został jakoś w naszych kościach. Pewnie czujemy, 
że w chlebie z żuławskiego zboża jest jeszcze smak 
Królestwa Polskiego, walk ze Szwedami i tak dalej. 
Nic dziwnego, że na naszej Północy powstają cie-
kawe ruchy społeczne, zwłaszcza wśród młodych. 
Ludzie dobrej woli biorą się na przykład za porząd-
kowanie zapomnianych cmentarzy mennonickich 

5 Mój dom w dolinie, reż. K. Grabowski, Polska 1999.

czy ewangelickich. Pomimo tych fundamentalnych 
różnic między Powiślem i Żuławami a Górami So-
wimi naprawdę trudno określić nasz region jako 
ten, w którym spójna tradycja przodków wyraźnie 
pomaga mieszkańcom w przeżywaniu codzienności 
i budowaniu przyszłości.

Czy historie lokalne są atrakcyjne dla pana jako 
poety i prozaika?

Są bardzo różni pisarze. Jedni są piewcami wiel-
kiego miasta, np. John Dos Passos, James Joyce 
czy Bolesław Prus, a inni opowiadają o świecie pro-
wincji, jak Tarjei Vesaas. Nie porównuję się do wy-
mienionych przed chwilą mieszkańców literackiego 
Olimpu, ale sam należę do piewców prowincji. Na-
wet Samo-loty, a więc historia ulokowana w War-
szawie, są opowieścią w gruncie rzeczy prowin-
cjonalną. Okęcie było w tamtych czasach, a więc 
w roku 1970, enklawą niemal wiejską. Dla mnie 

naturalne jest opowiadanie o  świecie w  skali mi-
kro. Lubię tę perspektywę. Wydaje mi się fascynu-
jąca, dająca wielkie możliwości. Nie  dręczy mnie 
fakt, że żyję na prowincji i piszę o niej. Dla wielu 
osób prowincja jest nie do przyjęcia, bo tu nudno, 
nie ma rozrywek. Odczuwam to zdecydowanie od-
miennie. W wielkim mieście jestem za bardzo roz-
praszany przez różne wydarzenia i szum w eterze, 
a  tutaj, mieszkając na leśnym wzgórzu na  skraju 
Doliny Dolnej Wisły, czuję się skupiony, uważ-
ny, pełen nierozproszonej energii. Doceniam to, 
że  można mieć tu zaufaną piekarnię, do której 
chodzi się po  świeży chleb, i  że nie mam proble-
mu z pójściem do lekarza, podczas gdy w mieście 
nie byłem w stanie przebić się przez kolejki w przy-
chodniach. Ale  najważniejsze dla pisarza jest to, 
że tutaj, jak w soczewce, skupiają się pewne zjawi-
ska społeczne, powszechne dramaty człowieka za-
mieszkującego planetę Ziemia. Kiedy bezpośrednio 
po przyjeździe z Warszawy zamieszkałem w Starym 
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Targu, uświadomiłem sobie, że w wielkim mieście 
nigdy nie spotkałbym tylu niezwykłych ludzi. Pa-
radoks, prawda? Dla prozaika ma to fundamen-
talne znaczenie, ponieważ najczęściej bohaterowie 
powieści wywodzą się z rzeczywistości, z osobistych 
spotkań. W małej miejscowości mogłem przyjrzeć 
się bezpośrednio temu, jak funkcjonuje lokalna 
władza, środowisko nauczycielskie, kościelne, są-
siedzkie. W wielkim mieście to wszystko jest roz-
proszone, zatarte, niewidoczne. A tu wszystko wi-
dać jak na dłoni: dramaty sąsiedzkie, poniewieranie 
żony i dzieci albo radości z odwiedzin tych, co wy-
jechali za morza. Wcześniej, mieszkając w wielkim 
bloku, nie widziałem właściwie nic. Był smród 
na korytarzu, ordynarne rozmowy w autobusach, 
zaryglowane drzwi – zawsze to samo, naskórek rze-
czywistości. Dla mnie laboratoryjnymi przestrze-
niami, z których mogę czerpać pełnymi garściami, 
są miejscowości niewielkie, gdzie dramat człowieka 
ulega intensyfikacji i odsłonięciu. Poza tym nie do-

minuje tu wielka masa, widać pojedynczego czło-
wieka. Można powiedzieć, że tutaj można wyraźnie 
zaobserwować kilka postaci głównych, zupełnie jak 
w powieści. Dzięki temu opowieść o świecie staje 
się bardziej klarowna.

Chciałabym wrócić jeszcze do wątku PRL-ow-
skiego w pana książkach. Wspomniał pan o tym, 
że życie społeczne na prowincji jest bardzo wyraźne. 
W Stroicielu lasu pojawiają się dobre i złe charakte-
ry mieszkańców Starego Jaru. Dochodzi między nimi 
do  pewnych konfliktów wynikających ze związku 
„tych złych” z władzą komunistyczną.

Jest teraz tendencja, żeby cieniować historię: 
„Ach, dajmy spokój, nie przesadzajmy, wszędzie 
byli i są źli i dobrzy”. To prawda, ale tamten system 
bezgranicznie psuł ludzi. Do dzisiaj nie możemy 
się z tym uporać w najrozmaitszych przestrzeniach: 
w edukacji, w służbie zdrowia czy w życiu akade-

mickim. Mam wrażenie, że nadal trawi nas tamta 
choroba, jak dotąd niewyleczona. Na wsi ta choro-
ba jest widoczna jak na dłoni. Świetnie spostrzega 
się i podłość, i cierpienie. Dosyć szybko można się 
zorientować, kto tutaj rządzi, kto ma duże wpływy, 
i kto rządzi z drugiego szeregu, kto jest szarą emi-
nencją. Doskonale widać tych wszystkich facetów, 
którzy w PRL-u trzęśli całą okolicą. Oni nadal bar-
dzo wiele znaczą i nadal czynią mnóstwo zła, ponie-
waż podtrzymują tamten styl funkcjonowania spo-
łecznego oparty na korupcji, przekrętach i  zastra-
szaniu ludzi, którzy próbują coś zmienić. Starałem 
się o tym napisać w Stroicielu lasu i nie ukrywam, 
że byłem za to bardzo krytykowany. Nie  za  fakt, 
że wyjąłem trupa z szafy, bo nie ja jeden to uczy-
niłem, tylko za  to, że  tak radykalnie to pokaza-
łem. Bez cieniowania, bez  udawania, że  w  sumie 
jest swojsko, wesoło i przyjemnie. Stroiciel lasu jest 
bajką, bo całą tę historię opowiada zwierzę – pies 
Wabi. A w bajce pewne rzeczy są wyostrzone. Mam 
wrażenie, że rozpaczliwie potrzebujemy tego wy-
ostrzenia. Komunizm niby upadł, a my nadal jeste-
śmy wobec niego nad podziw delikatni: „Oj, żeby 
tylko nie urazić tych panów, którzy zmarnowali 
nam życie”. A oni zmarnowali życie tylu pokoleń 
Polaków! Oczywiście nie tylko Polaków. Tymcza-
sem my nadal chodzimy na  paluszkach, żeby się 
nie obrazili, żeby im nie było przykro, żeby sobie 
spokojnie żyli. Myślę, że przynajmniej w literatu-
rze należy głośno powiedzieć: „Zmarnowaliście 
nam życie, zrujnowaliście kraj; idźcie już sobie, 
nie chcemy was więcej widzieć”.

Dla mnie niesamowitą sceną w Stroicielu lasu była 
walka M i jego sprzymierzeńców – wszelkiej maści 
zwierząt leśnych – przeciwko wycięciu dwunastu mo-
drzewi (tzw. dwunastu apostołów) w środku puszczy 
przez „tych złych”. To scena niezwykle symboliczna.

Ma się czasami wrażenie, że ludzie, którzy pró-
bują w Polsce dopominać się o pamięć i sprawie-
dliwość, są traktowani jak szaleńcy, wariaci. Kimś 
takim jest bohater powieści – samotny Stroiciel 
lasu. No więc od razu widać, że jest to powieść 

z  gruntu romantyczna. M stara się walczyć prze-
ciwko złu tego świata, a pomoc otrzymuje głów-
nie od zwierząt. Jest w Stroicielu lasu scena, w któ-
rej pojawia się niemal szekspirowski łoś zraniony 
przez kłusowników. Mówi do M, że skoro ludzie 
nie chcą lub nie potrafią czegoś powiedzieć, to mu-
szą to  za  nich uczynić zwierzęta. Z jednej strony 
jest bajkowa naiwność, a z drugiej – odwołanie 
do sceny ewangelicznej, kiedy Chrystus wjeżdża 
do Jerozolimy i ludzie wołają: „Hosanna!”, a zde-
nerwowani ludzie Synagogi mówią: „Słuchaj, po-
wiedz, żeby oni tak nie krzyczeli”. Na co Chrystus 
powiada: „Jeżeli oni nie będą krzyczeć, to kamienie 
wołać będą”. Tymczasem w Polsce nawet kamienie 
nie wołają, więc pomyślałem sobie, że może zwie-
rzęta powinny. Dla mnie komunizm to była wielka 
wojna – niszczenie społeczeństwa, poszczególnych 
jednostek, kultury; niszczono również Ziemię i to, 
co  na  niej żyje. Strojenie lasu przez M to wielka 
metafora rozpaczliwej potrzeby uzdrowienia całe-
go kraju, zestrojenia i przywrócenia jego harmo-
nii. W tym dziele sprzymierzeńcami M są przede 
wszystkim zwierzęta. Są na tyle szalone, że mu po-
magają, podczas gdy ludzie bardzo często tego od-
mawiają, bo  już nie wierzą, że coś da się zrobić. 
Wmówiono im to albo po prostu nie wyleczyli się 
z lęku. Niedawno przeżyłem bardzo podobną sytu-
ację w pociągu, kiedy bandzior usiłował wszystkich 
terroryzować i ludzie bali się mu przeciwstawić. 
A przecież gdyby wszyscy zaangażowali się w sytu-
ację, a nie tylko dwóch przypadkowych kamikadze, 
to bandzior nie miałby żadnych szans.

Z kolei w Kinie krótkich filmów M odbywa 
podróż przez wiele miejscowości na Powiślu i Żuła-
wach. Spotyka na swojej drodze wiele symbolicznych 
postaci. Jakie jest zainteresowanie pana powieściami 
w opisywanych regionach?

Odpowiem z nutką goryczy, że moje książki 
prawie nie zostały zauważone w regionie, o któ-
rym opowiadają. Z małym wyjątkiem. Najnowsza 
powieść, czyli Kino krótkich filmów, została do-
strzeżona przez ludzi z kręgu społeczności na Fa-
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cebooku: „Kochamy Żuławy” i „Nasze Żuławy”. 
To dla mnie wielka radość. W sumie jednak po-
twierdza się prawda, że „nie będziesz prorokiem 
we  własnym kraju”. Być może gdyby identyczną 
rzecz napisał bardzo uznany pan Iksiński z Krako-
wa, to  zrobiłby się szum, „patrzcie, o nas piszą!”. 
W wypadku Stroiciela lasu nie było najmniejsze-
go odzewu, choć rzecz dzieje się właśnie tutaj, 
między nami. Mam wrażenie, że w miejscowości, 
w której mieszkam, pies z kulawą nogą nie  wie 
o tym, że  jest taka książka. Mimo że nazwy pew-
nych miejscowości są pozmieniane lub zaszyfro-
wane, to z  łatwością można rozpoznać te okolice, 
a nawet odbyć precyzyjne wędrówki z bohaterami 
tych historii. Wydawałoby się, że ludzie szybko 

odcyfrują te kody i będzie to dla nich interesują-
ce. Ale tak się nie stało. Paradoks polega na tym, 
że po wydaniu Stroiciela lasu i Kina krótkich filmów 
otrzymywałem sporo wzruszających e-maili od czy-
telników, na przykład z Poznania, Torunia, Kaszub 
czy ze Śląska. Natomiast z miejsc, które opisałem, 
nie było i nie ma prawie w ogóle odzewu, z wyjąt-
kiem miłych listów od liderów lokalnych stowarzy-
szeń żuławskich. Może jakiś łoś do mnie napisze?

Czego Panu zatem życzyć na koniec?

Zdrowia ciała i ducha. I tego, żeby na obszarze 
dawnych Prus ludzie nie bali się uśmiechać i wza-
jemnie pozdrawiać.
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U r s z u l a  K l i m u t Urodzona w 1990 roku, studentka etnologii w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się pasterstwem karpackim 
w kontekście tradycji i dziedzictwa kulturowego; badania na Podhalu o tej tema-
tyce zakończyła pracą licencjacką pt. Pojęcie „tradycji” w narracjach o pasterstwie 
na Podhalu. Obecnie prowadzi badania dotyczące pasterstwa na Huculszczyźnie 
i przygotowuje pracę magisterską na temat parafii neounickiej w Kostomłotach.

Spór o oscypka  
– tradycja jako praktykowanie lokalności

Czym jest lokalna tradycja? Kto i w jaki sposób 
ją definiuje? Jak te definicje wpływają na rzeczy-
wistość społeczną? To pytania, na które szukałam 
odpowiedzi podczas swoich badań o współczesnym 
pasterstwie na Podhalu1. Podczas nich przyglądałam 

1 Badania terenowe przeprowadziłam w latach 2011–2012 
w  ramach laboratorium „Nowoczesność i tradycja w kul-
turze współczesnych mieszkańców Podhala” prowadzonego 
przez mgr Marię Małanicz-Przybylską (IEiAK UW). Odby-
ły się wtedy cztery wyjazdy: dwutygodniowe: w lipcu 2011 
i 2012 roku oraz tygodniowe: w listopadzie 2011 i marcu 
2012 roku. Czas poza sezonem pasterskim wykorzystałam 
nie tylko na przeprowadzanie rozmów z bacami w ich do-
mach, ale także na spotkania z przedstawicielami instytucji 
zajmującymi się pasterstwem (Tatrzański Park Narodowy, 
Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji Kultury, Tatrzań-
sko-Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie”) oraz 
działaczami społecznymi zaangażowanymi w sprawę przy-
wrócenia pasterstwa w Tatrach w końcu lat 70. i w początku 
80. W ramach laboratorium przeprowadziłam dwadzieścia 
osiem wywiadów, w tym osiemnaście z bacami i juhasami. 
Samodzielnie odbyłam trzy wyjazdy: we wrześniu 2011 oraz 
w maju i wrześniu 2012 roku, podczas których uczestni-
czyłam w wydarzeniach kulturalnych związanych z  pa-

sterstwem oraz prowadziłam obserwacje, będąc w dwóch 
bacówkach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Wiedza zdobyta w swobodnych, nienagrywanych rozmo-
wach i przyglądanie się interakcjom zachodzącym pomiędzy 
pasterzami i  turystami okazały się cennym uzupełnieniem 
materiału zebranego podczas laboratorium.

Na podstawie badań powstały praca laboratoryjna oraz li-
cencjacka pt.: Pojęcie „tradycji” w narracjach o pasterstwie 
na Podhalu, przechowywana w Archiwum IEiAK UW, 
oraz artykuł pod tym samym tytułem zamieszczony w zbio-
rze: Co  słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności, 
red.  M.  Małanicz-Przybylska, Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 2014. W pracy licencjackiej 
zawarta jest pełna bibliografia. Wybrane opracowania do-
tyczące pasterstwa podhalańskiego, z których korzystałam: 
(w  kolejności alfabetycznej): A. Antášová i in., Pasterstwo 
w  Tatrach i na Podtatrzu, tłum. K. Dąbrowska, Wydaw-
nictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 
2012; M. Gąsienica-Chmiel, Tradycje pasterskie w Tatrach 
i na Podhalu, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego” 10 2001, s. 5–27; W. Herniczek-Morozowa, Ter-
minologia polskiego pasterstwa górskiego. Część 1, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1975; Z. Hołub
-Pacewiczowa, Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach 
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się pracy pasterzy i rozmawiałam z nimi o realiach 
życia w bacówce. Szczególną uwagę poświęciłam 
wypasowi kulturowemu na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego2, który jest dość specyficzną 
formą gospodarki pasterskiej, oraz przemianom wy-
nikającym z nadania oscypkowi unijnego oznacze-
nia Chroniona Nazwa Pochodzenia, potocznie na-
zywanego „certyfikatem”. W artykule przedstawię, 
jak Tatrzański Park Narodowy i Unia Europejska 
definiują w swoich regulacjach tradycyjność, jak ro-
zumieją ją sami pasterze i jak różne pojęcia tradycji 
współistnieją w rzeczywistości społecznej.

Czym jest tradycja?

Pojęcie tradycji w etnologii jest dość wieloznacz-
ne i używane w wielu kontekstach. Jerzy Szacki wy-
różnił wśród wielu definicji trzy punkty widzenia, 
które kładą nacisk odpowiednio na aspekty czyn-
nościowy, przedmiotowy i podmiotowy tradycji. 
W pierwszym przypadku przedmiotem zaintere-
sowania jest „czynność przekazywania z pokolenia 
na pokolenie takich lub innych, przeważnie ducho-
wych, dóbr danej zbiorowości”3, czyli transmisja 
społeczna. Podejście przedmiotowe zakłada sku-
pienie się na treściach, które są przekazywane, czyli 
na dziedzictwie społecznym. W podmiotowym li-
czy się „stosunek danego pokolenia do przeszłości, 
jego zgoda na dziedziczenie lub protest przeciwko 
niemu”4. Krótko mówiąc, każde z tych podejść 

i  na  Podtatrzu, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 
1931; Z.  Jaworski, Pasterstwo w Tatrach polskich, „Lud” 
8  1902, s. 36–48; B. Kopczyńska-Jaworska, Owcze sery 
zdobione z Karpat, „Etnografia Polska” 5 1961, s. 191–226; 
Eadem, Gospodarcze i społeczne podstawy pasterstwa, [w:] 
Historia osadnictwa i organizacja społeczna pasterstwa oraz 
słownictwo pasterskie Tatr Polskich i Podhala, oprac. Ste-
fan Górzyński i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1962, 
s. 107–162; Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. I–VIII, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959–1970.

2 W trakcie moich badań (2011–2012) Tatrzański Park Naro-
dowy miał podpisane umowy z siedmioma bacami. Z każ-
dym z nich przeprowadziłam co najmniej jeden wywiad.

3 J. Szacki, Tradycja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Warszawa 2011, s. 102.

4 Ibid., s. 102.

zakłada, że tradycja wiąże się z przekazywaniem. 
Nie negując aktualności i słuszności powyższych 
stwierdzeń, chciałabym zaproponować odmien-
ną perspektywę. Jej oryginalność tkwi w uznaniu, 
że wiedza tradycyjna jest wytwarzana, a dokładniej 
– nabywana jako umiejętność, a nie dziedziczona. 
Autorzy tej teorii, Tim Ingold i Terhi Kurttila5, 
zdefiniowali powyższy termin jako praktyki lokal-
ności (practices of locality), to znaczy takie, które 
wymagają wiedzy o zamieszkiwanym środowisku 
i umiejętności działania w konkretnym terenie. 
Wiedza tradycyjna nie jest zbiorem reguł, a proce-
sem uczenia się, przypominającym praktykowanie 
rzemiosła. Nie stanowi także jakiegoś dziedzictwa, 
ale wytwarza się ją w konkretnym środowisku dzia-
łania współtworzonym przez przodków – to wła-
śnie gwarantuje ciągłość przekazu. Tak rozumiana 
tradycja to coś elastycznego i dostosowującego się 
do zmiennych warunków ludzkiej aktywności. Jed-
nocześnie fakt, że nie można wyrazić jej w formie 
reguł, sprawia, iż nie da się jej przełożyć na regula-
cje prawne. Nie można jej także poddać ochronie. 
W istocie, co zauważają Ingold i Kurttila, próba 
ujęcia tradycji w formie zapisanych zasad ostatecz-
nie doprowadziłaby do jej zniszczenia.

Antropologiczne refleksje nad tradycją – tą de-
finiowaną jako przekaz i tą wytwarzaną przez prak-
tyki lokalności – pozwoliły mi lepiej zrozumieć, 
dlaczego regulacje dotyczące wypasu kulturowe-
go w Tatrzańskim Parku Narodowym i przepisy 
Unii Europejskiej niekiedy okazują się nieprzy-
stające do realiów życia i pracy w bacówce i jakie 
ma to konsekwencje dla samych pasterzy.

Wypas kulturowy w Tatrzańskim Parku 
Narodowym

Według deklaracji Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego wypas kulturowy jest formą tradycyjne-
go sposobu gospodarowania. Ściśle kontrolowany 
przez pracowników TPN ma przyczynić się do za-
chowania roślinności polan, którym grozi stop-

5 T. Ingold, T. Kurttila, Perceiving the Environment in Finnish 
Lapland, „Body and Society”, 6 (34) 2000, s. 183–196.

niowe zarastanie po zaprzestaniu ich użytkowa-
nia. Został wprowadzony w 1981 roku po niemal 
całkowitym zlikwidowaniu pasterstwa w Tatrach. 
Pasterze od 1947 roku stopniowo przenosili się 
na tzw. nowe tereny wypasowe, przede wszystkim 
na ziemie opustoszałe po akcji „Wisła”. Decyzję 
o usunięciu owiec z Tatr motywowano względami 
ochrony przyrody. Z czasem jednak przyrodnicy 
stwierdzili, że zaprzestanie wypasu zagraża ekosys-
temowi wykształconemu przez setki lat interakcji 
człowieka ze środowiskiem naturalnym. W wyniku 
takiej decyzji chronionym gatunkom roślin i zwie-
rząt groziło wyginięcie. Przywrócony w 1981 roku 
wypas nazwano „kulturowym”, gdyż w swoich za-
łożeniach miał chronić nie tylko przyrodę, ale i kul-
turę pasterską. Bacowie, którzy zawierają umowę 
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, zobowiązu-
ją się do przestrzegania tzw. warunków etnogra-
ficznych, gwarantujących tradycyjność wypasu. 
Wspomniane warunki to m.in. wypas miejscowej 
rasy owiec górskich i krów rasy polskiej czerwonej 
z pomocą owczarków podhalańskich, przestrzega-
nie obrzędów pasterskich, używanie tradycyjnego 
sprzętu, noszenie ubrania góralskiego, posługiwa-
nie się gwarą góralską6. Wyraźnie wskazuje to, jak 
Tatrzański Park Narodowy definiuje tradycję. We-
dle tego ujęcia to przede wszystkim zestaw praktyk 
kulturowych i artefaktów, pochodzących z prze-
szłości i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 
które należy zachowywać i podtrzymywać, gdyż ich 
niezmienność gwarantuje autentyczność. Oczywi-
ście tradycja nie pozostaje niezmienna, ale zmia-
ny wynikają wyłącznie z niedostosowania niektó-
rych jej elementów lub niedoskonałości przekazu. 
Ideałem tradycyjności jest wyobrażenie na temat 
przeszłości, które może być z mniejszym lub więk-
szym powodzeniem odtwarzane w teraźniejszości. 
W  efekcie umiejętności i praktyki współczesnych 
pasterzy są oceniane przez pryzmat ich zgodności 
z „historycznym” wzorcem.

Współczesne pasterstwo owiec na Podhalu (za-
równo w ramach wypasu kulturowego, jak i poza 
Tatrzańskim Parkiem Narodowym) odróżnia się 

6 M. Gąsienica–Chmiel, op. cit.

od tego z czasów PRL-u tym, że dla baców głów-
nym źródłem dochodu jest sprzedaż oscypków7 tu-
rystom, a nie mleka i sera mleczarniom8. Można 
powiedzieć, iż w bacówkach handluje się nie tyle 
produktami żywnościowymi, ile lokalną trady-
cją. Przypuszczam, że turyści decydują się na  za-
kup oscypka w tego typu miejscach, w których 
jest zwykle drożej niż na straganie w Zakopanem, 
głównie ze względu na szczególną ich atmosfe-
rę nawiązującą do tradycyjnej kultury góralskiej 
poprzez wystrój i  architekturę szałasu oraz ubiór 
pracujących w nich pasterzy. Bacówki na terenie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego szczególnie 
wyróżniają się spośród pozostałych. W formie 
nawiązują one do  dawnych szałasów pasterskich. 
W środku często wyeksponowane są narzędzia uży-
wane – w przeszłości lub do dziś – do wyrabiania 
serów, a wnętrze jest starannie uprzątnięte i zwykle 
nie ma w nim rzeczy codziennego użytku. Warto 
zaznaczyć, że – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami higienicznymi – w szałasie nie wolno miesz-
kać. Nie powinno być tam żadnych przedmiotów 
niezwiązanych z pracą i żywności, z wyjątkiem wy-
twarzanych serów, przechowywanych w kumorce, 
czyli oddzielonym ścianką pomieszczeniu w tylnej 
części bacówki. Dawniej szałas był miejscem ży-
cia i pracy, ale obecnie pasterze muszą rozdzielać 
te dwie sfery. Bacowie w różny sposób radzą sobie 
z tym problemem. Ci, którzy mieszkają w bacówce 
przez cały okres wypasu (od maja do października), 
przeważnie śpią w oddzielnej szopie. W niektórych 
szałasach, zwłaszcza w tych oddalonych od szlaków 
turystycznych, widziałam jednak kredensy, kanapy 

7 Słowa „oscypek” używam zgodnie z jego potocznym znacze-
niem na określenie wszystkich wędzonych serów, a nie pro-
duktu odpowiadającego specyfikacji określonej w odpow-
iednich regulacjach dotyczących oscypka jako Chronionej 
Nazwy Pochodzenia.

8 W okresie po 1947 roku pasterstwo, przenoszone stopniowo 
na nowe tereny, zwłaszcza na obszary wysiedlone w ramach 
akcji „Wisła”, modernizowało się i nabierało masowego 
charakteru. Stada owiec liczyły setki, a nawet ponad tysiąc 
sztuk. Ze względu na duże odległości i trudności z transpor-
tem bacowie nie mieli możliwości samodzielnie sprzedawać 
swoich serów, więc głównym odbiorcą mleka i jego prze-
tworów były mleczarnie.
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i wędzącą się nad watrą kiełbasę. Najmniejszy kło-
pot mają bacowie, którzy dojeżdżają do bacówki 
za dnia, a śpią w domu.

Jak wspomniałam, wypas kulturowy to dość 
specyficzna forma gospodarki pasterskiej. Pobieżne 
spojrzenie na bacówki w Tatrach mogłoby suge-
rować, iż mamy do czynienia z pewnego rodzaju 
przedstawieniem – że bacowie odgrywają swoje role 
przed turystami, a ich „prawdziwe” życie ukryte 

jest przed wzrokiem gości9. Niemniej moi rozmów-
cy reagowali oburzeniem na tego rodzaju sugestie 
i  podkreślali, jak uciążliwym zajęciem jest praca 
pasterza. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że  sza-
łasy w Tatrach w bardzo wyidealizowany sposób 
nawiązują do historycznego wzorca i wyróżniają się 
starannym wystrojem wśród pozostałych bacówek 

9  Zob. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, 
tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wydaw-
nictwo Literackie MUZA, Warszawa 2002.

na Podhalu. Tatrzańscy bacowie eksponują w swo-
ich szałasach drewniane narzędzia, ubierają się 
w strój góralski i opowiadają turystom o swoim za-
jęciu, posługując się przy tym gwarą. W ten sposób 
wypas kulturowy, mający przywrócić po części rze-
czywiście istniejące, a po części upiększone zwycza-
je, w praktyce stworzył „tradycję pasterską”, zgod-
nie z założeniami przepisów Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Jednocześnie pasterstwo nie przestaje 
być ciężką pracą, choć trud i zmęczenie ukrywane 
są przed wzrokiem gości bacówki. Można więc za-
ryzykować stwierdzenie, że wypas kulturowy jest 
rodzajem symulacji, która „podważa różnicę mię-
dzy tym co «prawdziwe» i tym co «fałszywe»; tym, 
co «rzeczywiste» i tym, co «wyobrażone»”10. Zeste-
tyzowany wizerunek bacowania, łączący istniejące 
niegdyś praktyki z wyobrażeniami (kreowanymi 
m.in. w mediach, czasami też przez samych paste-
rzy), tworzy utopijny model tradycyjnego paster-
stwa, który jest realizowany w rzeczywistości.

Potraktowane wypasu jako symulacji zakłada 
jednak, że oprócz tego, co wyimaginowane, istnieje 
to, co prawdziwe i rzeczywiste, co oczywiście jest 
samo w sobie bardzo utopijne. W ten sposób po-
wyższa interpretacja mogłaby stać się kolejną odsło-
ną antropologicznej wiary w istnienie autentycznej, 
tradycyjnej kultury, niszczonej przez wpływy nowo-
czesności. Tymczasem moim celem jest pokazanie, 
że nie można traktować wypasu kulturowego wy-
łącznie jako zbioru regulacji narzuconego bacom 
w Tatrach, ale i jako instytucję, która jednocześnie 
wynika z realiów życia w bacówce (mieszając w so-
bie dawne i współczesne zwyczaje) i je kształtuje.

Oscypek jako Chroniona Nazwa Pochodzenia

Rozumienie tradycji jako przekazywanego 
i niezmiennego dziedzictwa można dostrzec także 
we wniosku o rejestrację oscypka jako Chronio-
nej Nazwy Pochodzenia w Unii Europejskiej11. 

10  J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Wy-
dawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 8.

11  Pełną wersję wniosku uzyskałam w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Ma on ustaloną strukturę, w której należy podać 
m.in. opis produktu (jego cechy fizyczne), ob-
szar wytwarzania i technikę produkcji. Ważne 
jest, aby  używane surowce pochodziły z regionu 
– to one stanowią o specyfice wyrobu – i by me-
tody wytwarzania były niezmienne. Wpisuje się 
to  w  schemat myślenia o tradycji jako niezmien-
nym, replikowanym wzorze. We wniosku należy 
także wykazać historyczne i naturalne związki z re-
gionem. Wnioskujący o rejestrację oscypka powo-
łują się na szczególny klimat Podhala, specyficzną 
roślinność oraz lokalne rasy owiec i krów, tzn. pol-
ską owcę górską, caklę i polską krowę czerwoną. 
Podają również historię tego rodzimego wyrobu, 
sięgającą aż do 1416 roku, kiedy to Dawid Wołoch 
(David Vlachi) w przywileju lokacyjnym dla  wsi 
Ochotnica zobowiązuje się do zapłacenia daniny 
w serach. W rysie historycznym, który kończy się 
na latach 60., nie wspomniana się jednak o likwi-
dacji pasterstwa w Tatrach i przeniesieniu wypasu 
na nowe tereny. To zrozumiałe o tyle, że wniosko-
dawcom znacznie trudniej byłoby wtedy udowod-
nić ścisły związek z regionem rozumianym w ka-
tegoriach geograficznych. Niemniej w narracjach 
pasterzy – a większość z nich wypasała kiedyś poza 
Podhalem – oscypki pochodzące z tych terenów nie 
były w żaden sposób mniej „prawdziwe” od  tych 
zrobionych w górach. Jednak ich punkt widzenia 
nie mógł zostać uwzględniony, gdyż władzę wyzna-
czania kryteriów tradycyjności miała w tej sytuacji 
Komisja Europejska. Bacowie zrzeszeni w Związku 
Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu (wnio-
skodawcy rejestracji) musieli opowiedzieć swoją 
historię zgodnie z jej oczekiwaniami.

Przykład „certyfikatu” na oscypka najwyraźniej 
pokazuje, jak regulacje prawne, definiujące tradycję 
w sposób odmienny od wiedzy potocznej, są kon-
testowane i krytykowane przez ludzi, których do-
tyczą. Pierwszym polem nieporozumienia jest sama 
specyfikacja tego rodzaju sera. Regulacje unijne wy-
raźnie precyzują jego rozmiary, wagę, kształt oraz 
procedury wytwarzania. Tymczasem moi rozmówcy 
podkreślają, że liczy się przede wszystkim „wyczucie” 
i doświadczenie pasterza. Jak mówią, oscypka trze-
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ba „wyczuć” w rękach, stwierdzając, czy jest twardy, 
czy miękki, odpowiednio wyparzyć oraz wyściskać 
tak, aby wypłynęła z niego woda, dzięki czemu ser 
nie pleśnieje. Takie umiejętności nabywa się tylko 
dzięki praktyce pod okiem doświadczonego paste-
rza. Spisanie procesu produkcji, choć daje wyobraże-
nie na temat tego, jak wyrabia się oscypek, nie gwa-
rantuje produkcji dobrego sera w przyszłości.

Okazuje się, że tworzone reguły dotyczące tra-
dycyjności nie tylko nie odzwierciedlają i  nie  za-
chowują „tradycyjnych sposobów produkcji”, 
ale często utrudniają życie baców12. Przykładowo: 
kwestię nieregulowaną w certyfikacie unijnym 
stanowi zmienna jakość mleka owczego w trakcie 
sezonu. Zgodnie z tym, co mówili mi bacowie, 
na wiosnę jest ono rzadsze, zawiera mniej tłuszczu, 
stąd nie nadaje się na oscypki. Dawniej wyrobem 
zajmowano się jesienią – wtedy nie ma wprawdzie 
takiej ilości mleka, ale jest ono bardziej tłuste. Jeden 
z moich rozmówców twierdził wręcz, że na wiosnę 
nie robi oscypków, żeby nie „zawstydzić się” swo-
im produktem. Inną kontrowersyjną regulacją jest 
ustalenie wagi sera, która może wahać się między 
60 a 80 dekagramami. O ile określenie minimalnej 
wagi jest zrozumiałe, niektórzy bacowie nie mogli 
pojąć, dlaczego karze się ich za jej przekroczenie. 
Jeden z nich opowiedział mi historię o tym, jak od-
wiedziła go kontrola13:

Były wywędzone oscypki, idę na półkę, ściągam 
dwa oscypki. Ona to lakuje przy mnie i ja oscypki 
oddajem. Wszystko na pewno dobrze? – ona mi 

12 O problemach związanych z wprowadzeniem tak zwane-
go „certyfikatu” na oscypka szerzej pisałam w artykule: 
Czy na pewno chcemy oscypka?, „(op. cit.,) – Maszyna in-
terpretacyjna” 43 2011, s. 76–79 oraz w artykule Pojęcie 
tradycji…, op. cit.

13 Była to kontrola z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, która pobiera próbki serów i bada ich 
zgodność ze specyfikacją zawartą w unijnych regulacjach 
dotyczących oscypka jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. 
Obejmuje ona między innymi wygląd, kształt, wielkość oraz 
skład sera. Oscypek musi zawierać co najmniej 60% mleka 
z polskiej owcy górskiej. Jeśli ma w składzie mleko krowie, 
musi ono pochodzić od polskiej krowy czerwonej.

zadaje. Tak – godom. Nie zdawołek se  nawet 
sprawę, ze oscypek był osiemdziesiąt i trzy deko 
ważył. Wies, co to jest trzy deko? To tak jakoście 
brudu mos za tym [paznokciem –  przyp. aut]. 
I oni mnie obciążyli kosztami [przeprowadzenia 
kontroli i badania – przyp. aut.] temu, ze było 
trzy deko. (…) To jo godom tak pote na  ze-
braniu, to zamiast dać ci jesce, ze był fajniejsy 
oscypek, bo jak jest więksy oscypek, 90 deko, 
80 deko (…), ale taki mioł być wymóg i jo mu-
sioł koszta pokryć, obciązali mnie kosztami, die-
tę, jesce mój obiad jadła w chałupie i jo musioł 
za to zapłacić jesce. Powiedziołek im to w ocy, 
to mnie wyśmioli.

Wielu pasterzy twierdzi, że certyfikat nic im nie 
daje, a jest tylko dodatkowym kosztem i  pro-
blemem. W praktyce okazało się, że choć miał 
on  gwarantować „tradycyjność” oscypka, niektó-
rzy bacowie z długoletnim doświadczeniem w tym 
zawodzie nie ubiegali się o niego – za co zostali 
obłożeni grzywnami.

Drugim kontrowersyjnym wymogiem certyfi-
katu okazał się warunek dotyczący lokalności, czy-
li ten ograniczający obszar wytwarzania oscypka. 
Lokalność jest w regulacjach unijnych pojmowana 
w  kategoriach geograficznych. Taki zapis wyklu-
cza możliwość ubiegania się o certyfikat wszystkim 
bacom, którzy wypasają obecnie poza regionem, 
nawet jeśli pochodzą z Podhala. Moi rozmówcy 
uznawali takie rozwiązanie za absurdalne. Zda-
rza się bowiem, że juhas jednego roku wypasa 
na  wyznaczonym terytorium, drugiego zaś poza 
nim i  choć, jak mówią, „te same ręce go robią”, 
raz  oscypek jest legalny, innym razem nie. Poza 
tym, jak już wspomniałam, przez cały okres PRL-u 
sery przyjeżdżające na Podhale choćby z Bieszczad 
były sprzedawane w sklepach i uznawane przez sa-
mych górali za zwyczajne oscypki. Ich miejsce wy-
twarzania nie miało znaczenia, bowiem liczyło się 
to, że zostały zrobione przez baców z Podhala.

Trzeba jednak przyznać, że moi rozmówcy 
nie byli zgodni co do tego, jak zmiana miejsca wy-
pasu wpłynęła na tradycję pasterską. Jedni mówi-

li, że to wszędzie jedno i to samo. Inni stwierdzali 
z ubolewaniem, że zlikwidowanie pasterstwa w Ta-
trach zmieniło jego charakter. Bacowie, którzy 
w  młodości wypasali owce w górach, podkreślali 
niezwykłą atmosferę panującą na halach i wzajem-
ną życzliwość, przeciwstawiając ją rywalizacji przy 
zdobywaniu miejsc na nowych terenach wypasu14. 
Jeśli zdefiniujemy tradycję jako praktyki związa-
ne z  lokalnością czy też umiejętności wiążące się 
z  działaniem w określonym środowisku, należy 
zadać pytanie, na ile zależy ona od geograficznie 
wyznaczonego miejsca, a na ile jest rzeczywistością 
interaktywną, współtworzoną przez ludzi i ich oto-
czenie, mogącą zostać przeniesioną czy też dosto-
sowaną do innych warunków. Choć klimat w Be-
skidach rożni się od tatrzańskiego, pasterze byli 
w stanie dostosować się do pracy na nowym terenie 
i, jak twierdzą, wypas wyglądał tam podobnie, na-
wet jeśli zmieniła się jego skala i znaczenie gospo-
darcze. Mimo że wraz z usunięciem owiec z Tatr 
pasterze zatracili wiele ze swoich dawniejszych 
umiejętności – jak na przykład prowadzenia owiec 
po zboczu – większość moich rozmówców nosiła 
w sobie przekonanie o ciągłości tradycji bez wzglę-
du na miejsce wypasu.

Tradycja jako praktyki lokalności

Pogłębione badania etnograficzne, obejmujące 
nie tylko wywiady, ale i uczestnictwo w życiu ba-
cówki, pozwoliły mi przybliżyć się do zrozumienia 
tego, czym jest tradycja dla moich rozmówców 
i dlaczego tak trudno im ją precyzyjnie określić. Za-
uważyłam, że to raczej samo działanie, nie mówienie 
o nim. W istocie to odkrycie kosztowało mnie wie-
le frustracji na początku badań, ponieważ zbierając 
materiały, czułam coraz większy rozdźwięk między 
kulturą pasterską przedstawianą m.in.  w  folde-
rach reklamowych i artykułach prasowych, a tym, 
co mówią mi moi rozmówcy. Zapytani wprost o tra-
dycję, pasterze zaczynali nie od stroju, muzyki, gwa-
ry i  zwyczajów, jak w klasycznych opracowaniach 

14 Co oczywiście nie oznacza, że życie na tatrzańskich halach 
rzeczywiście było tak sielankowe, jak twierdzą bacowie 
(zob. B. Kopczyńska-Jaworska, Gospodarcze…, op. cit.).

dotyczących pasterstwa, ale  od  opisu codziennej 
pracy i rytmu wypasu. To właśnie uwrażliwiło mnie 
na teorię Ingolda i Kurttili15. Tradycja w znaczeniu 
praktyk lokalności może być rozumiana dwojako: 
jako działania związane z wypasem, a więc codzien-
ne wstawanie o czwartej rano, doświadczanie zimna 
i upałów, ale  także jako specyficzne umiejętności 
– pasanie, dojenie i wyrabianie serów. Te zdolno-
ści nie są wiedzą przekazywaną w formie gotowych 
zaleceń, lecz nabywaną dzięki wieloletniej prakty-
ce i doświadczeniu. Nie stanowią także ustalonych 
sposobów działania, ale raczej umiejętność radze-
nia sobie w różnych sytuacjach i dostosowania się 
do zmian, na przykład pogodowych.

Teoria Ingolda i Kurttili pozwala ująć w ramach 
teoretycznych przekonanie baców o tym, że  naj-
ważniejsze jest doświadczenie w pracy, a nie posia-
danie certyfikatu. Jednak ta definicja ściśle łączy 
tradycję z terenem, rozumianym jako geograficznie 
określona przestrzeń. Ta ostatnia dzięki interakcji 
człowieka i otoczenia naturalnego staje się środowi-
skiem, którego częścią są ludzie. Wiedza tradycyj-
na jest więc nieodłącznie związana z konkretnym 
miejscem, a pamięć i poczucie ciągłości z doświad-
czeniem zamieszkiwania.

Zastosowanie tej teorii jest problematyczne 
w  przypadku pasterstwa podhalańskiego, które 
przenosiło się z Tatr poza granice Podhala, by znów 
wrócić w góry w postaci wypasu kulturowego. 
Mimo licznych zmian – miejsca, warunków gospo-
darczych, niekiedy wyglądu bacówek i  sposobów 
bacowania – pasterze są przekonani o ciągłości tra-
dycji. Nie jest ona jednak rozumiana jako związek 
z Tatrami. Choć niektórzy starsi pasterze wspomi-
nają z nostalgią dawne życie na hali, zwykle ich opi-
sy są zwięzłe i mniej barwne od tych, które możemy 
przeczytać w różnych artykułach i  opracowaniach 
o „tradycyjnym” pasterstwie. Nie jest to także tra-
dycja rozumiana jako zachowanie pewnych zwy-
czajów, gwary, stroju i drewnianych narzędzi, jak 
wymaga tego Tatrzański Park Narodowy. Owszem, 

15 T. Ingold, T. Kurttila, op. cit.
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większość moich rozmówców była w stanie wymie-
nić obrzędy i przesądy związane z redykiem, rozpa-
leniem ognia w szałasie i pierwszym wyrobem sera. 
Zwykle jednak musiałam ich o to konkretnie zapy-
tać, bo ten temat nie był dla nich szczególnie zajmu-
jący. W sferze narracyjnej dla moich rozmówców 
wyznacznik tradycyjności stanowiło przede wszyst-
kim doświadczenie w pracy i umiejętności pasterzy, 
a także uczciwość. Szczególnie ważny jest związek 
tradycji z nadal wysoko cenioną pracowitością oraz 
ze wspomnieniem sielskiego życia na hali – młodo-
ści, radości i wzajemnej życzliwości.

Dopiero dzięki długotrwałym pobytom w ba-
cówkach i kolejnym powrotom do zaprzyjaźnio-
nych ze mną pasterzy zrozumiałam, że tradycja 
pozostaje niewerbalizowana i jest doświadczeniem 
opierającym się na poznaniu wieloma zmysłami. 
Stąd wydaje mi się, że więcej dowiedziałam się o pa-
sterstwie szorując podłogę w szałasie, niż słuchając 

opowieści bacy o dawnych czasach. Tak rozumianej 
tradycji nie sposób ująć w formie regulacji. Sami ba-
cowie nie podejmują się rozstrzygania tego, co jest, 
a co nie jest tradycyjne. Jednocześnie jednak mu-
szą działać w warunkach, w których tradycyjność 
zostaje wymuszana na drodze prawnej: wymogami 
prawa krajowego, unijnego oraz – w przypadku ba-
ców na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
– regulacjami wypasu kulturowego. Stawia to przed 
nami problem: kto ma prawo określać, czym jest 
tradycja? Czy mają to robić specjaliści, oceniający 
autentyczność danych praktyk, czy sami pasterze, 
opierając się na własnych zasadach? Jeśli uznamy, 
że  tradycja stanowi indywidualną umiejętność na-
bywaną w praktyce, władzę jej definiowania odda-
jemy samym pasterzom, decydującym o tym, kto 
i na jakich warunkach będzie miał do niej dostęp. 
Co więcej, zrozumienie tego rodzaju tradycji wy-
maga nie tyle jej opisania, co osobistego zaangażo-
wania w życie i pracę w bacówce.

The quarrel over the oscypek cheese: tradition as practices of locality

Using the example of shepherding in Podhale region, the author presents the different approaches 
to  tradition, trying to explain why some of the legal regulations are rejected by people they are 
addressed to. Two anthropological theories of tradition are presented and compared. According 
to the first one the  tradition is passed down from generation to generation, whereas in the second 
theory it is generated in the  practices of locality. The application of these theories to the analysis of 
so called ‘cultural pasturing’ in Tatra National Park and the consequences of registering of oscypek as 
protected designation of origin show different conceptualizations of tradition among the shepherds 
and the institutions. Theorising tradition as practices of locality poses a question of what is local 
environment and submits to discussion the problem who should have right to define local tradition.

Keywords:
oscypek, pastoralism, sheep-farming, Podhale, protected designation of origin, Tatra Mountains, Tatra 
National Park, tradition, cultural pasturing

J a g n a  J aw o r o w s k a Urodzona w 1989 roku, absolwentka antropologii społeczno-kulturowej na Uni-
versiteit van Amsterdam. Badaczka niezależna. Interesuje się dziedzictwem oraz 
działalnością organizacji kulturalnych, a także modą i ubiorem.

Lokalność nie taka 
znowu lokalna

Badania nad instytucjami kulturalnymi w Tykocinie a kwestia lokalności

Wstęp

Klasyczna antropologia (…) uczyniła 
z  zamknięcia w terenie, odosobnienia wsi 
i  izolacji plemienia fetysz. Studia rytuału 
i rutyny, zwyczaju i prawa lub schematów 
pokrewieństwa były nieodwracalnie lokalne.

Powyższe słowa brytyjski socjolog Micheal Bu-
rawoy umieścił we wstępie do pracy Global Ethno-
graphy1. Ten sentyment do lokalności jako prze-
strzeni wypreparowanej z szerszej rzeczywistości 
społecznej towarzyszył mi, gdy prowadziłam bada-
nia w Tykocinie na Podlasiu. Sprzyjały temu miej-

1  W oryginale: „Classical anthropology, likewise, made a fetish 
out of the confinement of fieldwork, the enclosure of the 
village, the isolation of the tribe. Studies of ritual and rou-
tine, custom and law, or lineage patterns were irredeemably 
local”. M. Burawoy, Introduction. Reaching for the Global, 
[w:] M. Burawoy (red.), Global Ethnography. Forces, Connec-
tions and Imaginations in a Postmodern World, University of 
California Press, Berkley–Los Angeles 2000, s. 1.

sce i czas badań. Tykocin to niewielkie miasteczko 
położone wśród łąk, pól i bagien. Przejście z jedne-
go jego krańca na drugi zajmuje około 30 minut. 
Najbliższe większe miasto – Białystok – znajduje 
się w odległości około 30 kilometrów. Mój pobyt 
w  Tykocinie przypadał na miesiące zimowe (sty-
czeń, luty, marzec 2013 roku), gdy poczucie odcię-
cia od świata potęgował zalegający wszędzie, w tym 
na drogach wylotowych, śnieg. Ujemne temperatu-
ry nie ułatwiały również nawiązywania znajomości 
z mieszkańcami. Białe, puste ulice miasteczka spra-
wiały wrażenie sennych i opustoszałych. Bez samo-
chodu, a więc bez możliwości łatwego samodzielne-
go poruszania się, bez dobrego połączenia z Interne-
tem czułam się trochę tak, jakbym znalazła się nagle 
gdzieś pośrodku śnieżnej pustyni.

Oczywiście Tykocin nie był wcale odizolowa-
ną od reszty świata, zamkniętą całością. Gdy pew-
nego dnia na początku pobytu w miasteczku 
powiedziałam gospodyni, u której mieszkałam, 
że  idę spotkać się z jedną z głównych obrończyń 
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tykocińskiej lokalności, osobą związaną z działają-
cą w miasteczku fundacją, w odpowiedzi usłysza-
łam: „O, a to ona jest teraz w Tykocinie?”. Nawet 
aktorzy świadomie i celowo angażujący się w wy-
twarzanie – czy, jak oni by to raczej ujęli, ochronę 
– tożsamości Tykocina jako miejsca okazywali się 
nie tak „lokalni”, jak początkowo przewidywałam. 
W  trakcie rozmów odbywanych podczas badań 
sformułowanie „tu, w Tykocinie” bardzo łatwo, 
często wręcz w niezauważalny sposób przekształca-
ło się w uogólnienie: „na Podlasiu”, „w polskich 
miasteczkach, w których znajdują się zabytki ży-

dowskie”, „w Polsce”, „w Unii Europejskiej”. Każ-
da z tych skal odgrywała ważną rolę w kreowaniu 
tykocińskiej lokalności.

Punkt wyjścia do tego artykułu stanowi proce-
sualno-kontekstualna definicja lokalności. Pokażę, 
jak usieciowienie i płynność struktury nazywanej 
w literaturze lokalnością wpływają na aktorów za-
angażowanych w proces zarządzania znaczeniem 
przeszłości w Tykocinie. Opiszę, jak członkowie 
i pracownicy instytucji kulturalnych funkcjonu-
jących w miasteczku starają się kształtować tyko-

cińską lokalność, wykorzystując do tego materialne 
obiekty i odwołując się do przeszłości. Przeanali-
zuję też to, jak posługują się w tym celu sieciami 
relacji. Na koniec przywołam różne przejawy ide-
ologizacji konceptu lokalności i zastanowię się, jaki 
ma ona związek z tożsamością moich rozmówców.

Miejsce i lokalność versus zabytki i Tykocin

W ciągu ostatnich trzech dekad pojęcie lokalno-
ści poddano w ramach nauk społecznych dogłębnej 
rekonstrukcji. Badacze odeszli od bezrefleksyjnego 
ujmowania lokalności w kategoriach terytorialnych 
– jako rzeczywistości kulturalno-społecznej rozgry-
wającej się w konkretnej przestrzeni o mniej lub 
bardziej określonych granicach – by zacząć trak-
tować ją jako niestabilny produkt różnorodnych 
praktyk zależny od wielu czynników społecznych, 
kulturowych i ekonomicznych2. Nastąpiło prze-
modelowanie teoretycznej perspektywy na mniej 
statyczną, a bardziej procesualną i kontekstualną.

Zmiana ta związana była z przedefiniowaniem 
pojęcia miejsca – „kolebki” lokalności. Kiedyś trak-
towane jako statyczne i zastane, dziś miejsce defi-
niuje się jako dynamiczne, zmienne, konstruowane 
i rekonstruowane w toku codziennych praktyk. 
Jego specyfika zależy od sieci relacji między akto-
rami zaangażowanymi w jego wytwarzanie i rzadko 
kiedy odznacza się homogenicznością3.

W tym ujęciu lokalność stanowi jedno z narzę-
dzi (re)definiowania miejsca i nadawania mu toż-
samości. To płynna struktura dająca jednostkom 
punkty odniesienia potrzebne do określenia się 
względem innych aktorów, grup, wydarzeń, pro-
cesów. Służy społecznemu wartościowaniu prze-

2 A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions 
of  Globalization, University of Minessota Press, Minne-
apolis 2003, s. 178–199; J. Hajduk-Nijakowska, Od real-
ności do wirtualności, czyli o sposobach rozumienia lokalności 
w badaniach kulturowych, „Tematy z Szewskiej” 1 (7) 2012, 
s. 19–32.

3  M. Dymnicka, Od miejsca do nie-miejsca, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 36 2011, 
s. 35–52; D. Massey, Space, Place, and Gender, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 1994, s. 4–15.

strzeni, nasycaniu jej sensem i wpisywaniu w nią 
społeczno-kulturowych zjawisk. Innymi słowy, 
to  właśnie m.in. poprzez wytwarzanie lokalności 
sprawiamy, że przestrzeń staje się miejscem – prze-
strzenią znaczącą.

Podczas swoich badań współpracowałam z oso-
bami, które kładły nacisk na określony wymiar ty-
kocińskiej lokalności, oparty na przeszłości i historii. 
Analizowałam bowiem działalność instytucji kultu-
ralnych pochodzących z miasteczka i tam funkcjo-
nujących, które miały siedzibę w zabytkowych lub 
zrekonstruowanych budynkach oraz które realizo-
wały tam projekty odnoszące się do związanej z tam-
tejszymi terenami historii. Nawiązałam współpracę 
z trzema takimi placówkami: fundacją Centrum Ba-
dań nad Historią i Kulturą Małych Miast; Muzeum 
w Tykocinie – oddziałem Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku – oraz prywatną firmą Zamek w Ty-
kocinie4. Interesowało mnie, jak w ramach tych in-
stytucji nawiązuje się relacje z przeszłością oraz jakie 
praktyki i strategie wykorzystuje do negocjowania 
znaczeń dziedzictwa, pamięci i historii.

Lokalność odgrywała w tym procesie ważną 
rolę. Członkowie badanych przeze mnie instytu-
cji uważali, że Tykocin jest wyjątkowym miejscem 
o niezwykłym charakterze. Źródła tej unikatowo-
ści dopatrywali się w bogatej historii. Według nich 
przeszłość była podstawą tykocińskiej lokalności; 
decydowała o tożsamości miasteczka jako miejsca. 
By zatem uchronić wyjątkowość Tykocina, prze-
szłość należało stale uobecniać i celebrować. Mogło 
to dokonywać się w toku działań edukacyjnych czy 
artystycznych – warsztatów historycznych dla dzie-
ci, rekonstrukcji bitew, spacerów po mieście z prze-
wodnikiem. Jednak o wyjątkowej historii miały 
przypominać przede wszystkim zabytkowe i zre-

4 Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy pomogli mi w badaniach, 
w szczególności zaś osobom związanym z Centrum Badań 
nad Historią i Kulturą Małych Miast, Zamkiem w Tyko-
cinie oraz Muzeum w Tykocinie. Dziękuję też wykładow-
com, kolegom i koleżankom z Universiteit van Amsterdam 
za  niekończące się dyskusje i ogromne wsparcie przed, 
po i w trakcie badań.
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konstruowane obiekty, takie jak budynki i pomni-
ki składające się na ogólny krajobraz miasteczka. 
To one według rozmówców działały jako nośniki 
przeszłości i zapewniały jej przetrwanie – a więc 
też przetrwanie Tykocina jako miejsca (czy może 
raczej miejsca o określonej, cenionej przez moich 
rozmówców, tożsamości).

Tę ideę dobrze ilustruje rozmowa, którą odbyłam 
z jednym ze współpracowników Centrum. By wy-
tłumaczyć mi swój punkt widzenia, opowiedział 
historię o sąsiedzie, który kilkanaście lat temu posta-
nowił wyprowadzić się z Tykocina. Jak wspominał:

I on [sąsiad] mi mówi: „Słuchaj, wiesz dlaczego 
ja do Tykocina przyjechałem? Bo jak pierwszy raz 
zobaczyłem te domki z okiennicami, to po pro-
stu byłem tak zafascynowany tym miastem, 
że  powiedziałem, że muszę tu  mieszkać. Teraz 
już tego nie ma. Po dwudziestu latach to wszyst-
ko mija”. To był jakoś rok 2000, coś  takiego. 
Wyjechał stąd, z powrotem przeniósł się za Bia-
łystok. „Po dwudziestu latach mieszkania” – po-
wiedział – „już nie ma tego czaru, tego klimatu”.

Jak przekonywał mnie mój rozmówca, by Ty-
kocin zachował swoją wyjątkowość, należało dbać 
o spójność miejskiej zabudowy, chronić zabytki, 
zachować dotychczasowy wygląd ulic. Nie można 
było pozwolić na to, by wszystkie drzewa zostały 
wycięte, bruk zamieniono na kostkę, a domy ob-
łożono sidingiem (oblicówką). Inaczej „za piętna-
ście, dwadzieścia lat to miasto nie będzie się różniło 
niczym od innych”. Jego lokalna specyfika może 
zostać bezpowrotnie utracona.

Co ciekawe (i – jak pokażę w dalszej części ar-
tykułu – także znaczące), członkowie tykocińskich 
instytucji rzadko wywodzili wyjątkowość miasta 
na  przykład ze struktury tamtejszej społeczności 
sąsiedzkiej czy charakteru mieszkających tam ludzi. 
W swoich działaniach skupiali się na określonych, 
istniejących „tu i teraz” obiektach. Wykorzystywali 
je do nadawania sensu przestrzeni i przekształcania 
jej w miejsce5. Dążyli do tego, by materialne przed-

5 T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, 

mioty użyczyły niestabilnym reprezentacjom prze-
szłości swojej „żelaznej” niezmienności6. Jak wyja-
śniał kustosz Zamku:

[Turyści] będąc w mieście widzą tę żydowską 
przeszłość. Widzą, że to w dawnych czasach było 
duże miasto. Ale nie ma tej królewskiej przeszło-
ści. Dopiero przejeżdżając przez Narew, dojeż-
dżając do Zamku, się to widzi i się to czuje.

Materialne obiekty miały za zadanie uobecnić 
przeszłość miasteczka i stanowić dowód na praw-
dziwość historycznych narracji7.

Skuteczność przedmiotów jako znaczników 
lokalności była jednak ograniczona. Niektórzy 
mieszkańcy Tykocina, mimo że mieli na co dzień 
do czynienia z tymi samymi zabytkowymi budyn-
kami co członkowie tykocińskich instytucji, odrzu-
cali lub ignorowali wizje wyjątkowej wartości hi-
storycznej miasteczka. Co więcej, sami pracownicy 
Centrum, Muzeum i Zamku byli zwolennikami 
różnych reprezentacji lokalnej przeszłości. Tykocin 
był przez nich przedstawiany jako miasto królew-
skie, żydowski sztetl lub perła architektury baro-
ku, by wymienić tylko najpopularniejsze narracje. 
Zabytkowe budynki czy pomniki nie były więc 
tak skutecznymi gwarantami faworyzowanej przez 
nich formy tykocińskiej lokalności, jak życzyliby 
sobie tego moi rozmówcy.

Lokalność a sieci połączeń między aktorami

Do teoretycznego przemodelowania koncepcji 
lokalności przyczyniło się także upowszechnienie 
się w badaniach społecznych metafor wywodzą-
cych się ze studiów nad globalizacją, porównu-
jących rzeczywistość społeczną do sieci, kłączy, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2007, s. 73–97.

6 B. Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-
Network-Theory, Oxford University Press, Oxford–New 
York 2005, s. 68.

7 G. Edson, Heritage: Pride or Passion, Product or Service?, 
„International Journal of Heritage Studies” 10 2007, 
s.  333–348; B. Misztal, Theories of Social Remembering, 
Open University Press, Maidenhead 2003, s. 101.

przepływów czy strumieni. Na początku lokalność, 
uznawaną za stabilną i zakorzenioną w materialno-
ści – konkretnym krajobrazie, miejscu, przedmio-
tach – stawiano w opozycji do płynnej czy usiecio-
wionej globalizacji, procesu polegającego na rozwi-
janiu coraz ściślejszej i bardziej kompleksowej sieci 
relacji między aktorami z całego świata. Zmienił 
to jednak wspomniany wcześniej zwrot procesu-
alno-kontekstualny w badaniach nad lokalnością. 
Traktowanie lokalności jako produktu wielopozio-

mowych zależności uwidoczniło rolę, jaką w trak-
cie jej wytwarzania mogą odgrywać sieci połączeń 
między aktorami (ludźmi, grupami, organizacjami) 
oraz związany z tym przepływ obiektów material-
nych czy idei. Sieci koneksji są jak grunt, na któ-
rym zachodzi proces wytwarzania lokalności8.

8 Z. Gille, S. Ó Riain, Global Ethnography, „Annual Review 
of Sociology” 28 2002, s. 273–283; M. Kearney, The 
Local and the Global: The Anthropology of Globalization 
and Transnationalism, „Annual Review of Anthropology” 
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Usieciowienie procesu wytwarzania lokalności to 
nie tylko teoretyczny koncept, ale też metoda dzia-
łania wykorzystywana przez zaangażowanych w ten 
proces aktorów. W Tykocinie szukanie sposobów 
przyciągania następnych współpracowników oraz 
wprowadzanie tych pomysłów w życie stanowiło 
istotną część strategii rozwoju opisywanych prze-
ze mnie instytucji. Ich członkowie przywiązywali 
do  nawiązywania kontaktów bardzo dużą wagę. 

24  1995, s. 558; M. Kempny, Lokalność dziś – co można 
i warto badać, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. 
Tradycja i współczesność, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 2004, s. 554.

Gdy  pierwszy raz byłam w Tykocinie, zostałam 
dosłownie wciągnięta do środka siedziby Centrum 
przy placu Czarnieckiego przez osobę zaangażowa-
ną w działalność fundacji. Nie byłam jedyna – tu-
ryści odwiedzający miasteczko często byli zachęcani 
do obejrzenia wnętrza domu i zostawienia adresów 
mailowych lub odwiedzenia strony domu czy fun-
dacji na Facebooku. Pracownicy Muzeum zapraszali 
potencjalnych współpracowników do Tykocina lub 
spotykali się z nimi poza miasteczkiem, na przykład 
w trakcie wyjazdów służbowych związanych z przy-
gotowaniem wystaw czasowych. Tymczasem kustosz 
Zamku w trakcie moich badań angażował się przede 

wszystkim w  nawiązywanie kontaktów ze  środo-
wiskiem akademickim. Przygotował m.in.  stoisko 
z bronią historyczną, które wystawił podczas jednej 
z konferencji naukowych w Białymstoku. Miał na-
dzieję, że w ten sposób zaciekawi i zachęci do współ-
pracy z Zamkiem historyków wojskowości.

Poleganie na sieci relacji wymuszały też same 
kwestie praktyczne związane z prowadzeniem zor-
ganizowanej działalności kulturalnej. W skład ze-
społów Muzeum, Zamku czy Centrum nie wcho-
dziło bowiem zbyt wiele osób i często tylko dzięki 
zewnętrznym współpracownikom mogły one reali-
zować nowe projekty. Fundator zarządzający Cen-
trum uważał taką formułę pracy za pożądaną, sprzy-
jającą twórczej atmosferze i ułatwiającą pozyskiwa-
nie do działania aktywnych, zmotywowanych osób. 
Zgodnie z jego wizją Centrum miało odgrywać rolę 
platformy przyciągającej do Tykocina coraz to no-
wych ludzi z Polski i z zagranicy. Jak tłumaczył:

Nie chodzi o projekty, tylko o stworzenie 
miejsca i jego marki, znalezienie finansowania. 
(…) Mnie zależy na tym, by ściągnąć tu różnych 
ludzi, a do tego jest po prostu potrzebna infra-
strukturalna baza.

Chodziło mu zatem nie tyle o tworzenie zgra-
nego zespołu, ile o doraźne łączenie osób, które 
wzajemnie pomagały sobie wprowadzać w życie 
swoje pomysły, lub o zapewnienie im niezbędnego 
do tego technicznego zaplecza (przestrzeni, sprzę-
tu). Tykocin i dom przy placu Czarnieckiego mia-
ły stanowić dla tych ludzi inspirację lub odgrywać 
rolę sceny dla ich działalności. Płynność koneksji 
i poleganie na sieci połączeń były zatem pomyślane 
jako fundament działalności Centrum.

Jeśli zaś chodzi o Zamek i Muzeum, dla zarzą-
dzających nimi właściciela i dyrektorki bardziej 
niż kreatywny potencjał kryjący się w zmienności 
i różnorodności relacji liczył się prestiż wynikający 
z posiadania wielu kontaktów. Z dumą wymienia-
li osoby i instytucje, z którymi współpracowali. 
To, że umieli przyciągnąć wielu współpracowników 
i  zachęcić do kooperacji mniej lub bardziej znane 

osoby i instytucje z zewnątrz, np. Żydowski Insty-
tut Historyczny czy Państwową Wyższą Szkołę Te-
atralną w Krakowie, traktowali jako potwierdzenie 
wartości swoich placówek. Ich zdaniem rozbudo-
wana sieć relacji, w szczególności koneksje z akade-
mikami, ekspertami lub instytucjami edukacyjnymi 
czy ośrodkami naukowymi uprawomocniała dzia-
łalność ich instytucji w Tykocinie. Jak podkreślił 
właściciel Zamku, „okazuje się, że jest grupa ludzi, 
która potrzebuje takiego miejsca [jak Zamek]”.

Równie istotne co rzeczywiste kontakty były 
połączenia, które potencjalnie mogłyby zaistnieć 
z  cenionymi przez moich rozmówców „modelo-
wymi” polskimi i zagranicznymi instytucjami kul-
turalnymi, o których sądzono, że reprezentują idee 
pokrewne koncepcjom bliskim członkom i pracow-
nikom Centrum, Muzeum i Zamku. Nie wydawa-
ło się jednak, by dążono do jak najszybszego na-
wiązania współpracy z tymi ośrodkami. Instytucje 
te stanowiły dla tutejszych aktywistów raczej źródło 
inspiracji, jak również dowartościowania i legitymi-
zacji własnych poczynań. Ze strony mieszkańców 
czy przedstawicieli pozostałych placówek w Tyko-
cinie moi rozmówcy spotykali się zazwyczaj z obo-
jętnością lub wręcz krytyką. Muzeum zarzucano 
m.in. zbytni tradycjonalizm i ignorowanie idei no-
wej muzeologii. Właściciela Zamku oskarżano o zła-
manie zasad konserwacji przy odbudowie twierdzy. 
Tymczasem niektórych członków Centrum kryty-
kowano za przesadne angażowanie się w „nie swoje” 
sprawy, chociażby poprzez składanie zawiadomień 
do konserwatora zabytków o prowadzonych w Ty-
kocinie renowacjach. Osoby związane z tykociński-
mi instytucjami mogły więc uważać, że więcej łączy 
je ze znanymi im instytucjami kulturalnymi z Za-
mościa, Lublina czy Amsterdamu niż z organizacja-
mi czy ludźmi z Tykocina. Chętnie porównywały 
swoje działania z  podobnymi praktykami „mode-
lowych” instytucji, szczególnie z  tymi projektami, 
które odniosły sukces. Miało to dowodzić, że brak 
uznania dla części ich własnych przedsięwzięć 
to wynik niesprzyjających warunków, na przykład 
„nie takiej” publiczności, złej pogody, braku szczę-
ścia, a nie, powiedzmy, błędów w realizacji.

1 (20) 2014 barbarzynca1 (20) 2014barbarzynca

3534 Lokalność nie taka znowu lokalnaJagna Jaworowska 

Sy
na

go
ga

, s
ied

zi
ba

 M
uz

eu
m

 w
 T

yk
oc

in
ie,

 F
ot

. J
ag

na
 Ja

w
or

ow
sk

a



Pomysły moich rozmówców na to, jakim miej-
scem jest Tykocin i jak powinno się kształtować 
tykocińską lokalność, powstawały w ramach połą-
czeń o pozatykocińskim charakterze. Inspirowali 
się oni ideami „modelowych” instytucji, odwoły-
wali się do działań osób z zewnątrz. Źródłem le-
gitymizacji prowadzonej lokalnie działalności było 
dla nich w dużym stopniu właśnie utrzymywanie 
rozbudowanej sieci zewnętrznych relacji. Chcąc 
ocalić lokalną specyfikę Tykocina, wprowadzali 
w życie strategie wypracowane poza miasteczkiem, 
a  także dążyli do przyciągnięcia do tego miejsca 
coraz to nowych osób z zewnątrz. Ten pozorny pa-
radoks to w rzeczywistości wyraz prób świadomego 
wpływania na kształt sieci połączeń, której ogniwo 
stanowił Tykocin i w ramach której zachodził pro-
ces wytwarzania tykocińskiej lokalności.

Ideologizacja koncepcji lokalności

Poszukiwanie przez moich tykocińskich roz-
mówców międzylokalnych połączeń można od-
bierać jako część szerszego zjawiska polegającego 
na redefiniowaniu przez lokalne społeczności i or-
ganizacje swoich celów w kategoriach typowych 
dla  dyskursów narodowych, międzynarodowych 
czy globalnych. Chodzi tu m.in. o dyskursy roz-
woju gospodarczego, dziedzictwa kulturowego lub 
właśnie ochrony lokalności. Sięgając po takie nar-
racje, lokalne grupy nadają swoim partykularnym 
postulatom wymiar uniwersalny. Ułatwia to tym 
organizacjom budowanie własnej wiarygodności 
oraz znajdowanie sprzymierzeńców dla swoich 
działań9. Wiąże się to często z ideologizacją kon-
ceptu lokalności. Lokalność, tak jak chociażby róż-
norodność kulturowa, zaczyna być przedstawiana 
jako istotna dla społeczeństwa wartość, którą nale-
ży chronić. Tak zdefiniowana staje się narzędziem 
mobilizacji do walki o określone zasoby, niezależ-
nie od tego, czy będzie to kapitał polityczny, prze-
strzeń czy przyroda10.

9 Z. Gille, S. Ó Riain, op.cit., s. 283–285; M. Kearney, op.cit., 
s. 559–560.

10 R. Korff, Local Enclosures of Globalization. The Power 
of Locality, „Dialectical Anthropology” 27 2003, s. 6–7.
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Jak wspominałam wcześniej, dla pracowni-
ków i członków tykocińskich instytucji wartością, 
o  którą należało walczyć, była przeszłość mia-
steczka uobecniana w jego historycznej tkance: 
zabytkowych budynkach, układzie ulic, miejskim 
krajobrazie. Uważali oni, że Tykocin jest wyjątko-
wym miejscem, które należy chronić i promować. 
Współpraca z osobami i instytucjami z zewnątrz 
lub chociaż odwoływanie się do projektów reali-
zowanych poza miasteczkiem przez „modelowe” 
jednostki pomagały uwiarygodnić ich działania. 
Stawiając swoje przedsięwzięcia w jednym rzędzie 
z pomysłami instytucji z polskich, fińskich, francu-
skich miasteczek, pokazywali, że i oni, i pracownicy 
tamtych instytucji działają w imieniu tych samych 
uniwersalnych wartości i koncepcji. Wspólnie dążą 
do ochrony dziedzictwa, aktywizacji lokalnej spo-
łeczności, propagowania dumy z przynależenia 
do danej wspólnoty czy wspierania rozwoju gospo-
darczego. W ten sposób konkretnym działaniom 
realizowanym w określonej lokalizacji nadawali 
wymiar ogólnokrajowy lub ogólnoeuropejski.

Należy jednak zaznaczyć, że ujmowanie lokal-
nych postulatów w kategoriach uniwersalnych war-
tości nie było wyłącznie wybiegiem służącym bu-
dowaniu autorytetu danej instytucji czy zdobywa-
niu poparcia dla jej działań. Dla większości moich 
rozmówców te ogólne idee – zaangażowanie spo-
łeczne, obrona tożsamości miejsca, zajmowanie się 
historią w celu ocalenia przeszłości od zapomnienia 
– liczyły się tak samo jak ochrona tego, co uważa-
li za specyfikę Tykocina. W trakcie swoich badań 
spotkałam historyka, który zdecydował się zajmo-
wać dziejami Tykocina przede wszystkim dlatego, 
że akurat w tym miasteczku udało mu się znaleźć 
pracę w zawodzie. Rozmawiałam z antropolożką, 
która była zachwycona tym miejscem i czuła się 
dość mocno z nim związana także dlatego, że jej ro-
dzina pochodziła z tych okolic. Jednocześnie jed-
nak widać było, że ciągnęło ją do realizowania 
podobnych projektów w innych częściach Polski 
i za granicą – tak jak robiła to już wcześniej. Inna 
z poznanych przeze mnie osób działała na rzecz 
ochrony zabytków zarówno w Tykocinie, gdzie 

się urodziła, jak i w Warszawie, gdzie od długiego 
czasu mieszkała. Wszyscy ci ludzie uznawali Tyko-
cin za wyjątkowy. Wszyscy oddziaływali na proces 
wytwarzania tykocińskiej lokalności w długofalowy 
sposób, w ramach zorganizowanej działalności kul-
turalnej. Jednak niekoniecznie było to jedyne miej-
sce, w którym osoby te angażowały się w projekty 
związane z lokalnością lub lokalną historią. Czasem 
nawet wybór Tykocina jako przestrzeni działania 
był wtórny wobec samej chęci zajmowania się lo-
kalnością, przeszłością lub dziedzictwem.

Ideologizacja koncepcji lokalności spowodo-
wała, że zaczęto ją postrzegać jako słowo-klucz, 
wartość samą w sobie. Oderwano ją w ten sposób 
od  specyfiki konkretnych międzyludzkich relacji. 
I  tak uczestniczenie w wytwarzaniu charakteru 
Tykocina – czy może raczej rozwijaniu jednego 
z wymiarów jego tożsamości jako miejsca – mogło, 
ale  nie musiało wynikać z poczucia bycia tykoci-
nianinem. Na pewno za to umożliwiało moim roz-
mówcom realizowanie swoich pasji. W przypadku 
osób z Zamku i Muzeum potwierdzało ich tożsa-
mość historyków lub „prawdziwych” miłośników 
historii. Tymczasem w przypadku członków Cen-
trum umacniało aspekty tożsamości takie jak bycie 
działaczami społeczno-kulturowymi, antropologa-
mi czy artystami. W ten sposób tykocińska lokal-
ność stawała się podstawą budowania tożsamości 
nie tylko osób uznających ją za swoją, ale też ani-
matorów, aktywistów, historyków i muzealników, 
którzy uważali lokalność jako koncept za coś istot-
nego i w związku z tym chcieli się nią zajmować.

Podsumowanie

„To jest bardzo dobre, że ja całe życie miesz-
kałem w Warszawie” – powiedział mi podczas ba-
dań jeden z członków tykocińskich instytucji kul-
turalnych. Szczerze mówiąc, stwierdzenie to mnie 
zaskoczyło. Nie takiej deklaracji spodziewałam 
się po  miłośniku unikatowości Tykocina, bardzo 
mocno zaangażowanym w obronę tego, co uważał 
za lokalną specyfikę. Sądziłam, że wolałby, by jego 
życie jak najmocniej związane było z tak cenionym 

Locality that is not so local after all. The concept of locality  
in the context of research on cultural institutions from Tykocin

In this article the author compares the theoretical assumptions of the processual and contextual 
redefinition of locality with her observations from the field research conducted in cultural institutions 
of Tykocin, Poland. The author shows how the members and employees of those institutions try to shape 
Tykocin’s locality – and thus, its identity as a place – by means of material objects, social networks and 
references to the past. Different manifestations of the ideologisation of the concept of locality are analyzed. 
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przez niego miasteczkiem. Jednak mój rozmówca 
uważał, że dzięki doświadczeniu wychowywania się 
i mieszkania w Warszawie potrafi dostrzec rzeczy, 
na które mieszkańcy Tykocina niekoniecznie zwra-
cają uwagę. Było to dla mnie jednym z wielu sygna-
łów potwierdzających, że wytwarzanie tykocińskiej 
lokalności przez tamtejsze instytucje kulturalne 
nie ma tak lokalnego charakteru, jak na początku 
mi się wydawało. „Nieodwracalna lokalność” mu-
siała ustąpić w moich badaniach miejsca lokalności 
płynnej i usieciowionej.

Członkowie tykocińskich instytucji kultural-
nych angażując się w (re)definiowanie Tykocina 
jako miejsca wychodzili od poziomu lokalnego 
–  konkretnych materialnych obiektów znajdują-
cych się w określonym punkcie geograficznym. 
By  nadawać tykocińskiej lokalności kształt, który 
uważali za wartościowy (a niektórzy postrzegali 
wręcz jako „jedyny słuszny”), dokonywali jednak 
ciągłego „re-skalowania”11, odwołując się do dzia-
łalności „modelowych” polskich i zagranicznych 

11 K. Pobłocki, Skala jako obiekt badań antropologicznych, 
[w:]  J. Schmidt (red.), Regiony etnografii, Wydawnictwo 
Nauka i Innowacje, Poznań 2013, s. 181–200.

instytucji; nazywając miasteczko Podlaskim Kazi-
mierzem lub perłą europejskiej barokowej archi-
tektury czy interpretując dbanie o zabytki w Tyko-
cinie jako wyraz ogólnoświatowych, uniwersalnych 
wartości. Co więcej, z zamysłem poszerzali sieć 
relacji, w ramach której (re)konstruowana była ty-
kocińska lokalność, nawiązując współpracę z insty-
tucjami i osobami spoza miasteczka. Sami również 
często nie pochodzili z Tykocina i zajmowali się 
lokalną historią w kilku lokalizacjach na raz.

Jak zaznacza Arjun Appadurai w eseju The Pro-
duction of Locality, analizując wytwarzanie lokal-
ności, musimy zwrócić uwagę na różne skale or-
ganizacji i kontroli, w których osadzona jest dana 
przestrzeń12. Widać to także na przykładzie Tyko-
cina, którego (re)definicja jako miejsca zachodziła 
nie tylko lokalnie – „tu, w Tykocinie” – ale odby-
wała się także w kontekście regionalnym, ogólno-
polskim, europejskim, globalnym. Dla wytwarza-
nia lokalności te ponadlokalne poziomy okazywały 
się być równie ważne, co skala lokalna13.

12 A. Appadurai, op.cit., s. 186.

13 R. Korff, op.cit., s. 12; M.R. Trouillot, The Caribbean 
Region: An Open Frontier in Anthropological Theory, 
„Annual Review of Anthropology” 21 1992, s. 34.
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Czy możemy zobaczyć nieobecność, czy może-
my jej dotknąć? Czy jeśli ubywa człowieka, jeśli 
odchodzą całe pokolenia, a pozostaje czyjaś sa-
motność – to wówczas przestrzeń i wypełniające ją 
przedmioty są w stanie „mówić” głośniej? Załóżmy 
antropologiczne okulary. Janet Hoskins (1998), 
przybliżywszy w tekście Agency, Biography and 
Objects1 zagadnienie tzw. przedmiotów biograficz-
nych2, zwróciła uwagę na to, jak bardzo brzemien-
na w treści jest relacja między człowiekiem a rze-
czą. Historie życia przedmiotów i osób okazują 
się splecione ze sobą tak mocno, że niemożliwym 

1 J. Hoskins, Agency, Biography and Objects, [w:] C. Tilley, 
W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, P. Spyer (red.), Hand-
book of Material Culture, SAGE Publications Ltd, London 
2006, s. 74–84.

2 Pojęcie to Hoskins zaczerpnęła od francuskiej badaczki Vio-
lette Morin, autorki tekstu L’objet biographique (1969).

M a r t a  R a c z y ń s k a Urodzona w 1990 roku, studentka etnologii i archeologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Interesuje się antropologią przestrzeni i rzeczy w kontekście 
narracji o przeszłości. Od kilku lat realizuje badania etnograficzne w rodzinnej 
Gąsawie, ponadto zajmuje się wybranymi problemami z zakresu archeologii 
Europy Barbarzyńskiej w okresie wpływów rzymskich.

O czym szepcze dom, 
kiedy odchodzi?

Fotograficzna opowieść o dwóch rodzinnych gniazdach:  
domu przy ul. Leszka Białego 4 i mieszkaniu w kamienicy przy Rynku w Gąsawie
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byłoby zbierać je osobno. W myśl tej 
teorii cała materia domostwa (zarów-
no obiekty, jak i przestrzeń mieszkal-
na) oddaje głos człowiekowi; etnogra-
fowi natomiast pozwala do człowieka 
dotrzeć, stanowiąc bodziec do  opo-
wieści, będąc swoistym wehikułem, 
który przenosi do  czasów młodości, 
dzieciństwa, a niekiedy nawet w  jesz-
cze bardziej odległą przeszłość.

Niemniej jednak – czy słowa wy-
starczą? Problematyka związana z an-
tropologią rzeczy, materialności, prze-
strzeni – wszystko to mieści w sobie 
aspekt wizualny. Aparat fotograficzny 
okazał się nie tylko narzędziem po-
zwalającym sporządzić dokumentację 
wizualną, ale również środkiem wyra-
zu tego, co niedopowiedziane. A może 
to właśnie fotografia wypełnia tę lukę, 
która objawia się podczas wywiadów 
w postaci milczenia?

Zdjęcia, które tutaj widzimy, są nie 
tylko efektem działań antropologa, 
ale również osoby, dla  której miejsca 
i przedmioty ukazane na  fotografiach 
są szczególnie ważne, rzekłabym nawet 
– dotkliwie bliskie. „Teren” w  tym 
przypadku to  miejsce przesiąknięte 
przeszłością, wręcz obrzmiałe od  jej 
ciężaru. Jednocześnie zaś odchodzące, 
kończące się, całkiem lub prawie opu-
stoszałe. Obrazy, które „składają się” 
na przestrzeń ponad stupięćdziesię-
cioletniego letniego domu w Gąsawie 
na  Pałukach (woj. kujawsko-pomor-
skie), są dla mnie – zarówno jako etno-
grafa, jak i osoby biograficznie uwikła-
nej w historię tego miejsca – obrazami 
ulotnymi, kruchymi, rozpadającymi 
się. Wiosną bieżącego roku zapadła 
decyzja o sprzedaży domu. Brak w Gą-
sawie młodego pokolenia rodziny 

Spornych, które mogłoby to miejsce 
wziąć w opiekę – brak zatem jakiej-
kolwiek dla niego wizji przyszłości. 
Bijące z tego miejsca obrazy wyrażają 
pewien paradoks – urzeczywistniają 
nieobecne, są swoistą jednością prze-
ciwieństw, wyrażają pełnię pustki.

Miejsce to zamarło przed wieloma 
laty i trwa tak niemal niewzruszone. 
Pełne rodzinnych pamiątek –  tych 
najcenniejszych, przechowywanych 
na  specjalnie do tego przeznaczonej 
półce w pokoju oraz tych, o któ-
rych na co dzień nikt nie wspomina, 
a może zwyczajnie o nich nie pamięta. 
Miejsce przesycone tropami przeszło-
ści samego domostwa, ale i znakami 
wielkiej historii, która przeplatała się 
z losami rodziny Spornych oraz dzie-
jami wsi, niegdysiejszego miasteczka. 
Wreszcie zaś – to miejsce, w którym 
mimo wszystko ktoś jeszcze mieszka. 
Dwie samotne kobiety, które pod-
czas sentymentalnych wędrówek po 
pokojach, korytarzach czy  zakamar-
kach poddasza rozświetlały słowa-
mi, ale  i  prawdziwym płomieniem 
świecy, mrok wieczoru, wprawiały 
w  ruch stare zegary, wycierały kurz 
z ram świętych obrazów.
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A n n a  S z n a j d e r Urodzona w 1982 roku, etnolog, absolwentka University of the West of Sco-
tland, School of Media, Culture and Society, doktorantka. Zainteresowania 
badawcze: antropologia wizualna i sensoryczna, etnografia przedsiębiorczości, 
mniejszości narodowe, regionalne dziedzictwo kulturowe, twórczość ludowa.

Lokalność 
transferowana 
Mała Kolekcja Polskiej Sztuki Ludowej i Ręko-
dzieła na Uniwersytecie w Zachodniej Szkocji

Towary i pamiątki mogą być wykorzysty-
wane dla odwrócenia poczucia dezorienta-
cji, które wytwarza ciągła transformacja, 
szybkość zmiany mody i bezustanne two-
rzenie się nowości. Pewne przedmioty okre-
ślane powszechnie jako „klasyczne”, „trwa-
łe”, „tradycyjne” sprzyjają ustanowieniu 
stabilności w obliczu materialnej ulotności. 
Narodowa nostalgia za pewnymi przed-
miotami przejawia się (…) w  popycie 
na  produkty „rękodzieła” w odróżnieniu 
od wytwarzanych masowo „zhomogenizo-
wanych” artefaktów. Na przykład drew-
niane zabawki nawiązują do umiejętności 
rzemieślniczych, umiejscowionych lokalnie 
w odróżnieniu od współczesnych mecha-
nizmów wykorzeniających, odsuwających 
produkcję od sfery lokalnej1.

1 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie 
codzienne, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 153.

Niniejszy artykuł jest komentarzem do projektu, 
który odbywał się w latach 2010–2013 i inspirowa-
ny był rękodziełem ludowym. Jako pomysłodawczy-
ni i realizatorka przedsięwzięcia działająca z ramie-
nia University of the West of Scotland w Paisley2 
prezentuję krótką refleksję antropologiczną pisaną 
w  oparciu o poczynione podczas projektu notatki 
i  obserwacje. Podejmowane działania kolekcjoner-
sko-warsztatowe ukazują kilka funkcji rękodzieła 
i osób związanych z kulturalnym dziedzictwem 
poszczególnych regionów. Interpretacje kultury 

2 W czasie trwania projektu na terenie Szkocji odbyło się po-
nad dwadzieścia spotkań o charakterze wystaw i prezentacji, 
które dotyczyły rękodzieła wykonywanego przez kobiety 
z Polski. Dodatkowo przy współpracy z organizacją polską 
„Świetlica” w Edynburgu oraz Szkołą Polską w Kirkcaldy 
zorganizowane zostały warsztaty etnograficzne dla dzieci 
(zajęcia plastyczne na temat rękodzieła związanego z Wiel-
kanocą czy Bożym Narodzeniem) oraz warsztaty koronki 
klockowej dla kobiet. Projekt miał charakter różnorodnych 
działań o charakterze wolontariatu, którym wsparcia udzie-
lili m.in.: Konsulat Polski w Edynburgu, West of Scotland 
Regional Equality Council w Glasgow, Stowarzyszenie Pola-
ków w Stirling, Elphinstone Institute w Aberdeen.

w oparciu o związek osób i rzeczy z miejscem i hi-
storią przypominają o trwałości znaczeń i symboli. 
Zakładam, że tak jak regionalna tożsamość kształ-
towana jest przez lokalne dziedzictwo kulturowe, 
tak  i  owo dziedzictwo kulturowe z różnych regio-
nów Polski może służyć z jednej strony wspieraniu 
polskości poza granicami kraju, z drugiej zaś inte-
growaniu imigrantów oraz rodzimych mieszkań-
ców podczas prezentacji lub warsztatów, w których 
wspólnie mogą wziąć udział.

Rozważając, czym obecnie jest sztuka ludowa i rę-
kodzieło, oraz rozstrzygając czy decyduje o tym jego 
pochodzenie, czy też raczej uniwersalne wartości este-
tyczne, warto przypomnieć, czego dotyczyły dyskusje 
kilkadziesiąt lat wcześniej. W latach 70. ubiegłego wie-
ku podkreślano, że istotne i dostateczne kryteria znaj-
dują się w dziele wykonanym przez twórcę. One też 
klasyfikują je jako sztukę ludową. Wśród kryteriów 
wymienionych na przykład przez Józefa Grabowskie-
go znalazły się ideoplastyka (twórca przekazuje w swej 
pracy nie to, co widzi, ale to, co wie o odtwarzanej rze-
czywistości), symetria i rytm dzieła, prostota wzoru, 
koncepcji, techniki wykonania3. Dodatkowymi, choć 
nie koniecznymi wyznacznikami, było chałupnictwo, 
użytkowanie przez lud oraz fakt, że twórca pocho-
dził zwykle z  niewielkiej miejscowości4. Grabowski 
postulował istnienie stylu ludowego, klasyfikowane-
go jako historyczny, ponieważ można go  umieścić 
w określonym przedziale czasowym (na przykład lata 
od połowy XIX wieku do 1914 roku)5. Inni badacze 
argumentowali, iż o wartości sztuki ludowej nie de-
cyduje jej przynależność do nurtu czy też konwencji, 
ale raczej walory estetyczne i  psychologiczne, czyli 
na  przykład doznawanie głębokich wzruszeń przez 
obcowanie z dziełami6.

3 M. Kowalski, Przedmowa, [w:] J. Grabowski, Dawny 
artysta ludowy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
Warszawa 1976, s. 15.

4 J. Grabowski, Kryteria sztuki ludowej, [w:] J. Białostocki 
et. al. (red.), Granice sztuki. Z badań nad teorią i historią 
sztuki, kulturą artystyczną oraz sztuką ludową, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 149.

5 M. Kowalski, op. cit., s. 13.

6 E. Śnieżyńska-Stolot, Głos w dyskusji nad pojęciem sztuki 

W odróżnieniu od sztuki ludowej rzemiosło 
rozumiane było jako praca oparta na powtarzaniu 
wyuczonych form (bez inwencji własnej) lub sztu-
ka twórcza, ale uprawiana w sposób ciągły i w ce-
lach przede wszystkim zarobkowych7. Oznacza to, 
że lokalna wytwórczość, oprócz wyżej już wymie-
nionych cech, powinna charakteryzować się tym, 
co dziś nazwalibyśmy kreatywną innowacyjnością 
– połączeniem pasji twórczej z potrzebą stworzenia 
czegoś oryginalnego.

Badacze rękodzieła i sztuki ludowej czasów so-
cjalizmu akcentują termin „ludowość na sprzedaż”, 
który oznaczał, że przedmioty wytwarzane były ma-
sowo i na zbyt, a ich odbiorcami stali się mieszkań-
cy miast i instytucje. Choć czerpano z tradycyjnej 
twórczości i przemysłu ludowego, tworzone i prze-
twarzane produkty nie były przeznaczone do użyt-
ku własnego twórców, lecz oderwane od  jego śro-
dowiska8. Co więcej, to Cepelia i  jej  organizacja 
pracy często dyktowały warunki i techniki działania 
oraz decydowały o tworzywie, z którego korzystał 
twórca sztuki ludowej, by dostać zapłatę9. Nietrud-
no się domyślić, że te czynniki przekształcały sztukę 
ludową i rękodzieło, ukierunkowując je na potrze-
by i oczekiwania odbiorców, niekoniecznie związa-
nych z określonym terenem. Środowisko twórcy, 
a zatem prowincja, na której owe wytwory powsta-
wały, wzmocniło markę Cepelii jako organizacji 
wspierającej i koordynującej pracę rękodzielników 
oraz artystów ludowych, tym samym wykorzystując 
regionalne tradycje wytwórcze.

Współcześnie pojęcie „sztuka ludowa” ma szer-
sze znaczenie – zawiera się w nim również definicja 
rzemiosła tradycyjnego, rozumianego jako aktyw-
ność plastyczna, dzięki której powstają przedmio-

ludowej, [w:] J. Białostocki et. al. (red.), op. cit., s.161.

7 J. Grabowski, Dawny artysta ludowy, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 36.

8 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Fundacja Bęc Zmiana 
i Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 13-14.

9 A. Kroh, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa, czyli o pogmatwa-
nych dziejach chłopskiej kultury plastycznej na ziemiach pol-
skich, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2014, s. 27.

1 (20) 2014 barbarzynca1 (20) 2014barbarzynca

49Lokalność transferowana



ty wykorzystywane przez samych twórców: jako 
prezent lub forma rewanżu, na sprzedaż dla od-
biorców wiejskich lub miejskich10. Ten rodzaj rę-
kodzielnictwa powstaje na bazie istniejących w da-
nym regionie tradycji.

W tym artykule udowadniam, iż rzemiosło tra-
dycyjne, aby stanowić namiastkę polskiej kultury 
ludowej poza granicami kraju, powinno zawierać 
elementy rozpoznawalne dla danej grupy etnicz-
nej, które jednoznacznie kojarzą się z miejscem 
wytwórstwa lub wspólną historią. W tym zna-
czeniu powinny one posiadać swój styl. Zawarty 
w przedmiocie element lokalny i/lub historyczny 
podnosi jego wartość z punktu widzenia kupują-
cego lub obcującego z nim klienta. Ta wartość, 
oparta na odwołaniu do wspólnoty wyobrażonej 
(dla Polaków zagranicą), z drugiej strony wspiera-
na jest przez aspekt uniwersalny (charakterystycz-
ny dla rękodzieła z różnych kultur), który „zasa-
dza się na  fakcie artykułowania najważniejszych, 
najbardziej wysublimowanych znaczeń, na (…) 
mediacyjności, a nie na sposobach i formach wyra-
żania”11. Przedmioty stają się więc medium dla in-
nych treści i wyzwalają interpretacje niekoniecz-
nie związane z konkretnym miejscem. Zaciera się 
ich  funkcja jako dziedzictwa regionu i nośnika 
znaczeń narodowych, a na ich miejscu wyłaniają 
się nowe, które będą opisane poniżej.

Idea Małej Kolekcji

Mała Kolekcja Polskiej Sztuki Ludowej i Rę-
kodzieła (Little Collection of Polish Folk Arts and 
Crafts) powstała pod koniec 2009 roku na Uni-
wersytecie w Zachodniej Szkocji w Paisley. Począt-
kowo był to projekt zorientowany na stworzenie 
zbioru współcześnie produkowanych przez ręko-
dzielników artefaktów, będących przykładem kul-

10 K. Czerwińska, Raport dotyczący Konwencji UNESCO w spra-
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003. 
Art.2 pkt. 2e umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym, 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Cieszyn 2012, s. 2.

11 K. Piątkowska, Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wy-
branych przykładów ze wsi współczesnej, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze przy Polskiej Akademii Nauk, Łódź 1994, s. 23.

tury materialnej nawiązującej do tradycji polskiej 
sztuki ludowej. W zamierzeniach miał on przed-
stawiać rękodzieło wykonywane przez kobiety. 
W kolekcji znalazło się też kilka artefaktów, któ-
rych autorami byli mężczyźni (wikliniarze, garn-
carze). W projekcie wzięły udział przedsiębiorczy-
nie z terenów wiejskich (m.in. pisankarki, hafciar-
ki, koronkarki, zabawkarki, tkaczki, bibułkarki), 
organizacje i stowarzyszenia skupiające kobiety 
zajmujące się rękodziełem dla zarobku (Stowarzy-
szenie Twórczości Regionalnej w Bobowej, Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie) lub też hob-
bistycznie (Stowarzyszenie Lud-Art w Krakowie), 
galerie z rękodziełem (Beskid Art Deko, Galeria 
Zapole). Zbiory pochodziły głównie z  terenów 
Małopolski i Podkarpacia. Zostały zakupione, 
podarowane lub wypożyczone na czas projektu 
(z opcją sprzedaży), zaś uczestnicy poinformowa-
ni o możliwości promocji.

Początkowym celem projektu było stworzenie 
platformy do dialogu i wymiany kulturowej mię-
dzy dwoma krajami – Polską i Szkocją – w opar-
ciu o działalność rękodzielników z terenów wiej-
skich i  peryferyjnych. Z powodu braku fundu-
szy założenie to nie zostało w pełni zrealizowane 
i ograniczyło się jak na razie do transferu kultu-
ry materialnej w jedną stronę, stwarzając możli-
wość sprzedaży i promocji dla twórców z Polski, 
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek przed-
siębiorczych, szukających rozwiązań kreatywnych 
i innowacyjnych w dialogu z tradycją swojego re-
gionu. Zgromadzone przez nich wytwory, wysłane 
w paczkach przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenia 
czy Domy Kultury, stanowiły wybrane przez au-
torów przykłady  ręcznie wykonanych przedmio-
tów, uznanych przez nich za tradycyjne i ludo-
we. Lokalne artefakty przybierały różne formy: 
od  sztuki ludowej, przez rękodzieło regionalne, 
aż po kicz, korzystający nie z tradycji kulturowej 
danego regionu, lecz z „motywów obcych, czerpa-
nych z „wielkiego świata”, na oślep”12, bezmyślnie. 
Niektóre przykłady rękodzieła zawierały elementy 

12 K. Piwocki, Kicz–sztuka jarmarczna–sztuka ludowa, „Polska 
Sztuka Ludowa” 20 (3–4), 1996, s. 179.

kupne (ptaszki z Chin na plecionym słomianym 
sercu, plastikowe koszyczki na bibułkowe kwiat-
ki). Inne znacznie odbiegały od tego, co zwykło się 
uznawać za tradycyjne regionalne rękodzieło ludo-
we, na przykład maski weneckie o bursztynowych 
oczach ze  szklanych paciorków, upstrzone pióra-
mi i flizeliną, choć ręcznie wykonane, stanowiły 
raczej ilustracje działań podejmowanych obecnie 
w lokalnych domach kultury pod kierunkiem ar-

tystów plastyków. Niemniej jednak to właśnie one 
zostały wybrane jako przykład tego, co regionalni 
twórcy chcieli zaprezentować poza granicami kra-
ju. Innowacyjność, oparta na  oderwaniu od  lo-
kalnych tradycji rzemieślniczych i  na  płynących 
z różnych źródeł inspiracjach plastycznych, była 
rezultatem twórczej wyobraźni osób, które chcąc 
zrealizować kreatywne pasje, niekoniecznie szuka-
ły rozwiązań w twórczości ludowej.

Przykłady rękodzieła prezentowanego w Szkocji, 2010 r.
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Pamiątka z Polski

Rękodzieło sprzedawane podczas festiwali 
i  spotkań kupowali przede wszystkim przebywa-
jący na emigracji Polacy, tzw. „nowa emigracja”, 
czyli osoby przybyłe do Szkocji po 2004 roku13. 
Obserwacje poczynione podczas projektu pokazy-
wały, że  materialność, wizualność, sensoryczność 
Małej Kolekcji pozwalała stykającym się z nią oso-
bom zdefiniować ich wspomnienia, wyobrażenia, 
odczucia. Możliwość fizycznego zetknięcia z rze-
czami, z ich strukturą i zapachem, uruchamiała 
szereg skojarzeń wypowiadanych przez odwiedza-
jących stoisko z rękodziełem ludzi. I tak: drewnia-
na kołyska dla lalki, bączek czy konik na kółkach 
przywoływały wspomnienia o zabawkach z  dzie-
ciństwa; gwiazdki z koronek (frywolitkowe, szydeł-
kowe) – o rzeczach, które robiła mama lub babcia 
w domu; bibułkowe bociany w gnieździe, Lajko-
nik czy Pan Twardowski na koniu były symbolami 
polskimi znanymi z opowiadań i legend; kwiecista 
chusta lub czerwone korale kojarzyły się z elemen-
tem polskiego stroju ludowego, który można wy-
korzystać w ubiorze dla podkreślenia przynależno-
ści etnicznej; koronki z Bobowej – przypominały 
kupującym o ich lokalnej tożsamości, jeśli akurat 
pochodzili z tych okolic; bukiety bibułkowych 
kwiatów: żonkili, kaczeńców, tulipanów, stokro-
tek – o polskich porach roku; obraz Matki Boskiej 
malowany przez artystkę ludową, koronkowy far-
tuszek dla dziewczynki na Boże Ciało – o religij-
ności i jej ceremonialnym aspekcie. Obserwowanie 
i  dotykanie przedmiotów, głośne ich  nazywanie 
oraz krótsze czy dłuższe refleksje oparte na wspo-
mnieniach i skojarzeniach, były okazją do  zanu-
rzenia się w kontekście kultury i języka ojczyste-

13 Według danych statystycznych Polacy są najszybciej 
rozwijającą się grupą emigrantów w Szkocji. W 2001 roku 
zarejestrowanych było zaledwie 2505 osób, a w 2011 liczba 
ta wzrosła do 55 231 osób. Szacuje się, że w 2012 roku 
Polacy stanowili 56-tysięczną grupę. Vid. E. Piętka-Nykaza, 
D. McGhee, Polish migrants in Scotland: voting behaviours 
and engagement in the Scottish independence referendum, 
www.cpc.ac.uk/publications/cpc_briefing_papers/pdf/
BP20_Polish_migrants_in_Scotland.pdf, 1.04.2015.

go. Wiele z tych przedmiotów kupujący mogli 
pokazać swoim dzieciom mieszkającym w Szkocji 
od  urodzenia lub od najmłodszych lat, udziela-
jąc im przy okazji lekcji polskiej tradycji. Służyć 
do tego mogły pisanki na Wielkanoc, bibułkowe 
baranki z palemką i chorągiewką (o wyglądzie tych 
z cukru), rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Równie 
wymowne były pajacyk-Krakowiaczek czy Szopka 
Krakowska, które wprowadzały w mityczną sferę 
polskiego urbs aeterna – Krakowa. Mała Kolek-
cja Polskiego Rękodzieła stała się więc za granicą 
reprezentacją polskości, której poszczególne ele-
menty przypominały o regionalnych tradycjach, 
o osobach i miejscach. Badacze podkreślają, iż jed-
nostki przeżywają swoją kulturę14. Refleksja nad 
tym, w  jaki sposób można owe przeżycia wydo-
być i doprowadzić do słownej ekspresji, pokazuje 
istotną funkcję Małej Kolekcji poza granicami kra-
ju. Choć nie wszystkie przedmioty przesłane przez 
twórców zawierały rozpoznawalny uniwersalny 
pierwiastek polskości (chociażby wspomniane już 
maski weneckie), zbiór artefaktów eksponował 
regionalność krajowego rękodzieła, podkreślając 
etniczny charakter kolekcji, natychmiastowo od-
czytywany przez osoby pochodzenia polskiego.

Jest to szczególnie ważne, gdy weźmiemy pod 
uwagę komentarze osób, które nie znały pocho-
dzenia i przeznaczenia zgromadzonych osobliwo-
ści. Na podstawie wypowiedzi odwiedzających 
stoisko osób można stwierdzić, że Szkoci oraz 
przedstawiciele innych narodowości interesowali 
się rękodziełem jako: etniczną ciekawostką z Pol-
ski (drewniane pajacyki w strojach krakowskich, 
strugane ptaszki); czymś co kojarzy się z  zabaw-
ką z dzieciństwa (drewniana małpka); jest uży-
teczne (wiklinowy pojemnik można zastosować 
na kosmetyki; kolczyki czy bransoletki z koronek 
klockowych są oryginalnymi dodatkami do ubio-
ru; koronkowy obrazek to  dekoracja wnętrza 

14 E. Bruner, Przeżycie i jego ekspresje, tłum. E. Klekot, 
A. Szczurek, [w:] W. Turner, E. Bruner (red.), 
Antropologia doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 11–39.

domu); ma zastosowanie jako okazjonalny pre-
zent (gwiazdki i aniołki koronkowe na święta Bo-
żego Narodzenia; bukieciki z  róż lub fiołków na 
urodziny); zachwyca kunsztem wykonania (dłu-
gopis z trzonkiem rzeźbionym w formie ptaka; 
drewniana kasetka na kluczyk; bukiecik bibuł-
kowych kwiatów); może stać się uzupełnieniem 
czyjejś indywidualnej kolekcji (ceramiczny dzwo-
neczek malowany w kwiaty zalipiańskie, pożąda-
ny przez z kolekcjonera jako unikat i niezbędny 
element kolekcji trzystu innych dzwonków); jest 
analogią do rękodzieła sprzedawanego w Wiel-
kiej Brytanii (ręcznie wykonane kartki sezonowe 
z bibułkowym kwiatem kojarzyły się kupującym 
z siecią sklepów Card Factory; sugerowano też 
kontakt z  siecią celem znalezienia potencjalnego 
hurtowego odbiorcy na kartki). Zaobserwowane 
i zasłyszane podczas procesu sprzedaży i promo-
cji zachowania i słowa dotyczyły też sfery wierzeń 
i obrzędów religijnych poszczególnych klientów. 
Uznanie budziły niewielkie, ale bogato dekoro-
wane palmy wielkanocne, które znacząco różni-
ły się od tych niesionych do kościoła w niedzielę 
palmową w Szkocji, będących skromną plecionką 
z  palmowego liścia15. Zaznaczyć trzeba jednak, 
że odniesienia do sfery wierzeń i obrzędów religij-
nych zdarzały się rzadko. Ogólnie można stwier-
dzić, iż oglądający Małą Kolekcję, a niezwiązani 
z kontekstem kulturowym i  geograficznym arte-
faktów, podkreślali pragmatyzm rzeczy, ich wy-
korzystanie w życiu codziennym oraz możliwości 
umieszczenia w szerszym kontekście rynkowym 
(jak przy wspomnianych wyżej kartkach). Pol-
skie rękodzieło ludowe było jednym z przykładów 
sztuki i rękodzieła etnicznego, której obecność 
szczególnie silnie zaznacza się w kraju wielokultu-
rowym, jakim jest Wielka Brytania.

Kolekcja umożliwiła konstruowanie wielu hi-
storii prezentujących Polskę lokalną. Odwiedzający 
stoisko Szkoci i przedstawiciele innych narodowo-
ści niż polska chętnie słuchali opowieści związa-

15 Easter day – 20 April 2014, www.bbc.uk/schools/religion/
christianity/easter.shtml, 1.04.2015.

nych z rękodziełem, na przykład tej o malowanej 
w kwiaty wiosce (dzbanek we wzór z Zalipia), 
o Bobowej i jej koronkarskich klanach (koronko-
we serwety z Bobowej), o symbolice polskiego bo-
ciana, którego pojawienie się oznaczało nadejście 
wiosny, zaś gniazdo budowane na dachu domu za-
powiadało szczęście dla mieszkającej tam rodziny 
(bociany z bibuły), o góralach i góralkach z Podha-
la tańczących w takt góralskiej muzyki w charak-
terystycznych strojach (kierpce, kwieciste chusty). 
Przejawiający się w historiach przedmiotów edu-
kacyjny charakter prezentowanej kolekcji demon-
strował bogactwo peryferii i inspirował do dalszych 
poszukiwań.

Z drugiej strony wkroczenie rękodzieła w kon-
tekst brytyjski oznaczało wyszczególnienie jego 
cech związanych z użytecznością, oryginalnością 
i ręcznym wykonaniem. Dodatkowym atutem był 
przedstawiany kupującym aspekt genderowy pro-
jektu – rękodzieło wykonywały pochodzące z  te-
renów wiejskich kobiety, dla których stanowiło 
to znaczące źródło dodatkowego dochodu. Wy-
twórczość z Polski, kraju, który kojarzy się wielu 
Brytyjczykom z Europą Wschodnią, czyli terenem 
peryferyjnym, rozwijającym się i raczej post-so-
cjalistycznym niż kapitalistycznym, wplatało się 
też w  kontekst charity – działań dobroczynnych, 
umożliwiających dzielenie się i okazanie wsparcia 
potrzebującym16. Kilkakrotnie sugerowano mi za-

16 Liczba zarejestrowanych organizacji charytatywnych 
w Wielkiej Brytanii wynosi ponad 164 000, a ich dochód 
roczny szacuje się na ponad 64 biliony funtów: Recent cha-
rity register statistics: Charity Commission, www.gov.uk/
government/publications/charity-register-statistics/recent-
charity-register-statistics-charity-commission, 1.04.2015. 
Badacze podkreślają, że trend na dobroczynność uwarun-
kowany jest historycznie i kulturowo. Tak więc altruizm 
Brytyjczyków i bezinteresowność w udzielaniu finanso-
wego wsparcia organizacjom charytatywnym oraz poczu-
cie obowiązku społecznego dla tego typu działań różni się 
od  podejścia Amerykanów, którzy przekazując pieniądze 
na różne fundacje, zmierzają do realizacji interesów wła-
snych, na przykład uzyskania ulgi podatkowej, poprawy 
praw obywatelskich, lepszych parków, co jest oczywiście 
społecznie akceptowane. Por. K. Wright, Generosity versus 
altruism: Philanthropy and charity in the US and UK. Civil 
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łożenie na podstawie rękodzieła fundacji, która 
z  pieniędzy zebranych ze  sprzedaży artefaktów 
podczas kiermaszów niosłaby pomoc kobietom 
w  Polsce. Jeden z  brytyjskich badaczy kultury 
współczesnej, doceniając lokalną różnorodność 
prezentowanej kolekcji, postrzegał ją jako wyraz 
bogactwa polskiej kultury ludowej. Jej odpowied-
nika od dawna nie ma już w postindustrialnej 
Wielkiej Brytanii. Podkreślił jednocześnie ożywie-
nie zjawisk hand-made w ostatnich latach, co po-
twierdzają przykłady projektów współtworzonych 
przez naukowców i rękodzielników zmierzających 
do wypracowania metodologii badań nad współ-
czesnym rękodziełem, takie jak Co-creating Care17 
czy też Craft Communities18.

Projekt Małej Kolekcji wraz ze swymi działa-
niami dedykowany był głównie imigrantom z Pol-
ski – czasowym i tym, którzy zaczęli już tworzyć 
polską diasporę w Szkocji. Kolejne miesiące wska-
zały na wielość zastosowań rękodzieła także w prze-
strzeni dialogu między kulturami na festiwalach 
i kiermaszach celebrujących Szkocję wieloetniczną 
(West End Fair w Paisley w 2010 roku, Cultural 
Diversity Event 2011 w Glasgow, Open Stage 
Event w 2011  roku w Edynburgu). Mała Kolek-
cja Polskiej Sztuki Ludowej i Rękodzieła była też 
jednym z elementów reprezentujących Polskę pod-
czas Dnia Polskiego z Okazji Rozpoczęcia Okre-
su Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w lip-
cu 2011 roku, stanowiąc, obok polskiego zespołu 
folklorystycznego z Londynu i zaproszonych de-
legacji z kopalni Soli w Wieliczce (rzeźbiarz) oraz 
Bobowej (koronczarki), przyczynek do spojrzenia 
na Polskę jako kraju o bogatych tradycjach regio-
nalnych. Umożliwiło to częściową realizację założe-
nia o kolekcji rękodzieła jako platformie do dialo-
gu między narodami i kulturami.

Society Working Paper 17, http://eprints.lse.ac.uk/29061/1/
Cswp17_web.pdf, 1.04.2015, s. 24–25.

17 Co-creating Care, http://co-creatingcare.wordpress.com, 
1.04.2015.

18 Craft Communities, www.craftcommunities.com, 
1.04.2015.

Lokalność zaangażowana – etnografia wśród 
imigrantów

Z czasem zbiór stał się punktem wyjścia 
do  dalszych działań: warsztatów etnograficznych 
dla dzieci i dorosłych, wystaw oraz prezentacji od-
bywających się na terenie Szkocji19. Na początku 
2011 roku projekt wszedł w fazę, którą nazwałabym 
współtworzeniem miejsca do spotkań dla Polaków 
w Edynburgu w oparciu o transferowaną lokalność. 
Przyczyniły się do tego dwa pomysły realizowane 

19 Por. przyp. 2.

we współpracy z Polish Community Center „Świe-
tlica”: warsztaty rękodzieła (koronka klockowa) dla 
kobiet oraz warsztaty etnograficzne (palmy wielka-
nocne i pisanki, bibułkowe kwiaty) dla dzieci z ro-
dzin polskich imigrantów, zamieszkujących Edyn-
burg i okolice. W kontekście wielokulturowości 
Mała Kolekcja z jednej strony gromadziła wokół 
pewnej idei, z drugiej zaś, pobudzając partykularną 
etniczność i tożsamość swym działaniem, wchodziła 
w dialog z polityką społeczeństwa wielokulturowe-
go, zmierzającego do integracji różnych grup et-
nicznych na rzecz wspólnego dobra obywatelskiego.Bociany w gnieździe. Baranek z bibuły.

Ekspozycja koronek z Bobowej w Stirling podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet, 2010.
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Warsztaty z koronki klockowej dla kobiet były 
rezultatem rozpoczętych w 2010 roku badań tere-
nowych w Bobowej20, których wymiar praktyczny 
– nauka podstawowych splotów koronkowych ce-
lem zrozumienia pracy koronczarek – został prze-
niesiony na grunt szkocki, owocując w ciągu ko-
lejnych dwóch lat wieloma spotkaniami twórczymi 
z zawiązaną grupą kobiet (reprezentantek głównie 
emigracji zarobkowej Polski, w wieku 20–55 lat) 
oraz okazjonalnymi wystawami koronek i artefak-
tów. W tym znaczeniu lokalność Bobowej, specyfi-
ka wykonywanego tam rękodzieła i wzorów wpły-
nęła na atrakcyjność warsztatów nie tylko wśród 
mieszkających w Szkocji Polaków. Oryginalne 
narzędzia i wzory bobowskie przeniesione na tam-
tejszą ziemię budziły spore zainteresowanie rozmia-
rami wałków (pękate, „ekologiczne”, bowiem wy-
pełnione sianem z okolic Bobowej) oraz wyglądem 
klocków (surowe, choć oszlifowane, ręcznie struga-
ne drewno z charakterystyczną kolbką różniło się 
od brytyjskich „patyczków” zwieńczonych pierście-
niem z wielobarwnych koralików). Ponieważ nie 
wszystkie panie otrzymały wałek, niektóre konstru-
owały swój warsztat pracy, interpretując bobowską 
tradycję na własny użytek i wedle swojej wygody.

W przypadku jednej z uczestniczek warsztatów 
– Kong Lai Pin z Malezji – oswajanie „obcej” lokal-
ności oznaczało przekład jej regionalnych kodów 
(na przykład wałek, klocki, wzory, kolorystyka) 
na malezyjskie, nieco egzotyczne z punktu widze-
nia pozostałych pań (patrz zdjęcie). I tak swoją ko-
ronkę, opartą na tradycyjnym wzorze bobowskiego 
„ślimaka”, określała mianem „ameby”. Wykonywa-
ła ją na wałku z różowego koca, za pomocą ołówków 
o ponumerowanych gumkach (funkcja: klocki), 
które służyły jej do przeplatania nici lnianych (bia-
łe) oraz bawełnianych (czerwone). Jako absolwent-
ka informatyki doskonale rozumiała geometryczną 
logikę wzorów, które – choć nieoznaczone (koron-

20 Badania przeprowadzone w Bobowej w latach 2010–2012 
wśród lokalnych koronczarek miały na celu zebranie infor-
macji na temat dawnych i obecnych sposobów pracy z ręko-
dziełem. Projekt realizowany był w ramach studiów dokto-
ranckich na University of the West of Scotland w Szkocji.

czarki w Bobowej nie stosują żadnych numeracji 
i symboli, uznając, że doświadczona w tym zakresie 
osoba i tak wie, jak należy je uzupełnić) – stwarzały 
dla niej możliwość wielorakich interpretacji. Nu-
mery na ołówkach i niebieskie strzałki na wzorze 
ułatwiały uczestniczce wykonanie koronki, a tym 
samym pokazywały, w jaki sposób umiejętność 
zdekodowana podczas prezentacji instruktora zo-
stała na nowo zaszyfrowana językiem zrozumiałym 
dla członkini warsztatów. Dodatkowo, aby ułatwić 

sobie funkcjonowanie w polskiej grupie, uczest-
niczka stworzyła podczas zajęć słownik z wymową 
grzecznościowych zwrotów polskich: miła [me-
wah] – nice; szalona [shaloneh] – crazy; tak – yes; 
nie [nyeh] – no; dziękuję [junkuyah] – thank you; 
cześć/pożegnanie [chest] – bye; cześć/powitanie 
[chesth] – hello. Z czasem zaangażowała się również 
w pomoc innym uczestniczkom warsztatów, które 
zmagały się z bardziej skomplikowanymi wzorami 
i nie umiały ich odczytać. Nauka oryginalnego rę-
kodzieła była dla niej szczególnie ważna – za kilka 
miesięcy miała wrócić do Malezji i dalszą edukację 
musiałaby kontynuować sama. Dodajmy, że Kong 
Lai Pin dostrzegała ogromny potencjał transferu 
pozyskanych na zajęciach umiejętności dla swojej 

ojczyzny, gdzie tego typu rękodzieło jest nieznane. 
Obecność tej pani w naszej grupie wskazała kieru-
nek warsztatów, które – choć miały charakter et-
niczny, zorientowany na naukę lokalnych wzorów 
i technik, na styku wielokulturowości – uruchomi-
ły kreatywność i pobudziły wyobraźnię.

Przyczynkiem do konstruowania symboliczne-
go mikroświata polskiej diaspory w Szkocji pod-
czas projektu stały się też prezentacje z udziałem 
zaproszonych gości z Polski, na przykład koron-
czarek z Bobowej. Ewa Szpila dwukrotnie odwie-
dziła grupę podczas warsztatów w Edynburgu. 
Historia jej życia posłużyła też za przykład tego, 
w jaki sposób, ucząc się lokalnych tradycji ręko-

Koronka „ślimak”, czyli „ameba” wykonywana 
za pomocą „klocków”-ołówków przez  

Kong Lai Pin z Malezji, 2012.

Kong Lai Pin, jedna z uczestniczek warsztatów, pozująca na tle wystawy wieńczącej pierwszy semestr  
warsztatów koronki klockowej „Między Bobową a Leith – Polska koronka klockowa w Szkocji”  

(„Between Bobowa and Leith – Polish Bobbin Lace in Scotland”), 2011 r.1 (20) 2014barbarzynca
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dzieła, można stać się reprezentantką społeczno-
ści poza granicami kraju. Z pochodzenia góralka 
z Beskidu Śląskiego, Ewa Szpila przeniosła się 
do Bobowej z miłości do męża. Techniki klocko-
wej, z której znany jest region, nauczyła się oko-
ło piętnaście lat temu za  sprawą sąsiadek i kursu 
w  lokalnym Centrum Kultury. Obecnie swoją 
wiedzę teoretyczno-praktyczną przekazuje w wielu 
miejscowościach w Polsce i w Europie. Dodatko-
wo koronczarka stworzyła w Bobowej oryginalny 
produkt lokalny – tygodniowe agrowczasy z nauką 
koronki klockowej21, wykorzystując tym samym 
lokalne dziedzictwo kulturowe. Szpila jako popu-
laryzatorka rękodzieła uczyniła z niego materiał 
do działań dla przedsiębiorcy, a z lokalności atry-
but, który podkreśla wartość rękodzieła i miejsca. 
Jej postać jest dowodem na to, że regionalność 
można zaadaptować, przyswoić, a następnie, spa-
jając ją z własną zawodową biografią, zrekonstru-
ować do wymiaru symbolicznego, w którym osoba 
i jej działania stają się medium, konsolidującym 
regionalne dziedzictwo.

Wizyta koronczarki w Szkocji była momentem 
styku dwóch światów - swojskiego, ojczyźnianego, 
ludowego, wyrażonego za pomocą przedmiotów 
i języka warsztatów, zawierającego elementy dialek-
tu, a także świata emigrantów, czyli tego doraźnego, 
niestałego, zlepionego z fragmentu różnych ojczyzn
-regionów Polski. Jedna z uczestniczek po spotka-
niu z koronczarką stwierdziła, że Ewa Szpila swoją 
obecnością podkreśliła autentyczność prezentowa-
nych w Małej Kolekcji artefaktów oraz przywiezio-
nych ze sobą koronek. Jej osoba, słowa, zachowa-
nia wyrażały Polskę lokalną, zakodowaną w gestach 
i  dialekcie, we wzorach i  koronkach, w  słowach, 
które bez obcego akcentu, a za to z góralskim za-
ciąganiem przyciągnęły uczestniczki warsztatów 
do  pracy pod jej pedagogicznym okiem. W  tym 
swoistym performance lokalności bobowskiej 
kształtowała się wartość rękodzieła – pobudzanie, 
rekonstruowanie, a nade wszystko wyrażanie re-

21 Gospodarstwo Agroturystyczne Koronkarnia, www.
koronkarnia.eu/, 1.04.2015.

gionalnej polskości. Ręczna wytwórczość w  po-
łączeniu z osobą autentycznego twórcy stworzyła 
moment oderwania od głównego nurtu, w którym 
żyją emigranci, stwarzając pewną przestrzeń wy-
obrażoną. O istnieniu takich obszarów pisał wiele 
lat temu Appadurai, podkreślając, że w dobie glo-
balnej ekonomii kulturowej, powstałej z różnych 
zachodzących na siebie treści, nowy ład tworzony 
jest przez konstrukty. Nazwać je można „światami 
wyobrażonymi, to znaczy wielorakimi światami 
ukonstytuowanymi przez zlokalizowaną historycz-
nie wyobraźnię osób i grup rozrzuconych po całym 
globie”22. Rekonstrukcja Polski lokalnej podczas 
warsztatów koronki klockowej była krótkotrwa-
ła, ale projekt ten pozwolił stwierdzić, że Polacy 
na emigracji gromadzą się nie tylko wokół tzw. kul-
tury elitarnej. Równie chętnie uczestniczą w wyda-
rzeniach nawiązujących do rodzimego folkloru.

22 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymia-
ry globalizacji, tłum. Z. Pucek, Wydawnictwo Universitas, 
Kraków 2009, s. 52.

Zakończenie

Kulturę materialną rozumieć należy w kate-
goriach nie tyle obiektu, co „nośnika rozmaitych 
znaczeń, przekonań, wierzeń, wartości, dzięki któ-
rym człowiek znajduje swoją drogę życia – wraz 
z  innymi, jak również sam”23. Z tej perspektywy 
rękodzieło za granicą umiejscawia obcujących 
z nim Polaków w kontekście rodzimych znaczeń, 
które generowane są ze wspomnień o życiu spo-
łecznym, rodzinnym, duchowym – tym prawdzi-
wym, autentycznym „tam” w Polsce. Ważną cechą 
rękodzieła jest jego lokalność, czyli pochodzenie 
z danego miejsca (łac. locus, czyli miejsce). Skoro 
artefakt jest zakorzeniony w pewnych znaczeniach 
miejscowych, odsłaniają się one szczególnie wyraź-
nie, gdy rękodzieło zmieni swoją lokalizację, czyli 
kontekst, który redukuje, wzbogaca, a nade wszyst-
ko modyfikuje jego znaczenia, gdyż jest to

nie tylko odniesienie do innych elementów, 
których zbiór konstytuuje pewne pole seman-
tyczne w płaszczyźnie synchronicznej (…). Kon-
tekst – w nieco szerszej perspektywie odnosi się 

23 J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 26.

także do płaszczyzny diachronicznej. [Biografia 
przedmiotu] (…) jest poddana zmienności wraz 
z upływającym czasem; różne przy tym nabywa 
on i traci znaczenia 24.

Mała Kolekcja widziana z tej perspektywy sta-
nowi zbiór przedmiotów, których kontekst zależy 
od odbiorcy, od jego usytuowania w przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Jeśli odbiorcą jest Po-
lak przebywający na emigracji, rękodzieło kontek-
stualizują nostalgia i wspomnienia (przeszłość), 
oswajanie z obcością (teraźniejszość), plan powrotu 
do  „swoich” lub asymilacji z autochtonami, przy 
jednoczesnym ustrukturyzowaniu swojej tożsamo-
ści w obrębie polskiej diaspory (przyszłość). Sztu-
ka ludowa oraz rękodzieło pełnią istotną funkcję 
w przekazie pewnych treści, które – odkodowane 
przez odbiorcę dzięki wspomnianej na początku 
prostocie stylistycznej – generują mikroświat sym-
bolicznych znaczeń indywidualnych, wywołują 
emocje, pobudzają wrażliwość estetyczną, demon-
strując jednocześnie zależność między tym, co lo-
kalne i partykularne, a tym, co uniwersalne.

24  Ibid., s. 88.

Locality transferred. Little Collection of Polish Folk Arts and Crafts  
at the University of the West of Scotland

This article reflects upon results of the workshop and collection project inspired by folk crafts from 
Małopolska and Podkarpacie regions. Thanks to the simplicity of style, craft generates the microcosm 
of individual symbolic meanings, evokes emotions, stimulates aesthetic sensitivity and demonstrates 
the relation between the local, the particular and the universal. Referring to material collected in 
the project this paper analyzes the function of craft among migrant Polish communities and natives 
in Scotland. The perception of an authentic craft by project participants as well as occasional visits of 
Polish craftsmen during workshops, exhibitions and presentations demonstrate the way in which the 
relation of things and people with particular space remind about durability of meanings and symbols.

Keywords:
folk crafts, locality, imagined community, craft workshops

Ewa Szpila (pierwsza z lewej) podczas warsztatów 
koronki klockowej w Edynburgu, 2011.
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Wstęp

Muzeologia jest nauką w fazie rozkwitu. Szcze-
gólnie dużo uwagi poświęca się rozważaniom teo-
retycznym, próbując dostosować refleksję badaw-
czą do współczesnych przeobrażeń instytucji mu-
zeum, drastycznie zmieniających jej formę, zadania 
oraz zakres działalności publicznej. O wiele mniej 
prac powstaje na temat rzeczywistej recepcji i spo-
sobów korzystania z muzeów przez współczesną 
publiczność. Wprawdzie visitor studies pojawiły się 
jako subdyscyplina muzeologii już ponad dwadzie-
ścia lat temu1, jednak na gruncie polskim niewiele 
placówek muzealnych interesowało się dotychczas, 
co  zajmuje zwiedzających wystawy; również nie-
wielu badaczy prowadziło systematyczne badania 
wśród publiczności.

1 Zostały zapoczątkowane przez Johna Falka i Lynn Dierking 
(zob. J.H. Falk, L.D. Dierking, The Museum Experience, 
Whalesback Books, Washington 1992).

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki pro-
wadzenia badań etnograficznych w przestrzeni 
muzeum sztuki – dylematów metodologicznych, 
etycznych oraz sposobów na (jednorazowe) rozwią-
zanie problemów, które pojawiają się przy stosowa-
niu w muzeum standardowych technik pracy tere-
nowej etnologa: przede wszystkim wywiadu oraz 
– w mniejszym stopniu – obserwacji uczestniczącej.

Zarys terenu

Jak duże stanowi to wyzwanie, przekonałem 
się w czasie badań, które przeprowadziłem wśród 
zwiedzających Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach (oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie) na początku 2013 roku2. Moim celem 

2 Były to badania prowadzone na potrzeby mojej pracy 
magisterskiej, przygotowywanej pod kierunkiem dra  hab. 
Dariusza Czai w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgoda na ich 

F i l i p  S k o w r o n Urodzony w 1988 roku, etnolog i polonista. Doktorant na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Współpracował z MOCAK-iem, z Bunkrem Sztuki oraz z Muzeum Na-
rodowym w Krakowie, dla którego od 2008 roku prowadzi działania edukacyjne. 
Interesuje się naukowo muzeologią, antropologią literatury, popularną recepcją 
sztuki oraz historią społeczną i kulturową Krakowa. Lubi muzea i Młodą Polskę.

Odbiorca staje się 
nadawcą 

O badaniach etnologicznych 
w przestrzeni muzealnej
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było uchwycenie doświadczenia muzealnego, a więc 
zespołu wrażeń, emocji i wiedzy, pojawiającego się 
u odwiedzających wystawę i przyglądających się 
eksponatom, w tym wypadku dziełom sztuki3.

Doświadczenie muzealne niekoniecznie wiąże 
się z interpretacją ekspozycji, rozumianą jako ści-
słe rozumowanie i racjonalne poszukiwanie zna-
czenia fenomenów, z którymi styka się podmiot. 
Doświadczenie nie pozbywa się takich elementów 
jak osobiste wspomnienia, skojarzenia, idiosynkra-
zje czy nawet stan psychiczny, w jakim osoba wcho-
dzi w interakcję z przestrzenią muzeum. To raczej 
właśnie te wstydliwe, intymne elementy składają się 
na specyfikę i odrębność każdego doświadczenia.

Niniejsza kategoria traktowana jako narzędzie 
badawcze może okazać się aporetyczna, bowiem 
analiza czyichś przeżyć musi uwzględniać doświad-
czenia osobiste samego badacza. Wiąże się to dodat-
kowo z faktem, że wiele aspektów doświadczenia 
nie jest artykułowanych przez przeżywającą osobę 
– próbom jego uchwycenia i zinterpretowania to-
warzyszy więc nieuchronnie niebezpieczeństwo 
wpisywania sensów istotnych dla badacza w treści 
przekazywane przez badanego4. Dopiero „skrystali-
zowane wydzieliny ludzkiego doświadczenia”5, jak 
Victor Turner nazwał ekspresje przeżyć ludzkich, 
mogą stanowić punkt oparcia dla interpretatora.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukien-
nicach jest jednym z najbardziej rozpoznawanych 
muzeów w Polsce. Niezwykle popularna, co roku 

przeprowadzenie została wydana przez Marka Świcę, 
wicedyrektora ds.  naukowych i edukacji Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Kopię pracy przekazałem MNK.

3 Kategoria doświadczenia muzealnego została wprowadzona 
przez Falka i Dierking (por. J.H. Falk, L.D. Dierking, op.cit.).

4 Zdaniem Katarzyny Kaniowskiej stanowi to o specyfice 
poznania antropologicznego, zob. K. Kaniowska, Etyczne 
problemy badań antropologicznych, [w:] K.  Kaniowska, 
N.  Modnicka (red.), Etyczne problemy badań 
antropologicznych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 
Wrocław–Łódź 2010.

5 V. Turner, Od rytuału do zabawy. Powaga zabawy, tłum. 
M. i J. Dziekanowie, Volumen, Warszawa 2005, s. 29.

odwiedzana przez setki tysięcy osób6, stanowi 
przykład instytucji, która wydaje się nie zmieniać 
swojego wyglądu ani programu: od kilkudziesię-
ciu lat prezentuje malarstwo oraz rzeźbę najbar-
dziej znanych artystów polskich XIX i początku 
XX  wieku. Mieści się ona na pierwszym piętrze 
historycznego gmachu Sukiennic na Rynku Głów-
nym w Krakowie. Składa się z westybulu i  czte-
rech sal ekspozycyjnych: pierwsza obejmuje dzieła 
z epoki oświecenia (takich autorów jak Marcello 
Bacciarelli, Franciszek Smuglewicz, Piotr Norblin, 
Jakub Tatarkiewicz); druga poświęcona jest sztuce 
romantycznej (m.in. Piotr Michałowski, Michał 
Stachowicz, Wojciech K. Stattler, Artur Grottger, 
Henryk Rodakowski); w trzeciej można zobaczyć 
dzieła orbitujące wokół akademizmu (m.in. Hen-
ryk Siemiradzki, Jan Matejko, Wojciech Gerson, 
Pius Weloński); natomiast sala czwarta pokazu-
je sztukę przełomu XIX i XX wieku (m.in. Józef 
Chełmoński, bracia Gierymscy, Jacek Malczewski, 
Władysław Podkowiński, Leon Wyczółkowski)7.

Kolorowe ściany, obecność roślin doniczkowych 
i zamszowych kanap, ciężkie, złocone ramy na ob-
razach oraz tworzenie z nich barwnych zespołów 
sugerują, że scenografia ekspozycji odtwarza wygląd 
galerii w Sukiennicach sprzed wielu lat. Uczestniczy 
to w micie tego muzeum jako odwiecznego i nie-
zmiennego pomimo upływu czasu, co jest mocno 
podkreślane przez kolejnych kuratorów (począwszy 
od Mieczysława Porębskiego, który w  1975  roku 
nadał ton wyglądowi i programowi Sukiennic 
na wiele lat). Jednocześnie tworzy to również wra-
żenie przestrzeni „swojskiej”, bliższej domowi czy 
salonowi niż sterylnej „świątyni sztuki”8.

6 Zob. Nowe Sukiennice – przez rok 200 tys. widzów, 
www.muzeum.krakow.pl/NewsItem.304.0.html?&-
cHash=75388ae987a9b447237704a9e92f3cfa&tx_
ttnews[backPid]=56&tx_ttnews[tt_news]=4227, 
13.05.2014.

7 W ten sposób opisują sale kuratorki wystawy, Barbara Ciciora 
i Aleksandra Krypczyk, zob: B. Ciciora, A. Krypczyk (red.), 
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Przewod-
nik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2012. 

8 Na temat trendu „ekspozycji retro” w europejskim wystaw-

Z drugiej strony nawiązanie do XIX-wieczne-
go wyglądu sal ekspozycyjnych Sukiennic może 
być odbierane jako próba odtworzenia funk-
cjonowania modernistycznego muzeum sztuki, 
opartego na  władzy dyskursu historyczno-arty-
stycznego. U  początków istnienia ekspozycji w 
Sukiennicach dokonano określonych wyborów 
ekspozycyjnych: selekcji artystów oraz dzieł (na 
przykład upodobanie do dzieł monumentalnych), 
podziału sal na okresy w sztuce, znalezienia sta-
łych miejsc dla niektórych dzieł (na przykład dla 
Hołdu pruskiego Jana Matejki)9. Dzisiejsza galeria 

iennictwie lat 70. zob. H.R. Leahy, Making an exhibition 
of ourselves, [w:] K. Hill (red.), Museums and biographies: sto-
ries, objects, identities, Boydell & Brewer, Woodbridge 2012.

9 Znamienny jest fakt, że obecne nawiązanie do XIX-wiecz-

może śmiało przekonywać, że wybory te nie tyl-
ko zostały potwierdzone autorytetem wybitnych 
historyków sztuki (takich jak Władysław Łuszcz-
kiewicz i  Mieczysław Porębski), ale w dodatku 
uświęcone długim okresem trwania, „stuletnią 
tradycją”, z którą trudno zerwać, bowiem wydaje 
się odwieczna. W ten sposób narzucono konkret-
ny sposób odczytywania kolekcji prezentowanej 
w Sukiennicach, jak również nadano przestrzeni 
tej ekspozycji określone znaczenie –  narodowej 
galerii sztuki.

nego wyglądu galerii w Sukiennicach nie uwzględnia wielu 
elementów, chociażby obecności sztuki dawnej ani działu 
etnograficznego. O wartości utrzymywania braku zmian 
w  wyglądzie muzeum w Sukiennicach zob.: K. Czerni, 
Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem 
Porębskim, Odra, Wrocław 1992, s. 165–167.
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Konkretnym niebezpieczeństwem, które wią-
że się z replikowaniem modernistycznego mode-
lu muzeum sztuki, jest jego aspekt przemocowy, 
o  którym wielokrotnie już pisano, inspirując się 
teoriami Bourdieu i Foucaulta10. Twórcy galerii 
ustawiają się w pozycji ostatecznego autorytetu, wo-
bec którego jedyną możliwą relacją jest zawierzenie 

10 Zob.: E. Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of 
Knowledge, Routledge, London 1992; C. Duncan, Civiliz-
ing Rituals. Inside Public Art Museums, Routledge, London 
1995; D. Preziosi, Brain of the Earth’s Body. Art, Museums, 
and the Phantasms of Modernity, University of Minnesota 
Press, Minneapolis–London 2003. 

i podziw. Dzieła sztuki traktowane są jako części 
wyobrażonego ciągu przemian artystycznych, zaś 
cała ekspozycja jako performatywny obraz tychże 
przemian, zaprojektowany przez specjalistów. Jak 
to wygląda z punktu widzenia publiczności?

Niefachowy odbiorca albo skazany jest na dez-
orientację, albo na ufne poddanie się cudzym są-
dom, albo – co najgorsze – na kamuflowanie swych 
prawdziwych upodobań lub frustrującą świado-
mość, że się „nie dorasta” do prawdziwej sztuki11.

11 M. Poprzęcka, O złej sztuce, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, Warszawa 1998, s. 24.

Problemem, który interesował mnie w bada-
niach, była więc również reakcja zwiedzających 
na tę tak bardzo, zdawałoby się, anachroniczną sy-
tuację, w którą wchodzili, przekraczając próg gale-
rii w Sukiennicach.

Pierwsze wywiady: rozczarowanie

Wywiady przeprowadzane przeze mnie wśród 
zwiedzających były wywiadami swobodnymi  
zogniskowanymi wokół przygotowanego kwestio-
nariusza ramowego12. Nie umawiałem się wcześniej 
z wybranymi informatorami, lecz starałem się ich 
znaleźć wśród osób, które właśnie ukończyły zwie-
dzanie wystawy. Były to osoby mi nieznane, wybra-
ne na podstawie kryterium reprezentacyjności wie-
ku i płci13. Nie podchodziłem z prośbą o rozmowę 
do grup ani do młodzieży szkolnej, gdyż intereso-
wały mnie przede wszystkim osoby, które z własnej 
woli wybrały się do Sukiennic (maksymalną liczbę 
jednoczesnych rozmówców ustaliłem na dwie oso-
by, ponieważ wielu zwiedzających przychodziło 
do galerii parami).

Aby zdobyć chociaż trochę swobody w rozmo-
wie i nie przeszkadzać pozostałym zwiedzającym, 
zamierzałem pochodzić do potencjalnych informa-
torów w westybulu, łączącym wejście do budynku 
oraz sale ekspozycyjne. Znajdują się tam sofy, któ-
re – zgodnie z moimi założeniami – pozwalałyby 
badanym usiąść ze mną i odpoczywać po wizycie 
wśród dzieł sztuki, rozmawiając na temat tego, 
co właśnie przeżyli. Przygotowany kwestionariusz 
miał stanowić sposób ustrukturyzowania mak-
symalnie niewymuszonej rozmowy, podążającej 
za zainteresowaniami i cechami rozmówcy14.

12 Materiały są obecnie opracowywane w Archiwum Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Cytując, podaję 
numer porządkowy, następnie inicjały rozmówcy i stronę. 

13 Przeprowadziłem 21 wywiadów, rozmawiając z 36 osobami (w 
tym z 24 kobietami i 12 mężczyznami). Informatorzy mieli od 
16 do ok. 70 lat, średnia wieku wyniosła 37 lat. Mężczyźni zde-
cydowanie rzadziej odwiedzali galerię w Sukiennicach, dlatego 
też więcej rozmów przeprowadziłem z kobietami. 

14 Inspirowałem się teorią wywiadu rozumiejącego 

Bardzo szybko się rozczarowałem. Pierwsze 
wywiady były krótkie i oszczędne; odnosiłem wra-
żenie, że moi informatorzy w niewielkim stopniu 
angażują się w rozmowę. Problemy pojawiały się 
już w momencie, gdy próbowałem skłonić ich 
do dłuższej wypowiedzi na temat dzieł (lub arty-
stów), które szczególnie zwróciły ich uwagę. Kon-
statacje moich rozmówców ograniczały się do kilku 
dość konwencjonalnych skojarzeń, jakie powszech-
nie wiąże się z danym malarzem:

Bardzo jest tu pięknie i zwłaszcza obrazy Jana 
Matejki robią duże wrażenie15.

Zwróciłam uwagę, że większość obrazów jest 
w ciemnych kolorach. A Matejko jest trochę inny16.

Zwiedzający podkreślali, że nie znają się na sztu-
ce, nie potrafią wypowiadać się na tak trudne te-
maty, a wiele z własnych wrażeń już zdążyli zapo-
mnieć. Bardzo często następowało jedynie wylicze-
nie nazwisk albo tytułów, które dany rozmówca za-
pamiętał. Jeśli uściślałem, że chodzi mi o wrażenia 
z wystawy, w odpowiedzi otrzymywałem zapewnie-
nia, że wystawa się podobała, nie licząc drobnych 
niedogodności technicznych, jak oświetlenie, które 
pomimo niedawnego remontu nadal uniemożliwia 
dojrzenie górnych oraz ciemniejszych partii obra-
zów. Pierwsze wywiady trwały od około trzydziestu 
sekund do maksymalnie ośmiu minut.

Mogłem się ograniczyć do tak schematycznej 
rozmowy – był to w końcu również materiał, z któ-
rego można wyciągnąć istotne wnioski, na  przy-
kład na temat stanu kompetencji językowej i świa-
domości artystycznej współczesnej publiczności 
galerii sztuki dawnej. Wśród moich rozmówców 
przeważało stanowisko, że nie znają się w odpo-
wiednim stopniu na sztuce, aby móc oceniać czy 

(zob. J.C. Kaufmann, Wywiad rozumiejący, tłum. A. Kap-
ciak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010) oraz metodą 
ugruntowaną (zob. K. Konecki, Studia z metodologii badań 
jakościowych. Metoda ugruntowana, PWN, Warszawa 2000).

15 Wywiad 1.ML.1.

16 Wywiad 6.MM.3.
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komentować dzieła, z którymi się stykają. Byłoby 
to potwierdzenie refleksji teoretyków, o  których 
pisałem powyżej, i pokazanie, jak wielką władzę 
nad odwiedzającymi ma dyskurs muzeum, któ-
re zniechęca ich do posiadania własnego zdania 
na  temat tego, z czym się stykają. Nie chciałem 
jednak, aby moje badania sprowadzały się do sta-
tystyk popularności konkretnych autorów czy ob-
razów17. Te łatwo można odtworzyć na podstawie 
analizy księgi gości – umieszczonej zresztą w we-
stybulu Sukiennic – w której nieustannie pojawia-
ją się zachwyty nad obrazami Jana Matejki i Jacka 
Malczewskiego, zaś wśród konkretnych tytułów 
najczęściej wymienia się Hołd pruski, Szał oraz Po-
chodnie Nerona.

Intrygowała mnie kwestia, czego wynikiem 
były sądy, które sprawiały wrażenie powierzchow-
nych. Czy chodziło o faktyczne poczucie braku 
kompetencji interpretacyjnych w obliczu tak uzna-
nych dzieł, uświęconych wystawieniem w muzeum 
narodowym18? Albo o brak zaangażowania w wi-
zytę w galerii muzealnej i obojętność względem 
oglądanych obrazów oraz rzeźb19? Czy też raczej 
za takimi sądami stała niechęć do ujawniania swo-
ich wrażeń i przemyśleń? Nie chciałem traktować 
pobłażliwie osób, z którymi rozmawiam, pomimo 
ich wypowiedzi, które zdawały mi się banalne. Pa-
miętałem o lekcji, którą otrzymał Renato Rosaldo 
wśród ilongockich łowców głów, kiedy bezskutecz-

17 Takie były wnioski jedynych wcześniejszych badań pub-
liczności Sukiennic, do których dotarłem, autorstwa 
Tomasza Gołaszewskiego. Stwierdzał on, iż największe 
wrażenie robią na widzach obrazy o dużych rozmiarach, 
zaś liczba osób o niskim wykształceniu odwiedzających to 
muzeum rośnie (zob. T. Gołaszewski, Zasada atrakcyjności 
w andragogice, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Naro-
dowego w Krakowie” 8 1964).

18 Za takie hierarchiczne podejście do dzieł sztuki odpowied-
zialni są często sami muzealnicy: historycy sztuki, kurato-
rzy, przewodnicy. Zwracała na to uwagę Maria Poprzęcka 
(zob. M. Poprzęcka, op. cit.).

19 To z kolei byłby przykład rzekomego współczesnego „za-
niku głębszego przeżywania rzeczywistości” (zob. J. To-
karska-Bakir, „Zanik doświadczenia”. Diagnoza antropolog-
iczna, „Teksty Drugie” 3 2006).

nie poszukiwał właściwego wytłumaczenia tradycji 
polowań na ludzkie głowy – aby po wielu latach 
zrozumieć, że najprostsze wytłumaczenia są naj-
właściwsze i  że  ludzie rzadko „dokonują gęstego 
opisu tego, co liczy się dla nich najbardziej”20.

Zmiana formuły badań

Skoro, jak stwierdzałem, problem mojego roz-
czarowania nie tkwił raczej w ludziach, z którymi 
rozmawiałem, uwagę skierowałem na samego sie-
bie. Zacząłem analizować własną rolę tak, jak mo-
gli ją odbierać zwiedzający, oraz sytuację badania, 
jaką tworzyłem między sobą a rozmówcami.

Początkowo założyłem, że osoba, która zakoń-
czyła właśnie zwiedzanie galerii w Sukiennicach 
i kieruje się już do schodów, będzie miała ochotę 
ze mną rozmawiać. Jednak w rzeczywistości zwie-
dzający skończyli już wizytę w muzeum, więc na-
stawieni byli na kolejne zajęcia. Stąd mogły wyni-
kać moje problemy, takie jak deklarowanie braku 
czasu u wielu potencjalnych rozmówców zagady-
wanych przeze mnie w westybulu Sukiennic. Wie-
działem jednak, iż nie mogę podchodzić do osób 
będących w trakcie kontemplacji dzieł sztuki, jako 
że traktowane by to było jako przerywanie zwie-
dzania wystawy.

Aby zminimalizować te sprzeczne uwarunko-
wania, postanowiłem przejść na teren galerii; usta-
wiłem się jednak tuż przy wyjściu, gdzie zwiedzają-
cy jeszcze są w przestrzeni ekspozycji, ale już zakoń-
czyli jej zwiedzanie. Po przedstawieniu się i zgodzie 
na rozmowę przechodziliśmy do westybulu. W ten 
sposób wspólnie opuszczaliśmy przestrzeń mu-
zeum, informatorzy mieli chwilę na przyjrzenie mi 
się, a ja zyskiwałem sposobność nawiązania do do-
świadczenia, które było ich udziałem zaledwie 
chwilę wcześniej. Mówiąc językiem rytuału: razem 
ze zwiedzającymi przechodziliśmy z przestrzeni 
i czynności sakralnych w stronę przestrzeni i czyn-
ności mniej ustrukturyzowanych.

20 R. Rosaldo, Culture and Truth. The Remaking of Social 
Analysis, Beacon Press, Boston 1993, s. 2.

Moje umiejscowienie w przestrzeni wystawy ro-
dziło jednak kolejny problem, z którym zmagałem 
się przez cały czas prowadzenia badań. Otóż nie bę-
dąc gościem muzeum, a mimo wszystko stojąc wśród 
eksponatów, automatycznie byłem uznawany za pra-
cownika Galerii w Sukiennicach, a przynajmniej za-
wodowego historyka sztuki. W niewielkiej części było 
to prawdą, choć bowiem nie mam wykształcenia hi-
storyczno-artystycznego, to współpracuję z Muzeum 
Narodowym w Krakowie jako edukator i przewod-
nik. Mimowolnie czułem się więc o wiele swobodniej 
na ekspozycji niż sami zwiedzający. Nie byłem w sta-
nie tego kontrolować (zwłaszcza, że osoby pilnujące 
często pozdrawiały mnie w obecności gości).

Postanowiłem więc zaznaczać jedynie przy oka-
zji, że rozmowa, którą chcę przeprowadzić, służy 
mojej pracy magisterskiej, a ja nie występuję w tych 
okolicznościach jako przedstawiciel Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, lecz jako zwykły student. 
W dodatku nie historyk sztuki, a etnolog i polo-
nista. Uznałem, że dopiero wyraźne przecięcie do-
mniemania co do wykształcenia z dziedziny sztuki 
i profesjonalnego słownika, który miałbym znać, 
wzbudzi większe zaufanie do mojej osoby, czyniąc 
mnie bliższym doświadczeniom rozmówców. Wie-
lu z nich albo było studentami, albo miało dzieci/
wnuków/znajomych studentów, którzy również 
zmagali się z pracą magisterską. Nie jestem w stanie 
stwierdzić, na ile skróciło to dystans między mną 
a zwiedzającymi, ale rozmowy, jak mi się wydaje, 
toczyły się odtąd swobodniej.

Trzeci problem, który postanowiłem rozwią-
zać w trakcie badań, to nakłonienie rozmówców 
do przypomnienia sobie i opowiedzenia mi wrażeń 
dotyczących konkretnych eksponatów. Postanowi-
łem więc zakupić w sklepie muzealnym reproduk-
cje dzieł najczęściej wymienianych jako zwracające 
szczególną uwagę (oraz powtarzających się w księ-
dze gości). Okazało się jednak, że sklepik nie ofe-
ruje reprodukcji Hołdu pruskiego Jana Matejki, 
bowiem Muzeum Narodowe w Krakowie nie ma 
praw autorskich do tego obrazu21. Z tego powodu 

21 Jest to depozyt Zamku Królewskiego na Wawelu, który 

zaopatrzyłem się tylko w miniatury Pochodni Ne-
rona Siemiradzkiego i Szału Podkowińskiego. Pre-
zentując ich reprodukcje w czasie rozmowy, pro-
siłem o analizę obrazu lub opisanie wrażeń z kon-
taktu z nim. W ten sposób odtwarzałem –  przy-
najmniej po części – sytuację znajdowania się „oko 
w oko” z dziełem sztuki, jaka była udziałem moich 
rozmówców jeszcze parę chwil wcześniej22.

W ten sposób starałem się załagodzić skutki 
„moralnego napięcia i etycznej dwuznaczności”, 
o których Clifford Geertz pisał, że w nieuniknio-
ny sposób wpisane są w naturę wywiadu etnogra-
ficznego23. Dawały one o sobie znać szczególnie 
w  przestrzeni tak silnie schematycznej i uświęco-
nej, jak muzeum sztuki. Te dwie okoliczności: 
skrępowanie rozmową z obcą osobą oraz obecność 
sztuki narodowej nie ułatwiały moim rozmówcom 
swobodnego wypowiadania się na temat własnego 
doświadczenia. Okazywało się jednak, że od czasu 
do czasu zwiedzający podejmowali pewne „taktyki” 
– jak to nazywał Michel de Certeau24 –  zindywi-
dualizowanego wpisywania się w relację z dziełami 
sztuki zgromadzonymi w Sukiennicach.

Muzeum jako miejsce epifanii

Chciałbym zaprezentować przykład tego, jak 
moi rozmówcy kształtowali własny udział w prze-
strzeni ekspozycji. Dwie młode kobiety zgodziły się 
ze mną porozmawiać, mimo że były w bardzo po-
nurym nastroju25. Jak można było wywnioskować 
z półsłówek, które rzucały od czasu do czasu, jedna 

również nie oferuje reprodukcji obrazu Matejki. 

22 Na temat wywiadu na podstawie materiałów wizualnych (pho-
to elicitation): S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media 
i przedstawienia w badaniach, tłum. M. Skiba, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 107–111;  
M.  Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, 
tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa 2009, s. 116–122. 

23 C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy 
filozoficzne, tłum. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 52. 

24 Zob. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działa-
nia, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008. 

25 Wywiad 21.
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z nich (JW) została ostatnio porzucona przez narze-
czonego. Przyszły do Sukiennic, aby zobaczyć kon-
kretny obraz: Szał Władysława Podkowińskiego. 
Co takiego zwróciło ich uwagę? Zapytane, musiały 
się chwilę zastanowić, wpatrując się w reprodukcję, 
którą im pokazałem. W końcu JW odparła:

[Myślałam,] że marzy mi się osiągnąć taki idealny 
spokój w tej burzy dookoła. A na razie wyglądam 
jak ten koń. Znaczy, emocje moje wyglądają tak. 
Ale chciałabym osiągnąć to, co ta kobieta. (…) 
To taka ufność, ufność, że nie stanie jej się żadna 
krzywda. Że ona nie ma tego szału, który tutaj 
jest, bo sobie myślę, że koń ma. Ona ma taką 
pewność, że nic…, że wszystko będzie okej. Ale 
to tylko moja interpretacja związana z moim na-
strojem, który jest generalnie bardzo ciężki.

Dzieło sztuki umieszczone w muzeum stało się 
w tej sytuacji narzędziem do tworzenia nowych 
sensów, istotnych dla indywidualnej historii kon-
kretnej osoby. Zobiektywizowane sensy dzieła 
(erotyczna relacja między kobietą a koniem; potęga 
namiętności; symbolizm itp.) zostały skonfronto-
wane z tym, co wniosły do interpretacji moje roz-
mówczynie – a więc własne przeżycia „skrzywiają-
ce” ich odbiór. Dopiero wtedy, po zaktualizowaniu 
odczytania dzieła, stawało się ono dla nich intere-
sujące: mogło zacząć działać. O tym fenomenie 
pisał Marcel Proust w jednym ze swoich esejów 
na temat lektury:

Lektura znajduje się na progu życia duchowego; 
może nas ku niemu doprowadzić: nie może nim 
być. Zdarzają się wszelako (…) przypadki duchowej 
depresji, kiedy to lektura może się stać swego rodza-
ju kuracją, której celem byłoby nieustanne przywra-
canie leniwego umysłu życiu duchowemu26.

Koń był dla mojej rozmówczyni uosobieniem 
szału, ale sama kobieta – poprzez obnażenie i gest 
przygarnięcia zwierzęcia do swojego ciała – oka-
zywała ufność (a nawet pewność) względem losu, 

26 M. Proust, O czytaniu, tłum. M.P. Markowski, 
[w:]  M.  Proust, Pamięć i styl, tłum. M. Bieńczyk i in., 
Znak, Kraków 2000, s. 92.

„że nie stanie jej się żadna krzywda”. W ten sposób 
skryte pragnienie zwiedzającej, z którym przyszła 
do muzeum, mogło ujawnić się oraz wkroczyć do 
jej świadomości dopiero dzięki spotkaniu z dziełem 
sztuki – i opowiedzeniu o tym.

Zdziwiły mnie jej słowa i głośno stwierdziłem, 
że zdaniem wielu osób, które wcześniej pytałem o Szał, 
ma on dość negatywny wydźwięk związany z naturą 
relacji erotycznej między przedstawionymi postacia-
mi. Obie rozmówczynie zaśmiały się, spojrzały na re-
produkcję i rozpoczęły ponowną analizę obrazu:

JS: On też wywołuje takie emocje… Czuję, że, 
jak na niego patrzę, to jednak te emocje moje 
gdzieś się tam poruszają, jakiejś tam nerwowości.

JW: Przeciwwagą jest spokój tej kobiety. Dla 
mnie naprawdę jej wyraz twarzy, uniesienie 
uniesieniem, ale ona ma bardzo pozytywny wy-
raz twarzy.

JS: Ale właśnie, popatrz na ten obraz tak global-
nie. On jest czarny, mroczny, rzeczywiście jest 
niepokojący, a my się skupiamy na tym białym 
punkcie. I szukamy takich pozytywnych cech.

JW: Czyli że zawsze jest światełko w tunelu 
i proszę iść w stronę światła.

JS: Czyli nie jest z nami tak źle27.

Doświadczeniu, które przeżyły moje rozmów-
czynie w czasie wywiadu, blisko niemal do sytuacji 
terapii psychoanalitycznej. Jednak w tym wypad-
ku pierwotnym katalizatorem pracy świadomości 
stał się obraz wiszący w muzeum, do którego czu-
ły się one nieświadomie przyciągane. Początko-
wo nie potrafiły odpowiedzieć, dlaczego właśnie 
do Szału Podkowińskiego wybrały się tego dnia. 
Dopiero głośne, wspólne zastanowienie się i kon-
frontacja z innym sposobem interpretowania tego 
obrazu sprawiły, że rozmówczynie zaczęły analizo-
wać własne podejście do wizyty w muzeum. Dzię-
ki temu, poprzez tak intymne przeżycie stające się 

27 Wywiad 21.JS, JW.5.
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udziałem kobiet w przestrzeni publicznej i w oto-
czeniu obcych ludzi, mogły one przejść do fazy 
racjonalizacji, a następnie potencjalnego przepra-
cowania. To we własnej interpretacji Szału kobie-
ty znalazły punkt zaczepienia, który naprowadził 
je  ostatecznie do zrozumienia i  zaakceptowania 
swojego stanu ducha.

Dużą rolę pełniły w tym okoliczności i prze-
strzeń muzeum. Moja obecność – obcego człowie-
ka, któremu zechciały się zwierzyć – również stano-
wiła w pewien sposób pomost dla wypowiedzenia 
doświadczenia, z którym się zmagały. Nie twierdzę 
oczywiście, że doprowadziło to do jakiejkolwiek 
długotrwałej zmiany na lepsze w stanie ducha JW 
o złamanym sercu, ale krok ku pracy nad sobą zo-
stał przez nią wykonany właśnie w momencie ob-
cowania z dziełem sztuki, a następnie w chwili opo-
wiedzenia o tym, zaświadczenia i skontrastowania 
tego z opiniami (doświadczeniami) innych osób.

Chociaż stoi to w sprzeczności ze standardo-
wymi zasadami prowadzenia wywiadów etno-
graficznych, wedle których badacz nie powinien 
celowo wpływać na wypowiedzi swoich informa-
torów, to  jednak – zgodnie z ideą „wywiadu ro-
zumiejącego” – w trakcie tej rozmowy ośmieliłem 
się przedstawić inny sposób patrzenia na Szał 
Podkowińskiego niż ten, który był udziałem obu 
kobiet. Przede wszystkim rozmówczynie oczeki-
wały ode mnie wypowiedzenia własnego zdania 
na temat obrazu, bowiem zdawały sobie sprawę, 
że ich opinia wynika w dużej mierze ze stanu du-
cha. Nie  miałem więc sposobu, aby ukryć moje 
własne skojarzenia z  Szałem. Postanowiłem do-
datkowo przedstawić poglądy innych osób, które 
poznałem przy wcześniejszych wywiadach. Pozwo-
liło to moim rozmówczyniom spojrzeć z szerszej 
perspektywy na własny styl interpretowania obra-
zu i stawiane mu oczekiwania. Dzięki temu, przez 
dostosowanie własnej etyki badawczej, sprawia-
łem, że wywiad stawał się istotny również dla ba-
danych przeze mnie osób. Wymagało to jednak 
większego zaangażowania obu stron.

Podsumowanie

Posługując się tym jednym studium przypad-
ku popartym pozostałymi wywiadami, można 
pokusić się o przedstawienie skrótowej charakte-
rystyki słabych ekfraz obrazów, rzeźb i wystawy 
dokonywanych przez zwiedzających Sukiennice 
w mojej obecności.

Przede wszystkim dzięki ostrożnemu modyfi-
kowaniu technik badawczych oraz przy uważnym 
zbliżaniu się do granicy ścisłości naukowej udało 
mi się nakłonić niektórych rozmówców, aby zła-
mali swoje przyzwyczajenia związane z wizytą 
w muzeum sztuki i ośmielali się ujawniać własne 
narracje na temat dzieł, z którymi się stykali, po-
mimo obopólnej świadomości, że są one nieupraw-
nione z punktu widzenia profesjonalnego dyskursu 
o sztuce. Zwiedzający nie zawsze bezkrytycznie ule-
gali władzy oficjalnego „programu” galerii w Su-
kiennicach, który – jak w każdym muzeum – mógł 
prowadzić do biernego i kłopotliwego odbioru.

Moi rozmówcy nie dawali znać, że „dorastają” 
do poziomu Matejki czy Malczewskiego, wydając 
autorytarne sądy na temat ich dzieł, ale starali się 
„przemycić” własny sposób odbioru galerii w Su-
kiennicach i wynieść z tej wizyty indywidualne 
korzyści. Jedni poszukiwali w muzeum wiedzy 
na  temat dalekich krajobrazów, inni chcieli uciec 
od  gwaru miejskiego. Dla jednych była to roz-
rywka, dla innych pocieszenie czy nawet kontakt 
z czymś metafizycznym. Sposoby użytkowania te-
renu muzeum sztuki różnią się między sobą, cho-
ciaż pozornie są do siebie podobne. Również o ich 
autorach pisał Michel de Certeau, że są to:

(…) niedoceniani wytwórcy, poeci własnych 
spraw i odkrywcy ścieżek w dżungli funkcjo-
nalistycznej racjonalności. Kreślą oni nieja-
sne, z pozoru obłąkane trajektorie, nieprzy-
stające do zbudowanej, napisanej i sztucznej 
przestrzeni, do której się przenoszą. Są to nie-
oczekiwane zdania pojawiające się w miejscu 
uporządkowanym przez techniki organizują-

ce systemy. Mimo że korzystają ze  słownic-
twa istniejących języków (…) i są objęte na-
rzuconymi składniami (…), trawersy te są od-
mienne od systemów, do których przenikają 
i w których rysują sztuczki odpowiadające 
różnym celom i pragnieniom28.

W ten sposób osobiste doświadczenie, wpisy-
wane przez zwiedzających we własną wizytę w mu-
zeum sztuki, udostępnia im indywidualne takty-

28 M. de Certeau, op. cit., s. 35.

ki postępowania. Dzięki nim mogą oni czuć się 
pewniej w przestrzeni, która – jak by się wydawało 
–  nie  jest ani interaktywna, ani partycypacyjna, 
a  wręcz przeciwnie – odtwarza XIX-wieczny styl 
gromadzenia i prezentowania zbiorów muzealnych. 
Instytucja muzeum nie ma pełnej władzy nad reak-
cjami swoich zwiedzających. Możliwe, że właśnie 
dzięki temu może ono, pomimo dawnej formy, być 
jeszcze ważne w dzisiejszej rzeczywistości.

When a receiver becomes a sender. On the ethnological research in the museum space

The main purpose of the article is to present the issue of conducting ethnographic research in art museum. 
Based on his own research among the visitors of the Gallery of the 19th Century Polish Art in the 
Sukiennice (branch of the National Museum in Krakow), the author carries out a critical analysis of 
the effectiveness of the method of informal interview, which needs to be modified in such strongly 
schematized space as art exhibition. Thanks to that, it is possible to reach the visitors’ museum experience.

Keywords:
museum, experience, field research, Sukiennice, visiting
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Bo igrzyska 
to nie  

metoda 

–  o  s o c j o l o g i i ,  a u t e n t y z m i e  w   p o l i t y c e ,  P a c -

M a n i e  i  c y g a r a c h  z   T o m a s z e m  L e ś n i a k i e m 

r o z m a w i a  K a t a r z y n a  K u b a t

Katarzyna Kubat: W 2014 roku obserwowaliśmy 
dyskusje i wydarzenia towarzyszące staraniom Krakowa 
o przyznanie mu roli organizatora Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich. Mieliśmy poczucie, że  z  jednej strony 
te sprawy nas, jako mieszkańców, dotyczą, z drugiej że 
są ważne i ciekawe dla nas jako antropologów. Dlatego 
uznaliśmy, że warto o nich opowiedzieć i zaprezento-
wać perspektywę osoby bezpośrednio zaangażowanej 
w tamte wydarzenia, łączącej refleksję z  konkretnym 
działaniem. Porozmawiajmy więc o tym, co się dzieje 
w mieście i popatrzmy z perspektywy czasu na zamie-
szanie wokół Igrzysk. Na początek cofnijmy się o parę 
lat i porozmawiajmy o twoich inspiracjach – wyjecha-
łeś na studia do Essex. Skąd taki pomysł?
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Katarzyna Kubat

Urodzona w 1977 roku, antropolożka kultury i mieszkanka Krakowa, która z dużym 
zainteresowaniem, a często zaangażowaniem, śledziła kampanię pro- i antyigrzyskową 
w swoim mieście. Sympatyczka ruchów miejskich. Interesuje się tematem partycypacji 
i wykluczenia społecznego.

Tomasz Leśniak

Urodzony w 1985 roku, socjolog, politolog, działacz społeczny, krakowianin. Absolwent Instytutu 
Socjologii UJ i Department of Government University of Essex. Inicjator i koordynator inicjatywy 
„Kraków Przeciw Igrzyskom”, która miała na celu przeprowadzenie referendum w sprawie 
organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Był zaangażowany w  działania ruchu przeciwko 
cięciom w krakowskiej edukacji, brał udział w obradach Okrągłego Stołu Edukacyjnego i Komisji 
Edukacji Rady Miasta Krakowa. Startował w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Tomasz Leśniak: Do tej pory studiowałem so-
cjologię i teorię polityki. I chyba przede wszystkim 
teoria polityki była dla mnie istotna – bezpośrednio 
wykorzystuję ją w moim myśleniu o działaniu po-
litycznym, ruchach społecznych, mobilizacji zbio-
rowej. To były tematy, które mnie od dosyć dawna 
interesowały. Wcześniej, na socjologii, pisałem pracę 
magisterską o prawicowym populizmie, a  w  Essex 
zajmowałem się polityką edukacji i prywatyzacją 
–  m.in. w kontekście konfliktów wokół edukacji 
i  mobilizowania się ludzi w takich sprawach. Naj-
ważniejszą inspiracją teoretyczną jest dla mnie argen-
tyński filozof Ernesto Laclau, który tą właśnie tema-
tyką się zajmował na dosyć abstrakcyjnym poziomie. 
Natomiast jego uczniowie pracują teraz w Essex nad 
aplikacją jego teorii do różnych ruchów protestu.

Co tam widziałeś?

Mój promotor na przykład zajmował się pew-
nym ruchem brytyjskim skierowanym przeciwko 
ekspansji portów lotniczych, który zaistniał w latach 
70. i właściwie działa już przez ponad czterdzieści lat. 
Bardzo ciekawa w tym przypadku była jego ewolu-
cja – od takiego, można powiedzieć, średnioklasowe-
go, kiedy mieszkańcy bogatej dzielnicy w okolicach 
Londynu zaczęli protestować – po prostu przeszka-
dzał im hałas samolotów. Tym, co  się udało, było 
właśnie zmobilizowanie bardzo różnych społeczności 
wokół tego tematu. To już nie jest tylko ruch klasy 
średniej. Teraz działają tam m.in. grupy ekologiczne 
osób, które zajmują się np. agroturystyką, bo więk-
sza liczba tanich linii lotniczych w Wielkiej Brytanii 
wpływa na to, że Anglicy wolą na wakacje wyjechać 
na przykład do Hiszpanii, zamiast spędzać je lokalnie. 
I w zasadzie od bardzo partykularnego problemu do-
tyczącego małej społeczności, ten ruch w miarę upły-
wu czasu rozszerzył swoją bazę, jeśli chodzi o środo-
wiska wchodzące w jego skład i oczywiście postulaty. 
Teraz wysuwa postulaty ekologiczne, ekonomiczne 
– chodzi też o zwolnienia podatkowe, których rząd 
udzielał tanim liniom lotniczym, kwestię modelu 
turystyki przyjętego przez państwo. Interesujące jest 
to przejście od partykularyzmu do  uniwersalnego 
projektu politycznego, gdzie jedna sprawa, dotycząca 

właśnie ekspansji portów lotniczych, staje się metafo-
rą wyjaśniającą różne aspekty rzeczywistości.

Czyli, wyjeżdżając do Anglii, chciałeś poznać ludzi, 
którzy mają naukowy background, ale swoje teorie ja-
koś aplikują?

To było dla mnie ważne. Po pierwsze, tam wła-
śnie się rozwijała teoria Laclaua, którą się zajmowa-
łem, więc to był prosty powód. A po drugie tamtejsi 
ludzie bardzo fajnie łączą naukę z zaangażowaniem 
politycznym. Oprócz tego, że bardzo jasno je dekla-
rują, to jest ono dla nich czymś oczywistym. Anga-
żowali się w ten protest, doradzali ruchom protestu, 
np. jak można się organizować. Ale też organizowali 
konferencje i seminaria, podczas których różne stro-
ny konfliktu mogły przedstawiać swoje racje. Zaan-
gażowały się w to bardzo różne podmioty: społecz-
ności lokalne, organizacje pozarządowe, ekologiczne, 
turystyczne, urzędnicy, akademicy z bardzo różnych 
dziedzin zajmujących się ruchem lotniczych. W całej 
Wielkiej Brytanii organizowali miejsca, gdzie można 
było dyskutować i wypracowywać rozwiązania.

Oni występowali tam jako obywatele czy jako eksperci?

W przypadku tych konferencji wszystko zależa-
ło od dziedziny. Tam prezentowali swoje badania 
na ten temat. Grupa, z którą byłem związany, zaj-
mowała się kwestią ruchów społecznych; był rów-
nież John Urry, który zajmuje się socjologią turysty-
ki. Byli jeszcze eksperci, jak chociażby inżynierowie, 
którzy badają „twardsze” kwestie. Myślę, że może 
to  stanowić modelowe rozwiązanie, jeśli chodzi 
o  zaangażowanie naukowców, chociaż wiadomo, 
że to nie były masowe wydarzenia. I co istotne, nie 
podejmowano takiej naiwnej próby wypracowania 
konsensusowego rozwiązania albo obiektywnego 
stanowiska, w sprawie na przykład ruchu lotniczego.

Kiedy pojawiło się twoje zainteresowanie ruchami, 
zaangażowanie, wrażliwość na kwestie społeczne? Jesz-
cze przed wyjazdem do Essex?

Myślę, że to jakoś naturalnie przychodzi w trak-
cie studiowania socjologii. Ale zaangażowałem 
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się bardziej, kiedy pojawiły się próby wprowadze-
nia dość radykalnych cięć w krakowskiej edukacji 
w 2012 roku1. I to był impuls – moja mama jest na-
uczycielką, więc wiem, jak to wygląda od wewnątrz.

Mówisz, że studiowanie socjologii też się z tym 
wiązało.

Myślę, że generalnie nauki społeczne, w tym 
socjologia – przynajmniej dotyczy to jakiejś części 
przedstawicieli tych dziedzin, nawet w Polsce – re-
prezentują perspektywę zakładającą, że  ważne jest, 
po pierwsze, angażowanie się w życie polityczne, 
a  po drugie, stawanie po stronie grup marginali-
zowanych. Sprzyja to potem temu, żeby samemu 
zacząć działać. Jest to na pewno trudne w polskim 
kontekście, bo u nas dominuje pozytywistyczne my-
ślenie o nauce. To perspektywa o tyle groźna, szcze-
gólnie w przypadku socjologów, że oni bardzo czę-
sto występują chociażby w mediach. I tak naprawdę 
zawsze opowiadają się po którejś stronie. Bo w jakiś 
sposób formułują problem badawczy, z którego wy-
nikają po części wyniki badań. Bo w jakiś sposób za-
dają pytanie, na które szukają odpowiedzi. Dla mnie 
uczciwa jest postawa zaczynająca się od wyłożenia 
swojej pozycji politycznej i  usytuowania klasowe-
go. Tak widzę rolę socjologa. Natomiast siebie nie 
uważam za naukowca. Skończyłem socjologię i  te-
raz zajmuję się czymś zupełnie innym. Postanowi-
łem, że nie zostanę na uniwersytecie, chcę skupić się 
na działaniach politycznych.

Wiele osób ze świata naukowego interesuje się teraz 
miastem. Zdaje się, że to jest modny temat.

Myślę, że zainteresowanie miastem wynika 
z tego, że w tej chwili na obszarze miasta dzieje się 
najwięcej, jeśli chodzi o działania zbiorowe. Gene-
ralnie od „Solidarności” nie było w Polsce trwałego 

1 Hasło odnosi się do działań krakowskich władz (w tym 
wiceprezydent ds. edukacji Anny Okońskiej-Walkowicz) 
związanych z realizacją reformy oświaty, która zakładała li-
kwidację wybranych szkół publicznych, prywatyzację szkol-
nych stołówek, zmniejszenie dotacji dla Młodzieżowych 
Domów Kultury. Pomysły samorządowców wywołały falę 
protestów. Ten i pozostałe przypisy pochodzą od Redakcji.

ruchu masowego. Było na przykład „Anty ACTA” 
i rzeczywiście występowały wtedy masowe protesty, 
ale nie trwały one długo. Polacy właściwie w ostat-
nim czasie dosyć niechętnie działają zbiorowo, nato-
miast na poziomie miasta to jeszcze w jakiś sposób 
funkcjonuje. Widocznie utożsamiają się albo z mia-
stem jako całością, albo ze swoją dzielnicą – i tutaj 
łatwiej o zaangażowanie w działania na rzecz zmiany. 
Ludzie nie wierzą w skuteczność związków zawodo-
wych (należą do nich nieliczni), mało osób, na  tle 
innych krajów, angażuje się w działalność organiza-
cji pozarządowych. A  na  poziomie miast powstają 
różne inicjatywy formalne i nieformalne, działające 
w różnych obszarach. I coraz częściej ruchy miejskie 
zajmują się całą agendą polityczną. Często się okazu-
je, że to nie politycy są liderami opinii publicznej, ale 
że właśnie od ruchów nieformalnych wychodzi ini-
cjatywa i to one kształtują debatę publiczną. Co się 
potem dzieje z tymi postulatami i jak są realizowane 
– to już inna sprawa. Natomiast na etapie formuło-
wania tych tematów, myślę, że to wychodzi z miej-
skich inicjatyw. Tak było z budżetem miejskim, 
tak jest z całą tematyką partycypacji, z przestrzenią 
miejską, polityką mieszkaniową. Gdyby nie ruchy 
lokatorskie, to w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. 
Myślę, że to jest istotne zjawisko.

Hasło „partycypacja” staje się coraz modniejsze 
– czy jest ono możliwe do zaaplikowania, czy tylko wy-
korzystuje się je do zdobywania popularności?

Wiadomo – jest trochę nieuniknione, że kie-
dy jakiś temat pojawia się w debacie publicznej, 
to może być różnie rozumiany, a rozwiązania, jak 
chociażby budżet obywatelski2, mogą być w różny 
sposób realizowane. I mogą przyjąć karykaturalną 
formę. W  pewnej gminie burmistrz zrobił głoso-

2 Budżet obywatelski (nazywany też partycypacyjnym) to, we-
dług założeń, proces włączania mieszkańców do współdecydo-
wania o wydatkowaniu części budżetu miasta albo gminy. Po-
winien rozpoczynać się od spotkań konsultacyjnych z miesz-
kańcami. Na kolejnym etapie wszystkie osoby zainteresowane 
składają swoje propozycje projektów do zrealizowania – są one 
oceniane (przez urzędników) pod względem formalno-praw-
nym, a dalej poddane głosowaniu mieszkańców. Na podsta-
wie ich głosów tworzona jest lista działań do realizacji.

wanie w sprawie budżetu obywatelskiego na swojej 
tablicy na Facebooku. To już jest zupełnie absurdal-
ny przykład, ale – powtarzam – w pewnym sensie 
takie sytuacje są nieuniknione. W momencie, kiedy 
budżet obywatelski jest źle wdrażany, środowiska 
obywatelskie starają się uzyskać przestrzeń medial-
ną do krytyki i wprowadzania alternatyw. Myślę, 
że to naturalny proces, że różne postulaty ruchów 
miejskich będą przejmowane przez samorządow-
ców. Już w tych wyborach samorządowych dużo 
więcej mówiło się o jakości życia, chociaż była ona 
bardzo wąsko zdefiniowana. W zasadzie dotyczyła 
tematyki rowerowej czy – na przykład – terenów 
zielonych. I rzeczywiście – na tych obszarach można 
było zauważyć zmianę podejścia władz. Ale jest też 
tak, że te postulaty zrealizować łatwo. Nie wymaga-
ją dużych środków finansowych i nie ma przy nich 
konfliktów interesów. No, może w przypadku ziele-
ni jest trochę inaczej, bo tu są deweloperzy, którzy 
stanowią silną grupę interesów. W przypadku poli-
tyki rowerowej, trudno wskazać jakieś lobby, które 
by straciło na tym, że pojawia się dobra infrastruk-
tura rowerowa. A gdy dochodzimy do partycypacji, 
polityki mieszkaniowej oraz gospodarczej miasta 

czy decyzji o budżecie, są to już takie obszary, gdzie 
na razie trudno sobie wyobrazić jakąś zdecydowaną 
zmianę. Tam właśnie istnieją duże grupy interesów, 
które kształtują opinię medialną i mają bezpośredni 
wpływ na decyzje radnych oraz prezydenta miasta.

A jak to powinno wyglądać?

Tym, co jako komitet wyborczy „Kraków Prze-
ciw Igrzyskom” chcieliśmy podnieść w tej kampa-
nii samorządowej3, to żeby aktywniej zaangażować 
mieszkańców w dyskusję o różnych obszarach po-
lityki miejskiej, w pisanie długofalowej strategii 
rozwoju miasta oraz w tworzenie polityk sektoro-
wych, czyli np. polityki edukacyjnej, mieszkanio-
wej. Chcieliśmy, żeby powstały instytucje, które 
będą trwale angażowały mieszkańców w procesy de-
cyzyjne, a nie tak, jak się dzieje teraz, gdy co cztery 
lata podejmujemy jakieś decyzje w wyborach i po-
tem realizowana jest określona polityka edukacyjna 
czy mieszkaniowa, ale my jako wyborcy nie mamy 
w ogóle wpływu na jej kształt. W tym sensie to się 
nie udało, że nie widać żadnej zmiany. 

3  Więcej o komitecie KPI i jego programie na stronie:  
krakowprzeciwigrzyskom.pl, 26.04.2015.
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Z czego to wynika? Ludzie nie są zainteresowani 
tym, żeby uczestniczyć w tych procesach długofalowo, 
czy po prostu nie ma woli władz?

Nie ma woli władz miasta. Traktują konflikt 
jako coś, co jest dla nich niekomfortowe, bo mogą 
na tym stracić. Natomiast naszym zdaniem powin-
ny istnieć instytucje, gdzie konflikt, te różnorodne 
żądania mieszkańców, mogą być wyrażane i  insty-
tucjonalizowane w postaci określonej polityki miej-
skiej, skoncentrowanej na rozwiązywaniu bardzo 
konkretnych spraw, ale też w postaci strategii roz-
woju w poszczególnych obszarach. A obecnie domi-
nuje takie myślenie o demokracji: wybieramy swo-
ich przedstawicieli co cztery lata i to oni podejmują 
określone decyzje. Prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski często podkreśla, że ma mandat do tego, 
żeby samodzielnie, bez konsultacji, decydować. 

Widzisz potrzebę wśród ludzi, aby się angażować, 
wpływać, obserwować, patrzeć władzy na ręce?

Jest wysyp tego typu inicjatyw, przykładem może 
być „Przejrzysty Kraków” – ta inicjatywa jest bardzo 
popularna4. Zaangażowanie jest większe tam, gdzie 
mieszkańcy widzą, że rzeczywiście ma ono przełoże-
nie na konkretne decyzje. Tak się stało w przypadku 
referendum w sprawie igrzysk5. Była odpowiednia 

4 „Przejrzysty Kraków” – program realizowany przez Fun-
dację Stańczyka, którego celem jest monitorowanie życia 
publicznego w Krakowie. Więcej o programie na stronie:  
przejrzystykrakow.pl, 26.04.2015.

5 Referendum w sprawie Igrzysk odbyło się w Krakowie 
25.05.2014 roku. Decyzja o jego przeprowadzeniu zapadła 
na posiedzeniu Rady Miasta 01.04.2014 roku. Podczas gło-
sowania mieszkańcy wypowiadali się także w sprawie metra, 
ścieżek rowerowych i miejskiego monitoringu.

frekwencja – oczywiście można narzekać, że i tak 
niska. Jednak właśnie ze względu na  nią referen-
dum w Polsce bardzo rzadko jest ważne. Myślę, że 
mieszkańcy wiedzieli, iż udział w referendum będzie 
miał wpływ na konkretną decyzję i stąd wynikało 
ich zaangażowanie. Inaczej jest w przypadku wybo-
rów samorządowych – wyborcy odnoszą wrażenie, 
że niezależnie od tego, czy zostanie wybrany Jacek 
Majchrowski, czy Marek Lasota, polityka będzie, 
mniej więcej, taka sama.

A jeśli chodzi o protesty związane z cięciami w edu-
kacji czy zamykaniem stołówek? Ludzie gromadzą się 
wokół tematów, które ich dotyczą, i chcą w tym brać 
udział, czy wolą po cichu kibicować?

W przypadku protestów przeciwko cięciom 
w edukacji bardzo zaangażowani byli rodzice, związ-
ki zawodowe, ZNP, „Solidarność” i sami uczniowie. 
Ci ludzie mieli poczucie, że po pierwsze, decyzje 
te dotykają ich bezpośrednio, a po drugie, jeśli nie 
wyjdą na ulice, to cięcia będą realizowane w takiej 
formie, w jakiej chce tego władza. Więc wszystko 
zależy od przekonania, że zbiorowe działanie rzeczy-
wiście przełoży się na konkretny skutek. I od tego, że 
istnieją instytucje (np. rady czy stowarzyszenia rodzi-
ców, związki zawodowe), gdzie ludzie mogą razem 
działać. Właśnie dlatego ten ruch był dosyć prężny. 
Natomiast nie ma solidarności między różnymi gru-
pami poszkodowanymi przez realizowaną obecnie 
politykę miasta. To inna sytuacja niż w przypadku 
„Solidarności” –  ruchu dosyć jednorodnego klaso-
wo, który gromadził robotników na co dzień spoty-
kających się w fabrykach – jest to kontekst sprzyja-
jący wspólnemu działaniu i tworzeniu uwspólnionej 
wizji postulatów. Obecnie funkcjonują odseparo-
wane od siebie różne grupy mieszkańców, walczące 
o bardzo określone kwestie. I nie ma ram instytucjo-
nalnych, które wcześniej by  ich angażowały w po-
dejmowanie decyzji, wypracowywanie określonych 
postulatów. Oni tylko słyszą o jakimś postanowie-
niu i mogą je oprotestować.

W kontekście referendum w sprawie Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich pojawiało się określenie „nowi 
mieszczanie”. Obserwujesz coś takiego?

O „nowych mieszczanach” mówi się najczęściej 
właśnie w kontekście ruchów miejskich – jako grupie 
zaangażowanej w dyskusję o mieście. Często w ten 
sposób myśli się o ludziach uprawiających wolne za-
wody, czyli takiej bardziej zamożnej klasie średniej. 
W przypadku naszego ruchu – „Kraków Przeciw 
Igrzyskom” – jest inaczej, bo nam udało się zgroma-
dzić różne środowiska. Z jednej strony klasę średnią 
sektora publicznego, głównie nauczycieli, których 
sytuacja zawodowa jest specyficzna (to  sektor ule-
gający stopniowej degradacji, jeśli chodzi o warunki 
pracy), z drugiej strony osoby zmarginalizowane, 
często starsze, na przykład lokatorki eksmitowane 
z mieszkań. Jakaś część to osoby studiujące albo tuż 
po studiach, które są w niestabilnej sytuacji zawodo-
wej – czasem dlatego, że jeszcze się uczą, mają czas 
na zaangażowanie, bo to jest kluczowa rzecz. Trud-
no działać, kiedy pracuje się osiem godzin, i potem 
przychodzi do domu. Działanie w polityce miejskiej 
jest dosyć wymagające, np. Rada Miasta zaczyna się 
w środę o dziesiątej rano – trudno pracować na cały 
etat i chodzić na jej obrady. Dlatego w przypadku 
krakowskim nie mówiłbym o „nowych mieszcza-
nach”, tylko właśnie o sojuszu różnych grup. I my-
ślę, że aby wypracować solidarność osób w różny 
sposób poszkodowanych przez politykę miejską, 
potrzeba dłuższej perspektywy.

A gdybyś miał ocenić działalność ruchów miej-
skich? Ten temat był medialny w pewnym momencie. 
Co z tego wynika?

Oprócz tego, że część z tych ruchów odniosła 
wymierny sukces (w niektórych miastach wybrano 
radnych pochodzących z takich inicjatyw6), myślę, 
że głównym efektem było pojawienie się w dysku-
sji przedwyborczej tematów, o których chcieliśmy 
rozmawiać7. Tak naprawdę wpływaliśmy na kształt 

6 Chodzi tu o: Racibórz, Toruń, Opole, Świdnicę, Gorzów 
Wielkopolski – w tym ostatnim kandydat ruchów miejskich 
został wybrany na prezydenta miasta.

7 Wśród tych tematów można wymienić: dostępność edu-
kacji publicznej, usprawnienie transportu publicznego ja-
ko alternatywy dla samochodów, włączanie mieszkańców 
do decydowania o przestrzeni dzielnic, zwiększanie dostępu 
do kultury, ochronę terenów zielonych. Więcej informacji 
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dyskusji. Nie pamiętam tak dobrze poprzednich 
kampanii wyborczych w Krakowie, ale wyda-
je mi  się, że teraz było dużo lepiej pod względem 
merytorycznym. Pojawiło się sporo postulatów, 
o których musieliśmy dyskutować, i to w pewnym 
sensie jest już zmiana. Nie nastąpiła może zmiana 
paradygmatu, ale w dyskusjach kładło się większy 
nacisk na spojrzenie na sytuację w mieście od strony 
potrzeb mieszkańców. Do tej pory mówiło się o niej 
w kategoriach potrzeb inwestorów czy deweloperów, 
którzy magicznie mieli wpływać na rozwój miasta. 
W tych wyborach dużo więcej rozmawialiśmy o sze-
roko rozumianej polityce społecznej – i w Krakowie, 
i w Warszawie, i w Poznaniu, i w innych większych 
miastach. Było też widać słabość sił politycznych  
–  mamy samorządowców, którzy rządzą już wiele 
kadencji i w zasadzie nie mówią o wizji miasta, tylko 
o liście inwestycji do  zrealizowania. A realizowane 
inwestycje muszą wynikać z szerszej diagnozy tego, 
jak miasto działa i jak może działać.

Jak byś skomentował podejście Markusa Miessena, 
który mówi, że partycypacja przekładająca się na kon-
sensus niczemu dobremu nie służy8?

To jest perspektywa architekta, ale myślę, że w ten 
sposób możemy spojrzeć na każdą dziedzinę. We-
dług mnie w polityce chodzi o konflikt różnych wizji 
organizowania rzeczywistości wokół nas. Nie można 
realizować na przykład polityki transportowej, tak 
jak jest realizowana w tej chwili w Krakowie. Z jednej 
strony mamy jednokierunkowy ruch samochodowy 
wprowadzony wokół Plant, który ma zmniejszyć 
liczbę samochodów w centrum miasta, a z drugiej 
– budujemy tam parkingi. To jest polityka schizo-
freniczna, która realizuje jednocześnie sprzeczne cele 
i paradoksalnie nie służy żadnej z grup uczestników 
ruchu. I kierowcy na tym tracą. Z kolei w edukacji 
chodzi nam o stworzenie takiego „okrągłego stołu”, 
gdzie różne grupy będą mogły artykułować swoje in-
teresy i gdzie oczywiście ostatecznie musimy podej-

na  stronach: krakowprzeciwigrzyskom.pl/nasz-program/; 
i: ruchymiejskie.pl/program/, 26.04.2015.

8  Por.: M. Miessen, Koszmar partycypacji, Fundacja Nowej 
Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

mować decyzje. Nie będą one obiektywnie dobre dla 
wszystkich, to nie będzie wynik jakiegoś konsensu-
su. Niektóre grupy będą poszkodowane – chociażby 
sektor prywatny, który widzi edukację jako obszar, 
z którego można czerpać duże zyski. Podjęte decyzje 
będą miały konkretne przełożenie na wysokość zy-
sków tego sektora. Zawsze ostatecznie następuje taki 
moment, kiedy muszą zostać podjęte decyzje, które 
kogoś będą w jakiś sposób krzywdzić. Jednak ważne 
jest, żeby pojawiła się przestrzeń, gdzie ludzie mogą 
wyrażać swoje interesy. 

Jak to się stało, że powstało coś takiego jak „Kraków 
Przeciw Igrzyskom”?

Najważniejszy był tutaj potencjał Igrzysk do by-
cia metaforą polityki miejskiej. W tym przypadku 
z  jednej strony mamy kwestię tego, w jaki sposób 
podejmuje się decyzje dotyczące społeczności lo-
kalnej - ważne jest, czy robią to mieszkańcy bezpo-
średnio w referendum, czy delegowana w wyborach 
władza, a z drugiej strony tego, jak widzimy rozwój 
i  wydawanie środków publicznych. Jeśli ktoś był 
wolnorynkowym prawicowcem, to nie podoba-
ły mu się wydatki publiczne – dlatego takie osoby 
protestowały przeciwko Igrzyskom. Z kolei z naszej, 
lewicowej perspektywy, dużo ważniejsze niż wydatki 
na kolejne obiekty, które będą służyć sportowi za-
wodowemu, a nie amatorskiemu, masowemu, jest 
inwestowanie w usługi publiczne, edukację, trans-
port zbiorowy, dostęp do  kultury. Tutaj pojawiły 
się różne wizje rozwoju i różne wizje sposobu podej-
mowania decyzji. Władze samorządowe były samot-
ne w swojej sympatii do Igrzysk, a my potrafiliśmy 
zjednoczyć różne grupy przeciwko temu pomysłowi 
– od lewicowo nastawionych do prawicowych.

Od czego wszystko się zaczęło?

To było bezpośrednio po ponad dwóch latach 
cięć w edukacji. Z doświadczenia ludzi wynikało, 
że oszczędza się pieniądze na bardzo istotnym dla 
wszystkich obszarze, a już szczególnie dla tych, któ-
rzy są ubożsi. Jednocześnie miasto chciało ryzyko-
wać finansowo, organizując dużą imprezę sportową. 

Można też mówić o „efekcie Euro 2012” – miesz-
kańcy widzieli, że w miastach jest trochę nowej in-
frastruktury, ale pojawia się dużo problemów związa-
nych z obsługą i finansowaniem stadionów. Pomysł 
stworzenia inicjatywy „Kraków Przeciw Igrzyskom” 
pojawił się spontanicznie. Powrócił temat Igrzysk9, 
bo trzeba było podejmować konkretne decyzje. I tych 
kilka osób, które wcześniej angażowały się w sprawy 
edukacji, zaangażowały się w sprawę igrzysk.

Potem zaczęły do was dołączać kolejne grupy, ko-
lejne osoby.

Zaczęło się od strony internetowej. Kontaktowa-
liśmy się ze środowiskiem akademickim i  z  osoba-
mi, które są związane z ruchami miejskimi, głównie 
w Krakowie. Zbieraliśmy podpisy pod listem sprzeci-
wiającym się tej sprawie. Było duże zainteresowanie 
tematem ze strony mediów, bo miał on wymiar ogól-
nopolski w związku z tym, że angażowano tutaj środ-
ki budżetowe. To też nakręcało całą dyskusję wokół 
Igrzysk. Jeśli chodzi o aktywny udział w całej akcji, to 
w sprawy organizacyjne zaangażowało się około dzie-
sięciu osób. Dołączyli do nas graficy, którzy przygoto-
wywali różne materiały. Współpracowaliśmy z akade-
mickimi ekspertami, zajmującymi się kwestią dużych 
wydarzeń sportowych czy infrastrukturalnych.

Brałeś udział w debatach i powoływałeś się na różne 
naukowe teksty, na ekspertyzy. Musiałeś dużo tego czytać.

To było ważne. Mieliśmy dużo materiału nauko-
wego, bo igrzyska są tematem licznych badań i w Eu-
ropie, i w Stanach Zjednoczonych. Było sporo przeko-
nującego materiału ekonomicznego i bardzo mało do-
wodów na to, że igrzyska mogą rzeczywiście przynieść 
jakieś korzyści. Ludzie przesyłali nam dużo artykułów 
i omówień badań, które pojawiały się w mediach. 
Natomiast już indywidualnie pracowaliśmy nad tym, 
żeby te badania zebrać, pościągać teksty – wszystko jest 

9  Pierwsze kroki w celu organizacji ZIO 2022 przez Polskę za-
częto podejmować w 2012 roku. Ważnym momentem było 
przyjęcie przez Sejm RP (w maju 2013) uchwały popierają-
cej ideę ubiegania się przez Kraków (wspólnie ze Słowacją) 
o przyznanie roli gospodarza Igrzysk. W marcu 2014 złożo-
no wniosek aplikacyjny do MKOl.

dostępne online, więc nie mieliśmy większych proble-
mów ze znalezieniem takich materiałów. Na przykład 
w Kanadzie istnieje takie centrum, które zajmuje się 
krytycznie igrzyskami olimpijskimi. 

W pewnym momencie inicjatywa zwiększyła swoje 
rozmiary, ale widać było w tym jakieś racjonalne za-
rządzanie. Jak to wyglądało od środka?

Pracowaliśmy w małej grupie, dysponując mi-
nimalnymi – właściwie własnymi – środkami, które 
przeznaczyliśmy na ulotki i plakaty. Byliśmy silnie 
obecni w mediach, więc nie musieliśmy tak bardzo 
dbać o dodatkową promocję. Ale razem z Fundacją 
Stańczyka10 zorganizowaliśmy przed referendum ak-
cję profrekwencyjną pod hasłem: „Chodźże na refe-
rendum”. Wszystko opierało się głównie na grupie 
zaangażowanych ludzi, znajomych, którzy od dłuż-
szego czasu działali razem. Uzbieraliśmy środki 
na  kampanię referendalną. Wystarczyło na  animo-
waną reklamę w autobusach i na Teatrze Bagatela11. 
To  było ważne, że udało się wtedy coś w  rodzaju 
crowdfundingu – ludziom temat wydawał się istotny 
– i to nam ułatwiło w znacznej mierze działanie. Mie-
liśmy też czas, żeby w takie działanie się zaangażować.

Zdaje się, że z wasza kampania proreferendalna 
wiązała się z tym, że władze lokalne nie starały się 
za bardzo o wypromowanie referendum.

Mieliśmy takie obawy. Spodziewaliśmy się, że 
mieszkańcy zagłosują „przeciwko” Igrzyskom, na-
tomiast trudno będzie uzyskać odpowiednią fre-
kwencję, która zadecyduje o ważności wyniku refe-
rendum. A ważne referendum nie leżało w interesie 
władz samorządowych, zainteresowanych organiza-
cją imprezy. Dlatego próbowaliśmy w jakiś sposób 
wpłynąć na frekwencję, wykorzystując środki, które 
były w zasięgu. Duże znaczenie miało to, że głoso-

10   Krakowska fundacja, działająca na rzecz jawności i kon-
troli obywatelskiej w życiu publicznym. http://www.
stanczyk.org.pl/ 26.04.2015.

11  Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego znaj-
dujący się u zbiegu ulic Karmelickiej i Krupniczej sta-
nowi jeden z ważniejszych punktów przesiadkowych 
komunikacji miejskiej. Front budynku zajmuje telebim.
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wanie odbywało się równolegle z wyborami do Eu-
roparlamentu, co gwarantowało nam jakąś minimal-
ną frekwencję. 

A nie było przypadkiem tak, że cała komunikacja 
ze strony władz lokalnych koncentrowała się na pro-
mocji Igrzysk?

Tak to wyglądało. I to nas właśnie denerwowało 
– taka postawa, powiedzmy, mało refleksyjna. Wła-
dze miasta miały dostęp do różnych badań, słysza-
ły też nasze argumenty, ale nigdy tak naprawdę się 
do nich nie odnosiły. Podjęły jakąś decyzję i starały 
się jej bronić, co często przyjmowało formę niszcze-
nia przeciwnika, czyli KPI. W dyskusji podkreśla-
no, że nie mamy doświadczenia samorządowego, 
że  jesteśmy młodzi, że nic nie rozumiemy. Nato-
miast nigdy nie podejmowano próby odpowiadania 
na nasze argumenty i prowadzenia merytorycznego 
sporu. Cały czas w dyskusji obecna była jakaś fanta-
zja o rozwoju miasta, który można opierać wyłącznie 
na  zewnętrznym kapitale12. To  takie naiwne prze-
konanie, że rozwój opiera się tylko na inwestycjach 
infrastrukturalnych. Natomiast zupełnie pomija się 
w takim myśleniu aktywną politykę społeczną mia-
sta. I kwestię tego, że to są decyzje, które my jako 
wspólnota w ramach miasta powinniśmy móc samo-
dzielnie podejmować.

W różnych dyskusjach, w wypowiedziach zwo-
lenników ZIO, pojawiały się określenia skierowane 
do  członków KPI w stylu: „bezrobotni humaniści”, 
„ludzie, którzy niczego w życiu nie osiągnęli”.

W Polsce najczęstszą odpowiedzią na protesty 
jest próba zniszczenia przeciwnika – zamiast spiera-
nia się o to, jak wydawać publiczne pieniądze czy 
podejmować decyzje. To jest problem polskiej sfery 
publicznej w ogóle. Eliminuje się spór różnych wi-
zji, a w zamian za to próbuje się wykluczyć, poni-
żyć przeciwnika politycznego – widać to chociażby 
w dyskusjach Platformy Obywatelskiej z PiS-em.

12 Chodziło tutaj głównie o środki budżetowe i środki 
z funduszy unijnych, a także dofinansowanie, które mia-
ło pochodzić od MKOl.

Grupa sympatyków KPI bardzo się rozrosła. Spo-
dziewaliście się tego?

Okazało się, że Igrzyska mogą być tematem 
mobilizującym ludzi do zaangażowania. Niewiele 
kwestii na poziomie samorządu ma taki potencjał. 
To  jest wyjątkowe, trudno sobie wyobrazić miesz-
kańców w takiej samej liczbie walczących, na przy-
kład, o inną politykę parkingową. Dla krakowian 
oburzająca była też arogancja czy poczucie wyższości 
przedstawicieli władz samorządowych – próbowa-
no nas trochę sponiewierać, natomiast nie prezen-
towano przekonującego stanowiska w  tej sprawie. 
No i ludzie poczuli się zmarginalizowani w dyskusji 
wpływającej bezpośrednio na dalsze funkcjonowa-
nie miasta. Skala tego przedsięwzięcia i zwykły brak 
profesjonalizmu u osób zajmujących się organizacją 
Igrzysk, były czynnikami, które ludzi zniechęcały 
do pomysłu miasta i jednocześnie zachęcały do róż-
nych form oporu – były to chociażby memy czy 
wpisy na portalach społecznościowych.

Nie sądzisz, że działania w Internecie stały się 
czymś, czego władze nie przewidziały wcześniej?

Myślę, że największy wpływ miały tutaj duże me-
dia, które bardzo regularnie wszystko relacjonowały. 
W działania w Internecie angażowały się specyficzne 
grupy wiekowe – przede wszystkim osoby w prze-
dziale 19–25 lat. Jednak to nie one zadecydowały 
o wyniku referendum. Nie dzięki działaniu online 
ludzie się zaangażowali. To był jeden z obszarów, 
gdzie młodsi ludzie byli w większym stopniu aktyw-
ni. Najważniejsza okazała się możliwość docierania 
z informacją przez duże media – telewizję i prasę.

Miałam takie wrażenie, że władze lokalne trochę 
się nie spodziewały takiego internetowego „hejtu”.

W takie działania zaangażowane są zawsze agen-
cje marketingowe. Ale tutaj wszystko było tak nie-
profesjonalne, że w pewnym momencie naprawdę 
trudno było ratować wizerunek osób zajmujących 
się organizacją tej imprezy. W pewnym momencie 
mieszkańcy wyśmiewali już każde działanie. Wła-

dze Krakowa są nieprzygotowane na wymianę ar-
gumentów. To jest po prostu mało profesjonalne, 
nie ma na przykład think tanków, które by działały 
na rzecz partii z Rady Miasta. Strategia samorządu 
jest pokłosiem intuicji radnych i pana prezydenta, 
a ich jedyne zaplecze eksperckie stanowią urzędnicy 
i organizacje samorządowe wykonujące ekspertyzy 
na rzecz miasta. Ale zwykle zleca im się ekspertyzy, 
oczekując, że będą miały określony kształt.

Mieliście wpływ na to, że doszło do referendum? 
Jak to widzisz?

Myślę, że duże znaczenie miał kontekst rozgrywki 
między Jackiem Majchrowskim i radnymi Platformy 
Obywatelskiej. Wobec tego, że nadchodziły wybo-
ry, żadna strona nie chciała, żeby sprawa Igrzysk cią-
gnęła się do listopada i stała się głównym tematem 
kampanii wyborczej. Więc z jednej strony znaczenie 
miał nacisk opinii publicznej, a z drugiej – dobra kal-
kulacja władz, że warto ten problem jakoś rozwiązać 
na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. 
Gdyby mieszkańcy nie działali w ogóle, teraz konku-
rowalibyśmy o organizację Igrzysk z Kazachstanem.

Co sądzisz o konsultacjach społecznych w sprawie 
Igrzysk? Nie masz poczucia, że one, przynajmniej 
na początku, traktowane były dosyć fasadowo?

Pojawiła się grupa ludzi zaangażowanych wcze-
śniej w organizowanie Euro 2012 – mieli być eks-
perckimi twarzami tego projektu, ale chyba nie 
robili tego z mocnym przekonaniem, zresztą zaan-
gażowano ich dosyć późno. Myślę, że dysponowali 
danymi MKOlu, które łatwo było skrytykować czy 
podważyć. Konsultacje nie cieszyły się też dużym 
powodzeniem wśród mieszkańców i chyba były sła-
bo rozreklamowane. 

Na początku te konsultacje koncentrowały się wy-
łącznie na omawianiu korzyści z Igrzysk. Jak gdyby 
nikt nie przewidział, że mieszkańcy powinni mieć 
możliwość wyrażania opinii i że powinien pojawić się 
głos przedstawiający inną perspektywę.

W debacie publicznej właśnie tak się zazwyczaj dzieje.

Potem to ty zacząłeś się pojawiać na tych konsulta-
cjach jako reprezentant przeciwników Igrzysk.

Dostaliśmy pozwolenie od organizatorów 
na przygotowywanie prezentacji – w bardzo okrojo-
nym czasie. Żeby było, że też pojawia się głos scepty-
ków. Myślę, że dużą część osób, które przychodziły 
na konsultacje, stanowili ludzie z wyrobionym kry-
tycznym zdaniem o projekcie. I dlatego trudno było 
utrzymać te spotkania w formie mówienia o samych 
zaletach tego pomysłu. 

Startowaliście w wyborach samorządowych. Poja-
wiały się wtedy takie głosy, że antyigrzyskową kampanią 
chcieliście zbić kapitał polityczny. Część waszych wcze-
śniejszych zwolenników chyba czuła się rozczarowana.

To wynika ze sceptycznego stosunku do angażo-
wania się w politykę, tendencji do przeciwstawiania 
jej autentycznego, spontanicznego działania. Postrze-
ga się ją jako obszar, w którym trzeba podejmować 
różne decyzje wbrew sobie, można zostać skorumpo-
wanym i żeby się angażować, należy mieć długi staż. 
Naszą ideą było pokazanie, że stosunkowo młoda 
ekipa może się w takie przedsięwzięcie zaangażować 
i zaproponować program alternatywny do programu 
samorządowców. Myślę, że w tym sensie to się uda-
ło: dysponując małym budżetem zaproponowaliśmy 
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konkretny program. Trochę trudno było z nim do-
trzeć do szerokiej grupy ludzi, ale pisanie programu 
było bardzo pozytywnym doświadczeniem. 

W całym dyskursie „okołowyborczym” pojawiały się 
takie określenia: „idą po władzę”, „dążą do władzy”. 
Sympatycy KPI też w ten sposób reagowali. Polityka 
kojarzy się przede wszystkim z władzą?

Niektórzy ludzie mają takie wyobrażenie, 
co  bardzo skutecznie działa na rzecz polityków 
sprawujących władzę. Bo jak możemy sobie wy-
obrazić zmianę polityki, jeśli sami się w nią bez-
pośrednio nie zaangażujemy? Stanowi to poważną 
barierę w polskiej polityce – niektórym ludziom się 
wydaje, że można działać tylko na poziomie orga-
nizacji nieformalnych czy pozarządowych, które 
będą lobbować na rzecz określonych rozwiązań, 
a same nie zaproponują żadnego szerszego progra-
mu, nie wystartują w wyborach. Naiwne jest my-
ślenie, że można zostać na takim poziomie i dopro-
wadzić do zmiany całego paradygmatu, określają-
cego sposób tworzenia miasta.

Dlaczego to jest ważne, żeby wchodzić do polityki 
i przechodzić na inny poziom działania?

Siły polityczne, które mamy obecnie, repre-
zentują stosunkowo małą część populacji. Zawsze 
można próbować mobilizować grupę, która czuje 
się niereprezentowana na poziomie czy to samo-
rządowym, czy sejmowym. Myślę, że w Polsce wi-
dać bardzo wyraźnie, że organizacje pozarządowe 
nie stanowią podmiotu, który ma możliwość fak-
tycznego wpływania na politykę miejską. Są słabe, 
głównie ze względów finansowych. Nie mają du-
żych budżetów, które pozwalałyby im na stabilne, 
długofalowe działanie. Działają raczej projektowo. 
Są o wiele bardziej uzależnione od zewnętrznych 
grantów niż ma to miejsce w krajach zachodnich. 
Z inicjatywami nieformalnymi sprawa wygląda po-
dobnie. Są  nietrwałe i dlatego organizowanie się 
w komitety wyborcze czy partie można traktować 
jako strategię budowania silnego aktora zmiany.

Wejście do polityki jest warunkiem tego, żeby robić 
coś skutecznie?

Jest warunkiem tego, żeby realizować zmianę 
w sposób całościowy, a nie tylko w pojedynczych ob-
szarach. Chodzi też o skuteczność – wejście do po-
lityki daje dużo większą przestrzeń medialną i moż-
liwość udzielania się w debacie publicznej. Ważne 
są tutaj środki na działanie, bo bez tego trudno sobie 
wyobrazić jakąkolwiek aktywność.

A czy radni nie są traktowani w debacie publicznej 
trochę inaczej niż „bezrobotni humaniści”?

Na pewno dla części ludzi ważna jest narracja 
o długim stażu pracy w samorządzie, bo z tego wyni-
ka świadomość ograniczeń budżetowych – tak jakby-
śmy nie wiedzieli, czym jest budżet miasta i wydatki. 
Dla pewnej grupy wyborców na pewno ważna jest też 
ciągłość władzy. Ale teraz nawet samorządowcy sami 
zaczynają wykorzystywać partycypacyjną retorykę 
i nie mówię tylko o marketingu politycznym. Fak-
tycznie niektóre rozwiązania są wprowadzane w życie 
– chyba w największym stopniu w Warszawie. Tutaj, 
w Krakowie, Urząd Miasta też powoli się zmienia.

W kampanii przedwyborczej przedstawiciele ru-

chów miejskich byli w specyficzny sposób opisywani 
w mediach – koncentrowano się na niemerytorycznych 
kwestiach, na przykład na wyglądzie.

Jest taka – czasem świadoma, a czasem nie – ten-
dencja do mówienia o ruchach miejskich jako kwestii 
związanej ze stylem życia. To sprawia, że powstaje ob-
raz ludzi trochę niepoważnych, którzy tym zajmują 
się hobbystycznie i ze względu na jakąś modę. A w ten 
sposób nie pisze się o Jacku Majchrowskim. Z nim się 
rozmawia o infrastrukturze. Natomiast mało wiemy 
o jego stylu życia, chociaż w pewnych kręgach jego 
postać jest przedmiotem wielu żartów. Pali cygara.
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Agnieszka Bocheńska Urodzona w 1989 roku, doktorantka Wydziału Kształtowania Środowiska 
i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, absolwentka kierunku 
architektura krajobrazu. Laureatka licznych konkursów projektowych oraz au-
torka warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zainteresowana psychologią środowi-
skową, czynnikami prozdrowotnymi oraz szeroko pojętą przestrzenią miejską. 
W badaniach naukowych stawia na interdyscyplinarność i współpracę.

Badania społeczne 
jako istotny element

 procesu projektowania 
w architekturze 

krajobrazu

Aleksandra Gierko Urodzona w 1989 roku, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wro-
cławskiej, absolwentka kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu i Universitaet für Bodenkultur w Wiedniu. W badaniach skupia się na prze-
strzeniach publicznych miast. Zainteresowana obecną i przyszłą kondycją 
terenów zurbanizowanych jako miejsc życia i integracji lokalnych społeczności.
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Wstęp

Zawód architekta krajobrazu ma charakter 
interdyscyplinarny. Łączy w sobie wiedzę technicz-
ną z przyrodniczą i artystyczną z humanistyczną. 
Choć w przeszłości profesja ta była związana głów-
nie z upiększaniem krajobrazu, obecnie skupia się 
na polepszaniu jakości życia ludzi. Trafną defini-
cją posługuje się Szwajcarska Izba Architektów  
Krajobrazu, która opisuje ten zawód w następujący 
sposób: architektura krajobrazu to „projektowanie 
i planowanie dla ludzi i natury”1. Choć w polskich 
realiach zwykło się mówić, że zajęcie to jest tożsame 
z ogrodnictwem, architekt krajobrazu ma znacznie 
szersze kompetencje. Zajmuje się on różnymi typa-
mi krajobrazu: wiejskim i miejskim, naturalnym 
i  kulturowym, które stanowią miejsce życia czło-
wieka. W naszym kraju jest to zawód stosunkowo 
młody (ma zaledwie sto lat), a jego ideowy kształt 
jest ciągle zmieniany ze względu na odkrycia nauko-
we, postęp technologiczny czy też zmieniający się 
model życia i stosunek człowieka do przyrody2.

Domeną architektury krajobrazu jest analizowa-
nie zastanego stanu krajobrazu oraz projektowanie 
jego przyszłych form i funkcji. Jest to złożony pro-
ces obejmujący zarówno ochronę, jak i kształtowa-
nie, tak, aby zachowana była odpowiednia relacja 
pomiędzy przedmiotem (obiektem) a podmiotem 
(człowiekiem)3. W procesie projektowania istot-
nym komponentem są badania związane z potrze-
bami tzw. użytkowników, dlatego też od analizy 
tego czynnika powinna rozpoczynać się praca twór-
cza nad przestrzenią. Należy pamiętać, że jest to ele-
ment kluczowy, aby zaistniała odpowiednia inte-

1 Landschaftsarchitekten – Gestalten und Planen fuer Mensch 
und Natur, „Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und 
Landschaftsarchitektinnen BSLA” 09.01.2006, http://
www.bsla.ch/media/de/pdf/berufsbild_landschaftsar-
chitekt.pdf, 15.05.2014.

2 J. Skalski, Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność 
twórcza, inicjująca proces projektowania, Wydawnictwo  
SGGW, Warszawa 2007, s. 33–53.

3 K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony 
i kształtowania krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej, Kraków 2008, s. 33–35.

rakcja pomiędzy środowiskiem fizycznym a aktyw-
nością społeczną. Użytkownicy w różny sposób 
odbierają najbliższe otoczenie. O wrażeniu decydu-
je wiele czynników, wśród których jednym z wio-
dących jest realizacja potrzeb społecznych. Obecnie 
ludzie coraz częściej świadomi są własnych ocze-
kiwań względem najbliższego otoczenia, co wiąże 
się z chęcią współpracy z projektantami. Potrzeby 
dotyczą między innymi programu funkcjonalnego, 
szeroko rozumianej dostępności, bezpieczeństwa 
czy też fizycznych form przedmiotów znajdujących 
się w danym miejscu. Jak wiadomo, obecność ludzi 
i ich aktywność przyciąga innych ludzi, dlatego też 
podczas projektowania przestrzeni publicznych 
należy sprostać wymogom społecznym4.

Na percepcję przestrzeni mają wpływ kwestie 
takie jak: ukształtowanie fizyczne, rodzaj i charak-
ter detalu, to jest elementów wypełniających dany 
obszar, oraz czytelność struktury miejsca. Do spe-
cyficznego rodzaju przestrzeni zaliczyć możemy 
przestrzenie publiczne, stanowiące „swoisty kod 
genetyczny miast”, budzący różne emocje u miesz-
kańców i turystów odwiedzających dane miasto5. 
Tereny publiczne mogą stanowić funkcję komuni-
kacyjną (tranzytową) bądź też, poprzez odpowied-
nie zaprojektowanie, funkcjonować jako przestrzeń 
służąca kontaktom międzyludzkim. Niestety w dzi-
siejszych czasach coraz częściej zrywane są  więzi 
społeczne, kulturowe oraz te bezpośrednio zwią-
zane z danym miejscem czy też miastem. Dlatego 
też należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby oto-
czenie przeciwdziałało występowaniu postaw ludzi 
określanych jako resident-alien – osób nieutożsa-
miających się z daną przestrzenią. Projektowanie 
odpowiednio zagospodarowanych miejsc, zachę-
cających do interakcji i dopasowanych do ludzkiej 
skali może sprawiać, że przestrzeń będzie częściej 
użytkowana przez społeczeństwo6.

4 Z. Kęsek, Przestrzeń publiczna – współczesne oczekiwania, „Cza-
sopismo Techniczne. Architektura” 5 (2-A) 2010, s. 205–211.

5 P. Lorenc, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, 
[w:] P. Lorenc (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicz-
nych, Wydawnictwo Urbanista Gdańsk, Gdańsk 2010, s. 6–20.

6 R. Blazy, Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna.  

Przestrzeń powinna oferować różne warunki, 
umożliwiające zaspokajanie koniecznych aktywno-
ści pozadomowych, działań opcjonalnych i rekre-
acyjnych oraz społecznych7. Tylko wtedy, gdy dane 
miejsce jest opisywane pozytywnymi słowami, 
na przykład „bezpieczne”, „interesujące”, „przycią-
gające” czy też „urocze”, można przypuszczać, że 
spełnia ono oczekiwania użytkowników. Ponadto 
dobrze zaprojektowany teren nadaje tożsamość 
miastu oraz wspiera jego gospodarkę, a dobrze 
prosperujące miejsca mają realną wartość ekono-
miczną, podnosząc jakość życia mieszkańców8.

Według organizacji Project for Public Spaces 
(PPS) kluczowymi cechami przestrzeni są: dostęp-
ność, funkcjonalność, komfort oraz wartość spo-
łeczna. Jeżeli dane miejsce jest zdewastowane, zanie-
dbane czy też zajmowane przez niepożądane osoby, 
można zakładać, że podczas procesu projektowania 
czy też już w czasie zarządzania pojawiły się błędy 
oraz niewłaściwe rozwiązania. Dlatego też war-
to zastanowić się nad słowami Williama Whyte’a: 
„Trudno jest zaprojektować przestrzeń, która przy-
ciągnie ludzi. Zadziwiające, jak często się to udaje”9.

Niniejszy artykuł, oparty o literaturę oraz wła-
sne doświadczenia autorek, ma na celu przybliżenie 
przydatnych w pracy architekta krajobrazu metod 
i  narzędzi badawczych, które przeciwdziałają po-
wstawaniu niefunkcjonalnych przestrzeni. Praca 
zwraca uwagę na korzyści płynące z tego typu dzia-
łań na przykładzie studium przypadków – opisywa-
nych koncepcji projektowych, zajęć i  warsztatów 
dotyczących przestrzeni publicznych, które jako 

Problem spotkania w przestrzeni, „Czasopismo Techniczne.  
Architektura” 5 (2-A) 2010, s. 15–24.

7 J. Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni 
publicznych, tłum. M.A. Urbańska, Wydawnictwo RAM, 
Kraków 2009, s. 51.

8 C. Moughtin, P. Shirley, Urban Design. Green dimensions, 
Taylor & Francis, London 2005, s. 77–83, 91–92.

9 M. Łuszczek, U. Ptasińska, Jak przetworzyć miejsce. Podręcz-
nik kreowania udanych przestrzeni publicznych, „Project for 
Public Spaces”, http://www.sak.org.pl/data/file/jak_prze-
tworzyc_miejsce_429.pdf, 15.05.2014.

miejsca ogólnodostępne powinny być szczególnie 
zaprojektowane pod kątem różnych użytkowników.

Metody i techniki badań społecznych a archi-
tektura krajobrazu

W literaturze znajduje się wiele definicji okre-
ślających istotę procesu projektowania, jednakże 
we  wszystkich można odnaleźć pewną zależność. 
Projektowanie jest działaniem ludzkim, zawierają-
cym czynności i zdarzenia doprowadzające do zna-
lezienia rozwiązania danego problemu oraz zaspo-
kojenia zaistniałych potrzeb10. W pracy architekta 
krajobrazu proces projektowy obejmuje kilka eta-
pów, rozpoczynając od analiz, poprzez koncepcję 
projektową, aż do właściwego projektu. Niestety, 
obecnie ze względu na ograniczone zarówno czas, 
jak i nakłady finansowe projektanta, proces ten 
sprowadzany jest do wykonywania tylko ostatniej, 
zasadniczej części – projektu. Pominięcie poszcze-
gólnych faz może natomiast skutkować niewłaści-
wymi rozwiązaniami przestrzennymi, ponieważ 
to właśnie część analityczna umożliwia dokład-
ne poznanie terenu i jego najbliższego otoczenia. 
Ponadto ważnym etapem jest wykonanie kilku 
wstępnych rozwiązań – koncepcji projektowych 
– które umożliwią dodatkowe przeanalizowanie 
zagospodarowania przestrzeni. Dodatkowo część 
analityczna w projektowaniu pozwala na zmini-
malizowanie niewłaściwego rozeznania czynników 
przestrzennych i ludzkich (użytkowników i ich 
potrzeb), dzięki czemu można ograniczyć powsta-
wanie licznych absurdów projektowych – nieuza-
sadnionych nakładów pieniężnych czy też elemen-
tów przestrzennych niespełniających swojej funkcji.

Wśród metod badawczych umożliwiających 
rozpoznanie użytkowników i ich potrzeb można 
wymienić mapowanie behawioralne, zliczanie, 
śledzenie ruchu, tropienie śladów, wywiady oraz 
ankiety11. Wybór rodzaju badania najczęściej zwią-
zany jest z tematyką projektu oraz stanowi indywi-

10 A. Bobak, Proces projektowania, http://mfiles.pl/pl/index.
php/Proces_projektowania, 15.05.2014.

11 M. Łuszczek, U. Ptasińska, op. cit.
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dualną decyzję architekta. Podjęcie się wykonania 
powyższych analiz powinno wiązać się z systema-
tycznością i celowością działania. Brak rzetelności 
badań może przełożyć się na zafałszowanie wyników, 
poprzez co istnieje prawdopodobieństwo wystąpie-
nia błędów projektowych. Pierwsza z wymienio-
nych metod – mapowanie behawioralne (mapo-
wanie aktywności) – pozwala na przeanalizowanie 
zarówno aktywności biernej (siedzenie, czytanie), 
jak i czynnej (jogging, jazda na rowerze) w okre-
ślonym czasie. Jest to jedna z najskuteczniejszych 
metod, dzięki której można m.in. zaprojektować 
lokalizację i kształt różnych elementów małej archi-
tektury. Do przeprowadzenia badania wykorzystuje 
się dwuczęściowy formularz składający się z mapy 
obszaru oraz tabeli określającej cechy użytkownika 
(płeć, wiek, rodzaj aktywności). Inną metodą okre-
ślającą natężenie wykorzystywania danej przestrze-
ni jest zliczanie, które polega na systematycznym 
gromadzeniu informacji liczbowych dotyczących 
ludzi, pojazdów lub innych elementów w przestrze-
ni w określonym miejscu. Zliczanie jest źródłem 
istotnych danych tylko wtedy, gdy wyniki są ze sobą 
lub z innymi badaniami porównywane.

Śledzenie ruchu jest metodą określającą aktywno-
ści czynne użytkowników, czyli cyrkulacje wewnętrz-
ne i zewnętrzne (kierunek poruszania się, natężenie 
ruchu). Badanie to pozwala określić najbardziej 
i najmniej uczęszczane trasy z punktu A do punk-
tu B. Kolejną przydatną metodą w pracy architekta 
krajobrazu jest „tropienie śladów”. Badanie pozwala 
między innymi na przeanalizowanie komunikacji 
w przestrzeni: ilości wydeptanych ścieżek w trawie, 
określanych z języka angielskiego jako „ścieżki 
pożądania” (desire lines), stopnia wykorzystywania 
miejsca o danej porze czy też statusu użytkowni-
ków. Tropienie śladów jest przydatne do określenia 
zachowań trudnych do obserwacji, ponadto dostar-
cza informacji jakościowych i ilościowych.

Kolejnym rodzajem badań są wywiady i ankie-
ty, które pozwalają na uzyskanie danych w sposób 
bezpośredni lub pośredni od samych użytkow-
ników. W pracy architekta krajobrazu przydatne 

są obie formy oraz metody mieszane, dostarczające 
informacji ilościowych i jakościowych12. Kwestio-
nariusze na użytek architektury krajobrazu często 
zawierają miejsce na graficzne udzielenie odpowie-
dzi czy też dodatkowy, wyjaśniający zagadnienie, 
rysunek bądź plan. 

W przypadku, gdy ankieta dotyczy konkret-
nego terenu, warto zastosować cztery grupy pytań 
odnoszących się do opinii mieszkańców o stanie 
istniejącym przestrzeni, propozycjach projekto-
wych architektów oraz oczekiwań względem terenu 
i własnych rozwiązań projektowych. Prośba skie-
rowana do respondentów odnośnie przedstawienia 
swoich sugestii jest zaproszeniem do partycypacji 
w procesie projektowym. Najbardziej bezpośred-
nią i interaktywną formą zbierania informacji jest 
wywiad indywidualny bądź grupowy, ponieważ, 
oprócz informacji o opiniach, możemy uzyskać do-
kładniejsze wyjaśnienia oraz dowiedzieć się o mo-
tywacjach, przyczynach czy też aspektach, których 
wcześniej nie uwzględnialiśmy w badaniach.

Charakterystyczną metodą badań w pracy 
architekta krajobrazu jest wykorzystanie mapy 
mentalnej (inaczej mapy wyobrażeniowej, mapy 
poznawczej). Dzięki niej możliwe jest poznanie 
ważnych dla użytkownika elementów przestrzen-
nych. W analizie nie jest istotna część artystyczna, a 
jedynie treść i ujęcie przestrzeni. Analizując rysun-
ki, powinno się zwrócić uwagę na kształt, wielkość 
elementów oraz ich lokalizację. Dodatkowym źró-
dłem informacji może też być pominięcie czy też 
podkreślenie danych obszarów. Badania wykorzy-
stujące mapy mentalne dotyczą najczęściej prze-
strzeni miejskiej. Pionierem tej metody jako części 
badań do celów projektowania architektonicznego 
był Kevin Lynch. W zaproponowanej przez sie-
bie koncepcji otaczającej nas przestrzeni, wyróżnił 
on pięć elementów pozwalających na odczytywanie 
obrazów miasta: węzły, punkty orientacyjne, rejo-
ny, drogi oraz krawędzie. Wymienione elementy 
silnie oddziałują na użytkowników przestrzeni, 
ponieważ mogą stanowić punkty odniesienia, 

12 Ibid.

wpływające na orientację, czy też elementy umoż-
liwiające przemieszczanie się. Funkcje poszcze-
gólnych struktur mogą być wymienne, ponieważ 
droga, która służy do poruszania się, może rów-
nocześnie stanowić krawędź rozdzielającą. Toteż 
wymienione elementy mogą się wzajemnie przeni-
kać i uzupełniać, ponieważ żadne z nich nie wystę-
puje w  izolacji13. Mapa mentalna może posłużyć 
do zidentyfikowania miejsc szczególnie ważnych 
dla użytkowników. Zazwyczaj ten sposób badań 
określany jest jako jakościowy, jednakże możliwe 
jest również zliczenie powtarzających się obiektów 
z reprezentatywnej grupy. Co więcej, na mapie 
mentalnej respondenci mogą przedstawić swoje 
sugestie i  rozwiązania względem danej przestrze-
ni. Metoda ta jest dość kontrowersyjna, ponieważ 
niektórzy badacze oceniają ją jako trudną do inter-
pretacji i  wyciągania wniosków oraz pozbawioną 
precyzji. Rysunek wykonany przez osobę badaną 
dostarcza informacji o jej sposobie percepcji danej 
przestrzeni, ponadto może stanowić dodatkowe 
źródło inspiracji dla architektów krajobrazu14.

Badaniem sposobu odbierania przestrzeni przez 
człowieka zajmowali się również Gordon Cullen, 
Kazimierz Wejchert czy też zespół prowadzony 
przez Janusza Bogdanowskiego. Pierwszy ze wspo-
mnianych autorów w swojej pracy przedstawił 
zagadnienia odnoszące się do wyodrębniania wnętrz 
architektonicznych i urbanistycznych przy pomo-
cy ścian i podłóg (pionowych i poziomych ukła-
dów przestrzennych). Wyodrębnione przestrzenie 
mogą odmiennie wpływać na człowieka poprzez 
zróżnicowane oświetlenie, faktury, elementy małej 
architektury. Ponadto jedne obszary płynnie prze-
chodzą w kolejne, dzięki czemu użytkownicy mogą 
swobodnie przemieszczać się w otoczeniu. Kolej-
ny ze wspomnianych badaczy – Kazimierz Wej-
chert – stwierdził, że elementy przestrzenne często 
„zachęcają” ludzi do odmiennych zachowań: poru-
szania się do przodu, zatrzymywania się, obierania 

13 K. Lynch, Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta Michał 
Stępień, Kraków 2011, s.53–55.

14 K. Pawłowska, op. cit., s. 153–192.

różnych kierunków. Właściwość ta wykorzystywana 
jest podczas rozmieszczania informacji wizualnych 
w mieście. W trzecim przytoczonym badaniu pro-
wadzonym przez Bogdanowskiego można odnaleźć 
szersze spojrzenie, obejmujące analizami cały ota-
czający krajobraz, składający się z sekwencji wnętrz 
krajobrazowych. Wspomniane metody z powodze-
niem mogą być wykorzystywane przez architektów 
krajobrazu podczas komponowania elementów 
przestrzeni15. Dodatkowo stanowią również ana-
lizy wstępne, poprzedzające zaangażowanie społe-
czeństwa w partycypacyjny proces projektowania. 
Partycypacja społeczna jest niezwykle ważną formą 
współpracy, ponieważ pozwala uzyskać wiele przy-
datnych informacji od użytkowników o codzien-
nym funkcjonowaniu terenu. Zaangażowanie przy-
szłych i obecnych odbiorców przestrzeni może stać 
się kluczem do stworzenia znakomitego miejsca 
dla kontaktów społecznych, a nie tylko kolejnego 
zrealizowanego projektu16. Partycypacja ponadto 
wpływa na wzrost odpowiedzialności społeczeń-
stwa za daną przestrzeń oraz budowanie zaufania 
pomiędzy mieszkańcami a władzami i inwestorami. 
Pomimo tego, że proces ten wpływa na zwiększenie 
kosztów inwestycji (konieczność organizacji spo-
tkań, przeprowadzania dyskusji), zauważyć można 
nieocenione korzyści, które w dłuższej perspektywie 
są bardzo opłacalne17.

Studium przypadków

Latem 2012 roku grupa studentów kierunku 
architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu została zaproszona przez 
władze miasta Wołowa (województwo dolnoślą-
skie) do uczestnictwa w warsztatach (ryc. 1). Celem 
spotkania było znalezienie rozwiązania dotyczącego 
zagospodarowania terenów zieleni znajdujących się 
w obrębie dawnych murów miejskich. W czasie 
trwających trzy dni warsztatów studenci zostali 

J.A. Skalski, op. cit., s. 84–89.

16 K. Pawłowska, op. cit.

17 J. Kamiński, Konsultacje społeczne – sposób na rewitalizację 
terenów zieleni, „Zieleń Miejska” 9 2011, s. 44–47.
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oprowadzeni po miejscach będących obiektem zago-
spodarowania, zostały im także przedstawione ocze-
kiwania rady miejskiej. Istotnym etapem procesu 
projektowania były przeprowadzone analizy tkan-
ki urbanistycznej – zinwentaryzowano zabudowę, 
a także obiekty małej architektury, a przede wszyst-
kim obserwowano zachowania ludzi w formalnej 
przestrzeni rynku oraz na bardziej prywatnym grun-
cie – na podwórkach będących zapleczem terenów 
publicznych. Forma rozwiązań projektowych była 
silnie zdeterminowana przez poczynione obserwa-
cje: na terenach zieleni zamkniętych w kwartałach 
zabudowy przeważały elementy o żywych barwach 
i  nowoczesnym wyglądzie, propozycja zagospoda-
rowania rynku przyjęła natomiast bardziej stono-
wany kształt. Sposób odbioru przestrzeni przez 
projektantów, będący wnioskiem analiz, wpłynął 
więc bezpośrednio na ich decyzje.

W przypadku warsztatów w Wołowie można 
mówić jednak o specyficznym rodzaju partycy-
pacji społecznej – w rozmowach ze studentami 
uczestniczyli radni, którzy przedstawiali potrzeby 
ludzi mieszkających w mieście. Wyartykułowa-
ne wymogi projektowe dotyczyły jednak głównie 
kwestii związanych z wizerunkiem miasta. Można 
więc podać w wątpliwość, czy estetyka faktycznie 
byłaby priorytetem postulowanym przez miesz-
kańców Wołowa. Z drugiej strony wymagania 
zostały jasno przedstawione, co było zaletą w trak-
cie formułowania założeń projektowych, zaś obser-
wacje w terenie stały się uzupełnieniem informacji 
przedstawionych przez radnych.

Kolejnym działaniem związanym z partycy-
pacją społeczną był projekt wykonywany wiosną 
2013 roku na wrocławskim osiedlu Nadodrze 
w  ramach ćwiczeń studenckich „Niepełnosprawni 
w przestrzeni publicznej”. Osiedle to w ostatnich 
latach poddawane jest procesowi rewitalizacji, 
jednak należące do niego przestrzenie publiczne 
wymagają jeszcze wielu modernizacji. Wybudo-
wane w  XIX  wieku budynki sprawiają osobom 
niepełnosprawnym i starszym wiele problemów, 
a  nieremontowane przez lata chodniki czy wyso-
kie krawężniki nie ułatwiają poruszania się także 
osobom zdrowym. Dzięki ćwiczeniom praktycz-
nym studenci mogli doświadczyć „na własnej 
skórze” niedogodności, jakich na co dzień doznają 
osoby starsze czy też niesprawne fizycznie (ryc. 2). 
Używając takich sprzętów jak wózek inwalidzki, 
kule łokciowe i pachowe, a także ciężarki (pomaga-
jące imitować trudności związane ze starością) lub 
opaska na oczy, studenci badali wejścia do sklepów, 
chodniki i przejścia dla pieszych. O opinie pytano 
także napotkanych mieszkańców i właścicieli skle-
pów, czyli użytkowników, którzy mają styczność 
z przestrzeniami publicznymi osiedla na co dzień. 
Na podstawie zebranych obserwacji powstała Mapa 
barier Nadodrza18, na której naniesione zostały 
miejsca utrudniające poruszanie się, tj. wysokie 
krawężniki, wąskie chodniki czy schody i pochyl-
nie o złych wymiarach, a także bariery mniej oczy-
wiste dla człowieka w pełni sprawnego, możliwe 

18 Mapa dostępna jest pod adresem: http://www.seniorno.pl/
mapa_problemow_spolecznych, 28.01.2015.

do zauważenia jedynie przez bezpośrednie doświad-
czenie – na przykład za wysoko umieszczone domo-
fony czy też chodniki o zbyt dużym spadku.

Etapem, w którym studenci mogli wyko-
rzystać zdobytą wiedzę, była część projektowa. 
Wybrane fragmenty ulic zostały przeprojektowa-
ne w  ten sposób, aby skorygować lata zaniedbań 
i brak uwzględniania osób niepełnosprawnych jako 
pełnoprawnych użytkowników przestrzeni publicz-
nej. Bezpośrednie doświadczenie problemu pozwo-
liło na sformułowanie trafnych wniosków. Pojawi-
ły się ciekawe i niekosztowne rozwiązania – zapro-
ponowano m.in. aby sklepy, do których dostanie 
się wymaga pokonania schodów, były wyposażone 
w specjalne kliny. Tego typu konstrukcje, ustawio-
ne na stopniach, zmieniają je w pochylnię.

Przykładem badania ankietowego, które zosta-
ło zrealizowane na wrocławskim osiedlu Sępolno, 
jest kwestionariusz dotyczący stanu terenów ziele-
ni i jakości życia. Osiedle powstało w latach 30. 
XX wieku i w opinii wielu wrocławian jest jednym 
z najlepszych do mieszkania w mieście. Dużym 
atutem jest znaczna ilość zieleni i bliskość Parku 
Szczytnickiego. W ostatnich latach obserwuje 
się jednak pogorszenie warunków, choćby przez 
zwiększającą się liczbę posiadanych przez miesz-
kańców samochodów. Dzięki ankiecie można 

było dowiedzieć się, jak mieszkańcy oceniają ilość 
terenów zieleni, a także stopień ich wyposaże-
nia. Ciekawym zagadnieniem okazało się pytanie 
o przekształcenie prywatnych ogródków w tereny 
zieleni publicznej. Wśród trzech proponowanych 
odpowiedzi (zdecydowanie tak/część ogródków 
powinna zostać przekształcona/zdecydowanie nie), 
najwięcej osób opowiedziało się przeciw, niewie-
le mniej stwierdziło, że część ogródków powinna 
zostać przekształcona. Dzięki następnemu pytaniu 
okazało się, że większość mieszkańców Sępolna 
poświęciłoby część terenów zieleni na parkin-
gi. Być może wynika to  z  faktu, że stopień koli-
zji ruchu samochodowego z ruchem pieszym był 
oceniany przez ankietowanych jako bardzo duży. 
Tego typu badania, aktualizowane z upływem 
czasu, mogą posłużyć architektowi krajobrazu jako 
jedna z wytycznych do projektowania przestrzeni 
publicznych osiedla Sępolno.

Obserwacje przeprowadzane na jedynym 
z wrocławskich blokowisk dotyczyły analizy funk-
cji i  użytkowania terenu. Porównano potrzeby 
ludzi z  obecnym sposobem zagospodarowania, 
co  ujawniło, że podwórko spełnia wymagania 
jedynie niewielkiej część mieszkańców – głównie 
osób spędzających tam niewiele czasu, jak właści-
ciele psów. Młodzież, osoby dorosłe i starsze nie 
znajdowały na  tym obszarze nic dla siebie, jedy-

Ryc. 1. Warsztaty projektowe w Wołowie – po lewej efekt w postaci projektów, po prawej – badania terenowe 
(fot. A. Gierko)

Ryc. 2. Studenci samodzielnie sprawdzają, jakich niedogodności na co dzień doświadcza osoba niepełnosprawna 
(fot. A. Bocheńska, A. Gierko)
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ną usatysfakcjonowaną grupą mogły być dzieci, 
dla których postawiono plac zabaw. Obecnie, już 
po  przeprowadzaniu badań, plac jest zdemonto-
wany ze względu na jego stan techniczny. Obser-
wacja osób przebywających tymczasowo na bada-
nym terenie pozwoliła na sformułowanie progra-
mu użytkowego, który powinien zostać wdrożony 
na tym obszarze. Dzięki temu możliwe było zapro-
ponowanie adekwatnego do potrzeb społeczności 
rozwiązania projektowego. Dlatego też na podsta-
wie analiz dokonano podziału na przyszłe strefy 
funkcjonalne, mogące zapewnić atrakcje dla użyt-
kowników takich jak matka z  dzieckiem, osoba 
aktywna fizycznie, osoba spokojna, właściciel 
psa czy młodzież (ryc. 3). Wydzielono także tzw. 
strefy sąsiedzkie, dzięki którym ludzie mogą prze-
bywać na wolnym powietrzu, co pozwala nawią-
zywać kontakty i budować wspólnotę19. Starano 
się, aby strefy nie kolidowały ze  sobą, by ludzie 
mogli widzieć siebie nawzajem, ponieważ to obec-
ność innych osób sprawia, że chętnie przebywamy 
na zewnątrz budynków20.

Podsumowanie

Jakość otaczającej nas przestrzeni ma niezwy-
kle duże znaczenie dla użytkowników terenu, po-
nadto wpływa na utożsamianie się społeczeństwa 
z danym miejscem, dzięki czemu słabną tendencje 
do  aktów wandalizmu i niszczenia mienia. Nie-
które problemy, takie jak brak dobrych miejsc 
do siedzenia czy też zgromadzania się, przestrze-
nie wizualnie niedostępne i niefunkcjonalne, nie-
uczęszczane ścieżki bądź tereny opanowane przez 
samochody wynikają z błędów projektowych. 
Proces projektowania wymaga wnikliwych ana-
liz i obserwacji, aby projekt spełniał oczekiwania 
przyszłych i obecnych użytkowników. Prawidłowo 
zaprojektowana przestrzeń może być czynnikiem 
pozytywnie wpływającym na interakcje między-

19 J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu 
i  planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 81–93.

20 J. Gehl, op. cit., s. 15–30.

ludzkie, niwelację dystansu i wrogości oraz pobu-
dzanie do zabawy czy też wyciszenie. Dlatego też 
znajomość metod badań społecznych oraz prak-
tyczne wykorzystanie analiz środowiskowych pro-
wadzi do uzyskania niemalże gotowej odpowiedzi 
projektowej na istniejący problem przestrzenny. 
Zróżnicowany charakter działań badawczych, 
pozwalający na uzyskanie wyników jakościowych 
i  ilościowych, pozwala architektom krajobrazu 
na  dobór najwłaściwszej metody do zaistniałej 
potrzeby. „Wcielenie się” w rolę użytkownika jest 
jeszcze lepszym rozwiązaniem, ponieważ uwrażli-
wia i unaocznia potrzeby danej grupy społecznej. 
Dodatkowo współpraca z przedstawicielami in-
nych dyscyplin naukowych (m.in. z  socjologami, 
antropologami) pozwala na  bardziej świadome 

projektowanie ze  szczególnym uwzględnieniem 
czynnika ludzkiego.

Przedstawione w pracy przykłady obrazują róż-
norodność badań społecznych, w których architekci 
krajobrazu mogą w bezpośredni sposób porozumie-
wać z mieszkańcami czy też władzami miast. Poza 
tym potrzeby konkretnych grup społecznych, w tym 
przypadku osób niepełnosprawnych, mogą być po-
znawane w bardziej bezpośredni sposób – poprzez 
dogłębne przeanalizowanie in  situ trudności z od-
miennej perspektywy. Wizje terenowe połączone 
ze skrupulatnymi obserwacjami użytkowników po-
winny stać się podstawą każdego przeprowadzanego 
przez architekta krajobrazu procesu projektowego.

Field research as an important element of the design process in landscape architecture

Designing in a landscape architecture is based largely on the field research. The inhabitants should be 
analysed as they will be future users of the adjacent park or square. The inhabitants determine the spatial 
and functional arrangement of the project. The paper presents the types and methods of analysis of 
communities that should be taken into account in the landscape architecture designs. People’s needs differ, 
depending on their age, physical and mental fitness. Moreover, they change over time. Therefore it is 
important to determine the inhabitants are their preferences. Methods such as observation, behavioural 
maps, counting or interviews should be included in the project. This makes possible the implementation 
the space corresponding to the users’ needs. The omission of this type of analyses may result in creating 
visually appealing, but non-functional areas. The best indicator of a well-designed space is the presence 
of people. The aim of this paper is to emphasize the importance of this type of analyses in the design 
process. The examples of concepts taking into account the field research among users are described.

Keywords:
social participation, land development, field research, environmental analyses

Ryc. 3. Kolejne przedstawienia graficzne 
to analiza funkcji terenu i użytkowników,  
wytyczne projektowe oraz projekt zago-
spodarowania terenu. 1 (20) 2014barbarzynca
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Nowoplemienność 
w Krakowie 

Analiza społeczności bike polo  
według koncepcji Michela Maffesoliego

Jan Barański Urodzony w 1990 roku, student krakowskiej etnologii.
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1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszych rozważań jest spo-
łeczność, która zgromadziła się wokół stosunko-
wo młodej dyscypliny sportu, jaką jest bike polo. 
Z tym środowiskiem jestem bezpośrednio związa-
ny. Od roku 2011 do końca 2013 czynnie w nim 
uczestniczyłem, poznałem też zawodników z róż-
nych części Polski i Europy. Odkąd pojawiłem się 
pierwszy raz „na graniu”, zaczęło intrygować mnie 
środowisko ludzi skupione wokół tej gry. Zainspi-
rowany koncepcją „nowoplemienności” Michela 
Maffesoliego, postanowiłem sprawdzić, czy moż-
na zaaplikować ją  do  badania wskazanej grupy. 
Chciałem sprawdzić, czy w kontekście niszowej 
i prawie nieznanej dyscypliny sportu sprawdzają się 
słowa Rocha Sulimy mówiącego, że „sport i me-
dia (…) stają się jednymi z najpotężniej dziś od-
działujących praktyk symbolicznych”1. Ruszyłem 
więc w teren i  przeprowadziłem badania oparte 
na metodach wywiadu pogłębionego i obserwacji 
uczestniczącej2. Warto nadmienić, że wcześniej nie 
udało mi się znaleźć niemal żadnej pracy naukowej 
na  temat bike polo na gruncie polskim i świato-
wym. Na parę mało znaczących wzmianek natrafi-
łem w pracach o kurierach rowerowych; dotarłem 
również do  tekstu o kontuzjach, których można 
doznać grając w bike polo3.

1 R. Sulima, Jak pisać o polskiej kulturze popularnej, 
[w:]  M.  Czubaj, Biodra Elvisa Presleya, WAiP, Warszawa 
2007, s. 8.

2 W roku 2014 na potrzeby pracy licencjackiej przeprowa-
dziłem osiem pogłębionych wywiadów z zawodnikami na 
terenie Krakowa. W trakcie badań byłem częstym gościem 
na bikepolowych wydarzeniach; prowadziłem obserwację 
uczestniczącą.

3 M.Y. Noh, S.R. Laker, H.K. Vincent, Characterization 
of Injuries During Hardcourt Bike Polo Participation: A De-
scriptive Survey, „PM&R” 6 2011.

Maffesoli w swojej książce Czas plemion zwraca 
uwagę na konieczność „bycia w tym co się opisuje” 
celem uzyskania „pewnej wspólnoty spojrzenia”4. 
W swojej pracy badawczej znalazłem się w  sytu-
acji autoetnograficznej. Według Stacy Holman 
Jones zakłada ona krytyczną interwencję w życie 
społeczne, polityczne i kulturowe5. Idąc tym tro-
pem, musiałem zwrócić szczególną uwagę na słowo 
„krytyczna”, by zbierając i analizując materiały, nie 
zapomnieć o moim osobistym uwikłaniu w  po-
ruszaną tematykę. Badając bliską mi społeczność, 
rozmawiając z przyjaciółmi, starałem się dokonać 
czegoś, co nazywane bywa „defamiliaryzacją”6, czy-
li próbą spojrzenia na to, co bliskie, w sposób czy-
niący je odległym i obcym.

Pierwsze rozgrywki bike polo odbywały się 
w Irlandii na początku XX wieku. Miała to być for-
ma kontestacji polo na koniach, uprawianego przez 
przedstawicieli brytyjskiej arystokracji i przedsta-
wicieli klasy wyższej. Początki miejskiego bike polo 
przypadają jednak na koniec lat 90. Gra ze Seattle 
przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie kurierzy ro-
werowi organizowali pierwsze rozgrywki. Z czasem 
sport ten rozpowszechnił się w Europie Zachodniej 
i stamtąd trafił do Polski. W 2009 roku na  mi-
strzostwach Polski kurierów rowerowych po  raz 
pierwszy grano w bike polo. Wtedy też zaczął się 
formować Bike Polo Klub Kraków. Jednym z jego 
„ojców założycieli” był cytowany w tej pracy wielo-

4 M. Maffesoli, Czas plemion, tłum. M. Bucholc, PWN, War-
szawa 2008, s. 26.

5 S. Holmes Jones, Autoetnogtafia. Polityka tego co osobiste, 
tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, [w:] N.K. Denzin, 
Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, PWN, 
Warszawa 2009.

6 W. Kuligowski, Defamiliaryzacja i inne praktyki antropologii 
bliskości, [w:] W. Kuligowski (red.), Tubylcy własnego świa-
ta, PTL, Warszawa 2011.

krotnie Michał7. Pierwsze dedykowane temu spor-
towi Mistrzostwa Polski odbyły się w 2010 roku 
w Poznaniu. Od tego momentu odbywają się już 
cyklicznie każdego roku w różnych miastach (prze-
ważnie w Warszawie lub w Krakowie). Podobnie 
jak Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. 
Liczbę graczy w Polsce można oszacować na około 
40–80. Liczba ta się waha, ale jest raczej stała, zaś 
rotacja graczy jest niewielka.

Bike polo to sport zespołowy. Drużyny składa-
jące się z trzech zawodników próbują umieścić pił-
kę w bramce przeciwnika. Można dotykać jej wy-
łącznie kijkiem, podobnym do tych znanych z kla-
sycznego polo, czyli rurki z końcówką w kształcie 

7 Kierując się myślą o niewielkiej liczebności członków spo-
łeczności bike polo, a także chcąc uszanować prywatność 
rozmówców, na potrzeby niniejszego tekstu zmieniłem per-
sonalia cytowanych osób.

walca. Na ogół zawodnicy wykonują je sami, uży-
wają do tego kijków narciarskich i uciętych rur 
PCV. Obecnie coraz częściej kupowane są gotowe 
elementy wyprodukowane przez specjalizujące się 
w tym firmy (na przykład końcówki szwajcarskiej 
firmy Milk Bike Polo). Szybkość i widowiskowość 
rozgrywki zależy od stawki meczu czy poziomu 
umiejętności zawodników. Ponieważ zazwyczaj 
gra toczy się bardzo szybko na twardej (betonowej 
lub asfaltowej) powierzchni, zawodnicy zakładają 
na siebie liczne ochraniacze. Sprzęt ten jest ada-
ptowany z hokeja na lodzie – kaski z kratką, duże 
ochronne rękawice czy – to z kolei motocyklowe 
– ochraniacze na kolana i golenie. W trakcie meczu 
dopuszczalne są bardzo ostre bezpośrednie starcia 
–  pod warunkiem przestrzegania zasady, że  cia-
ło może zderzyć się z ciałem, kij z kijem, a rower 
z  rowerem. W  trakcie rozgrywki niedopuszczalne 
jest stawanie na ziemi. Istnieje więcej precyzyj-

Stanąć ramię przy ramieniu, znaleźć nowe formy solidarności, organizować akcje charytatywne – tyle jest 
okazji, by wspólnie wibrować, by gwałtownie dawać wyraz przyjemności bycia razem lub też by się wyszaleć.

Michel Maffesoli
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niej opisanych zasad8 (na  przykład: kiedy zawod-
nik może zajechać drogę drugiemu, a kiedy nie). 
Za przestrzeganie reguł w trakcie zawodów teore-
tycznie odpowiadają sędziowie. W teorii, ponieważ 
zazwyczaj są to znajomi i koledzy zawodników, nie 
mają więc wystarczającego autorytetu. Dyskusje 
z sędzią przeradzające się w ostre spory widywałem 
wielokrotnie, zwłaszcza w trakcie turniejów lokal-
nych. W praktyce o przestrzeganiu przepisów de-
cyduje bardziej zwyczajna ostrożność i duch fair 
play. Nieczyste zagrania bywają kwitowane przez 
widownię, czyli w większości innych zawodników, 
gwizdami i okrzykami niezadowolenia. Po meczu, 
„w kuluarach”, również sporo dyskutuje się o tym, 
który zawodnik gra czysto, a który nie. W środo-
wisku znane jest powiedzenie „sorry, bike polo”, 
którym kwituje się poważne kontuzje czy uszkodze-
nia sprzętu, a które odnosi się do zagrań „czystych”, 
zgodnych z przepisami i niezłośliwych. Opisując gry 
typu agon, a taką z pewnością jest bike polo, Roger 
Caillois podkreśla, że „nic tak nie utrzymuje reguł 
w mocy, jak chęć grania, czyli wola poszanowania 
gry. Trzeba przyjąć reguły gry albo nie grać wcale”9.

2. Autoidentyfikacja

Masa nie projektuje siebie, nie finalizuje, 
nie polityzuje, żyje po prostu w kłębowisku 

swoich różnorakich doświadczeń.

Michel Maffesoli

Michel Maffesoli, charakteryzując funkcjonują-
ce na łonie społeczeństwa struktury nowoplemienne 
w Czasie plemion, zwraca uwagę, że chodzi o „nie-
uświadomiony kolektyw”10, zaś nowoplemiona 
to „zbiorowości, co do których nie mamy żadnych 
pewności”, charakteryzujące się „rozmytymi kontu-
rami”11. Z kolei David Muggleton w swojej analizie 

8 Szczegółowy opis zasad obowiązujących na całym świecie 
dostępny jest na stronie: http://www.nahardcourt.com/ru-
les/, 2.03.2015.

9 R. Caillois, Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurow-
ska, Volumen, Warszawa 1997, s. 7.

10 M. Maffesoli, op. cit., s. 15.

11 Ibid., s. 117.

ponowoczesnych subkultur stwierdza, że ich „człon-
kowie (…) przestają myśleć o sobie w tak konkret-
nych kategoriach”12, rzadziej wprost artykułują 
swoją przynależność do danej subkultury czy nowo-
plemienia. Dodatkowo „grupa nie posiada obiek-
tywnych cech i granic”13. W trakcie moich rozmów 
z zawodnikami okazało się jednak, że  w  niemal 
każdym wywiadzie rozmówcy niepytani wykazy-
wali autoidentyfikację z grupą; mówili o niej jako 
środowisku czy społeczności. Nie przypominam so-
bie, by ten temat był poruszany we wcześniejszych 
koleżeńskich rozmowach z  zawodnikami. Na py-
tanie, co to  jest „społeczność”, Daniel odpowiada: 
„To  są  ludzie, którzy tworzą tą  społeczność przez 
tryb życia”. Sebastian, odpowiadając na to samo py-
tanie, rozwija zagadnienie następująco:

To jest grupa, która ma wspólny, powiedzmy, 
jakiś cel, a tym celem jest to granie w polo, two-
rzenie jakiejś dyscypliny. Może nie społeczność, 
tylko bardziej środowisko. No i jakby pod tym 
celem ten dodatek jakby z tymi ludźmi, którzy 
przechodzą bardzo często z tej sfery publicznej, 
albo może nie publicznej, tylko środowiskowej 
do tych relacji na sferę prywatną. Że ci ludzie się 
coraz bliżej poznają. (…) w tym środowisku ten 
nadrzędny cel, granie w polo, zaczyna się rozbi-
jać na jakieś pomniejsze cele, które się pojawiają 
w relacjach międzyludzkich.

Być może to autorefleksja wywołana pytaniem, 
być może względem niego uprzednia, niewątpliwie 
ważne jest jednak samo odniesienie do społeczno-
ści. Sebastian w pierwszej diagnozie formułowanej 
„na gorąco” kładzie nacisk na niewielki rozmiar 
grupy i wynikające z tego faktu bliskie kontakty 
międzyludzkie. Jako konstytucję środowiska uzna-
je wspólny cel, którym jest gra w bike polo. Maf-
fesoli uważa to za bardzo istotne w charakterystyce 
współczesnych plemion – mówi o tym, że orga-
nizują się one „wokół jakiejś osi (guru, działania, 
przyjemności, przestrzeni)”14.

12 D. Muggleton, Wewnątrz subkultury, tłum. A. Sadza, 
WUJ, Kraków 2004, s. 74.

13 Ibid., s. 84

14 M. Maffesoli, op. cit., s. 214.

Krzysiek na początku wywiadu użył określenia 
„społeczność”, postanowiłem go w takim razie po-
ciągnąć za język:

J: Powiedziałeś: „społeczność”, użyłeś takiego 
słowa. Co to jest ta społeczność? Kto jest w spo-
łeczności?

K: W społeczności? Wydaje mi się, no, każdy 
gracz to jest za dużo powiedziane, wiadomo, 
że  takie jak gdyby jest założenie. (…) Było tak 
naprawdę mało graczy i to tak część przyjechała 
tam zagrać, część przyjechała tylko pójść na piwo. 
Bo to jest tak na dobrą sprawę tak samo sport, 
jak i właśnie jakiś tam styl życia, powiedzmy. (…) 
Prócz tego, że jesteśmy graczami, lubimy się, cięż-
ko mi powiedzieć, czemu tak jest. (…) Każdy, kto 
w niego gra, czuje się już jakby częścią takiej bar-
dziej zbitej grupy. Że jest to taki nasz mały świat.

Johan Huizinga uważa, że gracze w ogóle czę-
sto mogą tworzyć społeczności, które „przejawiają 
skłonność do trwałości”15. Ciekawe, że Krzysiek 
wskazuje na założenie mówiące, że do społecz-
ności powinno zaliczać się każdego gracza. Tym, 
co sprzyja cementowaniu zbiorowości, są wspólne 
działanie, wspólna gra i poczucie wspólnego do-
świadczenia. Dla Krzyśka nie chodzi tutaj jedynie 
o sport; to jest coś, co określa mianem „stylu ży-
cia”. Samo środowisko, nazwane przez niego „zbitą 
grupą”, mianuje „naszym małym światem”. Tym 
sposobem akcentuje zaangażowanie, poczucie bli-
skości i bezpieczeństwa odczuwane przez członków 
grupy. Wskazana zostaje jeszcze jedna regularność 
– sympatia między „wszystkimi graczami”.

Wielu autorów zwracało uwagę na wariantyw-
ność i refleksyjność współczesnej tożsamości. Eric 
Rothenbuhler podkreśla, że „nie ma jednolitej 
osobowości; każdy jest amalgamatem częściowych, 
niedookreślonych, zachodzących na siebie, sprzecz-
nych ze sobą, równoczesnych i odrębnych ról”16. 

15 J. Huizinga, Zabawa jako źródło kultury, [w:] L. Kolan-
kiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór 
tekstów, WUW, Warszawa 2005, s. 153.

16 E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy co-

To zjawisko znajduje też swoje odbicie w badanej 
społeczności. Krzysiek w swojej wypowiedzi zwra-
ca uwagę na to, że „każdy ma swoje zainteresowa-
nia i  że bardzo dużo nas różni”. Nie jest to głos 
odosobniony. Sebastian opisuje to w taki sposób: 
„Tutaj myślę, że nie ma jednego modelu. Może być 
stolarz, może być prawnik. (…) Są ludzie z pracą, 
są bez. (…) No i są też tacy kompletnie odklejeni”.

Jednak fakt zróżnicowania nie podważa spo-
strzeżenia, że mamy tutaj do czynienia ze zwar-
tą grupą – wszak przeskakiwanie z jednej grupy 
do  drugiej jest znakiem współczesnej rzeczywi-
stości i  żadną miarą nie przeszkadza w istnieniu 
w ramach wielu różnych struktur, plemion czy 
środowisk17. Dzieje się tak, ponieważ tożsamość 
ponowoczesna jest elementem autokreacji, moż-
na ją wybierać i zmieniać, „staje się refleksyjnym 
projektem”18, zaś „współczesny homo creator (…) 
dostosowuje i porzuca kolejne wizerunki siebie, 
będąc tym, za kogo w danej chwili pragnie ucho-
dzić”19. Co  ważniejsze, przynależenie do wielu 
grup jest wręcz nieodłącznym i podstawowym 
elementem współczesnej tożsamości20. Muggle-
ton pisze również, że ponowoczesne społeczności 
typu subkulturowego cechuje „założenie o braku 
sprzeczności pomiędzy poczuciem wspólnoty, 
a (…) naciskiem na zróżnicowanie w jedności”21. 
Co więc jest wspólną cechą graczy bike polo? 
Co ich łączy poza graniem? Zdaniem zawodników 
podstawą jest zamiłowanie do jazdy na rowerze:

dziennej do ceremonii medialnej, tłum. J. Barański, WUJ, 
Kraków 2003, s. 135.

17 M. Maffesoli, op. cit., s. 122.

18 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 
w  epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sulżycka, PWN, 
Warszawa 2001, s. 47.

19 E. Krzyżaniak, Nie ma tożsamości darowanej, czyli poszuki-
wanie siebie w Innym, [w:] W. Burszta (red.), Ekran, mit, 
rzeczywistość, Twój Styl, Warszawa 2003, s. 13.

20 „Tożsamość współczesnego człowieka przedstawia się jako 
rezultat identyfikacji z wieloma zbiorowościami jednocze-
śnie” (ibid., s. 15).

21 D. Muggleton, op. cit., s. 78.
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Daniel: Może każdy lubi jeździć na rowerze. 
(…) Ale, no, miłość do rowerów. Większość, 
zdecydowana.

Sebastian: Zawsze się znajdą jacyś ludzie, którzy 
są związani z rowerami.

Ludwik Stomma na łamach „Kontekstów” 
przekonywał, że w dobie współczesnych proble-
mów tożsamościowych sport może być niezwykle 
pomocny w poszukiwaniu miejsca w rzeczywistości 
społecznej. „Staje się więc niezwykle istotnym wen-
tylem bezpieczeństwa”, porządkując to, co  cha-
otyczne22. Sądzę, że ta właśnie potrzeba – może nie 
tyle porządkowania, ile raczej znalezienia uporząd-
kowanego miejsca w ramach współczesnego chaosu 
– jest najważniejszą przyczyną trwałości tej grupy; 
przyczyną ogarniającą pozostałe. Jak pisze Stomma, 

22 L. Stomma, 1:0, czyli ludzie jak bogowie, „Konteksty” 3–4 
2012, s. 121.

„połączeni komunią z tymi samymi zapominamy 
o obowiązujących poza stadionem podziałach kla-
sowych, wiekowych, płciowych, ekonomicznych. 
Razem krzyczymy, klniemy”23. Taka komunia pa-
nuje pomiędzy graczami bike polo.

3. Inicjacja

Wspomniana wcześniej zasada, którą wyarty-
kułował Krzysiek, głosząca, że członkiem środowi-
ska powinien być każdy gracz, sugeruje, że nie każ-
dy gracz jest członkiem środowiska. Spróbowałem 
dowiedzieć się, co w takim razie jest warunkiem 
dołączenia do społeczności lub – co chyba istot-
niejsze – w którym momencie dana osoba zostaje 
uznana za „pełnowartościowego współplemieńca”. 
Za każdym razem, mimo jasnej deklaracji, że nie 
każdy gracz jest w środowisku, ustalenie przez gra-
czy konkretnej granicy było niełatwe.

23 Ibid., s. 122.

Sebastian: Wydaje mi się że w środowisku się jest, 
kiedy schodzi się z boiska i cały czas się utrzymu-
je kontakt z ludźmi, spotyka się, na stopie pry-
watnej się kontaktuje, poza graniem. Wtedy jest 
się w środowisku. (…) Myślę, że, o, jesteś wtedy, 
kiedy dajesz coś, kiedy nie tylko masz tą relację 
z kimś na stopie prywatnej, tylko kiedy też przy-
chodzisz na boisko i nie tylko grasz, tylko też da-
jesz, pomagasz w pracy i tak dalej.

Michał: Zawodnikiem może być każdy, bo każ-
dy może pojechać na turniej i zagrać w turnieju, 
każdy może sobie złożyć porządny rower i tak 
dalej. (…)

J: Czyli co, zawodnik to jest ten, kto ma rower 
i jeździ na turnieje?

M: No, można to tak powiedzieć.

Pojawia się tutaj po raz pierwszy inicjacja, która 
odbywa się za sprawą wzięcia udziału w turnieju, 
a także „złożenia porządnego roweru”. To także in-
teresujący punkt, w którym uwidacznia się dążenie 
grupy do bycia najbardziej, jak to tylko możliwe, 
otwartą i inkluzywną. Wątek ten pojawia się rów-
nież w innych moich rozmowach.

Michał: Właściwie każdy może spróbować, dla każ-
dego coś w tym jest. A mimo tego, to nie są wszy-
scy gracze, to jest większość graczy. (…) Jest naj-
bardziej inkluzywną społecznością, jaką poznałem. 
Ale jednocześnie ekskluzywną, no bo jakby musisz 
chcieć. Jak chcesz, no to jest inkluzywna.

Jak się jednak okazuje, mimo intencji członków 
(w rozmowie z Danielem: „chcemy” w liczbie mno-
giej) rzecz jest nieco bardziej złożona. Czesiek: „I jak 
ktoś przyjdzie nowy, to każdy go przyjmuje bardzo 
ciepło, ale nie ma otwartej drogi do tego, żeby grać”.

Maffesoli nazywa takie zjawisko „fasadowym 
egalitaryzmem”24, to znaczy deklarowanym, wi-
docznym z zewnątrz, ale pozornym i nieoczy-
wistym. W tej sytuacji deklarowana przez graczy 
otwartość na każdą nową osobę okazuje się ob-

24 M. Maffesoli, op. cit., s. 210.

warowana warunkami do spełnienia. Kiedy za-
tem środowisko uznaje nowego gracza za swojego 
członka? Z przeprowadzonych rozmów wynika, 
że przede wszystkim chodziłoby o dodatkowe za-
angażowanie w „bycie razem” poza graniem – mo-
głoby więc chodzić o wspólne wyjście na piwo czy 
wypad na wycieczkę rowerową.

Zatem gracz, który tylko przychodzi na boisko, 
nie nawiązuje jednak innych kontaktów, zdaniem 
Daniela jest „pasożytem”. To określenie jedno-
znacznie pokazuje, że wejście w środowisko rów-
nież na stopie prywatnej, bezpośredniej, koleżeń-
skiej, jest mile widziane i oczekiwane przez współ-
graczy. Trzeba „coś od siebie dać” i „pokazać się”, 
wówczas można zostać „szybko zaakceptowanym”. 
Wyraźnie zbiega się to ze słowami Maffesoliego 
mówiącego, że obcy w grupie są rozpieszczani, jed-
nocześnie wymaga się od nich dostosowania25.

Chodzi więc zapewne o to, co Daniel nazywał 
„pokazaniem się”; o wykazanie inicjatywy i chę-
ci dołączenia do grupy, zintegrowania się z nią. 
Ważnym wyróżnikiem jest również branie udziału 
w różnego rodzaju akcjach organizacyjnych, takich 
jak poszukiwanie nowego boiska czy remontowa-
nie starego. Czy są jednak osoby, które – owszem 
– grają, jednak nie należą do społeczności? Okazuje 
się, że tak. W moich rozmowach gracze podawali 
przykład jednego z zawodników, który nie wykazu-
je inicjatywy i chęci do pomagania w różnych bie-
żących sprawach klubu, takich jak na przykład re-
montowanie boiska. Gracz ten jedynie „przychodzi 
na granie”. Jak określa to Daniel, „pasożytuje grą”. 
Indywidualizm członków nie stoi w sprzeczności 
z obowiązkiem dostosowania się do pewnych norm 
i panującego obyczaju. Muggleton pisze, że  ko-
nieczne jest „zarówno dostosowanie się do grupy, 
jak i odróżnienie się od niej”26.

Są również członkowie społeczności, którzy 
w ogóle nie grają. To osoby, które czując się związa-
ne ze środowiskiem, pomagają klubowi w różnych 

25 Ibid., s. 162.

26 D. Muggleton, op. cit., s. 87.
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sprawach. Biorą również udział w nieformalnych 
spotkaniach bikepolowych oraz w celach towa-
rzyskich pojawiają się na weekendowych graniach 
i turniejach. Można by więc poszerzyć rozumienie 
stwierdzenia Huizingi, że gra „powołuje do życia 
więzi społeczne”27. Poszerzyć, bo powołuje je nie 
tylko w odniesieniu do graczy, polaryzuje, przycią-
gając również inne osoby.

4. Turnieje

Wiem, że jak pojadę na turniej, to już 
cały weekend jest takim świętem.

Krzysiek

Turnieje są podstawą i kwintesencją bike polo. 
Cotygodniowe granie „dla zabawy” wydaje się jedy-
nie treningiem przed mającymi się odbyć zawodami. 
Turnieje to te „momenty wrzenia”28, „momentalne 
kondensacje”29 czy też „sytuacje zespolenia”30, wo-
kół których dokonuje się integracja członków śro-
dowiska. Według moich obserwacji turnieje to rów-
nież momenty, w których gracze mogą znaleźć się 
w czasie i przestrzeni przez Victora Turnera określa-
nych jako „liminoidalne”. Turner tę ponowoczesną 
odmianę liminalności łączy zwłaszcza ze sportem31, 
ten bowiem pozwala uczestnikom doznać uczucia 
„przepływu”, czyli zupełnego zatracenia się w wy-
konywanej czynności, w aktualnej sytuacji społecz-
nej, z dala od zmartwień dnia codziennego. Stan 
ten ułatwia uprawianie sportu32, jednak związany 
jest również z kontekstem turnieju – spotkaniami 
towarzyskimi czy wspólnym kibicowaniem i  śle-
dzeniem wyników. Chodzi tutaj o spędzanie czasu 
w atmosferze bliskości. Przepływ jest czynnikiem 
spalającym grupę, jest on „jednym ze sposobów, 
w jaki «struktura» może być przekształcona, czy 

27 J. Huizinga, op. cit., s. 154.

28 M. Maffesoli, op. cit., s. 124.

29 Ibid., s. 122.

30 Ibid., s. 121.

31 V. Turner, Od rytuału do teatru, tłum. M. i J. Dziekanowie, 
Volumen, Warszawa 2005, s. 87.

32 Ibid., s. 89.

też «stopiona» (…) na  powrót w communitas.”33 
Krzysiek określił turniej jako święto. To znamien-
ne, można bowiem turniej sportowy potraktować 
rzeczywiście w tych kategoriach. Jean Maisonneuve 
w rozważaniach o współczesnych rytuałach zwraca 
uwagę na to, że obecnie święta przesunęły się ze sfe-
ry sacrum do „święta-rozrywki”, „święta okoliczno-
ściowego”, które jest „krótkie i skierowane na jakąś 
atrakcję kulturalną lub ograniczające się do zaba-
wy”34. Kontynuując porównanie turniejów bike 
polo do kategorii tego autora, można również okre-
ślić je terminem „święta buntowniczego” (kategoria 
rytu buntowniczego czy kontestacyjnego rozwinięta 
zostanie nieco dalej), w którym najważniejsze jest 
„grupowe uniesienie”. Gracze poszukują wspólno-
ty i bliskości w tym „zbiorowym zapale właściwym 
zgromadzeniom z dawnych czasów”35.

Prowadzone przeze mnie badania miały miej-
sce niespełna rok po Mistrzostwach Europy w Bike 
Polo, które zostały zorganizowane w Krakowie. 
Wypowiedzi na ten temat często pojawiały się nie-
prowokowane w prowadzonych przeze mnie roz-
mowach. Może to świadczyć o tym, jak ważne dla 
członków grupy jest uczestnictwo, skoro organizu-
je ona swoje życie wokół wspólnych mitów36. Jo-
han Huizinga uważa, że zabawa, mimo że posiada 
swoją cezurę czasową – „zaczyna się” i „się kończy” 
– długo jeszcze pozostaje w pamięci uczestników 
„jako twór duchowy lub duchowy skarb”37. Z pew-
nością Mistrzostwa Europy wryły się głęboko w pa-
mięć i  samoświadomość badanego środowiska, 
pozostając punktem odniesienia, wspomnieniem 
wspólnego działania, organizowania na równi z za-
bawą i świętem. Ten „moment wrzenia” daje moż-
liwość wglądu na pewne cechy badanej przeze mnie 
grupy społecznej, skoro „w takich chwilach tworzy 
się dusza zbiorowości”38.

33 Ibid., s. 93.
34 J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, tłum. 

M. Mroczek, GWP, Gdańsk 1995, s. 42.

35 Ibid.

36 M. Maffesoli, op. cit., s. 184.

37 J. Huizinga, op. cit., s. 150.

38 M. Maffesoli, op. cit., s. 109.

Mistrzostwa Europy w Krakowie odegrały do-
niosłą rolę w pogłębieniu samoświadomości grupy, 
która już wcześniej poszukiwała akceptacji na niwie 
międzynarodowej, czego ostatecznym potwierdze-
niem miała być organizacja Mistrzostw. Być może 
chodziło również o odszukanie swojej grupowej 
tożsamości za sprawą poczucia równości z szerszymi 
strukturami. O tym dążeniu opowiedział mi Łysy:

Ten cały tutaj wschód, no, jakby dopiero musi 
się dobić do wszystkich zawodów, żeby był zapra-
szany, żeby był uwzględniany. (…) Mistrzostwa 
w  Paryżu [Mistrzostwa Europy, rok wcześniej] 
były takim pierwszym krokiem, jakby to, że za-

kwalifikowaliśmy się, że całkiem fajnie powal-
czyliśmy, jakby pokazaliśmy, że chcemy w tym 
wszystkim brać udział, no i pokazywaliśmy się 
w innych turniejach, pokazywaliśmy, że też chce-
my być  w tym środowisku, a nie być w jakiejś 
drugiej lidze jakiegoś jakby sosu wschodniego.

Za kluczowe uważam tutaj sformułowanie 
„chcemy być w tym środowisku”. W tym przypad-
ku Inny,  przez którego rozumiem dalszych człon-
ków społeczności międzynarodowej bike polo, 
jest jednocześnie stosunkowo „bliski”, nie zmienia 
to  jednak faktu, że stanowi element nieodzowny 
do ukonstytuowania się zarówno samoświadomo-
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ści, jak i tożsamości grupowej. Widoczne jest tu-
taj z pewnością dążenie do potwierdzania własnej 
tożsamości względem innych plemion, które wszak 
„same umiejscawiają się jedne względem dru-
gich”39. Mariusz Czubaj, pisząc o futbolu, zwracał 
uwagę na to, że „święto futbolu jest de facto świę-
tem antropologicznym, dzięki któremu określamy 
tożsamość, definiujemy «swojskość» i «obcość»”40. 
Choć świat piłki nożnej to rzeczywistość znacznie 
odmienna od świata bike polo, jednak zdaje się, 
że znów szerzej rozumiany sport pomaga uczestni-
kom odpowiadać sobie na pytanie: „Kim jestem?” 
w odniesieniu do społeczności międzynarodowej.

Z początku organizacja turnieju wydawała się 
zupełnie nierealna. Sam pamiętam nieufność, którą 
okazało środowisko, gdy temat był po raz pierwszy 
poruszany, podobnie wspomina to Michał: „To się 
spotkało z różnymi kontrowersjami, no bo jak to, 
no jak, my nie mamy ludzi, nie mamy miejsca, nie 
mamy pieniędzy”. Wymagana była więc konsoli-
dacja całej, nielicznej w końcu, społeczności. Być 
może Michał, który według mojego rozeznania 
czuł się wówczas niejako odpowiedzialny za Bike 
Polo w Krakowie, intuicyjnie wyczuł, że to przed-
sięwzięcie umocni więzi, sprawi, że „wszystko 
stanie się sprawą wszystkich”, a „każdy [stanie się 
odpowiedzialny] za wszystko i za każdego”41. Słusz-
nie więc zauważa Łysy: „No, myślę, że tak, to jest 
najfajniejsza sprawa, jak różne osoby się w różne 
sprawy angażują”. Dla Daniela taka współpraca jest 
w ogóle bardzo ważnym elementem przynależności 
do wspólnoty: „Najfajniejsze jest to, że z wieloma 
ludźmi można coś zdziałać”.

Tak czy inaczej, skoro „trybalizm (…) często 
organizuje się zależnie od okoliczności”42, to wła-
śnie wtedy, na poczet organizacji, zawiązane zostały 
po raz pierwszy legalne z prawnego punktu widze-

39 Ibid., s. 219.

40 M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya, WAiP, Warszawa 2007, 
s. 190–191.

41 M. Maffesoli, op. cit., s. 133.

42 Ibid., s. 207.

nia struktury, czyli stowarzyszenie. Tę sytuację do-
brze pamięta Sebastian:

Całe środowisko, które sobie jakoś funkcjonu-
je, pomaga i działa razem zostało postawione 
przed takimi właśnie kwestiami proceduralnymi, 
że  –  dobra – mamy instytucjonalne działanie, 
że  musimy się zebrać, podjąć decyzję, wybrać 
władze, zawiązać stowarzyszenie, działać w pew-
nych normach, bo my mamy własne normy, 
które są czysto przyjacielskie i środowiskowe, 
no i na pewnym etapie musimy te normy usank-
cjonować jakoś. I ta nieporadność ludzi.

Ta nieporadność, o której wspomina Sebastian 
i którą również sam doskonale pamiętam, nie za-
skakuje, skoro wspólnota „przeżywa samą siebie, 
nie potrzebuje widzialnej organizacji instytucjo-
nalnej”43. Tworzące się oddolnie struktura i hierar-
chia (w dużej mierze nieuświadomione) są zupeł-
nie wystarczające. Ich siła polega właśnie na tym, 
że  są  niedeklarowane. Pojawienie się instytucji 
mogłoby postawić uczestników w sytuacji koniecz-
ności odnoszenia się do czegoś, co „ustalone”, pro-
ceduralne i arbitralne. Mogłoby podważyć te nie-
świadome, organiczne „samoustalenia” grupy.

W obrębie tej samej wypowiedzi ponownie 
uwidacznia się porównanie do „sąsiednich” ple-
mion. Sebastian kontynuuje:

Jestem ciekaw, co by było, jakby Warszawa or-
ganizowała takie mistrzostwa. Bo Warszawa niby 
jest taka profesjonalna, ale w Warszawie mam 
wrażenie, że nie ma takiej wspólnotowości.

Mistrzostwa mogły przyczynić się do wzmocnie-
nia samoidentyfikacji grupy. Interesujące, że „pro-
fesjonalność” Warszawy zdaniem Sebastiana nie 
byłaby wystarczająca ze względu na brak (słabość?) 
poczucia wspólnotowości. To właśnie wspólnoto-
wość i spontaniczność są gwarantem funkcjonowa-
nia grupy, skoro „spełnia się [ona] w akcie”44.

43 Ibid., s. 133.

44 Ibid., s. 207.

Wspominam atmosferę tuż przed Mistrzo-
stwami i w ich trakcie jako atmosferę podniosłą, 
pełną napięcia i oczekiwania, a także koncentracji. 
Miałem wrażenie, że chodzi tutaj o „nie tyle o cel 
do osiągnięcia, ile dominujący fakt bycia razem”45. 
To „bycie razem” jawiło mi się w tamtych chwilach 
in statu nascendi. Michał zresztą, choć nie bezpo-
średnio, potwierdził, że był to jeden z celów organi-
zacji, a na pewno powód do satysfakcji: „Tak, dało 
mi satysfakcję, bo widziałem ludzi, że się dobrze 
bawią; mówili mi, że się dobrze bawią i tak dalej”.

Dzięki temu krakowskie środowisko zostało do-
cenione i zauważone przez graczy z całej Europy. 
Dało to badanej grupie poczucie satysfakcji i  po-
twierdziło jej trwałość i gotowość do podejmowania 
wspólnie wyzwań. Zostali dostrzeżeni, więc sami 
siebie również zaczęli zauważać bardziej wyraźnie.

5. Struktura

Środowisko bike polo wydaje się bardzo roz-
myte. Trudno uchwycić jego strukturę. Formal-
ne ramy instytucjonalne, które posiada Bike Polo 
Club Kraków, są efektem opisanej wcześniej po-
trzeby chwili. Z cytowanej wypowiedzi Sebastiana 
wynika jednoznacznie, że tworzenie ram instytu-
cjonalnych może być samo w sobie niepożądane46. 
Opisywane przeze mnie środowisko to „niezor-
ganizowana, a jednak konkretna całość”47, która 
instytucjonalność traktuje nieufnie chyba przede 
wszystkim dlatego, że grupy o omawianej charak-
terystyce cechuje „duże zaufanie do wewnętrznej 
suwerenności”48. Instytucja wydaje się nie tyle za-
grożeniem, ile raczej niepotrzebnym dodatkiem, 
który mógłby usankcjonować to, co sankcjonowa-
nia nie wymaga, co sankcjonuje się niejako samo 
przez się. Ten moment jest kluczowy. Członkowie 
grupy ufają jej swobodnym samoregulacjom, insty-

45 Ibid., s. 136.

46 Przypomnienie, ale by nie powtarzać: „Taka demokracja, 
która w jakiejś formie się rozwija w tym środowisku a teraz 
musi się spotkać z procedurami które ją trochę stłamszą”.

47 Ibid., s. 134.

48 Ibid., s. 177.

tucjonalizacja stanowi zagrożenie poprzez podwa-
żenie ich siły. Organiczna wspólnotowość mogłaby 
za sprawą formalizacji stracić swoją siłę „przyciąga-
nia”. Najdobitniej wyrazili to w rozmowie ze mną 
Mały („Jakaś instytucjonalizacja jakby była, profe-
sjonalizacja, no to ja bym pewnie w to nie wszedł”) 
i Czesiek („Nadal jest takie polo, jakie ja bym chciał 
widzieć, nie? Czyli nie tak sprofesjonalizowane”). 
Pamiętać jednak przy tym należy, że w niektórych 
sytuacjach – jak zaznacza Maffesoli – „instytucja 
może z mniejszym lub większym powodzeniem 
przywrócić, uregulować lub organizować”49.

Środowisko bike polo jawi się nam jako struk-
tura egalitarna. We wcześniej wspomnianych wy-
powiedziach moich informatorów wyrażana jest 
„charakteryzująca trybalizm braterska horyzontal-
ność”50. Mimo jednak nacisku na równość wszyst-
kich graczy, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ist-
nieje w tej społeczności pewna hierarchia powstała 
w sposób spontaniczny. Łysy konieczność istnienia 
lidera zauważył po raz pierwszy przy organizacji 
Mistrzostw Europy: „Widać właśnie po tym tur-
nieju i tego, jak teraz mieliśmy coś podziałać pod 
kątem nowego boiska, że faktycznie jest potrzebna 
taka pozycja lidera”. Zauważa również, że wcze-
śniej też istnieli nieformalni liderzy: „Były takie 
osoby. Ja doceniam cały sukces Michała tutaj w or-
ganizacji Mistrzostw, (…) doceniam Mateusza, 
który tu był i zawsze wszystkich mobilizował”. Jak 
się okazuje, obecnie istnieje nowy lider środowi-
ska, o  czym powiedział mi Czesiek: „Daniel jest 
takim liderem, przejął to, wiesz, stanowisko po 
Mateuszu i się dobrze odnajduje”. W innych roz-
mowach również uzyskałem informację, że Daniel 
jest w tym momencie naczelnym organizatorem, 
kimś kto – jak mówi Łysy – „wszystko pociągnie, 
kto, kto ludzi zmotywuje, będzie do nich dzwonił, 
troszkę ich tak jakby dręczył”.

Prawdopodobnie o byciu liderem decyduje za-
pał do przewodzenia w danym momencie, przewo-
dzenia, które przejmuje się po prostu wykazując 

49 Ibid., s. 196.

50 Ibid., s. 17.
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do tego inicjatywę. Zmiana przywództwa odbywa 
się w sposób spontaniczny. Ale przecież, czego do-
wodzi Maffesoli, spontaniczna regulacja hierarchii 
jest czymś niezwykle istotnym dla nowoplemion51. 
Ambicja przewodnictwa pojawia się dopiero wów-
czas, gdy pojawi się miejsce na nowego lidera, kie-
dy to poprzedni nie może lub nie chce już pełnić 
swojej funkcji. Wydaje się również, że potwierdza 
się tutaj opinia Maffesoliego, że władza „guru” nie 
opiera się na racjonalnie rozumianej kompetencji52. 
Skoro rola przewodnika przyjmowana jest przez 
członków grupy spontanicznie, skoro nie ma żad-
nych widocznych bezpośrednio kryteriów, metod 
czy sposobów wybierania wodza, hierarchia może 
być bardziej rozbudowana, niż mógłby sugerować 
wcześniej wspomniany „fasadowy egalitaryzm” 
grupy. By to odkryć, postanowiłem wraz z moimi 
rozmówcami pogłębić temat autorytetów. Kiedy 
myślałem o autorytetach w środowisku opartym 
na sporcie zespołowym, od razu nasunęło mi się 
podejrzenie, że będzie tutaj chodzić o umiejętno-
ści graczy. I z początku rzeczywiście to ujawniło się 
w moich rozmowach.

Jednak jak się później okazało, gdy mowa o autory-
tecie, w grę wchodzi coś więcej niż tylko umiejętności. 
Kluczową rolę odgrywają tutaj aktywizm, zdolności 
organizacyjne i umiejętność podejmowania konkret-
nego działania. Ilustruje to wypowiedź Łysego:

W pewnych momentach był to Mateusz, był 
to Michał, był to Daniel, z takich osób, które 
jakby bardziej całościowo się próbowały gdzieś 
w to wciągnąć. Myślę, że ten autorytet bardziej 
właśnie z  tego działania jakby wypływał. Czy-
li to były osoby, które coś działały, i uważam, 
że  jakiś krok do przodu, jakieś rozwinięcie się 
tego Bike Polo tutaj, w Krakowie, można po-
wiedzieć, zawdzięczamy. (…) Jakby ten autory-
tet wynika z tego, mam do nich szacunek za to, 
co zrobiły, i że gdzieś to poszło do przodu w ja-
kimś tam momencie.

51 Ibid., s. 177.

52 Ibid., s. 133.

6. Trwałość

Raczej ludzie się nie odrywają od bike 
polo z tego, co widzę, chyba, że sytuacja 

życiowa ich do tego zmusi.

Daniel

Jednym z czynników gwarantujących trwałość 
grupy jest – według Maffesoliego – reguła niesie-
nia wzajemnej pomocy. Zarówno moje własne do-
świadczenie, jak i część zebranego w trakcie badań 
materiału pokazują, że w interesującej nas społecz-
ności ten element jest niezwykle istotny. Zakres 
pomocy może być związany bezpośrednio z gra-
niem – może więc chodzić na przykład o użycza-
nie sobie części do roweru czy o porady technicz-
ne. Jednak obyczaj pomagania sobie przenosi się 
również na  inne sfery życia. Przypominam sobie, 
że w trakcie przeprowadzki to koledzy z bike polo 
pierwsi odpowiedzieli na mój anons w mediach 
społecznościowych, gdzie prosiłem o pomoc. Mo-
ment pomagania sobie jest mocno zaakcentowany 
przez Maffesoliego: „wzajemna pomoc wzmacnia 
daną społeczność”53. Posłużę się w tym miejscu 
przykładem zaczerpniętym z wypowiedzi Michała:

My pojechaliśmy do Los Angeles z Krysią pierw-
szy raz i, wiesz, napisaliśmy na Ligue of Bike 
Polo [ogólnoświatowe forum bike polo] po pro-
stu ogólną wiadomość: „hej, jesteśmy z Polski, 
gramy w polo, przyjeżdżamy do LA. Fajnie by 
było się poznać, może zagrać, a może też mo-
żecie coś poradzić w kwestii noclegu, coś tam 
taniej ogarnąć, czy coś”. Natychmiast nam odpi-
sali bezpośrednio: „siema, możecie się zatrzymać 
u nas, wpadajcie, zajebiście”. No i bez w ogóle 
żadnego problemu.

Podany przykład odnosi się do kontaktów za-
granicznych. Przytoczyłem go jednak celowo, 
by  wskazać, że model bezinteresownej i bezwa-
runkowej pomocy wedle moich obserwacji (wątek 
ten pojawiał się w wielu rozmowach) obowiązuje 
w  globalnej społeczności . Nie jestem jednak pe-

53 Ibid., s. 148.

wien, czy model ten jest wzorcem przenoszonym 
na grunt lokalny – wszak polska społeczność funk-
cjonuje w ramach międzynarodowych kontaktów 
od niedawna. Trop ten sugerowałby, że wzajem-
na pomoc w sposób naturalny i organiczny „rodzi 
się” w tym środowisku. Jest to ważny element we-
wnętrznego stylu życia grupy. Skoro więc o przy-
kładach z gruntu lokalnego:

Łysy: Jak poznajemy nową osobę, to każdy wy-
ciąga z szafy co ma i chce mu dawać.

Daniel: Staram się jakoś pomóc też tym ludziom.

Sebastian: W polo mam wrażenie, że bardziej 
bazujesz na relacjach międzyludzkich, które się 
wypracowują w trakcie grania w polo, w sumie 
tej społeczności, ta pomoc taka dobrowolna, do-
broduszna.

Kolejnym czynnikiem silnie zespalającym spo-
łeczność bike polo jest poczucie bliskości. Maffesoli 
uważa, że „głównym spoiwem (…) jest uczucie czy 
też wrażliwość przeżywana we wspólnocie”54. Jeżeli 
chodzi o uczucie – czy może uczucia przeżywane 
wspólnie – w zebranym przeze mnie podczas badań 
materiale odniesień do nich odnalazłem bardzo 
wiele. Zwłaszcza do bliskości.

Daniel: I to jest fajne, że każdy cię przyjmuje ciepło.

Krzysiek: Zawsze spotykałem się z tym, że gdzie 
nie wyjeżdżałem, w tej, powiedzmy, społeczności 
bike polo ktoś mnie witał tak, jakbym był jego 
kumplem od paru lat.

Michał: Gdziekolwiek nie pojedziesz na świecie, 
grasz w polo, to od razu masz instant znajomych, 
instant przyjaciół.

W wielu fragmentach prowadzonych przeze 
mnie rozmów pojawiał się motyw bliskości, otwar-
tości, przyjaźni i sympatii; sympatia – Maffesoli łą-
czy ją z tożsamością55. Grupy omawiane przez nie-
go „zużywają swoją własną energię na swoje własne 
tworzenie”56. Skuteczność tego działania opiera się 

54 Ibid., s. 55.

55 Ibid., s. 121.

56 Ibid., s. 43.

na bliskości członków tworzących głębokie więzi57. 
Możliwe zatem, że oczywista dla członków otwar-
tość, łatwe nawiązywanie przyjaźni czy ciepłe emo-
cje to strategia mająca na celu przetrwanie grupy. 
Takie otwarte podejście może zachęcać nowych 
zawodników do grania. Bliskość i sympatia mogą 
również utwierdzać spójność społeczności. Może 
właśnie te bliskie stosunki i wspólnotowość po-
wodują, że Sebastian czuje się wobec grupy zobo-
wiązany, co przekłada się na konkretne działania: 
„W Krakowie jest na tyle fajna wspólnota ludzi, 
że ja czuję się zobowiązany do czegoś nie dlatego, 
że ktoś mi tak każe, tylko dlatego, że ci ludzie, oni 
też wkładają w ten sport”. Jak pokazują słowa Se-
bastiana, odstępstwo od tych pryncypialnych zasad 
zdaje się stanowić zagrożenie dla społeczności:

W Warszawie, tam tyle napięć wychodzi, tam 
są takie tarcia, tam jest taki wkurw, a w Krako-
wie to wszystko jest z takim podejściem luźnym, 
nawet jeżeli ludzie są bardzo zajawieni, to nie 
podchodzą do tego zbyt poważnie, podchodzą 
poważnie w swoim wydaniu, ale nie będą na ni-
kogo naciskać. W Warszawie jest – są naciski.

Grupa krakowska definiuje siebie poprzez od-
niesienie do grupy warszawskiej. Choć nie ma mię-
dzy nimi jawnej niechęci, w trakcie rozmów z gra-
czami z Krakowa wielokrotnie wyczuwałem wyraź-
ny dystans wobec zawodników z Warszawy. Pierw-
si określają siebie względem drugich, akcentując 
luźne podejście, będące wartością w lokalnym śro-
dowisku. Pomaga to jednocześnie budować własną 
tożsamość grupową.

Istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość 
grupy jest miejsce. Bike polo to sport zespołowy, 
rozgrywany na boisku. To oczywiste, że bez miejsca 
do grania całość przedsięwzięcia nie miałaby sensu. 
Czy to jednak jedyny aspekt, który powoduje, że 
miejsce, w którym odbywają się rozgrywki, jest waż-
ne? Maffesoli pisze, że kluczowe jest „miejsce, któ-
re przeżywa się wraz z innymi”58. Gracze bike polo 

57 Ibid., s. 132.

58 Ibid., s. 190.
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poświęcają wiele energii na to, by ich boisko było 
miejscem stałym i zawsze dostępnym, jednocześnie 
spełniającym określone kryteria techniczne (rozmiar 
boiska, stan nawierzchni). Z wypowiedzi zawodni-
ków wynika, że ważną cechą boiska jest również 
jego odizolowanie. Łysy, opowiadając o staraniach 
o nowe miejsce, mówi, że: „To by było jakieś stre-
sujące, nie można by było sobie posiedzieć, zapalić 
papierosa, wypić piwka, co też jest jakąś częścią tej 
kultury, tego spędzania czasu”.

Podobnie zdaje się uważać Czesiek, dla którego 
miejsce jest najważniejszym elementem „zabawy”. 
Boisko powinno być „odizolowane” czy „zabez-
pieczone” przed wpływami z zewnątrz, ujawnia 
się więc ekskluzywność, o której mówił Michał. 
„Miejscówka”, przyjmując za określeniem zawod-
ników, jawi się jasno jako „ognisko, czyli prze-
strzeń, gdzie można odczytać czas danej wspólnoty; 
ognisko, które legitymizuje, wciąż na nowo, fakt 
bycia razem”59. Dlaczego „wciąż na nowo”? Łysy 
łączy chwilowe problemy z graniem i rozwojem 
klubu z kłopotami z miejscówką: „Myślę, że to jest 
głównie przez miejscówkę, już teraz miesiąc cze-
kamy na miejsce, gdzie moglibyśmy grać. Gramy 
trochę na Wiśle, ale mimo wszystko”.

Znów więc ujawnia się, że nie chodzi tylko 
o miejsce do grania. Zwłaszcza, że w naszej rozmo-
wie Michał podkreślał świetny stan nawierzchni 
w okolicach stadionu Wisły, gdzie organizowane 
były Mistrzostwa Europy. Sam wielekroć słyszałem 
zawodników narzekających na bardzo kiepskie wa-
runki techniczne boiska na Polfie.

To nie zmienia jednak faktu przewagi tego 
miejsca nad innymi, polegającej przede wszyst-
kim na spełnianiu kryterium odosobnienia. Teren 
opuszczonego basenu Polfy jest ogrodzony wy-
soką siatką. Zawodnicy posiadają jednak klucze 
do bramy, które dostali od Zarządu Infrastruktu-
ry Sportowej. Daje im to pełną autonomię, która, 
jak mi się zdaje, buduje poczucie bezpieczeństwa. 
Być może potęguje działanie weekendowego grania 

59 Ibid., s. 194.

w polo jako ucieczki przed codziennością. Poprzez 
swoje zaniedbanie obiekt basenu odpowiada rów-
nież „punkowym”, alternatywnym upodobaniom 
przynajmniej większości zawodników. Muszę przy-
znać, że na mnie również robi on duże wrażenie. 
„Buduje klimat”. Teraz, z perspektywy czasu, oce-
niam, że w 2012 roku zacząłem grać w bike polo 
głównie za sprawą fascynacji „Polfą”. Temat kry-
teriów, jakie spełniać ma boisko, rozwija Michał:

Oczywiście jest bardzo ważne, żeby były dobre 
warunki do polo. Ale dla mnie też jest ważne, 
żeby miejscówka była klimatyczna, dlatego 
ja na przykład nigdy się nie przekonałem do ste-
gien w Warszawie, gdzie masz idealnie gład-
ki betonik, masz dobre warunki, (…) ale jest 
to w miejscu dupy, nawet nie ma sklepu obok. 
(…) No i jest to miejscówka bez klimatu.

Wspominając historię krakowskiego Bike Polo, 
Michał wydaje się czynić cezury czasowe ze wzglę-
du na miejsca, w których gracze spotykali się, żeby 
grać. „Każdy moment założycielski potrzebuje (…) 
miejsca”60 – nie inaczej było w przypadku bike polo. 
Jako początek grania w Krakowie traktowane jest 
uprzątnięcie starego basenu Cracovii. Gdy Michał 
opowiadał mi o początkach: kolejne etapy rozpo-
czynały się wraz z kolejnymi miejscami do grania.

„Przestrzeń zapewnia uspołecznieniu konkret-
ne zabezpieczenie”61 – pisze Maffesoli. Na następ-
nej stronie dodaje: „stabilność przestrzeni stanowi 
punkt odniesienia, miejsce zakotwiczenia dla gru-
py. Pozwala ona na pewną trwałość w fermencie 
życia”62. Gracze zdają sobie z tego sprawę. Co jakiś 
czas organizowane są wspólne akcje mające na celu 
remont czy porządne wysprzątanie boiska, o któ-
rych wspomina Daniel: „To było fajnie na przy-
kład w zimie, że umawialiśmy się faktycznie o 10, 
boisko było zamarznięte, trzeba było odśnieżać, 
to graliśmy od 12, bo dwie godziny”.

60 Ibid., s. 194.

61 Ibid., s. 197.

62 Ibid., s. 198.

Nie chodzi rzecz jasna o tę oczywistość, że aby 
grać, trzeba teren odśnieżyć. Chodzi o to, że dla 
Daniela to było „fajne”. Jako nieformalny lider 
czuje się on odpowiedzialny zarówno za miejsców-
kę, jak i za wspólnotę, która pracuje na rzecz bo-
iska. Dbałość o miejscówkę jest czynnikiem kon-
solidującym grupę. Ostatnie poważne spotkanie 
organizacyjne – a nie są one częste – związane było 
właśnie z poszukiwaniem nowej „miejscówki”. Sta-
ranie o nową „miejscówkę” jest okazją do (re)inte-
gracji grupy. Tym bardziej, jeśli „wspólnota losu 
opiera się na zbiorowej, choćby tylko symbolicznej, 
odpowiedzialności za terytorium”63. Miejsce jest 
faktyczną podstawą o tyle, o ile umożliwia granie. 
Tyle, że specyfika omawianego środowiska powo-
duje, że po jakimś czasie „miejsce staje się więzią”.

63 Ibid., s. 199.

7. Styl życia

Wszystko jest jeszcze cały czas naturalne, 
wszystko jest przykryte dobrymi intencja-

mi, zbudowane na dobrych intencjach.

Sebastian

Temat bike polo rozpatrywać można w katego-
riach stylu życia. Kontakty między członkami grupy 
wydają się obudowane swoistym kodem, który obo-
wiązuje w środowisku. Wydaje się, że w środowisku 
obowiązuje pewna etykieta. Mam tu  na  myśli to, 
co Czesiek określa „brakiem ciśnienia”, Mały „wylu-
zowaniem”, Daniel „wyrozumiałością”, a Sebastian 
„kurtuazją”. Uczestnicząc w środowisku polo, wielo-
krotnie obserwowałem opisywaną przez rozmówców 
luźną atmosferę w trakcie grania, również w trakcie 
turniejów. Wrażenie to odnoszę do osobistego do-

1 (20) 2014 barbarzynca1 (20) 2014barbarzynca

111110 Nowoplemienność w KrakowieJan Barański 

T
ur

ni
ej,

 fo
t. 

St
an

isł
aw

 B
ar

ań
sk

i



świadczenia, ponieważ od dzieciństwa gram w piłkę 
nożną – na poziomie amatorskim i, nazwijmy to, 
półprofesjonalnym (czyli takim, że w grę wchodzi 
wynik, pozycja w lidze itp.). Poziom napięcia mię-
dzy zawodnikami jest w tym sporcie dużo wyższy niż 
w bike polo. Na porządku dziennym są wzajemne 
wyzwiska i złośliwości, zdarzają się poważne awan-
tury, a nawet rękoczyny. W przypadku bike polo 
jest to raczej nie do pomyślenia. Oczywiście należy 
w tym miejscu rozgraniczyć granie dla przyjemności 
i – na przykład – finał mistrzostw Europy. Tak czy 
inaczej, potwierdzenie zyskują słowa Cześka, że „nie 
ma żadnego ciśnienia”. To przyjacielska atmosfera, 
w której prawie nie ma pretensji o nieudane zagrania, 
jest natomiast mnóstwo słów otuchy od współgra-
czy. Takie założenie może pomóc wytłumaczyć wiele 

zjawisk występujących w tym środowisku, co z  pew-
nością sprzyja akceptacji, o której wielokrotnie była 
już mowa. Tezę o istnieniu takiego wzorca zachowa-
nia potwierdzać może fakt, że istnieje nacisk środo-
wiska, by przestrzegać tych zasad, a naciski okazują 
się skuteczne jak zapewnia Krzysiek:

To też jest tak, że jak ktoś gra ostro, to ludzie prze-
stają za bardzo go lubić. (…) W Warszawie też był 
podobny przykład – na przykład z Maćkiem, któ-
ry czerpał przyjemność z tego, że wiesz, kogoś tam 
popchnął barkiem i nagle się okazało, że ludzie 
nie chcą z nim grać. I on przestał tak robić. […] 
Był  taki wywiad z mistrzami świata i, wiesz, oni 
mówią tam: „Popatrz na tych ludzi wkoło. Oni 
wszyscy piją, a zaraz będą musieli wyjść na boisko”.

Grając w bike polo – czy to na turnieju, czy 
też na weekendowym „treningu” – nie można nie 
zauważyć, że uprawianie tego sportu nieodłącznie 
wiąże się z używkami. Podczas pierwszego turnieju, 
w którym uczestniczyłem, byłem zaskoczony wi-
dząc, jak po trzech piwach zawodnik wsiada na ro-
wer i wchodzi na boisko. Nikt go nie upomniał 
i nie miał do niego pretensji; tak jakby nie czuł za-
grożenia wynikającego z gry przeciwko pijanemu 
rowerzyście na twardej – betonowej czy asfaltowej 
– nawierzchni. Wygląda na to, że są to  postawy 
w zupełności akceptowane. Potwierdzają to wypo-
wiedzi moich rozmówców.

Daniel: Nie zapominajmy, że ci ludzie wszyscy 
zwykle piją i palą.

J: Grałeś kiedyś jakiś turniej pijany?

D: Tak, tak. Chociaż granie po pijaku jest nie-
bezpieczne.

Alkohol jest obecny na boiskach bike polo. Maf-
fesoli pisze o nowoplemionach, że mamy w  nich 
do czynienia z „epikurejczykami życia codzienne-
go”64. Moi rozmówcy w swoich wypowiedziach 
wskazywali na to, że obecność używek jest wręcz 
wskazana. Łysy: „Zapalić papierosa, wypić piwka, 
co też jest jakąś częścią tej kultury. (…) Piwko jest 
zawsze mile widziane”. Michał wspomina swoje 
pierwsze granie w Lipsku, jeszcze gdy bike polo 
w Polsce było w powijakach: „No i to było pierw-
sze też polo, że wiesz, że kolesie od razu przyjeżdża-
ją – parę piwek, tam pierwszy raz się też okazało, że 
ktoś zapalił na polo i tak dalej”.

„Piwko” jest częścią „kultury”, używki mają wpływ 
na integrację grupy, co potwierdzają rozmówcy:

Daniel: Zwyczaj palenia taki, że zwykle nie ro-
bisz tego sam, tylko w trzy osoby albo nawet 
więcej, że przy okazji gadasz i stoicie obok siebie, 
i wymieniacie się jakimiś tam poglądami, czymś. 
(…) Nadajecie na wspólnych obrotach wtedy.

64 Ibid., s. 94.

Łysy: Mamy przykład Francuzów, którzy na dzień 
przed turniejem nie pójdą na imprezę w ogóle na-
wet się pokazać, bo trzeba się wyspać, takie po-
dejście stricte sportowe. Z jednej strony fajne, ale 
z drugiej strony na pewno zabija tą integrację.

Krzysiek: To jest to, co też w tym lubię, że 
przyjeżdżasz i jest imprezka, nikt nie mówi ci, 
że musisz pić tam, ale masz okazję porozmawiać 
z ludźmi, poznajesz ich na różne sposoby.

8. Alternatywność/kontestacja

Jest w bike polo sporo kontestacji. 

Sebastian

Bike polo wywodzi się z alternatywnej kultury 
kurierów rowerowych. W całej społeczności moż-
na znaleźć ów alternatywny rys. Polo światowe, za-
równo to historyczne – Irlandzkie, jak i nowocze-
sne – powstałe w USA, wiąże się z pewnego rodzaju 
oporem. W przypadku Irlandii – bardziej bezpo-
średnim, zaś w przypadku USA – alternatywnością 
kultury kurierów rowerowych. Początek polskiego 
polo wiąże się również z kontestującą kulturą al-
ternatywną: pierwsze granie w Polsce odbyło się 
w Warszawie na Bike Punk Fest. Kontestację i al-
ternatywność środowiska obserwowałem od  po-
czątku mojej obecności w nim. Głosy mówiące 
o alternatywności i kontestacji pojawiły się również 
w moich rozmowach z graczami. Obecny był rów-
nież wątek hipsterski: „Sporo jest hipsterów. (…) 
Coś w tym jest, że hipster przyjdzie grać w polo, 
a nie w piłkę nożną na przykład. Ale to może wła-
śnie być tylko przez to, że ten sport jest taki alter-
natywny póki co”.

Od graczy więcej o „hipsterstwie” nie usłysza-
łem (spotkałem się natomiast z opiniami innych 
ludzi na temat tego, że bike polo jest hipsterskie65). 

65 Ze względu na wymogi formalne oraz tematykę niniejszej 
pracy w tym miejscu ograniczam się jedynie do zasygnali-
zowania tego faktu; problem recepcji bike polo poza środo-
wiskiem to inny temat, być może wymagający dokładniej-
szych obserwacji w przyszłości.
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Nie ma w tym nic dziwnego, kiedy weźmie się pod 
uwagę to, że hipsterzy najczęściej nie identyfikują 
się z określeniem hipstera – mówi o tym Aleksan-
dra Litorowicz w swojej charakterystyce hipster-
stwa. Autorka zwraca uwagę na to, że hipsterzy nie 
odrzucają ról i norm narzucanych przez społeczeń-
stwo w formie buntu, ich kontestacja opiera się ra-
czej na „realizacji odrębnego stylu życia”66.

W polo zaciekawił mnie również następujący 
element: zawodnicy zdają się przykładać stosun-
kowo niewielką wagę do wyniku meczu. Rzecz 
jasna sprawa ma się inaczej w przypadku meczów 
o wysoką stawkę (na przykład w trakcie turnieju), 
a inaczej gdy chodzi o codzienne granie – poziom 
determinacji zawodników jest odpowiednio róż-
ny. Jednak, bazując na własnym doświadczeniu 
w innych sportach zespołowych, muszę przyznać, 
że pod tym względem bike polo jest wyjątkowe. 
Postanowiłem poszukać potwierdzenia moich ob-
serwacji w trakcie rozmów z zawodnikami. I rze-
czywiście, często deklarowali oni, że dobra zabawa 
jest dla nich ważniejsza od wyniku. Nic dziwnego, 
że wynik nie jest najważniejszy. Najlepiej może 
to zilustrować cytat z Maffesoliego: „Korzyść jest 
drugorzędna; nie ma wręcz pewności, czy wygrana 
jest pożądana, niesie ze sobą ryzyko wyssania cie-
pła wynikającego z bycia razem”67.

Grupa może również stanowić zaporę przed 
światem wewnętrznym68 czy schronieniem przed 
nim. Przede wszystkim za sprawą możliwości zna-
lezienia w niej akceptacji. Tak niewątpliwie jest 
w przypadku bike polo – po spełnieniu pewnych 
warunków można łatwo stać się pełnoprawnym 
członkiem społeczności. Istotne jest to, że począt-
kowe wymogi stawiane przez grupę są stosunko-
wo nierozbudowane – chodzi przede wszystkim 
o zaangażowanie, wykazanie woli dołączenia 

66 Ibid., s. 134.

67 M. Maffesoli, op. cit., s. 153. Choć Maffesoli używa sło-
wa „wygrana” nie w kontekście rywalizacji sportowej ale w 
szerszym kontekście.

68 Ibid., s. 147.

do  środowiska. Również sama czynność, czyli 
uprawianie sportu, to szczególny sposób „upra-
wiania ciała”, dający satysfakcję i poczucie speł-
nienia. Z pewnością sama „luźna atmosfera” pa-
nująca w grupie – otwartość i bliskość, o których 
była mowa – może dać członkom poczucie bez-
pieczeństwa. Moi rozmówcy mówili o bike polo 
jako o „odskoczni” (Łysy) czy „wyzerowaniu” 
(Krzysiek). Określenia te wydają się tutaj wyrażać 
coś, co Maffesoli określił mianem „zbiorowych 
miejsc ucieczki”. I dalej: „nawet gdy jesteśmy alie-
nowani przez odległy porządek gospodarczo-poli-
tyczny, zapewniamy sobie suwerenność w swojej 
najbliższej egzystencji”69. Wobec czego „wspólno-
ta charakteryzowana byłaby nie tyle przez projekt 
zwrócony w przyszłość, ile przez urzeczywistnie-
nie in actu owego impuslu bycia razem”70.

W rozmowie z jednym z graczy dowiedziałem 
się, że społeczność europejska wykonuje działania 
mające na celu stworzenie europejskiej komisji 
do  spraw bike polo, a także powołanie struktur, 
które na zasadzie reprezentacji poszczególnych 
miast europejskich podejmowałyby decyzje związa-
ne z różnymi elementami gry. Ma zatem miejsce in-
stytucjonalizacja czegoś, co wcześniej było zupełnie 
nieformalne; to zapewne w jakiejś znacznie dalszej 
perspektywie może spowodować profesjonalizację 
sportu. Uznałem więc za stosowne dowiedzieć się 
od graczy, co sądzą o takich działaniach. Przy oka-
zji mogłem się dowiedzieć, co myślą o promowaniu 
bike polo i zwiększaniu liczby graczy.

Spotkałem się z bardzo zróżnicowanymi opinia-
mi. Dla niektórych rozmówców profesjonalizacja 
dyscypliny jest nierealna. Nie wierzą w nią – uwa-
żają, że środowisko jest „zamknięte”, co uniemoż-
liwiłoby zmiany. Z kolei inni rozmówcy uważają, 
że taki proces jest nieunikniony, że prędzej czy 
później w tym sporcie pojawią się poważni sponso-
rzy czy też zainteresują się nim media. Niezależnie 
jednak od tego perspektywa zmiany odbierana jest 

69 Ibid., s. 200.

70 Ibid.

przez graczy bez entuzjazmu i z obawami. Ich zda-
niem profesjonalizacja może doprowadzić do „za-
bicia całego uroku” (Daniel). Turnieje, obecnie bę-
dące wydarzeniami w dużej mierze towarzyskimi, 
mogą stracić ten charakter. Roger Caillois utrzy-
muje, że w takich wypadkach „gra czy zabawa jawi 
się więc często jako zajęcie niewielkich grupek wta-
jemniczonych czy aficionados”71. Niszowość tego 
sportu, jego wciąż niewielka popularność zapew-
nia takie właśnie poczucie wtajemniczenia, które 
sprzyja bliskości pomiędzy zawodnikami. Ponad-
to, w  wypadku choćby częściowej profesjonaliza-
cji, na  pewno nie byłoby możliwe kultywowanie 
choćby nieodłącznie związanych z bike polo zwy-
czajów, takich jak towarzyskie grillowanie, picie 
piwa itd. Dla graczy ważna jest również demokra-
tyczna i samodzielna formuła organizowania tur-
niejów. Dzieje się to przy użyciu mediów społecz-
nościowych. Dla przykładu: miasto, które zostaje 
organizatorem mistrzostw Europy, jest corocznie 
wybierane przez Internet. Gdyby jednak pojawiła 
się jakaś instytucja, jakaś narzucona odgórnie siła 
decydująca o  tym, jak wyglądają zawody, gracze 
straciliby poczucie wpływu i autonomii. Z  pew-
nością również osłabieniu uległby wspomniany 
wcześniej rys alternatywności obecny w omawia-
nym środowisku. Jego członkowie nie mogliby już 
poszukiwać schronienia w czymś, co zupełnie nie 
jest związane z „głównym nurtem”, dołączyliby 
do świata, przed którym za sprawą Bike Polo pró-
bują się skryć. Jak dobitnie określa to Daniel: „Bike 
polo szybko by umarło”.

John MacAloon w swojej analizie igrzysk olim-
pijskich zwraca uwagę na fakt, że zanim sport no-
wożytny sprofesjonalizował się, był wolny od poli-
tyki i ekonomii72. Taki rys, charakterystyczny dla 
sportu początków XX wieku, daje się zaobserwować 
w bike polo. „Jedynym powodem, dla którego spor-

71 R. Caillois, op. cit., s. 45.

72 J. MacAloon, Igrzyska olimpijskie a teoria widowisk w społe-
czeństwach współczesnych, [w:] J. MacAloon (red.), Rytuał, 
dramat, święto, spektakl, tłum. K. Przyłuska-Urbanowicz, 
WUW, Warszawa 2009, s. 389.

towiec poddaje się olbrzymiemu wysiłkowi i dyscy-
plinie, jest czysta miłość do gry” – pisze MacAloon. 
Sądzę, że w przypadku omawianej dyscypliny nale-
żałoby rozwinąć tę myśl o wartości takie jak uciecz-
ka przed codziennością czy poszukiwanie akceptacji 
w grupie. To zaś możliwe jest właśnie dzięki wciąż 
nieprofesjonalnemu rysowi tego sportu.

9. Zakończenie

We współczesnych wielkich miastach, niczym 
w pradawnych borach czy na starożytnych ste-
pach, rodzą się zbiorowości najrozmaitszego typu. 
Niektóre z nich szybko umierają, inne trwają bar-
dzo długo. Czasem pojawia się hierarchia, wyraź-
na struktura, czasem rodzi się instytucja; częściej 
grupy organizują się nieformalnie i nieświadomie. 
Betonowa dżungla metropolii inspiruje jednostki 
i zachęca do grupowania się. Napędzana rewolucją 
informacyjną i ideowym pluralizmem żywotność 
miasta co i rusz spontanicznie powołuje do życia 
kolejne plemiona, których członkowie w czasach 
nieskończonej prawie wariantywności swoich toż-
samości poszukują schronienia i utwierdzenia Ja, 
które utwierdza się poprzez My. Jednym z takich 
plemion, odwołującym się do pierwotnych związ-
ków, jest bez wątpienia społeczność Bike Polo. 
Ta nieliczna, ale bardzo żywotna grupa, współtwo-
rzy rzeczywistość nowoplemienną; rzeczywistość 
splątanych ze sobą, a jednocześnie wewnętrznie 
i  zewnętrznie odrębnych skupisk ukonstytuowa-
nych tym bardziej, im więcej w „chmurach” mass 
mediów i nowych mediów wariantów, rozwiązań 
i możliwości. Cieszę się, że mogłem spojrzeć na nią 
od środka. Obserwowanie i opisywanie niewielkiej 
komórki tego plastycznego ciała, które socjolo-
gowie zwykli nazywać społeczeństwem, było dla 
mnie fascynującą podróżą również w głąb świata, 
w którym sam w końcu żyję. Społeczność bike 
polo okazała się – jeżeli nie wzorcowym, to z pew-
nością trafnym – odzwierciedleniem nieustannej 
aktualności propozycji Michela Maffesoliego.
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Neotribalism in Krakow. Analysis of Bike Polo communities in Michel Maffesoli conception

In this article the author inspired by the concept of neotribalism proposed by Michel Maffesoli 
presents the results of his ethnographic research conducted in Krakow in 2013-2014. His 
object was a community organized around Bike Polo, a niche sport created by bicycle couriers.

The author assumes that the afore mentioned community can be described by the usage of a concept proposed 
by Maffesoli. In-depth interviews and participant observation brought an image of a grass-root community 
informally shaped by interactions between social actors. The described environment is characterized by 
its own structure, hierarchy, customs, behavior patterns and shared values. The relationship between the 
members of the specified group has a special kind of closeness and mutual help, which enables the celebration 
of male solidarity and fraternal intimacy by competition and fun. Participation in the group provides its 
members with the opportunity to find acceptance, which is an important alternative to socially preferred 
patterns of life, while providing a formalized method of implementation the need for escape and rebellion.

Being aware of his personal involvement, the author, who is a former member of the group, is looking 
for ways of alternative forms of cultural expression of the inhabitants of modern cities, paying special 
attention to the processes of formation within their bottom-up structures and groups. Bike Polo 
turned out to be a sport bringing together a variety of social actors in terms of their nationality and 
class origin, or the symbolic and cultural capital which they possess. The afore mentioned sport activity 
allowed the  emergence of the idea of a small group of enthusiasts in its diversity creating a dense 
population with  specific features - customs, emotionality, approach to sport  competition, and others.

Keywords: 
neotribalism, Maffesoli, Bike Polo, sport, autoetnography
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Shadowing jako 
budowanie relacji 

badacz–badany

Michał Mękarski Urodzony w 1986 roku, socjolog, doktorant w Instytucie 

Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

współpracownik i koordynator projektów badawczych w Centrum 

„Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM, realizator badań w obszarze 

kultury dla NCK, MKiDN, samorządów miast (m.in. Poznania, Gorzowa 

Wielkopolskiego, Słupska, Jarocina). Interesuje się partycypacją 

społeczną, metodami badań kultury oraz kulturą seniorów.
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„Kompetencje lokalnych liderów edukacji kul-
turalnej. Studium metod, mediów i warunków kul-
turalnego oddziaływania na mieszkańców polskich 
miast”1 – to tytuł projektu, którego działania związa-
ne z programowaniem, realizowaniem i analizowa-
niem danych2 sprawiły, iż postanowiłem podzielić 
się wyniesioną stąd wiedzą i doświadczeniem. Wska-
zana inicjatywa badawcza stanowiła dla mnie źródło 
inspiracji do opisania techniki badawczej jaką jest 
shadowing. Nie będę jednak prezentował wyników 
samych badań. Posłużę się analizą materiałów ba-
dawczych (raportów z obserwacji), aby ukazać nie-
wątpliwe zalety i trudności, z jakimi muszą zmierzyć 
się badacze terenowi, realizujący obserwację typu 
shadowing. Chciałbym, by  publikacja ta była nie 
tylko teoretycznym ujęciem tego tematu, ale żeby 
zawierała również praktyczną wiedzę i refleksje wy-
niesione przeze mnie ze zrealizowanych projektów. 

O projekcie badającym lokalnych liderów eduka-
cji kulturalnej

Zrealizowany w 2013 roku projekt wydaje się 
kolejnym istotnym działaniem diagnozującym ob-
szar edukacji kulturalnej w Polsce. Wyjątkowość 
ujęcia tego tematu w prezentowanym przedsięwzię-
ciu związana jest z przyjętym modelem badawczym, 
który koncentruje swoją uwagę nie na uczestnikach 
procesu edukacji kulturalnej, lecz na osobach, które 
ten system kreują. W przekonaniu naszego zespo-
łu badawczego najlepsze praktyki wynikają z kom-
petencji i siły oddziaływania liderów działających 
w różnego typu instytucjach i organizacjach zakorze-
nionych w danych wspólnotach lokalnych. Dlatego 
też warto przyjrzeć się bliżej tym jednostkom i sko-
rzystać z ich ogromnego zasobu wiedzy i doświad-
czenia w obszarze edukacji kulturalnej.

1 Ogólnopolski projekt badawczy Związku Miast Polskich 
oraz Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został dofi-
nansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Programu „Obserwatorium Kultury”.

2 W zakres tych działań wchodziło: pisanie wniosku, tworze-
nie narzędzi i dyspozycji badawczych, koordynacja i realiza-
cja badań terenowych w dwóch województwach oraz pisa-
nie końcowego raportu.

Projekt rozpoczął się w lutym od etapu desk re-
search, a zatem od analizy materiałów zastanych, 
publikacji, statystyk i raportów badawczych, zwią-
zanych z obszarem edukacji kulturalnej. Pierwszym 
przedsięwzięciem była organizacja otwartego semi-
narium naukowego pt. „Kulturalni Siłacze”. Dzięki 
odbywającym się w tym czasie prezentacjom, wy-
stąpieniom i dyskusjom badacze realizujący projekt 
mieli możliwość wymiany doświadczeń i poznania 
wieloaspektowych opinii oraz sugestii dotyczących 
kształtu badań. Dalsza realizacja inicjatywy nastąpiła 
poprzez szereg działań badawczych. Wykorzystywa-
ły one zarówno metody badań ilościowych (kwestio-
nariusz ankiety), jak i jakościowych (zogniskowane 
wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidu-
alne oraz obserwacje).

W dwóch miastach w każdym województwie 
przeprowadzono badanie ankietowe, kierowane 
do wyselekcjonowanej grupy osób. Chcieliśmy po-
znać szerokie spektrum opinii na temat edukacji 
kulturalnej. Dlatego włączyliśmy do etapu badań 
ilościowych cztery grupy, które w różnym stopniu 
– jako organizatorzy, bezpośredni edukatorzy i ani-
matorzy, nadzorujący i wytyczający polityki kultu-
ralne oraz dystrybuujący środki finansowe – kreują 
działania w obszarze edukacji kulturalnej. Wybór ba-
danych miast również nie był przypadkowy. Podczas 
etapu wstępnego wybraliśmy te  ośrodki miejskie, 
z których pochodzą organizacje i instytucje mogące 
szczycić się uzyskaniem największej liczby dofinanso-
wań dla swoich projektów w grantowych konkursach 
na działania związane z edukacją kulturalną3. Bada-
nia ilościowe z użyciem kwestionariusza ankiety re-
alizowane były zatem w każdym województwie oraz 
w 32 różnej wielkości miastach w całej Polsce.

Ponadto w każdym wojewódzkim ośrodku miej-
skim przeprowadzono etap badania jakościowego. 
Polegał on na organizacji zogniskowanego wywiadu 
grupowego z osobami reprezentującymi rożne grupy 
opinio- i kulturotwórcze danego miasta. Zaprosze-
nia na spotkania otrzymali m.in. dyrektorzy i pra-

3 Szczegółowe informacje o metodzie doboru miast oraz lista 
badanych miast znajdują się w końcowym raporcie.

cownicy instytucji kultury, przedstawiciele organiza-
cji kulturalnych działających w trzecim sektorze, sa-
morządowcy i dziennikarze. W sumie zrealizowano 
18 sesji fokusowych4.

Działania podjęte podczas opisanych wyżej 
dwóch etapów badawczych pozwoliły przeprowa-
dzić kolejny, zasadniczy etap –  obserwacje oraz 
indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi 
wcześniej przez środowisko w badanym mieście 
czterdziestoma ośmioma liderami, działającymi 
w  obszarze edukacji kulturalnej. Taki relatywnie 
długi model wyboru rodził w zespole obawy o sku-
teczność i trafność wskazania tych osób. Na szczęście 
niepokoje te okazały się nieuzasadnione. Zarówno 
podczas zogniskowanych wywiadów grupowych, jak 
i ankiet, badani (oczywiście w sposób anonimowy) 
chętnie wskazywali trzy osoby uważane przez nich 
za lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Zlicza-
jąc wszystkie głosy respondentów z danego miasta, 
zdobyliśmy niezbędną wiedzę o  konkretnych jed-
nostkach, do których można by udać się z prośbą 
o uczestnictwo w ostatnim etapie badań.

Podsumowując – we wszystkich działaniach ba-
dawczych udział wzięło 730 osób. Spośród nich po-
nad pół tysiąca (dokładnie 514) wypełniło kwestio-
nariusz ankiety podczas etapu badań ilościowych. 
Do tej liczby należy również dodać 168 uczestników 
zogniskowanych wywiadów grupowych oraz czter-
dziestu ośmiu liderów, z którymi przeprowadzono 
indywidualne wywiady pogłębione i obserwacje 
typu shadowing.

Warto w tym miejscu podkreślić, że podczas re-
alizowania projektu obserwacja lidera nie stanowiła 
metody kluczowej. Najistotniejsza zaś była kilkugo-
dzinna rozmowa badacza z tą osobą, która obejmo-
wała szereg tematów związanych z jego działalnością 
w obszarze kultury. Ten dialog przyniósł także naj-
więcej ciekawych informacji, pomysłów i rekomen-

4 Liczba wszystkich fokusów jest większa od liczby woje-
wództw, gdyż zespół badawczy podczas V Samorządowego 
Forum Kultury, organizowanego przez Związek Miast Pol-
skich w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadził dwa zogni-
skowane wywiady grupowe z samorządowcami z całej Polski.

dacji. Obserwację w przypadku tego projektu trak-
tować należy jako niezwykle ważny element, będący 
jego zwieńczeniem, umożliwiający poznanie pełne-
go obrazu badanych osób.

Pozwoliłem sobie w tym miejscu zaprezentować 
poszczególne etapy przedsięwzięcia z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, by ukazać jego skalę i  różno-
rodność użytych metod oraz działań badawczych5. 
Po  drugie w celu zilustrowania sposobu dotarcia 
do  najistotniejszego ogniwa badań – lidera. Proces 
etapowego docierania do wybranych osób, w mojej 
ocenie, miał również wpływ na relacje między wyło-
nioną jednostką a badaczem. Koncepcja i konstruk-
cja samego mechanizmu badawczego może ułatwić 
lub utrudnić zadanie badającemu w pozyskaniu oso-
by do badania. W tym przypadku wydaje się, iż dzięki 
niej osoby wybrane jako liderzy z większą śmiałością 
i chęcią wyrażały zgodę na udział w projekcie. Oto 
bowiem wskazana osoba została uznana za lidera nie 
przez obcych badaczy, lecz przez ludzi, którzy tworzą 
opiniotwórczą i kulturalną tkankę jej miasta.

Obserwacja jako metoda badawcza

Przyjrzyjmy się jednak bliżej metodzie badaw-
czej, jaką jest obserwacja. Definiuje się ją jako akt 
spostrzegania zjawisk6, polegający w naukach spo-
łecznych na selektywnym i planowym ich rejestro-
waniu7. Niektórzy z badaczy stwierdzają wręcz, że 
jest ona kluczową i pierwotną metodą badawczą: 
„nauka rozpoczyna się od obserwacji i musi ostatecz-
nie powracać do obserwacji dla potwierdzenia swo-
ich wyników”8. Arkadiusz Wódkowski zauważa, iż 

5 One również w pewnym sensie uniemożliwiły obserwacji 
bycie dominującą metodą w tym projekcie. Ograniczenia 
czasowe (roczny charakter projektu) oraz duża skala działań 
badawczych nie pozwoliła na to, by shadowing stał się klu-
czową techniką zbierania danych.

6 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne,  
tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2010, s. 106.

7 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnic-
two Grafitti BC, Toruń 2000, s. 143.

8 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005, s. 152.
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„obserwacja jest jednocześnie najbardziej prymityw-
ną i najbardziej nowoczesną spośród technik badaw-
czych”9. Metoda ta stanowi przecież w codziennym 
życiu podstawę naszych interakcji. Na co dzień każ-
dy z nas jest obserwatorem i komentatorem zacho-
wań innych osób. Obserwacja, traktowana jako me-
toda naukowa, cechuje się jednak systematycznością 
i świadomością w dążeniu do realizacji określonych 
wcześniej celów poznawczych. Nie może zatem za-
skakiwać fakt, iż w drugim tomie podręcznika PWN 
pt. Badania jakościowe. Metody i narzędzia czytamy, 
że jest „jedną z najważniejszych metod badawczych 
w naukach społecznych i zarazem jedną z  najbar-
dziej różnorodnych”10. Rodzaje i typy obserwacji 
ewoluowały i zmieniały się w czasie, dostosowując 
się również do wymogów zmieniającej się rzeczywi-
stości, tematów badań (zarówno problemów badaw-
czych, jak i  kontekstu naukowego) i posiadanego 
zasobu wiedzy metodologicznej.

Shadowing jako typ obserwacji

Shadowing (tłumaczony na język polski jako „by-
cie cieniem”11) to szczególny typ obserwacji. Polega 
on na towarzyszeniu osobie w pełnieniu przez nią 
roli społecznej, wykonywaniu czynności, przy czym 
obserwator – niczym cień – jest całkowicie pasywny, 
stara się nie przeszkadzać, stopniowo staje się „niewi-
dzialny”12. Ten rodzaj obserwacji, dokonany w natu-
ralnym środowisku badanych osób, pozwala opisać 
interesujące badaczy zjawiska w rzeczywistym kontek-
ście oraz umożliwia lepsze zrozumienie liderów dzięki 
spojrzeniu na warunki, w jakich pracują na co dzień, 
i ewentualnych problemów, z jakimi muszą sobie 

9 A. Wódkowski, Mystery Shopping – badanie jakości usług, 
[w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania mar-
ketingowe. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo GWP, 
Gdańsk, Sopot 2007, s. 223.

10 M. Ciesielska, K. Wolanik Boström, M. Öhlander, Obser-
wacja, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody 
i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012, s. 41.

11 Należy wspomnieć, że w niektórych opracowaniach polsko-
języcznych (Etnografia organizacji red. M. Kostera) pojawia-
ją się próby spolszczenia terminu shadowing jako „śledzenie”.

12 M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań 
terenowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003, s. 102.

radzić. Ponadto indywidualne podejście do tych wy-
branych osób ukazuje różnorodną gamę czynników 
mających wpływ na podejmowane przez nie decyzje. 

Barbara Czarniawska, opisująca shadowing jako 
nową technikę badań terenowych, twierdzi, iż „tra-
dycyjna etnografia już nie wystarcza”13. Jako dowód 
przedstawia aktualne trudności badaczy – obserwa-
torów, związane ze złożonym charakterem uczest-
nictwa, wielością przestrzeni, niespotykaną wcze-
śniej dynamiką czasu i szybkim tempem zdarzeń, 
które mają oni obserwować. W jej ocenie możliwym 
rozwiązaniem jest rodzaj „ruchliwej etnologii – tech-
nik badań terenowych, które pozwolą na uchwyce-
nie życia i pracy ludzi, którzy szybko przenoszą się 
z miejsca na miejsce i posługują się nowoczesnymi 
środkami komunikacji”14. Jedną z takich technik jest 
właśnie shadowing.

Termin ten można rozumieć jako towarzyszenie 
badanej osobie w codziennej pracy (spotkaniach, 
zebraniach, „wyjściach”, itp.) i notowanie obser-
wacji, spostrzeżeń i zdarzeń, a także robienie do-
kumentacji fotograficznej. Podczas badania można 
również poszerzyć spektrum działań poznawczych, 
przeprowadzając wywiady z obserwowaną jednost-
ką czy też ludźmi z jej otoczenia. Ma się też możli-
wość, za zgodą badanego, dokonania analizy jego 
listów, notatek i dokumentów. 

Zalety zastosowania shadowingu

Jakie zalety przyniosło zastosowanie tego rodza-
ju obserwacji w prezentowanym projekcie badaw-
czym? Dzięki wykorzystaniu tej techniki można 
było bezpośrednio zaobserwować liderów edukacji 
kulturalnej podczas ich pracy. Pozwoliło to poddać 
analizie kompetencje, sposoby myślenia i realizo-
wania zadań, stosowane przez nich modele komu-
nikacyjne czy style kierowania zespołem. Badacze 
dzięki obserwacji lepiej poznali nie  tylko samych 

13 W ten sposób autorka nazywa podtytuł swojego rozdzia-
łu. Zob. B. Czarniawska, Nowe techniki badań terenowych: 
shadowing, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. 
Metody i narzędzia, s. 69.

14 Ibid., s. 72.

badanych i relacje interpersonalne związane z pracą 
przy projektach edukacyjnych, ale także środowisko, 
otoczenie, miejsce, warunki, w jakich oni działają. 
Na pełny obraz badawczy złożyło się zastosowanie 
przez obserwatorów zarówno technik opisu (notatek 
badawczych), jak  i  fotograficznych metod pozwa-
lających gromadzić dokumentację wizualną. Foto-
grafie, które zostały w późniejszym etapie poddane 
analizie, stanowiły element „dowodu podpierające-
go wnioski lub (…) ilustracji dla wniosków uzyska-
nych z badań”15. Celem projektu było sformułowa-
nie charakterystyki i uwarunkowań różnorodnych 
kompetencji liderów. Shadowing pozwolił zognisko-
wać uwagę szczególnie na zdolnościach  komunika-
cyjnych osób zajmujących się edukacją kulturalną. 
Tak, by poznać jakość i różnorodność użytych me-
diów oraz modele komunikacji liderów z własnym 

15 K.T. Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badaw-
cze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, 
„Przegląd Socjologii Jakościowej” 1 (1) 2005, s. 44–46, 49.

zespołem i odbiorcami kreowanej przez nich oferty 
kulturalnej. Technika ta pozwala uzyskać „dostęp 
do wiedzy milczącej” dzięki bliskim i  mobilnym 
kontaktom z badaną osobą i wykorzystać wiedzę „lo-
kalną” do pełnego („gęstego”) opisu problemu ba-
dawczego16. Dodatkowo rola badacza-obserwatora, 
który sam nie uczestniczy w wydarzeniach, a „tylko” 
je z boku obserwuje, pomaga w „zachowaniu dystan-
su i poczuciu obcości”17. Jest to szczególnie istotne, 
gdyż często podczas obserwacji pokusa, by  stać się 
„tubylcem” prowadzi do  zniekształceń w percepcji 
i w efekcie do „zaciemniania”, lub częściej „podko-
lorowania” rzeczywistości. W ocenie Barbary Czar-
niawskiej główną zaletę tej techniki stanowi „po-
znawanie w duecie – świat dostępny jest przez oczy 
(i ciało) zarówno obserwowanego, jak obserwatora. 
Obserwacja jest czterostronna – obserwowany i ob-
serwujący obserwują się nawzajem i każdy z nich ob-
serwuje te same sytuacje i zdarzenia: taka lustrzanka, 
żeby użyć fotograficznej metafory”18.

Wydaje się, że shadowing, jako szczególny typ 
obserwacji, jest narzędziem niezwykle pomocnym 
przy badaniu charakterystyki i uwarunkowań róż-
norodnych kompetencji, w szczególności komuni-
kacyjnych i interpersonalnych, którymi posługują 
się badani w swoich działaniach. Wydają się one być 
kluczowe dla osób przewodzących zespołami, a bar-
dzo często należą do sfery niedeklaracyjnej i również 
nie do końca uświadamianej przez samych liderów. 
Dzięki bezpośredniej obserwacji przywódcy w natu-
ralnym kontekście miejsca i ludzi, z którymi działa 
na co dzień, możliwe było zdobycie informacji niede-
klaratywnych. Nie udałoby się ich uzyskać przy po-
mocy innych metod. Posłużę się przykładem pocho-
dzącym z projektu19. Podczas obserwacji, która miała 
miejsce na sali prób jednej z badanej instytucji kultu-
ry, zauważyłem „dziwne” przedmioty. Były to cztery, 

16 M. Ciesielska, K. Wolanik Boström, M. Öhlander, op. cit., 
s. 50–55.

17 B. Czarniawska, op. cit., s. 86.

18 Ibid., s. 87.
19 M. Mękarski, Shadowing i mystery shopping jako metody bada-

nia kultury, „Roczniki Kulturoznawcze” 1 (5) 2014, s. 61–62.
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dużych rozmiarów (ok. 2 m x 2 m x 1 m), falowane 
podesty z tkaniny imitującej trawę. Lider, zapew-
ne widząc moje zainteresowanie, zaczął opowiadać 
o tych rekwizytach scenicznych, które stanowiły nie-
zbędny element wystroju jednego z przedstawień. Jak 
się okazało, znalazły się tam, gdyż badana instytucja 
nie miała jeszcze odpowiedniego magazynu, nadają-
cego się do ich przechowywania (przykład zdobytej 
wiedzy z  zakresu warunków materialnych/ lokalo-
wych). Co  istotniejsze, owe podesty musiały być 
stabilne i mobilne, by móc swobodnie przemieszczać 
się po całej scenie. W związku z tym konstrukcja wy-
magała mechanizmu wysuwanych kół. Lider miał 
możliwość obserwacji pneumatycznych, sterowa-
nych elektronicznie, mechanizmów, zastosowanych 
w oryginalnych rekwizytach we Francji (skąd pocho-
dził pierwowzór spektaklu). Problem tkwił w  tym, 
że koszt wykonania ich w Polsce wynosił około 
24  000  zł. Pomocne, w aspekcie braku tak  znacz-
nych środków finansowych, okazały się umiejętności 
i wiedza wyniesiona przez lidera ze  szkoły średniej, 
technikum samochodowego. Podczas rozmowy opo-
wiedział on o tym, jak wykorzystał swoje kompeten-
cje techniczne do  stworzenia mechanizmu szybko 
wysuwanych kół, który kosztował jedynie 2000  zł. 
Ten przykład ukazuje, że zdobycie informacji o spe-
cyficznych kompetencjach, z  jakich korzysta lider 
podczas swych działań, byłoby raczej niemożliwe, 
gdybyśmy zastosowali inne metody badawcze.

Relacja badacz–badany: początki „znajomości”

Zanim przyjrzymy się relacji na polu badacz–ba-
dany, to warto zauważyć, iż jej początek nie znajduje 
się w momencie pojawienia się badacza terenowego 
w miejscu, w którym pracuje lub działa lider. Pierw-
szy kontakt następuje wcześniej, w sposób pośredni, 
przeważnie telefoniczny. Co  również jest istotne, 
gdyż zdecydowanie łatwiej jest odmówić uczestnicze-
nia w badaniu nieznanej, dzwoniącej osobie niż ba-
daczowi podczas bezpośredniego kontaktu. W przy-
padku tego projektu niezwykle rzadko mieliśmy 
do czynienia z sytuacją odmowy udziału w projekcie. 
Już sam ten fakt świadczy o otwartości liderów, goto-
wych na nowe kontakty i doświadczenia.

Wydaje się, iż zgoda na udział w badaniu wyni-
kała z kilku czynników. Miały one w różnym stop-
niu wpływ na decyzję poszczególnych jednostek. 
Z jednej strony zgoda była niewątpliwie wynikiem 
cech osobowościowych badanych ludzi, którzy 
przecież nieprzypadkowo zostali wskazani jako „li-
derzy edukacji kulturalnej”. Edukacji wymagającej 
przecież od osób ją realizujących umiejętności pro-
wadzenia dialogu i komunikowania się z różnymi 
środowiskami. Truizmem wydaje się dostrzeżenie 
zależności między koniecznością bycia widocznymi 
i docenionymi a wskazaniem danych liderów przez 
przedstawicieli różnego rodzaju środowisk. Liderzy 
nie mogliby tego osiągnąć, a z pewnością byłoby 
to  znacznie utrudnione, bez otwartości. Z  drugiej 
strony chęć uczestnictwa mogła być wynikiem przy-
pisania badanej osobie roli przywódcy. Samo słowo 
„lider” wywołuje pozytywne skojarzenia –  to prze-
cież zwycięzca, wódz, osoba prowadząca innych. 
Dodatkowo stanowiło to oczywistą nobilitację, gdyż 
takiego wyboru dokonało środowisko osób zwią-
zanych z lokalnym życiem kulturalnym. Niemniej 
istotnym czynnikiem, wpływającym na chęć udzia-
łu badanych osób w projekcie, wydaje się również 
po  prostu ciekawość tego, co  ich  czeka. Wybrani 
liderzy pierwszy raz mieli możliwość uczestniczenia 
w takim przedsięwzięciu. W związku z tym raporty 
obserwacyjne większości badaczy terenowych zawie-
rają zapisy podobne do poniższych:

(…) spotkałem się z życzliwością i zainteresowa-
niem. Nie miałem większego problemu z przeko-
naniem lidera i zachęceniem do wzięcia udziału 
w badaniu20 

20 Pojawiające się w tekście cytaty są fragmentami rapor-
tów obserwacyjnych, które zostały sporządzone przez 
badaczy terenowych podczas shadowingu badanych lide-
rów. Wszystkie stanowiły materiał badawczy w projekcie 
„Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. 
Studium metod, mediów i warunków kulturalnego od-
działywania na mieszkańców polskich miast”. Dla zacho-
wania anonimowości badanych osób nie prezentuję ich 
szczegółowych przypisów. Niemniej jednak, na potrzeby 
niniejszej publikacji, szczególnie korzystałem z opracowań 
własnych oraz Filipa Wróblewskiego i Alicji Gojlik.

Podczas pierwszej, telefonicznej rozmowy, którą 
przeprowadziłam (…) w  celu umówienia się na 
obserwację i na wywiad, okazała zdziwienie, że to 
ona została wybrana, i od razu zapytała i zażarto-
wała: «Czym to grozi?». Chętnie umówiła się na 
obserwację (…).

Wielu badanych reagowało bardzo podobnie, 
kiedy od badaczy dowiadywało się, iż to oni zo-
stali wskazani jako liderzy. Przeważało zdziwienie 
i zaskoczenie takim wyborem, co można odczyty-
wać jako wyraz pewnej skromności lub kokieterii. 
W niektórych przypadkach wybrana osoba wyrażała 
przekonanie, iż została wskazana ze względu na peł-
nioną przez siebie funkcję czy zajmowane stanowi-
sko, a sama „tylko” dobrze wykonuje swoje działania 
na polu kultury. Przykładem takiego sposobu myśle-
nia może być następująca wypowiedź:

Przekonywała mnie o tym, że nic nadzwyczaj-
nego nie uda się zaobserwować, ale jeśli chcę, 
to  mnie zaprasza. Odczułem jednak, że dla li-
derki nie jest to wymarzona sytuacja, że ktoś 
przez cały dzień będzie się przyglądał pracy innej 
osoby. Próbowała mnie przekonać, że wybór jej 
osoby wiąże się z funkcją jaką pełni (…) i nie jest 
przekonana o jego słuszności.

Relacja badacz–badany: dynamika i nieufność

Zamieszczony wyżej fragment notatki badacza 
terenowego z obserwacji pokazuje również kluczo-
wy aspekt relacji badacz–badany, który związany 
jest z nieufnością. Ten czynnik, nigdy zresztą niewy-
rażony wprost, powiązany jest z dwoma obszarami 
nieznanymi osobie obserwowanej. Z jednej strony 
z nieznajomością osoby badacza, gdyż, oprócz bar-
dzo rzadkich sytuacji, w których znał on wcześniej 
wskazaną osobę, w większości przypadków mieliśmy 
do czynienia z budowaniem relacji dwóch obcych 
dla siebie osób, o czym może świadczyć wypowiedź: 

Podczas samego badania na początku liderka 
była bardzo sceptycznie nastawiona do niego. 
Traktowała mnie jako osobę z dużego miasta. 
Mówiła: «wam nie mieści się w głowie, że w ta-

kim małym mieście ludzie robią coś za darmo, 
nie mając z tego nic». Z czasem „przekonałem” 
ją jednak, że jestem „swój”.

Z drugiej strony nieufność związana była rów-
nież z niepełną znajomością zasad badania. Oczy-
wiście badacze terenowi opowiadali wskazanym li-
derom o tym, na czym polegać będzie obserwacja 
i  według jakich zasad powinna się ona  odbywać, 
lecz nieprzypadkowo użyłem tu  słowa „powinna”. 
Otóż definicja obserwacji typu shadowing, jaką za-
prezentowałem na początku tego artykułu, stano-
wi pewną ideę, model, do którego należy dążyć, 
ale jest on niezwykle trudny do  pełnej realizacji. 
W tym momencie dochodzimy do kwestii pomoc-
nej w zrozumieniu relacji badacz–badany i trudno-
ści, jakie się z  nią wiążą. W mojej ocenie najważ-
niejszą cechą tego typu obserwacji jest jej dynamika 
i nieprzewidywalność. Ten szczególny rodzaj relacji 
badawczej traktować trzeba w kategoriach procesu. 
Jego istota wiąże się z dynamiką, polegającą na cią-
głym i  wspólnym „budowaniu”, współkreowaniu 
relacji i przestrzeni badania przez obie strony. Prze-
strzeni traktowanych zarówno dosłownie –  jako 
miejsc, do  których zostajemy, jako obserwatorzy, 
wpuszczeni przez badaną osobę, jak i metaforycz-
nie – jako poziomów uzewnętrznienia się badanego 
przed obserwującym go badaczem21. To od śledzo-
nego lidera zależy stopień „wtajemniczenia” swego 
„cienia” i  to, co pozwoli mu zobaczyć. Czy zechce 
w pełni wpuścić go do swojego życia? Czy spróbuje 
tak ułożyć działania czy plan dnia, by pokazać tylko 
jego część? To jednak nie oznacza, że badana osoba 
„przewodzi” tej relacji i  ją w pełni kontroluje. Dy-
namika i nieprzewidywalność zdarzeń i  zachowań 
sprawia, iż związki między badaczem a  badanym 
są konstruowane „tu i teraz”, w danym momencie. 
Ze  względu na  pewną przypadkowość wydarzeń, 
tak najzwyklejszych, jak choćby niezapowiedziane 
wizyty innych osób, nagłe telefony, rozmowy i spo-

21 W myśl czterech wymiarów dystansów w przestrzeni inter-
personalnej (intymnego, osobistego, społecznego, publicz-
nego), opisanych przez Edwarda T. Halla. Zob. E.T. Hall, 
Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawskie Wydaw-
nictwo Literackie MUZA, Warszawa 2001, s. 145–165.
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tkania z przypadkowymi osobami, żadna ze stron 
nie może w pełni kontrolować rozwijających się re-
lacji. Mimo to, biorąc pod uwagę fakt, iż obserwacja 
liderów odbywała się w miejscu ich pracy czy dzia-
łalności, badany może czuć się pewniej. Obserwacja 
zachodzi w dobrze znanej mu przestrzeni, w której 
nic nie powinno go zaskoczyć. Dlatego aspekt ten 
jest kolejnym czynnikiem wpływającym na relacje 
badacz–badany, a w zasadzie: gość–gospodarz. Prze-
waga znajomości miejsca i ludzi, sprawia, że badacz 
zostaje niejako automatycznie wpisany w rolę gościa, 
oprowadzanego przez gospodarza – również wypeł-
niającego swoją rolę. Uwydatnia się to szczególnie 
silnie, gdy lider, jak na dobrego gospodarza przysta-
ło, pokazuje miejsce swojej pracy.

Potem przez około dwadzieścia minut oprowa-
dzał mnie po wszystkich miejscach w instytucji. 
Weszliśmy do wszystkich pokoi. Przywitaliśmy się 
ze wszystkimi osobami tam pracującymi.

Badacz jest zatem „obcym”, któremu lider poka-
zuje i objaśnia swój świat, do którego go „wpuścił”. 
To swoiste wtajemniczenie, a w szczególności role i, 
przypisane im, reguły oraz normy gościa i gospodarza 
sprawiają, że relacje na linii obserwator–lider nie na-
leżą do prostych. Badacz powinien zawsze podążać za 
obserwowaną osobą niczym cień. Jak zachować się w 
momencie, gdy obserwowany stawia warunki, wy-
znacza granice? Nie można przecież, będąc gościem, 
odrzucać propozycji czy sugestii gospodarza. W rela-
cji między dwoma osobami mamy zatem sytuację cią-
głego testowania wzajemnych zależności, oczekiwań 
i przesuwania granic. Z jednej strony obserwatora, 
wypełniającego skrupulatnie narzuconą mu podczas 
projektu rolę „cienia”, a  z  drugiej obserwowanego, 
który przecież może dopiero w trakcie badania uświa-
domić sobie, że nie ma ochoty w nim uczestniczyć.

Kiedy przyjechałem (…) powitał mnie słowami, 
że chciał odwołać moją wizytę, ale nie mógł się 
do mnie dodzwonić, bo zgubił mój numer. (…) 
Cała ta sytuacja wpłynęła na wizytę, która nie na-
leżała do bardzo sympatycznych i przyjemnych. 
Cały czas miałem wrażenie, że lider chce mi po-

wiedzieć, że nie ma ochoty na takie spotkanie, 
niepotrzebnie się na nie zgodził (…) od początku 
szukał jakiejś wymówki, żeby spotkanie zakoń-
czyć (tak żeby mnie nie urazić). W pewnym mo-
mencie poinformował mnie, że ma bardzo ważne 
szkolenie (…) i musi tam pojechać. Jestem święcie 
przekonany, że szkolenie było idealnym wyjściem 
z tej niewygodnej dla niego sytuacji.

Trudność relacji między obserwatorem a obser-
wowanym dodatkowo pogłębia świadomość bada-
cza, że dostęp do badanego nie jest gwarantowany raz 
na zawsze. Inne osoby, z którymi śledzona jednostka 
się spotyka, mogą nie wyrazić zgody na obecność 
kogoś postronnego. Poza tym możliwe jest, że lider 
w dowolnej chwili się wycofa i nie będzie chciał kon-
tynuować badania. W takich sytuacjach z pomocą 
przychodzi kilka reguł życia społecznego, determinu-
jących nasze działania. Szczególnie ta dotycząca zaan-
gażowania i konsekwencji. Skoro już wcześniej lider 
zgodził się, a badacz przyjechał, nietaktownie byłoby 
się wycofać22. Innym, również wartym odnotowania 
czynnikiem, wpływającym na relacje i zależność ob-
serwatora od badanej osoby, jest poczucie wdzięcz-
ności tego pierwszego względem drugiego, który 
zgodził się wziąć udział w projekcie. W końcu trzeba 
było przeprowadzić badania z tą właśnie, wskazaną 
przez środowisko danego miasta, osobą.

Relacja badacz–badany:  
wpływ obecności obserwatora

Osobnym, niezwykle istotnym elementem 
w  analizowanych relacjach między liderem a  jego 
„cieniem”, jest wpływ obecności badacza na prze-
bieg samego procesu badawczego i pojawiające się 
przy tej okazji pytanie: czy można go wyeliminować? 
A jeśli tak, to w jaki sposób? Wydaje się, że mrzonką, 
niemożliwym do spełnienia postulatem jest całko-
wite zniwelowanie oddziaływania badacza na zacho-
wanie obserwowanej osoby. Warto w tym miejscu 
przytoczyć relacje „cienia”:

22 R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i prak-
tyka, tłum. B. Wojciszke, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 
2010, s. 76–78, 86–95.

Rozmowa ma oficjalny ton, widać, że przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest moja obecność. Lider 
zwraca się do podwładnego po imieniu, tamten, 
nie mogąc „wyczuć” sytuacji, zachowuje ostrożny, 
serwilistyczny ton. Czuć sztuczność całej sytuacji.

Kolejny dowód to inne, podobne słowa:

Od samego początku rozmowy mam wrażenie, 
że jest ona niezwykle sztuczna i właściwie została 
dużo wcześniej „ustawiona”. Lider właściwie wie, 
co zostanie powiedziane (z czym zdradza się raz 
czy dwa), zaś rozmówca (…) wychodzi niezwykle 
przesadnie (…) toporność dialogu pogłębia się, 
gdy lider porusza kwestie, na które rozmówca nie 
bardzo wie, jak ma, bądź powinien odpowiedzieć, 
by spotkało się to z aprobatą lidera (czy będą to 
odpowiedzi, które powinienem usłyszeć).

Jednak upływ czasu i związane z nim „przyzwy-
czajenie się” uczestników badania do nowej sytuacji i 
obecności obserwatora, może ograniczyć oddziaływa-
nie badacza, czego przykładem jest kontynuacja zapi-
sów raportu obserwacyjnego wyżej opisanej sytuacji:

(…) Jakiś czas później, wraz z tokiem rozmowy 
mężczyźni odprężają się, coraz mniej uwagi zwra-
cają na mnie, co owocuje gładkim omówieniem 
kwestii merytorycznych.

Jak możemy dostrzec w przytoczonych fragmen-
tach notatki sporządzonej na podstawie obserwacji, 
w  kwestii związanej z relacją badacz–badany nie-
zwykle istotną rzecz stanowi świadomość bycia śle-
dzonym i, w pewnym sensie, ocenianym, a właści-
wie – obserwowanym pod kątem wykorzystywanych 
kompetencji. To jest szczególnie ważne w przypadku 
opisywanego projektu. Zwróćmy bowiem uwagę na 
sam tytuł badania: „Kompetencje lokalnych lide-
rów…”. Nie pozostawia on wątpliwości co do tego, 
kto jest obiektem obserwacji i jakie aspekty aktywno-
ści będą badane. Liderów traktowano jak ekspertów, 
osoby kompetentne, wskazane przez nieprzypadko-
wo wybrane, opiniotwórcze środowisko badanych 
miast. A celem projektu nie było weryfikowanie 
dokonanych w ankietach i podczas paneli wyborów. 

Liderzy nie musieli niczego „udowadniać”. Ponadto 
badacz gwarantował im pełną anonimowość w koń-
cowym raporcie. Mimo tego nie udało się wykluczyć 
różnego rodzaju form autokreacji badanych. Kiero-
wania wrażeniem, które wynika z chęci korzystne-
go ukazania siebie w oczach innych. Odwołując się 
do modelu dramaturgicznego w teorii Ervinga Gof-
fmana, zauważyć należy pewnego rodzaju pułapkę23. 
O  ile  w  modelu wspomnianego socjologa można 
schować się „za kulisami” i przygotować do „wystę-
pu”, tak w przypadku shadowingu jest to  albo wy-
kluczone, albo poważnie utrudnione. Dużą rolę od-
grywa tu fakt, że obserwator–cień pójdzie z badaną 
osobą za te „kulisy”. Autokreacja i gra wizerunkiem 
osoby obserwowanej, celowa i uświadamiana – bądź 
nie do końca uświadamiana i w pełni kontrolowana 
przez badaną osobę – może stać się bronią obosiecz-
ną24 i, w momencie rozszyfrowania jej nienaturalno-
ści, przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Za-
miast pokazać korzystne strony lidera – ujawnić two-
rzenie nieprawdziwego wizerunku. Przykładem takiej 
sytuacji jest kolejny fragment raportu z obserwacji:

Na chwilę opuściłem lidera, udając się do toalety. 
Wracając do biura lidera, przypadkiem usłyszałem 
fragment rozmowy telefonicznej, jaką prowadził 
z podwładnym pod moją nieobecność. Uprzedził 
go o mojej obecności oraz o tym, że zamierza ze 
mną przyjechać do  [oddziału placówki]. Padło 
stwierdzenie, że gość to «jest osoba badająca naszą 
instytucję pod kątem wizerunkowym». Wobec 
czego lider zleca przygotowania powitalne: «weź 
tam przygotuj kawkę, ciastka». Lider poniewcza-
sie spostrzega mój powrót, momentalnie zmienia 
temat rozmowy.

Lider zwraca się do mnie z pytaniem o zgodę 
na  to, by mógł pójść napisać pismo. Sytuacja 
ta  ostatecznie uzmysławia mi, w jakim stopniu 
podporządkował swój dzień pracy wywarciu 
na mnie jak najbardziej pozytywnego wrażenia.

23 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. 
H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo Aletheia, 
Warszawa 2008, s. 140–142.

24 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Alert, Psychologia społecz-
na: serce i umysł, tłum. A. Bezwińska et. al., Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, Warszawa 1997, s. 254–257.
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Po zakończeniu badania, powodowany rozma-
itymi uczuciami, zacząłem się zastanawiać nad 
przyczyną sprzeczności odczuć żywionych wobec 
lidera oraz skomplikowaniem sytuacji badawczej, 
szczególnie przez wzgląd na zniechęcenie i  zmę-
czenie osobą lidera i koniecznością ciągłego z nim 
przebywania. (…) Wrażenie, jakie odniosłem 
o liderze po zakończeniu dnia pracy, zostało spo-
wodowane jego nadmiernym usiłowaniem i stra-
tegią przypodobania się za wszelką siłę (mnie, po-
strzeganemu jako osoba oceniająca i wyrokująca), 
co odniosło skutek odwrotny od zamierzonego.

Relacja badacz–badany:  
kompetencje obserwatora

W przytoczonych fragmentach raportu obserwa-
cyjnego dostrzec można również kolejny element, 
który co prawda nie wpływa na relacje badacz–ba-
dany, ale z pewnością pokazuje wysoki poziom zło-
żoności i trudności tego typu obserwacji. Tą niezwy-
kle ważną cechą, szczególnie w przypadku ciągłego 
i dynamicznego procesu śledzenia, są kompetencje, 
doświadczenie i spostrzegawczość, umiejętność wyłu-
skiwania odpowiednich szczegółów przez badaczy te-
renowych. To wyłącznie od nich zależy jakość zgro-
madzonego materiału, poddawanego dalszej analizie:

W mowie ciała zarówno lider, jak jego rozmów-
ca zachowują zamkniętą postawę ciała – krzyżują 
ręce i nogi, unikają długich spojrzeń, często mają 
spuszczony wzrok.

[Badana instytucja, w której działa lider jest] in-
stytucją silnie sfeminizowaną, pracownicy płci 
męskiej stanowią zdecydowaną mniejszość w ze-
spole, są przy tym mniej widoczni, tak jakby 
wygospodarowywali dla siebie osobną niszę śro-
dowiskową względem kobiet, z którymi pracują. 
(…) Lider przy współudziale pozostałych kobiet 
omawia kwestie związane z logotypami partnerów 
i patronów organizowanego festiwalu. Kobiety 
tworzą niejako wianuszek, z prawej i z lewej ota-
czając siedzącą koleżankę, która przy użyciu lapto-
pa demonstrowała stan spraw i detale plastyczne. 
W trakcie rozmowy stojące panie przesuwają się, 
tworząc z pleców rodzaj muru przed mężczyznami 

siedzącymi w pomieszczeniu. Panowie wykonują 
swoją pracę, każdy siedząc przy swoim biurku, nie 
odzywają się między sobą i nie próbują włączać 
w rozmowę prowadzoną przez panie. Kobiety 
nie próbują angażować mężczyzn we własną kon-
wersację. Ich obecność jest milcząca i czuje się, że 
taką ma pozostać.

Jakość obserwacji uzależniona jest zatem od ba-
dacza i jego kompetencji obserwacyjnych. Od tego, 
czy potrafi dostrzec istotne szczegóły, wychwycić 
kluczowe momenty rozmowy i obserwowanych sy-
tuacji – również te zapisane w mowie ciała, gestach 
niewerbalnych. Ocena i analiza śledzonych zjawisk 
nie jest zadaniem prostym. Należy pamiętać o tym, 
o czym pisze Michael Angrosino:

Wszyscy mamy tendencje do postrzegania otacza-
jących nas rzeczy przez filtry. Czasami obecność 
tych filtrów stanowi niezbywalny aspekt metody 
badawczej (to np. nasze teorie czy ramy analitycz-
ne), czasami jednak są one po prostu społecznymi 
artefaktami: to gotowe sądy na temat rzeczywisto-
ści, które są przypisane do środowiska społecznego 
czy kulturowego, z którego się wywodzimy, naszej 
płci kulturowej, naszej grupy wiekowej i tak dalej. 
Dobrzy etnografowie starają się mieć świadomość 
tych ostatnich czynników (…) i co za tym idzie, 
brać je w nawias. Nigdy nie jesteśmy w stanie wy-
zbyć się ich całkowicie25.

Warto zauważyć, że czasami pozyskane informa-
cje, dane czy spostrzeżenia badacza mogą być sprzecz-
ne ze sobą i wzajemnie się wykluczać. Przykładem 
jest jedna z obserwacji, w której lider podczas pogłę-
bionego wywiadu deklaruje swoją otwartość, mówi 
o „stawianiu” na młodych ludzi i partycypacyjnym 
charakterze prowadzonej przez siebie instytucji. Na-
tomiast w czasie przyglądania się mu można zauwa-
żyć, że zbywa młode osoby, które chciały nieodpłat-
nie skorzystać z miejsca w instytucji w celu prowa-
dzenia prób zespołu muzycznego. Które oblicze lide-
ra jest prawdziwe? Jaki tak naprawdę jest? Otwarty 
i pomocny w rzeczywistości czy tylko we własnych 

25 M. Angrosino, op. cit., s. 81.

deklaracjach? Wydaje się, że niewłaściwym rozwią-
zaniem tego dylematu byłoby stawianie jednego 
ze źródeł pozyskiwania danych wyżej nad innym, 
jak chociażby uznania obserwacji zachowań lidera 
w  realnym kontekście za przynoszącą pewniejsze 
dane niż rozmowa z badanym i jego opinie. Badacz 
może przecież błędnie lub nietrafnie zinterpretować 
pewne przesłanki, jak też nie rozumieć choćby lo-
kalnych kontekstów sytuacji, nie będąc przecież ich 
świadkiem na co dzień. Lider natomiast może mieć 
po prostu „gorszy dzień” lub wiedzieć więcej, mając 
wcześniejsze złe doświadczenia z tą grupą młodzieży. 
Tego nie wiemy i, jeśli obserwator nie będzie chciał 
czy też mógł pogłębić tego wątku, nie będziemy wie-
dzieć. W tym kontekście badacze terenowi powinni 
pamiętać o złożoności i wieloznaczności obserwowa-
nej rzeczywistości.

Ludzkie zachowania są wieloznaczne, a sposób ich 
interpretacji zależy zarówno od tego, jakie treści akty-
wizują spostrzegane akty i jakie treści są już na wstę-
pie aktywne w umyśle osoby spostrzegającej26.

Relacja badacz–badany: pułapki

Trudności w obiektywnej obserwacji oraz w oce-
nie sytuacji i badanych osób związane są również 
z  szeregiem pułapek, jakie czekają na niedoświad-
czony „cień”. Jedną z nich jest niedocenianie swojej 
roli patrzącego, którego obecność wpływa na śledzo-
ne otoczenie. Badacz terenowy musi mieć świado-
mość „efektu obserwatora”, a więc „tendencji ludzi 
do zmiany zachowań w sytuacji, kiedy są oni świa-
domi faktu, że ktoś ich obserwuje”27. Drugą pułapką 
jest fraternizacja. Autorzy książki Analiza badań ja-
kościowych słusznie zauważają:

(…) mamy dwa możliwe źródła stronniczości: 
wpływ badacza na przypadek i wpływ przypadku 
na badacza (…) kooptacji, stania się swojakiem, 
przyswojenia uzgodnionej czy uznanej za oczywistą 
wersji lokalnych zdarzeń. (…) Badacz, który stał 

26 B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa 2011, s. 148.

27 M. Angrosino, op. cit., s. 117.

się swojakiem, pozostaje swojakiem także w trakcie 
analizy. Badacz, który oddziaływał na  terenie ba-
dań niepojętymi dla siebie drogami, także w trakcie 
analizy pozostaje nieświadomy swojego wpływu28. 

Niebezpieczne, gdyż naruszające zasadę bez-
stronności, bratanie się z badaną osobą nie pozwala 
bowiem na realną ocenę jej zachowań. Kiedy taka 
sytuacja ma miejsce, może doprowadzić do kon-
kluzji opisanej przez Whyte’a: „Zacząłem jako nie-
uczestniczący obserwator, a skończyłem jako nieob-
serwujący uczestnik”29.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę 
na inne pułapki, znane dzięki badaniom z zakre-
su psychologii społecznej. Jedną z nich jest efekt 
pierwszeństwa, będący wynikiem tego, iż informacje 
otrzymane jako pierwsze dostarczają pozyskanym 
w dalszej kolejności danym kontekstu interpretacyj-
nego. Jeśli zatem pierwotne wrażenie, jakie zrobiła 
na nas badana osoba jest dobre (lub złe) to oddzia-
ływać może ono na przypisanie kolejnych cech tej 
osoby w taki sposób, że koncentrujemy się wyłącz-
nie na jej dalszych pozytywnych (lub negatywnych) 
cechach. Kolejną psychologiczną pułapkę stanowi 
efekt pozytywności, czyli: 

mechanizm automatycznego formułowania ocen 
wartościujących (…) [polegający] na przenie-
sieniu pozytywnego lub negatywnego stanu do-
świadczanego przez osobę oceniającą na ocenianą. 
Jeżeli czujemy się dobrze, oceniamy nową osobę 
pozytywnie. Jeśli źle – oceniamy ją gorzej. Mecha-
nizm ten działa głównie w odniesieniu do osób 
nieznanych (w stosunku do których nie mamy 
jeszcze wykształconej żadnej postawy) i  może 
mieć całkowicie nieświadomy charakter30.

Cytowany wyżej Bogdan Wojciszke ukazuje 
jeszcze inny mechanizm - efekt aureoli, czyli wpływ 

28 M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, 
tłum. S. Zabielski, Wydawnictwo Trans Humana, Biały-
stok 2000, s. 274.

29 Cyt. za:Ibid., s. 276.

30 B. Wojciszke, op.cit., s. 142.
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urody i atrakcyjności na postrzeganie innych osób. 
Efekt ten polega na skłonności do  przypisywaniu 
ogólnie pozytywnej oceny osobom fizycznie atrak-
cyjnym, a ta „opinia «promienieje» (niczym aureola) 
na wszystkie pozostałe jej cechy, prowadząc do ich 
zawyżonej oceny”31. Przytaczam powyższe trudno-
ści, mogące mieć wpływ na ocenę innych osób, aby 
ukazać, z jak trudną i złożoną materią mamy do czy-
nienia podczas badań obserwacyjnych, a w szcze-
gólności podczas shadowingu, gdzie uwaga badacza 
skupiona jest na konkretnej osobie i jej cechach.

Reasumując: obserwować, a nie tylko widzieć

W niniejszym artykule dokonałem analizy wy-
branych raportów obserwacyjnych projektu doty-
czącego liderów edukacji kulturalnej. Pokazują one 
nie zawsze łatwe, ale dynamiczne, wspólnie kreowa-
ne relacje między badaczem a badaną osobą podczas 
obserwacji typu shadowing. Bez wątpienia wyselek-
cjonowanie ich umożliwiła mi skala badania. Czter-
dzieści osiem różnych raportów z obserwacji to baza 
czterdziestu ośmiu odmiennych liderów –  pod 
względem zarówno charakterologicznym, jak i pod 

31 Ibid., s. 308.

względem zajmowania się różnymi obszarami kul-
tury i edukacji kulturalnej. Wyłaniający się obraz, 
przedstawiony w drugiej części artykułu, ukazuje 
skomplikowaną sytuację badacza dokonującego ob-
serwacji. Na obserwatora-cienia, a szerzej – na każ-
dego obserwatora, czekają liczne trudności, pułapki, 
mylne tropy, ograniczenia. Uświadomienie sobie 
zagrożeń, jakie mogą spotkać badacza, to pierwszy 
i  niezbędny krok, by  ich  uniknąć. Owe trudności 
nie powinny jednak przesłaniać niezliczonej liczby 
zalet tego rodzaju obserwacji, a  tym bardziej znie-
chęcać do stosowania shadowingu w projektach ba-
dawczych. Obserwacja jako metoda naukowa jest 
kluczowym elementem badań w obszarze kultury. 
W związku z tym pozostaje mieć nadzieję, że doko-
nana przeze mnie prezentacja shadowingu, w oparciu 
o szereg przykładów ze zrealizowanego projektu ba-
dawczego, sprawi, że łatwiej będzie stać się „obser-
watorem” a nie tylko „widzem”.

„Ty widzisz, ale nie obserwujesz”32 

Artur Conan Doyle
Przygody Sherlocka Holmesa

32 Cyt. za: E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Alert, op. cit., s. 40. 

Shadowing as building of researcher – respondent relation

The article describes a particular type of observation - the shadowing. The author presents the key 
characteristics and describes the possibility of using this type of observation in studies. The article 
focuses on the relationship between researcher and respondent. Reports of observational field researchers 
participating in a national research project “Competence of local cultural education leaders. Study 
of methods, media and the cultural impact on the residents of Polish cities” are used. The article tries 
to show the undeniable advantages and difficulties faced by field researchers using the type of shadowing 
observation. This text is not limited to theoretical aspects of the subject as it makes use of author’s practical 
knowledge and experiences during programming and direct implementation of research projects.
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Praktyki kultowe Etrusków
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Ze wspomnień Simone de Beauvoir

Po wspomnienia francuskiej pisarki i filozofki 
Simone de Beauvoir zawarte w Pamiętniku statecz-
nej panienki, W sile wieku i Siłą rzeczy można sięgać 
jak po dokument historyczny, swoiste świadectwo 
epoki lub, jak pisze o nich Jerzy Pański – po „świa-
dectwo pewnego stanu umysłu, przebytej drogi 
intelektualnej”1 czy też, jak po „manifestację okre-
ślonej postawy w walce przeciwko złu tego świata 
w konkretnym momencie dziejów”2. Polski czytel-
nik spotyka we wspomnianych książkach Beauvoir 
wiele skrótów, terminów z życia politycznego i kul-
turalnego, liczne odwołania do konkretnych wyda-
rzeń czy faktów, które prędzej znane będą czytelni-
kowi francuskiemu. Jak wyznaje tłumacz Siłą rzeczy:

Gdyby się więc chciało postępować przy polskim 
wydaniu książki tym trybem, jaki w naszej prak-
tyce edytorskiej na ogół jest przyjęty, to znaczy 
opatrywać wszystkie te ustępy objaśnieniami 
w odsyłaczu, przypisy rozrosłyby się do rozmia-
rów wielkiego aparatu naukowego, a czytelnik 
raz po raz przerywać by musiał obcowanie z ży-
wym tekstem dla suchego komentarza3.

Tekst ten w moim zamierzeniu ma być komen-
tarzem do jednego ze wspomnień Beauvoir, ale roz-
szerzonym i wykraczającym poza wyjaśnienia, jakie 
tłumacze czy badacze zwykli robić w przypisach 
do  dzieła. Otóż w drugiej części swojej „trylogii 
wspomnień” Beauvoir opisuje, w jaki sposób spę-
dzała zimę z 1941 na 1942 rok z Jeanem-Paulem 
Sartre’em w Paryżu:

Czytaliśmy; ale z witryn księgarni już nic nas nie 
kusiło. Nie wychodziły powieści angielskie ani 
amerykańskie, a nowości ukazywały się rzadko 
(…). Bardzo interesowały mnie prace Dumezi-
la o mitach i mitologiach, nadal systematycznie 
czytałam książki historyczne4.

1 J. Pański, Wstęp, [w:] S. Beauvoir, Siłą rzeczy, t. I, tłum. J. Pański, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 6.

2 Ibid.

3 Ibid., s. 8.

4 Ibid., s. 503.

Po czym, co jest usprawiedliwieniem prezento-
wanych tu rozważań, dodaje:

Cofnęłam się aż do starożytności. Zafrapowała 
mnie zwłaszcza książka o Etruskach: opisałam 
Sartre’owi ich ceremonie pogrzebowe, co zużyt-
kował w drugim akcie Much5.

Jakkolwiek nie udało mi się ustalić tytułu ani au-
tora książki, o której wspomina Beauvoir, chcę pod-
jąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w któ-
rych fragmentach dramatu Sartre’a Muchy można 
doszukiwać się inspiracji praktykami kultowymi 
Etrusków i co łączy ludność mieszkańców Argos, 
opisaną przez francuskiego pisarza, ze zwyczajami 
tych starożytnych ludów. Z pewnością rozczaruję 
tych, którzy oczekują konsekwentnego wykładu re-
ligii i mitologii, a w tym kultu zmarłych Etrusków 
– biorąc pod uwagę z jednej strony specyfikę badań 
poświęconych Etruskom, o której wspomnę później, 
z drugiej zaś przyczynkarski charakter moich rozwa-
żań, wykład taki wykraczałby poza ramy pracy.

O historii Much, o historii Etrusków

W swoim dziele Dzieje dramatu wybitny ba-
dacz Allardyce Nicoll sugeruje, że Sartre’owska 
sztuka Muchy jest wyjątkowo reprezentatywna dla 
jej autora6. Muchy (Les mouches), pierwszy dramat 
pisarza, wyreżyserowane przez Charles’a Dublina, 
miały swoją prapremierę w 1943 roku w paryskim 
Théâtre Sarah-Bernhardt 7, a więc w roku opubli-
kowania Bytu i nicości, najważniejszej książki filo-
zoficznej myśliciela, oraz niecałe dwa lata po wspo-
minanej wcześniej przez Beauvoir zimie, podczas 
której zaznajomiła ona Sartre’a ze zwyczajami do-
tyczącymi życia pozagrobowego Etrusków8.

5 Ibid.

6 Vid. A. Nicoll, Dzieje dramatu, od Ajschylosa do Anouilha, t. II, 
tłum. W. Krzeszkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 400.

7 P. Surer, Współczesny teatr francuski, inscenizatorzy 
i dramatopisarze, tłum. K.A. Jeżewski, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1973. 

8 Polska premiera dramatu miała miejsce w Teatrze Telewizji 

Sartre na bazie historii mitycznego Orestesa, bę-
dącej od ponad dwudziestu wieków fundamentem 
wielu sztuk teatralnych, posługując się kanwą Ore-
stei Ajschylosa9, przekazuje myśl stanowiącą klucz 
do rozumienia jego filozoficznego systemu. Myśl 
ta głosi, że „jedynie w buncie, oporze i sprzeciwie 
wobec ładu, dyktowanego przez przemoc Boga, 
władcy i prawa, może się przejawić dążenie do wol-
ności”10. Podejmując więc i aktualizując historię 
zabójstwa Klitajmestry i Ajgistosa przez Orestesa 
i Elektrę (ten sam mit zanalizował w 1937 roku 
Jean Giraudoux w sztuce Elektra, a w 1931 roku 
Eugenie O’Neill w dramacie Żałoba przystoi Elek-
trze), Sartre przekształcił „tragedię losu w tragedię 
wolności”11. Do wykazania zaś istoty owego buntu 
przeciwko „przemocy Boga” potrzebował przedsta-
wić świat, w którym przemoc taka ma miejsce.

Ważne jest w tym miejscu krótkie przypomnienie, 
że odwołanie się pisarza do tragedii greckiej również 
jest poszukiwaniem takiego miejsca, tyle że w sensie 
odpowiedniego dla wyrażenia swoich przemyśleń ga-
tunku literackiego. Czytając wyznanie Sartre’a, iż po-
staci antycznych dramatów łączą w sobie

pasję uczuć mających swe źródło w głębi nas sa-
mych i przejawy niezłomnej woli będące afirmacją 
takich systemów wartości i praw, jak prawa oby-
watelskie, prawa rodziny, jak etyka indywidualna 
i etyka zbiorowa, jak prawo zabijania, prawo uka-
zywania ludziom ich żałosnych warunków życia”12,

w reż, A. Hanuszkiewicza, w listopadzie 1956  roku. 
Wcześniej, w październiku 1947 roku, odbyła się w Teatrze 
Małym w Warszawie w reż. J. Kreczmara, polska premiera 
Przy drzwiach zamkniętych Jean Paula Sartre’a pt. Drzwi 
zamknięte, a w lutym 1948 roku wystawiono po raz pierwszy 
Ladacznicę z zasadami w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi 
w reż. E. Axera.

9 Po raz pierwszy wystawiona w Atenach w roku 458 p.n.e.

10 M. Misiorny, Współczesny teatr na świecie. Sylwetki pisarzy, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 123.

11 A. Simon, Słownik współczesnego teatru francuskiego, tłum. 
W. Łuski, W. Kalinowski, P. Szymanowski, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979, s. 141.

12 A. Nicoll, op. cit., s. 401.

trudno uniknąć refleksji, że filozoficzne stano-
wisko Sartre’a ma w sobie coś z wizji tragicznej.

Akcja dramatu Muchy ma miejsce w starożyt-
nym mieście Argos – starożytnym, choć w gruncie 
rzeczy nie wiemy, w jakim czasie toczą się wydarze-
nia, jest to raczej „czas symboliczny” czy też „uni-
wersalny”. Przekleństwem, swoistą klątwą Argos 
są obecne wszędzie, zaburzające życie mieszkańców 
tytułowe muchy, które symbolizują „śmierć miesz-
kańców już za życia” i ich „duchowy rozkład”. Zu-
pełnie jakby byli „żywymi trupami”, poprzez swoje 
odmówienie radości życia oraz przez fanatyczne 
zainteresowanie i strach przed tym, co martwe, 
uporczywe pokutowanie za swoje grzechy, wszech-
obecny kult zmarłych, poczucie winy w stosunku 
do tych, którzy umarli.

Główny bohater dramatu, Orestes, o którym 
można powiedzieć, że z miastem łączy go przede 
wszystkim śmierć, gdyż matka Klitajmestra wraz 
z kochankiem Ajgistosem przed laty zamordowa-
li jego ojca, przybywa do Argos, gdzie napotyka 
na  „rządy zgnilizny”. Prawowity następca tronu 
nadchodzi z oddanym przyjacielem, Pedagogiem, 
aby po wyczerpującej wędrówce odkryć, że miejsce, 
w którym powinien być królem, stało się „przeklę-
tą, smażącą się w słońcu mieściną”13. Rzeczywistość 
rządząca miastem przeraża młodzieńca, szczególnie 
zaś świadomość, że jego siostra Elektra, którą darzy 
wielką miłością, zmuszona jest prać brudną bieli-
znę pałacową, aby wyrazić swoją skruchę w stosun-
ku do wszystkich umarłych i w ten sposób „prze-
prosić za życie”.

Przygnębienie sytuacją w pierwszej chwili obez-
władnia Orestesa, a decyzja, co począć, wydaje się 
go przerastać. Bezpieczniej byłoby dla niego pozo-
stać milczącym obserwatorem, ale jak ma zagłuszyć 
pragnienie, aby poczuć się związanym z miejscem, 
gdzie żyje jego matka i siostra, a jeszcze kilka lat 
temu jego ojciec był królem? Zanim Orestes po-
dejmie odpowiednie kroki, dogłębnie pozna prze-

13 J.-P. Sartre, Muchy, [w:] idem, Dramaty, tłum. J. Kott, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956, s. 7.
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rażający kult zmarłych rozwinięty w Argos, który 
dodatkowo spotęguje jego bunt przeciwko zastanej 
rzeczywistości i wpłynie na ostateczną decyzję.

Jeśli lud etruski zdaje się odżywać przed naszymi 
oczami, mimo iż zaginęła jego literatura, to wła-
śnie dzięki grobowcom i niezliczonej liczbie 
przedmiotów, wśród których spoczywają zmar-
li”14 – pisze Bloch.

Stwierdzenie to należy mieć na względzie szcze-
gólnie wtedy, gdy zagłębiając się w kulturę Etru-
sków trudno uniknąć refleksji, iż wyobraźnia ludu 
etruskiego była raczej ponura i mroczna, zalud-
niająca świat pozagrobowy duchami i demonami, 
uwiecznianymi na urnach, sarkofagach i freskach. 
Świat pozagrobowy i losy zmarłych przykuwały ich 
uwagę, ale pamiętając o braku źródeł literackich, 
trudno orzec, jak bardzo była to uwaga pełna trwo-
gi, troski i niepokoju. Dzieła artystów etruskich, 
dzięki którym przede wszystkim możemy dowie-
dzieć się o życiu pozagrobowym, wierze obowią-
zującej wśród tych ludów, to w ogromnej części 
dzieła o charakterze i przeznaczeniu sepulkralnym.

Bogate wyobrażenia i przedstawienia Etrusków, 
krążące wokół świata pozagrobowego, były tak bar-
dzo złożone, że cel niniejszej pracy nie pozwala w ża-
den sposób na ich pełną egzemplifikację, tym bar-
dziej, że ulegały one z upływem stuleci rozmaitym 
modyfikacjom. Niezmienna i widoczna na każdym 
kroku troska o jak najlepsze wyposażenie grobow-
ca i dobór sprzętów grobowych może dowodzić, 
ze Etruskowie nigdy nie przestali wierzyć w życie 
pozagrobowe, zaś ulubionym zajęciem w świecie 
podziemnym, jak pisze Bloch, były aż do czwartego 
wieku uczty i zabawy. Później dokonała się wielka, 
intrygująca naukowców zmiana w samej atmosferze 
tych scen i pojawiły się nieznane dotąd Etruskom 
demony. Furie, zwane culsu i vanth, na przedstawie-
niach złowrogo potrząsają pochodniami, a czasem 
otwierają księgę przeznaczenia15.

14 R. Bloch, Etruskowie, tłum. A. Zabłudowski, PWN, 
Warszawa 1967, s. 95.

15 Ibid., s. 95–97.

Należy jeszcze dodać, że gdyby nawet w celu 
porównania wątku żałoby wykorzystanego w Mu-
chach przez Sartre’a i praktyk kultowych Etrusków, 
zagłębić się w bogatszą bibliografię historyczną, ża-
den z wniosków, które pojawiłyby się, nie byłby 
w pełni uprawomocniony, choćby z racji wspo-
minanego już braku literatury w języku etruskim. 
Praktyki kultowe Etrusków mogą jednak wciąż być 
przyczynkiem do rozważań nad zainspirowanym 
nimi wątkiem literackim.

Kiedy bogowie milczą?

Akt drugi Much rozpoczyna się opisem: 
„Na polanie w górach, z prawej jaskinia. Wejście 
zawalone wielkim, czarnym kamieniem. Po lewej 
schody prowadzące do świątyni”16. Kobieta, klę-
kając przed swoim synkiem i wiążąc mu krawat, 
instruuje chłopca, aby był grzeczny i płakał oraz bał 
się ze wszystkimi, kiedy pojawią się zmarli – mają 
wyjść z – teraz zawalonej jeszcze kamieniem – gro-
ty. Jeden z mężczyzn z tłumu, w którym spotyka-
my tę kobietę, mówi: „Kiedy z powrotem wrócą 
do  groty i zostawią nas samych, wdrapię się tu, 
popatrzę na ten kamień, odsapnę i powiem sobie: 
„No bracie, znów na rok mamy spokój”17. Inny 
ucisza go, przerażony, że może któryś ze zmarłych 
już się przedostał do świata żywych18. Tłum nie-
cierpliwi się, kiedy nastąpi ta wyjątkowa uroczy-
stość – wypuszczenie zmarłych. 

Jak pisze Bloch, kwestia lokalizacji świata zmar-
łych u Etrusków nie jest całkowicie wyjaśniona. 
Trudno jednoznacznie osądzić, czy mieli oni spę-
dzać swój ponury żywot pośmiertny we własnych, 
„osobistych” hypogeach, czy też raczej spotykali 
się wszyscy razem, w specjalnie wyodrębnionym 
świecie podziemnym? Według wspominanego ba-
dacza, te dwa wierzenia nie musiały się wykluczać, 
a wręcz przeciwnie – współistniały ze sobą. „Cień 
zmarłego schodził do wielkiej podziemnej jaskini, 

16 J.-P. Sartre, op. cit., s. 39.

17 Ibid.

18 Ibid.

a wino ofiarne i dary składane dla niego na łożu 
grobowym pokrzepiały zarazem mocą cudu cienie 
zza Styksu”19. Mundus to szyb ze sklepieniem – po-
przez niego świat zmarłych mógł komunikować się 
ze światem żywych – który był pomysłem etruskim, 
przejętym przez Rzymian20. Tam, podczas dni zwa-
nych religiosi, otwierano mundus, aby duchy zmar-
łych mogły wydostać się poprzez ten ponury szyb 
na powierzchnię ziemi. Już na najstarszych malo-
widłach etruskich odnaleźć można sceny pokazu-
jące podroż zmarłego do świata podziemi, w której 
towarzyszą mu skrzydlate duchy żałobne21.

Orestes ze swoim przyjacielem Pedagogiem 
obserwują koszmar, przez który przechodzą miesz-
kańcy miasta. „Ależ oni brzydcy! Spójrz, mój 
panie, na ich woskową cerę, na zapadnięte oczy. 
Ci ludzie umierają ze strachu. To wskutek zabobo-
nów”22 –  zauważa Pedagog, podczas gdy Orestes 
podsumowuje: „Co to za obłęd? Trzeba powie-
dzieć o  tym ludziom…”23. Kiedy straż odwala 
kamień, arcykapłan podchodzi do groty i wzywa 
zmarłych, aby ci rozwiali się po ulicach. „Wstań-
cie, uderzcie jak huragan, siądźcie na nich i gryźcie 
do kości! Powstańcie! Powstańcie! Powstańcie!”. 
Kobiety krzyczą, że noszą po nich żałobę i od świ-
tu do nocy płaczą, mężczyźni skamlą: „Przebaczcie 
nam, że żyjemy, podczas gdy wyście umarli!”24, 
dzieci krzyczą, że niczym nie chcą ich obrazić 
i że bardzo się ich boją25.

19 R. Bloch, op. cit., s. 95.

20 Najważniejsze czynności kultowe przybierały u Etrusków 
charakter igrzysk miejskich. Według Niemirowskiego 
sami Rzymianie na tyle szeroko kojarzyli swe igrzyska 
z igrzyskami etruskimi, że wywodzili łacińskie słowo 
lundus („zabawa”) od etnonimu lydus („Lidyjczyk”), 
będącego synonimem słowa Etrusk. (Vid. A. Niemirowski, 
Etruskowie, tłum. A.  Szamański, Wydawnictwo Łódzkie, 
Łódź 1990, s. 310).

21 J.-P. Sartre, op. cit., s. 39.

22 Ibid., s. 40–41.

23 Ibid., s. 41.

24 Ibid., s. 46.

25 Por. ibid., s. 45–46.

Rozumiemy już, że praktyki kultowe zajmo-
wały wyjątkowe miejsce w życiu ludu etruskiego. 
Jak czytamy u Blocha cytującego Liwiusza, Etru-
skowie tym bardziej byli oddani obrzędom religij-
nym, że celowali w pieczołowitości ich uprawiania, 
zaś inny starożytny chrześcijański historyk, Arno-
biusz, utrwalił obraz Etrurii jako genetrix et mater 
superstitionum, to znaczy – rodzicielki i matki 
zabobonów26. Interesująco pisze o tych źródłach 
Niemirowski: „W związku z takim podejściem 
informacje o religii etruskiej w tradycji antycznej 
przerastają liczebnie wszystkie inne informacje 
o Etruskach”27. Musimy jednak pamiętać, że cho-
ciaż żadna ze stron życia duchowego starożytnego 
ludu nie daje pełniejszej i wymowniejszej infor-
macji o jego pochodzeniu niż religia wraz z mi-
tologią, a religijno-mitologiczny krąg wyobrażeń 
Etrusków wyróżnia ich spośród innych ludów Pół-
wyspu Apenińskiego28 – wiarygodność informacji 
o Etruskach pochodząca z dzieł Cycerona, Liwiu-
sza, Anobiusza czy Seneki wymaga ważnych uwag. 
Specjaliści zgadzają się, że autorzy z epoki schyłku 
republiki i początku cesarstwa czerpali wiadomości 
o religii etruskiej z dzieł autorów etruskich w prze-
kładach łacińskich, i to już rodzi pytanie, w jakim 
stopniu można się oprzeć na streszczeniu etru-
skich ksiąg religijnych, dokonanym przez autorów 
antycznych, którzy nie czytali tekstów etruskich 
w  oryginale, a  posługiwali się informacjami za-
czerpniętymi z drugiej albo z trzeciej ręki. I czymże 
właściwie były te księgi etruskie?

Święte księgi, w których zawarta była doktry-
na religijna Etrusków, dzieliły się, jak pisze Bloch, 
na  trzy części: libri haruspicini, dotyczące sztuki 
wróżenia z wnętrzności zwierząt, libri fulgurales, 
zawierające interpretacje piorunów, i wreszcie libri 
rituales, najobszerniejszy zbiór przepisów, dotyczący 
zarówno życia indywidualnego, jak i  publicznego. 
W skład libri rituales wchodziły też zapewne ostan-

26 Por. R. Bloch, op. cit., s. 95.

27 A. Niemirowski, op. cit., s. 310.

28 Vid. M. Grant, The Etruscans, Weidenfeld and Nicholson, 
London 1980, s. 1.
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taria, wyjaśnienia najrozmaitszych znaków, wskazó-
wek i cudów, których pochodzenie i sens miały być 
wykrywane drogą doskonałej, szczegółowej analizy. 
Wszystkie te dzieła odsłaniają bardzo złożoną dok-
trynę. Tylko wyszkoleni kapłani, którzy uczyli się jej 
stosowania i interpretacji, mogli w pełni stosować 
ją w praktyce, przez co  w życiu Etrurii zajmowali 
miejsce szczególne29. Po ustaleniu łączności bogów 
z danym nieszczęściem czy  znakiem, haruspikowie 
zobowiązani byli przedstawić, czasami w formie pi-
semnej, swe rady odnośnie podjęcia nieodzownych 
kroków dla przebłagania bogów. We wszystkich 
przypadkach winni byli opierać się na odpowied-
nich fragmentach ksiąg, dzięki czemu ich zalecenia 
uzupełniają naszą wiedzę o tych dokumentach reli-
gijnych, które nie dotrwały do naszych czasów30.

Powróćmy do Much. Elektra, która na uroczy-
stość wypuszczenia zmarłych nie nałożyła żałobnego 
stroju, kpiąca z umartwiania się nad zmarłymi, mówi:

Słońce świeci. Wszędzie w dolinach ludzie pod-
noszą dziś głowy i mówią: „Słońce świeci”. I cieszą 
się. Zapomnieliście już o zwyczajnym, prostym 
szczęściu rolnika, który stąpając po swojej ziemi 
myśli: „Słońce świeci”. Stoicie z opuszczonymi 
rękoma, pochyliliście głowy, boicie się oddychać. 
Wasi zmarli kleją się do was, a wy boicie się ru-
szyć, żeby przypadkiem nie szturchnąć żadnego 
(…). Ale popatrzcie na mnie! Tańczę, patrzcie, 
ja tańczę, i nic innego nie czuję, jak tylko szum 
wiatru we włosach. Gdzież ci umarli? A może są-
dzicie, że tańczą razem ze mną do taktu?31.

Arcykapłan na te słowa Elektry zaczyna przeko-
nywać mieszkańców Argos, że jest ona bluźniercą, 
a do tego wariatką, a tym, którzy jej słuchają, grozi 
niebezpieczeństwo. Ale Elektra chce udowodnić słu-
chającym, że jednak to ona ma rację. Prosi bogów:

Jeżeli bluźnię, jeżeli obrażam boleśnie wasze pro-
chy, znak jakiś dajcie, dajcie mi zaraz znak, abym 

29 Ibid., s. 82–84.

30 A. Niemirowski, op. cit., s. 370.

31 J.-P. Sartre, op. cit., s. 49.

wiedziała. Ale jeżeli mi sprzyjacie, kochani moi, 
to zachowajcie milczenie32,

po czym znów oddaje się tańcu, prowokując 
głosy tłumu, że oto bogowie wcale nie reagują 
na  jej swobodę, a jej twarz wcale nie jest twarzą 
opętanej. Ajgistos zaczyna więc grozić swojej pa-
sierbicy, na co oburzony tłum przyznaje rację Elek-
trze33. Bogowie milczą – nie ma się czego obawiać. 
Ale oto Jupiter nie może znieść tego dłużej. Ciężki 
kamień, który bronił wejścia do groty, z hałasem 
rozbija się o schody świątyni. „Zgroza!”34 – krzy-
czy tłum w  przerażeniu. Orestes, który niedługo 
po  tym wydarzeniu wyjawi Elektorze, że jest jej 
bratem, zwraca się do bogów, aby podpowiedzieli 
mu, czy ma zostać, czy opuścić to przeklęte miasto.

Gdybym przynajmniej wiedział jasno… O Ze-
usie, Zeusie, królu Nieba, rzadko się do ciebie 
zwracałem, a i ty niezbyt mi byłeś przychyl-
ny, choć wiesz, że zawsze Dobro tylko miałem 
na  celu. Ale teraz jestem zmęczony, nie odróż-
niam już Zła od Dobra, musisz mi teraz pomóc. 
Zeusie, czy rzeczywiście syn królewski wygnany 
z  miasta rodzinnego ma zgodzić się na wygna-
nie i wynieść się cicho, tuląc ogon pod siebie jak 
obity pies? Czy taka jest twoja wola? (…) Zeusie, 
błagam ciebie, jeżeli rezygnacja i pokora, i hańba 
są twoim prawem, daj mi znak jakiś, wskaż swoją 
wolę, bo ja już naprawdę nic nie wiem.

Jupiter znów szybko reaguje i wokół kamienia 
rozpala się nagle jasność. Elektra kpi, że spotyka 
ich „cała kaskada cudów”35, i że to jest właśnie to, 
co zyskuje się, pytając bogów o radę. „Idź do Ko-
ryntu!”36 – interpretuje w szaleństwie.

Według Blocha z ksiąg Etrusków, zawierają-
cych wskazania co do kultu, przebija nieustanne 
pragnienie przeniknięcia i wyjawienia przyszłości 

32 Ibid., s. 50.

33 Ibid.

34 Ibid., s. 51.

35 Ibid., s. 60.

36 Ibid.

za pomocą interpretacji wszelkiego rodzaju znaków. 
Każdy taki znak jest zsyłany ludziom przez bogów. 
Każdy z rozdziałów ksiąg kończy się opisem sposo-
bów i metod wróżenia. Co określało codzienny los 
Etruska? Obezwładniający niepokój o przyszłość, 
nieustanna, permanentna troska o przenikniecie jej 
za pomocą wszelkich środków wynalezionych przez 
„bystry i dociekliwy umysł”37. Najbardziej charakte-
rystycznymi rysami życia religijnego Etrusków były, 
jak sądzi badacz, drobiazgowość i formalizm. Wy-
daje się jednak, że z braku źródeł pisanych należało-
by zdystansować się od generalizujących wniosków 
Blocha, że sztuka tłumaczenia przeróżnych zjawisk, 
pojmowanych jako nadprzyrodzone, odgrywała 
w  życiu Etrusków niezwykle ważną rolę, ponie-
kąd kodyfikującą życie społeczności i  pamiętając 
o wyrażonych wcześniej celach pracy, zatrzymać się 
na podsumowaniu, iż Haruspikowie, wspominani 
kapłani – interpretatorzy, na początku analizowali 
znaczenie zjawiska, następnie wskazywali bóstwo, 
które było jego sprawcą, a na koniec podawali przy-
czyny, które skłaniały je do zesłania znaku oraz jego 
sens prognostyczny. Znak mógł być również inter-
pretowany jako groźba, więc specjalizowali się także 
w wiedzy, jak odwrócić groźby bogów38. 

Świat wyjaśnień i racji według Sartre’a

Proponuję, abyśmy po powyższych analizach 
spróbowali podsumować pogląd Sartre’a na wiarę, 
wyłożony przez niego w Muchach. Według pisarza 
i myśliciela człowiek jest jedynym twórcą swojego 
losu, ponieważ Bóg nie istnieje – analogicznie, gdy-
by istniał Bóg, człowiek nie miałby wpływu na swój 
los, a tym samym nie byłby wolny. Wolność czło-
wieka wyklucza więc dla Sartre’a istnienie Boga.

Gdyby istniał Bóg – stwórca, wtedy występowałby 
on w roli nadprzyrodzonego rzemieślnika. Człowiek 
byłby tworem Boga stworzonym zgodnie z jego 
aprioryczną ideą tkwiącą w boskim umyśle (…)39.

37 Vid. R. Bloch, op. cit., s. 84.

38 Ibid., s. 99.

39 W. Gromczyński, Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii 
Sartre’a, PWN, Warszawa 1969, s. 268.

Jeśli jednostka chce, aby istotą jej istnienia były 
wolność i autentyczność, musi zmierzyć się z kuszącą 
ideą istoty wyższej od siebie, musi dla niej „umrzeć 
Bóg”. Sartre nie twierdzi, że człowiek jest stworze-
niem doskonałym, ale to, że jest ograniczony, re-
kompensuje fakt, iż stanowi wolność, nawet jeśli 
jako ta wolność znalazł się na ziemi przypadkowo. 

Absolutnie wszystkie systemy moralne i etyczne 
oparte na wierze będą dla Sartre’a wyłącznie czy-
stym fantazjowaniem, przypadającym w udziale 
ludziom, którzy bądź chcą oddalić od siebie myśl 
o absurdalności własnego istnienia, bądź pragną 
zdobyć władzę. Jowisz z Much Sartre’a, śpiewa-
jąc pieśń sławiącą Dobro, kłamie. Doskonale wie, 
że wcale nie jest strażnikiem uniwersalnego ładu, 
wręcz przeciwnie – stanowi twór wielu kłamstw 
kapłanów i władców, którzy religią utrzymują 
swych poddanych w posłuszeństwie. Jowisz zwraca 
się do króla Ajgistosa, kiedy ten zaprzecza, jakoby 
posiadał wspólną jemu i bogom tajemnicę: „Masz. 
Tę samą, co i ja. Bolesną tajemnicę bogów i kró-
lów, tę mianowicie, że ludzie są wolni”40. Wierze 
religijnej towarzyszy więc zła wiara. Obserwujemy 
ją, kiedy człowiek wmawia sobie wiarę w to, o czym 
wie, że nie jest prawdą41. Ajgistos wie, że zmarli ani 
nie pastwią się nad żyjącymi, ani nie schodzą po-
między nich i im się nie przypatrują, ale podsyca 
wiarę w to pośród swojego ludu i ostatecznie po-
stępuje tak, jakby była to prawda. Jak wspomniano 
wcześniej, dla pisarza człowiek wolny to ten, który 
odrzuca religię i nie boi się myśli, że życie ludzkie 
jest i będzie absurdalne, zaś człowiek zniewolony 
to ten, który tworzy na własny użytek obraz boga, 
by móc dowolnie wyrzekać się swojej wolności 
i  zrzucić odpowiedzialność za jej konsekwencje 
na istotę wyższą od siebie. 

„Świat wyjaśnień i racji [który – J.R] nie jest 
światem istnienia”42, prowokuje ludzi do samo-

40 J.-P. Sartre, op. cit., s. 76.
41 J.-P. Sartre, Zła wiara i dialektyka świadomości, tłum. 

K. Pomian, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia 
egzystencjalna. Antologia, PWN, Warszawa 1965. 

42 J.-P. Sartre, Mdłości, tłum. J. Trznadel, Państwowy Instytut 
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oszustwa, w końcu ci, którzy potrafią z niego zre-
zygnować, są skazani na niezrozumienie, a nawet 
odrzucenie tych, którzy „zadomowili się” w wymy-
słach na temat istoty wyższej. Przypomnijmy tutaj 
Elektrę, która podczas święta zmarłych wychodzi 
do ludu w pięknej sukience, odrzucając zabobon 
i poczucie winy, aby zaraz zostać okrzykniętą „świę-
tokradczynią” i „bezbożnicą”43. Jej przemówienie 
do mieszkańców, aby zmienili swoje życie, spotyka 
się z niezrozumieniem. 

W autobiograficznych Słowach Sartre wyzna-
je, że myśl o Bogu „nie zapuściła korzeni w jego 
sercu”44. Nie potrafiąc odnaleźć uzasadnienia dla 
swojego istnienia na ziemi, nie umiał powierzyć ni-
komu tego zadania45. Autor Much postarał się więc 
o  wyczerpujące uzasadnienie ateizmu, który, jak 
proponuje Wiesław Gromczyński, można rozpatry-
wać u Sartre’a dwuaspektowo – obok „ateizmu po-
stulowanego”, którego skróconą wykładnię przed-
stawiłam powyżej, nie możemy zapomnieć również 
o ateizmie ontologicznym, ściśle związanym z kon-
cepcją ontologiczną francuskiego myśliciela46.

Przypomnijmy – zdefiniował on dwie struktury 
ontologiczne wzajemnie się wykluczające i niemo-
gące współwystępować jako jedna, połączona for-
ma – byt-w-sobie oraz byt-dla-siebie. Uważał, że 
wszelkie istnienie jest albo bytem-w-sobie (rzeczą) 
albo bytem-dla-siebie (świadomością). Natomiast, 
jak sądził, idea Boga z konieczności zakłada jedność 
bytu i świadomości, co, pod względem propono-
wanej przez myśliciela ontologii, jest wewnętrznie 
sprzeczne. A więc co spowodowało wyłonienie się 
takiej koncepcji Boga? – pytał i udzielał odpowie-
dzi: to człowiek, przerażony brakiem równowagi 
i tożsamości własnej świadomości „wyprodukował” 
ideę, która połączyła wolność świadomości ze stało-

Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 182–183.

43 J.-P. Sartre, Muchy…, op. cit., s. 47–48.

44 J.-P. Sartre, Słowa, tłum. J. Rogoziński, Wydawnictwo 
Wiedza i Życie, Warszawa 1997, s. 82.

45 Ibid., s. 107.

46 W. Gromczyński, op. cit., s. 258.

ścią i tożsamością bytu – Boga właśnie. Tego, który 
ma odznaczać się stałością, wszechmocą i jako od-
powiednik bytu w sobie stanowić wieczny i niena-
ruszalny fundament wszelkiego bytu, a równocze-
śnie jako byt dla siebie być świadomością i refleksją, 
dysponującą nieograniczoną niczym wolną wolą47. 

Sartre uważa, że najpierwotniejszym, utajonym 
i  instynktownym dążeniem wszystkich istot 
ludzkich jest dążenie do wypełniania luk, do usu-
wania ich wszędzie tam, gdziekolwiek się znajdu-
ją. Ludzie pragną posiąść „solidność” i „masyw-
ność” (…) rzeczy, konstytuujących byt-w-sobie. 
Gdyby wszelako stali się niezmiennymi i pełny-
mi bytami-w-sobie, utraciliby świadomość sie-
bie. A nie chcą być nieświadomi. Pragną więc 
pogodzenia skrajnych sprzeczności – chcą być 
świadomi, jednocześnie chcą osiągnąć trwałość, 
skończoność i równowagę bytu rzeczy48 – pod-
sumowuje przemyślenia Sartre’a Mary Warnock.

Bóg – niemożliwy cel, do jakiego dąży czło-
wiek, jest wartością nadrzędną, ale także ze swojej 
istoty nieosiągalną.

Sakralne piętno

Jak dowiadujemy się od Beauvoir, Sartre wy-
korzystuje w swoim dramacie Muchy informacje 
na  temat praktyk religijnych Etrusków, z który-
mi miała go ona zapoznać, aby podkreślić, w jaki 
sposób wszystkie religie, ale także systemy moralne 
i etyczne oparte na wierze są nic nie wartym fanta-
zjowaniem ludzi pragnących zaprzeczyć absurdal-
ności naszego istnienia i sprawnie dowieść swoje-
go panowania nad nami. Jowisz z Much Sartre’a 
kłamie, gdy śpiewa pieśń sławiącą Dobro, gdy 
przedstawia się jako strażnik uniwersalnego ładu. 
On sam jest w istocie tworem szalbierstw kapłanów 
i  panujących – zamierzających utrzymać swych 

47 Vid. J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, 
tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, Wydawnictwo 
Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 135–136.

48 M. Warnock, Egzystencjalizm, tłum. M. Michowicz, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 125–126.

poddanych w posłuszeństwie49. Człowiek wolny 
nie przysłoni swoich oczu religią ani żadną insty-
tucją społeczną. Dla niego w każdej okoliczności 
życie ludzkie jest i będzie absurdalne, a praktyki 
religijne, w tym kult zmarłych, jawić mu się będą, 
jak Orestesowi, jako czyste szaleństwo.

Jeśli wierzyć Beauvoir, Sartre przywołuje zwy-
czaje kultury, w której wydaje się, że wiara w życie 
pozagrobowe była jednym z najważniejszych kom-
ponentów życia codziennego. Dla francuskiego 
filozofa wykorzystanie ich w dramacie miało uwi-
docznić, jak absurdalny jest proces wiary w życie 
pozagrobowe, do czego zmierza pragnienie prze-
niknięcia przyszłości i czym skutkuje wyrzeczenie 

49 Vid. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców 
krytycznoliterackich, tłum. J. Lalewicz, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1968, s. 36.

się swojej wolności i zrzucenie odpowiedzialności 
za jej konsekwencje na istotę wyższą od siebie, 
która daje „znaki”. Choć „świat wyjaśnień i racji 
nie jest światem istnienia”50, ludzie dążą szaleńczo 
do  wiary w oszustwo własnej, zlęknionej świado-
mości. Świat wyjaśnień odpowiada tu światowi 
Etrusków. Złożoność i pedanteria wszelkiego ro-
dzaju rytuałów, które disciplina etrusca narzucały 
państwu i obywatelom, spowodowały, że religia 
etruska oplatała życie miast i obywateli siecią prze-
pisów i zakazów. Czynnik sakralny wkraczał nie-
ustannie w życie codzienne starożytnych Etrusków, 
wyciskając silne piętno na ich umysłach i sercach. 
Piętno, które Sartre potępiał.

50 J.-P. Sartre, Mdłości…, op. cit., s. 182–183.

Etruscan cult practices as an inspiration of the debate on the issue of religious faith in The Flies 
by Jean-Paul Sartre 

Simone de Beauvoir in her diary The Prime of Life mentions that in the 40s of the XX century she stu-
died the history of the Etruscans and would talk to Jean-Paul Sartre about funeral ceremonies of this 
civilization. Sartre used that information while working on the drama The Flies. Joanna Roś shows 
which parts of the drama may be inspired by Etruscan cult practices and discusses the relation-
ship between the  world created by French writer and habits of this ancient people. The text is not 
a consistent lecture in  the field of religion and Etruscan mythology but is only a kind of summary, 
by reference to  the Etruscan culture, of Sartre’s view of religious faith presented by him in The Flies.
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Na przełomie lata i jesieni 2014 roku miałam 
przyjemność uczestniczyć w czwartej edycji 
„Etno-projektu”, wyjątkowego przedsięwzięcia 
organizowanego przez warszawskie Stowarzy-
szenie Pracownia Etnograficzna.

Czym jest „Etno-projekt”? Rodzajem warszta-
tów, inspirującą podróżą etnograficzną, spo-
tkaniem osób o różnych specjalizacjach, które 
łączy zainteresowanie tematyką; szeregiem 
spotkań z tymi, którzy na co dzień troszczą się 
o zachowanie, upowszechnianie i twórczą in-
terpretację dziedzictwa kulturowego, wreszcie 
– próbą podjęcia współpracy w celu zaistnienia 
kolejnych projektów. Na stronie przedsięwzię-
cia organizatorzy w następujący sposób opisują 
jego początki i założenia:

Pierwotny pomysł powstał na przecięciu et-
nografii i designu oraz kultury polskiej i bia-
łoruskiej. Był płaszczyzną spotkania opartego 

na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, 
co mogą dziś oznaczać etniczne/ludowe in-
spiracje w designie. Do udziału w projekcie 
zaprosiliśmy młodych twórców – grafików, 
architektów, projektantów z Polski i Białorusi. 
Razem podróżowaliśmy przez oba kraje w po-
szukiwaniu inspiracji. (…) Wreszcie – jako 
zwieńczenie dwutygodniowych warsztatów 
– powstały prace wykorzystujące doświadczenia 
wyjazdu do stworzenia współczesnych projek-
tów z różnych dziedzin1.

Do udziału w ubiegłorocznym „Etno-pro-
jekcie 2.0” organizatorzy zaprosili po pięciu 
etnologów, grafików oraz programistów. 
Stałym punktem programu była praca w trzy-
osobowych grupach, mająca na celu przygo-
towanie autorskich interaktywnych aplikacji 
(komputerowych, webowych, mobilnych) 
inspirowanych odbywaną podróżą.

1 http://etnoprojekt.pl/2.0/o-projekcie/, 21.03.2015.

Nasza etnograficzna podróż trwała dziesięć dni 
i rozpoczęła się w Warszawie, skąd pojechali-
śmy do Bielska Podlaskiego, Studziwód i Re-
duty, następnie do Lublina, potem do Rab-
ki-Zdroju, Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopa-
nego, a na koniec do Krakowa. Nie sposób 
w kilku zdaniach oddać klimat tego wyjazdu. 
Zamiast tego – garść impresji, z zastrzeżeniem, 
że to tylko niewielka część. Wspominam za-
tem: wykłady, które wprowadzały atmosferę 
twórczego zaciekawienia etnografią, prze-
pastne magazyny Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie, fascynującą wystawę „Bocian 
w sztuce ludowej” w Bielsku Podlaskim, próbę 
zmierzenia się z warsztatem tkackim w tymże 
Bielsku i jego znacznie bardziej skomplikowa-
nym wariantem w Studziwodach, wieczorne 
ognisko z białoruskimi śpiewami czy poranny 
warsztat plecenia ze słomy, gdy nad pokrytym 
rosą podwórkiem wschodziło wrześniowe słoń-
ce. Dalej: poruszające spotkanie z materiałami 
zgromadzonymi przez Ośrodek Brama Grodz-
ka w Lublinie, wizytę w lubelskim skansenie 
połączoną z niezwykłą opowieścią edukacyjną, 
nocne zwiedzanie muzeum w Rabce, spotka-
nia z twórcami ludowymi w górach, wystawę 
w jednym z oddziałów Muzeum Tatrzań-
skiego, poświęconą dzieciństwu, „spotkania 
z obiektami” w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie. Mam w pamięci zasłyszane opo-
wieści, niezwykłe rozmowy, spotkania z pa-
sjonatami, dyskusje, które zrodziły się podczas 
wykładów i po nich, pracę w grupach, kon-
sultacje, bogactwo form artystycznych nagle 
dostrzeżonych w „sztuce ludowej”.

Z podobnym entuzjazmem wspominają ten 
wyjazd inni uczestnicy ubiegłorocznej edycji 
„Etno-projektu”. Michał Prusek, absolwent 
informatyki na Uniwersytecie Śląskim2, tak 
opowiada o projekcie:

2 Wypowiedzi uczestników IV edycji „Etno-projektu”, 
uzyskane w prywatnej korespondencji w marcu 2015 roku.

Podczas dziesięciu dni poczuliśmy wiele miejsc 
zanikającego życia wsi i jej kultury, by na koniec, 
na fali emocji, wykonać projekty w postaci stron 
internetowych lub aplikacji. Te kilka dni (…) 
pozwoliło mi spróbować swoich sił w pleceniu 
koszy ze słomy, krajek. Zwiedzić miejsca niedo-
stępne dla człowieka z ulicy – zaplecza wielkich 
instytucji kultury. Posłuchać opowieści cieka-
wych ludzi, którzy nas przyjmowali w domach 
i muzeach. I, co najważniejsze, poznać bardzo 
fajnych ludzi uczestniczących w projekcie.

Z kolei Kasia Dubeltowicz, absolwentka łódz-
kiej etnologii, mówi:

Jeśli chodzi o to, co szczególnie zapadło 
mi w pamięć z wyjazdu, to piękne Muzeum 
Małej Ojczyzny w Studziwodach na Podlasiu 
i spontaniczne ognisko u dyrektora muzeum. 
A w Muzeum w Bielsku Podlaskim nauczy-
łam się robić krajki, co teraz wykorzystuję 
podczas prowadzenia zajęć na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w mojej miejscowości. Czuć 
na Podlasiu ciepło bijące od ludzi, byłam tam 
pierwszy i na pewno nie ostatni raz. Najza-
bawniej – oczywiście – było w Rabce-Zdroju 
w Muzeum im. Władysława Orkana, którego 
zwiedzenie polecam szczególnie po zmroku 
i po wielogodzinnej podróży.

Rezultatem naszej współpracy jest pięć 
projektów, które zaprezentowaliśmy w paź-
dzierniku 2014 roku na podsumowującym 
spotkaniu w Warszawie. Ich siłą jest interdy-
scyplinarność, połączenie etnografii z możli-
wościami, jakie oferują nowoczesne technolo-
gie. Ze zrozumiałych względów na obecnym 
etapie prace te mają na ogół charakter szki-
cowy – ich rozbudowanie wymaga dalszych 
intensywnych starań. „Tryjer” to aplikacja 
wizualizująca pracę narzędzia służącego 
do oczyszczania nasion lnu, przechowywane-
go w magazynie Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie. „Codziennik” to wielokulturo-
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wy kalendarz międzywojennej Polski opisany 
z punktu widzenia najmłodszych. „Odwzo-
rowania” to rodzaj gry, w której możemy 
skonstruować wzór haftu nawiązującego 
do wzorów różnych regionów Polski. „Etno-
cudaki” to strona internetowa dedykowana 
dzieciom, pozwalająca na poznawanie postaci 
z ludowej demonologii i stworzenie własne-
go stwora. „Skrzynia wianna” – to aplikacja 
będąca rodzajem kalendarza oraz vademecum 
dla narzeczonych, nawiązująca do tradycji 
gromadzenia posagu.

Spotkanie osób tak różnych specjalizacji i pod-
jęcie współpracy pomiędzy nimi okazało się 
fascynującą przygodą. Opowiada Kasia:

Dla mnie było to ciekawe doświadczenie – pa-
trzeć na jedno zagadnienie z trzech punktów 
widzenia naraz (…) wzajemne dopasowywanie 
pomysłów i potrzeb do jednej idei projektowej. 
Spojrzałam na kilka spraw, zdejmując swoje 
etnologiczne różowe okulary. 

Pola Białkowska, studentka projektowania 
graficznego na poznańskim Uniwersytecie 
Artystycznym, dodaje:

Interesująca była (…) praca w zespole z oso-
bami, które na co dzień nie współpracują 
z programistami oraz dizajnerami. Z pewnością 
jest to ciekawe doświadczenie, budujące moją 
umiejętność komunikowania się w zespole. 
Praca nad „Codziennikiem” jest dobrym przy-
kładem ukazującym sytuację, gdzie grupa osób 
z kompletnie innych środowisk daje coś z siebie, 
tworząc nową jakość. 

Z kolei Marta Paszko, absolwentka krakow-
skiej etnologii, pracownik Muzeum w Rybni-
ku, stwierdza:

Jako muzealnik oczywiście pracowałam już 
z  grafikami i programistami (chociaż z tymi 

drugimi w mniejszym stopniu), aczkolwiek 
nigdy nie była to współpraca tak ścisła i tak 
wzajemnie zależna. Wielkim zaskoczeniem było 
dla mnie obserwowanie, jak pracują „ci inni”, 
a także jak w zupełnie inny sposób odbierają za-
gadnienia stricte etnograficzne – czasem uprosz-
czony, a czasem odkrywczy i inspirujący.

Wyzwaniem było wypracowanie wspólnego 
języka – i uczynienie slangu własnej dziedziny 
mniej hermetycznym. Trudno było też unik-
nąć pułapki stereotypowego postrzegania wza-
jemnych kompetencji:

Miałam (…) wrażenie, że czasem (…) za bardzo 
sami siebie wkładaliśmy w takie szuflady: „etno-
graf”, „grafik”, „informatyk”, i nie pozostawia-
liśmy tym innym osobom za wiele możliwości 
do wypowiadania się w nie swojej dziedzinie. 
Jakby etnograf wiedział tylko o wiejskich wzor-
kach itd., ale nic o grafice i projektowaniu; in-
formatyk nigdy w życiu nie słyszał o tradycyjnej 
kulturze, a grafik w ogóle nie sądził, że mogą 
być jakieś problemy z programowaniem.

– komentuje Zuzia Lelek, studentka etnologii 
z Wrocławia.

Dla antropologów bodaj największe wyzwanie 
w pracy nad autorskimi projektami stanowiła 
próba uniknięcia takiego uproszczenia etno-
grafii, które mogłoby okazać się banalizacją. 
Popularyzacja wiedzy, jak mogliśmy się prze-
konać, jest zadaniem bardzo trudnym, niejed-
nokrotnie znacznie trudniejszym niż napisanie 
artykułu naukowego. Jak wspomina Marta:

Zależało mi na tym, żeby stworzony produkt 
nie był „wydmuszką” – ładnym opakowaniem 
w stylu „etno”, inspiracją wyłącznie wizualną, 
bez odniesienia do głębszej treści kulturowej. 
(…) Uświadomiło mi to jednak, jak wielką 
trudnością są inicjatywy, które łączyć mają 
wartości estetyczne i kulturowe, a jednocześnie 
– brutalnie rzecz ujmując – „mają się sprzedać”. 

Każdy z nas musiał odpowiedzieć sobie na py-
tania, jakie aspekty przedstawianego zjawiska 
kulturowego są istotne, a jakie można pominąć. 
Jak zaprezentować obrane zagadnienie w przy-
stępnej i atrakcyjnej formie, ale bez rezygnacji 
z rzetelności badawczej? 

Podobną refleksją dzieli się Zuzia:

Żywo dyskutowaliśmy, na ile można sobie 
przetwarzać wzory ludowe, a na ile muszą zostać 
rozpoznawalne, „nietknięte” .

Wymiernym rezultatem wyjazdu są powsta-
łe strony internetowe i aplikacje (niektórzy 
z nas z powodzeniem wykorzystują je w pracy 
edukacyjnej), ale nie mniej ważna jest zmiana 
sposobu postrzegania własnej pracy i odkrycie 
nowych horyzontów. Stwierdza Pola:

Udział w „Etno-projekcie” mnie – jako projek-
tantowi – uzmysłowił, jak ważną rolę w mojej 
pracy pełni research. Rzetelne podejście do te-
matu nie raz już zmusiło mnie do spojrzenia 
na moją pracę z innej perspektywy.

Natomiast Robert Wąs, programista z Krako-
wa, wyznaje:

Uczestnictwo w „Etno-projekcie” przyniosło 
mi sporą dawkę energii poszukiwawczej; pozosta-
ło we mnie żywe wspomnienie rozmowy z rzeź-
biarzem w Rabce i spotkania z panem w „mu-
zeum domowym” na Podlasiu; mogę powiedzieć, 
że odnalazłem tam zagubione cząstki siebie. 

Relację fotograficzną z wrześniowego wyjaz-
du oraz spotkań podsumowujących, a także 
rezultaty wspólnej pracy można obejrzeć 
na stronach „Etno-projektu 2.0.” Z całego 
serca dziękuję organizatorom, w szczególności 
Ani Chlebickiej, Lenie Trafimawej i Agacie 
Perkowskiej oraz wszystkim osobom spotka-
nym na szlaku „Etno-projektu”, natomiast 
potencjalnych uczestników bardzo zachęcam 
do wzięcia udziału w kolejnych odsłonach 
przedsięwzięcia.

Alicja Soćko-Mucha
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Pierwszym słowem, które poja-
wia się automatycznie w głowie 
czytelnika – w trakcie i po lek-
turze książki Barbera – jest „uto-
pia”. Autor, zdając sobie dosko-
nale sprawę z tego, że jego wizje 
są dosyć ryzykowne, przytacza 
kolejne argumenty na potwier-
dzenie tezy o zbawiennym wpły-
wie rządów burmistrzów na losy 
świata. Podkreśla kilkakrotnie, 
że jego koncepcja wcale nie jest 
utopijna i stanowi coś więcej niż 
tylko tęsknotę „za niemożliwymi 
rządami globalnej sprawiedli-
wości” (s. 24). Merytoryczna 
wartość przedstawionych ar-
gumentów i siła perswazyjna 
całego wywodu pozostają jednak 
kwestią dyskusyjną. Uderza tutaj 
uporczywość, z którą Barber 
powtarza wciąż te same formuły 
i zwroty, jego nadmierny opty-
mizm poznawczy, a także po-
wierzchowność opisów omawia-
nych mechanizmów i sytuacji. 
W wielu miejscach przypomi-
nają one rodzaj mantry, służącej 
przede wszystkim zaklinaniu 
rzeczywistości albo wprowadze-
niu czytelnika w dobry nastrój. 

Cała narracja Barbera, któ-
rej esencja wyrażona została 
w podtytule Dysfunkcyjne kraje, 
rozkwitające miasta, koncen-
truje się wokół stwierdzenia, 
że oto wyczerpała się formuła 
państw narodowych. Z poważ-
nymi globalnymi zagrożeniami, 
takimi jak terroryzm, ubóstwo 
czy zanieczyszczenie środowiska, 

o wiele skuteczniej radzić mogą 
sobie zsieciowane miasta. Mia-
sto w ujęciu autora to inkubator 
kultury, sztuki i demokracji, 
miejsce, gdzie wyzwala się po-
czucie wspólnoty, kreatywność 
i twórczość. To organizm zdol-
ny do współpracy i osiągania 
konsensusu z różnymi podmio-
tami – ze względu na koniecz-
ność rozwiązywania konkret-
nych problemów, realizowania 
określonych celów i służenia 
dobru wspólnemu – ponad 
granicami państw. Państwa 
narodowe, rządzone siłami 
ideologii i nierówności, dbające 
wyłącznie o swoje partykular-
ne interesy i przez to skłonne 
do rywalizacji, narzucając usta-
wodawstwo i system finansowy, 
hamują rozwój miast. Nie tylko 
nie są w stanie stworzyć ciała 
kooperującego i sprawującego 
władzę na poziomie globalnym, 
stoją również na przeszkodzie 
obywatelskiej partycypacji. 
Z kolei istotą opisywanego 
przez Barbera mechanizmu rzą-
dzenia światem mają być wła-
śnie aktywni obywatele – połą-
czeni wspólną wizją, stawiający 
czoła prywatnym monopolom, 
nadzorujący i regulujący „skłon-
ną do anarchizmu globalizację 
i pozbawione prawnej legityma-
cji siły, które wyzwala” (s. 19).

Współpraca burmistrzów rządzą-
cych usieciowionymi miastami 
ma być realizacją idei glokal-
ności: scalania tego, co lokalne 

– z tym, co globalne, oddolnego 
obywatelstwa i partycypacji 
– z władzą o charakterze central-
nym. Burmistrzowie, nieuwi-
kłani w polityczne rozgrywki, 
skoncentrowani na tematach 
przyziemnych i zwyczajnych, 
związanych z wywózką śmieci, 
odśnieżaniem ulic czy walką 
z otyłością nastolatków, postrze-
gają świat z perspektywy bliskiej 
przeciętnemu obywatelowi. 
Tymczasem prezydenci, dysku-
tując o pryncypiach, ustalając 
abstrakcyjne prawa i podpo-
rządkowując się partyjnym in-
teresom, tracą z oczu codzienne 
małe sprawy mieszkańców. 
Dlatego burmistrzowie, będący 
po prostu „chłopakami z sąsiedz-
twa”, budzą większe zaufanie, 
przez co w oczach obywateli 
są ważniejsi i bardziej skuteczni 
od polityków. Barber wymienia 
tutaj konkretne cechy, które 
wyróżniają dobrych burmi-
strzów i przysparzają im popu-
larności. Największe znaczenie 
przypisuje silnej osobowości, 
charakteryzującej się dowcipem 
i jednocześnie brakiem pokory, 
pragmatyzmowi, osobistemu za-
angażowaniu i oddaniu miastu, 
wiążącymi się z akceptacją faktu, 
że pełniona funkcja może stano-
wić ostatni etap kariery (s. 107).

Książka ma wiele zalet. Na uwa-
gę zasługuje wszechstronność 
autora, przejawiająca się w ilości 
i różnorodności wykorzystanych 
źródeł i materiałów. Stosuje 

Benjamin R. Barber
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prowadzenia demokratycznej 
równości i globalnej sprawiedli-
wości, stanowi podstawę wizji 
o ponadgranicznych rządach 
i współpracy. Niestety, w więk-
szości przypadków nie jest 
jasne, co konkretnie na myśli 
ma Barber, mówiąc choćby 
o wspólnocie, partycypacji czy 
kreatywności, bo albo nie podaje 
adekwatnych przykładów, albo 
omawia je bardzo powierzchow-
nie. Można odnieść wrażenie, że 
tymi kategoriami po prostu żon-
gluje i interpretuje je w dowolny 
sposób, ustalając pomiędzy nimi 
w sposób arbitralny, aczkol-
wiek bardzo efektowny, związki 
przyczynowo-skutkowe, które 
ilustrować i potwierdzać mają 
powzięte wcześniej założenia. 

Raz po raz wypowiada zdania 
naiwne, upraszczające, banal-
ne i oczywiste, typu: miasta 
„wykazują wręcz zamiłowanie 
do wszystkiego, co publiczne” 
(s. 90), „korupcja nie tylko 
zatruwa miejscową politykę 
i osłabia demokrację, lecz także 
kompromituje rządy prawa, 
które stanowią podstawę de-
mokratycznego życia” (s. 92); 
albo „miasta wykazują naturalną 
skłonność do nawiązywania kon-
taktów, wzajemnego oddziały-
wania i tworzenia sieci” (s. 129). 
W całym wywodzie autor nad-
używa uosobień, narzucających 
wizję miasta jako organizmu
-podmiotu – metafora miasta 
albo sieci miast jako organizmu 
obecna jest zresztą w całej książ-
ce. Barber tworzy kolejne ge-

neralizacje, odwołując się wciąż 
do swoich wyobrażeń o naturze 
i esencji miast, które są „w spo-
sób naturalny predysponowane 
do twórczego współdziałania, 
innowacyjnych eksperymentów 
i współpracy ponad granicami” 
(s. 201), „ucieleśniają lokalną 
wolność” (s. 202), wykazują „na-
turalną skłonność do integracji” 
(s. 223), „w sposób naturalny 
skłaniają się ku miękkiej władzy 
(...) i miękkiemu sprawowaniu 
rządów (...)” (s. 180).

Należy jednak zaznaczyć, że 
w kilku miejscach mówi o bo-
lączkach współczesnych miast. 
Miasta bywają niebezpieczne, 
panuje w nich niesprawie-
dliwość, nierówność, nędza, 
komercjalizm i korupcja. Jak 
zauważa sam Barber: „Na każde-
go charyzmatycznego włodarza 
przypada kolejny w więzieniu 
(czasami też charyzmatyczny)” 
(s. 109). W innym miejscu 
omawia temat braku mieszkań 
i pracy, ograniczeń w dostępie 
do publicznego transportu czy 
terenów zielonych, sygnalizuje 
obecność problemu prostytucji, 
paserstwa, handlu narkotyka-
mi albo ludźmi. Niestety jego 
refleksje są mało odkrywcze, 
autor ogranicza się w zasadzie 
do przedstawienia opinii o tym, 
jak być powinno. Jednak stwier-
dzenia, że należy się zająć segre-
gacją społeczną albo że brak pra-
cy jest problematyczny, a praca 
powinna być dobrze płatna 
i dawać stabilność, raczej nic cie-
kawego nie wnoszą do dyskusji. 

Niektóre wypowiedzi wywołują 
mieszane uczucia, przykładowo 
ta o slumsach, tym rysie „miej-
skiego życia, który głęboko 
je zniekształca” (s. 215), o ła-
pówkarstwie i krętactwie, które 
mogą być sposobem wyrówny-
wania szans, o tzw. gospodarce 
nieformalnej, czyli szarej strefie 
(handlu ulicznym czy zbieraniu 
śmieci), dzięki której „ubodzy 
nie staczają się w przepaść, choć 
nie wychodzą z nędzy” (s. 266). 
Barber nie tylko nie jest w stanie 
przedstawić sensownych roz-
wiązań – wymieniane trudności 
wydają się zupełnie nie zaburzać 
jego wizji miasta; posługując 
się dosyć pokrętną logiką, cały 
czas próbuje ją utrzymać. Mimo 
wszystko miasto w oczach Bar-
bera posiada naturalne cechy, 
które umożliwiają walkę z nie-
równościami, a życie w mieście 
ciągle jeszcze może być (cokol-
wiek to znaczy) moralne, demo-
kratyczne i egalitarne.

W całej książce ujawnia się do-
syć upraszczające myślenie w ka-
tegoriach opozycji binarnych: 
prywatne–publiczne, hegemo-
niczne–demokratyczne, elitar-
ne–egalitarne, statyczne–mo-
bilne, prowincjonalne–kosmo-
polityczne, tradycja–wolność, 
religijność–świeckość, mono-
kulturowość–wielokulturowość 
itd., gdzie drugi człon odnosi się 
oczywiście do kultury miejskiej, 
usytuowanej w opozycji do wsi. 
Poważne zastrzeżenia budzi też 
tendencja do generalizowania 
z pominięciem kulturowych 

on bardzo szeroką perspektywę, 
przywołuje różnego typu teksty: 
począwszy od artykułów praso-
wych czy skryptów przemówień, 
poprzez publikacje naukowe, 
raporty i oficjalne dokumenty, 
na literaturze pięknej skończyw-
szy. Powołuje się na wyniki 
analiz i badań, penetrując ob-
szary przynależne do historii, 
socjologii, filozofii, politologii 
czy architektury. Zachowuje 
jednocześnie bezpretensjonalny, 
swobodny reporterski styl – po-
sługuje się bardzo przystępnym 
i pozbawionym naukowego 
zadęcia językiem, w wielu miej-
scach pokazując własny dystans 
i poczucie humoru. Dodatkowo 
w całym wywodzie czysto teo-
retyczne fragmenty przeplata 
konkretnymi informacjami 
i przykładami z życia, m.in. ry-
sując sylwetki najbardziej cha-
ryzmatycznych burmistrzów. 
Swoje refleksje ubarwia wieloma 
anegdotami, jak ma to miejsce 
na przykład w przypadku historii 
burmistrza Londynu łapiącego 
bandytów, albo burmistrza Ne-
wark, który w drodze do pracy 
wyciągał ludzi z płonącego bu-
dynku. To wszystko sprawia, 
że książkę do pewnego momen-
tu dobrze się czyta. Należy też 
podkreślić, że jest ona zrozumia-
ła dla laika w zakresie socjologii 
czy nauk politycznych.

Ciekawie wygląda także rys 
historyczny. Barber dokonuje 
przeglądu wizji, teorii i koncep-
cji, które pojawiały się w „dys-
kursie miasta” na przestrzeni 

wieków. Przytacza nazwiska 
m.in. Karola Marksa, Jeana
-Jacques’a Rousseau, Ebenezera 
Howarda czy Le Corbusiera. 
Ważne miejsce zajmuje Ajschy-
los, który w Orestei w następu-
jący sposób zilustrował proces 
rodzenia się polis: Atena położyła 
kres zemście rodowej i szaleń-
stwu bogów, ustanawiając 
rządy prawa i rozumu. Według 
Barbera Ateny to archetypowe 
wyobrażenie demokratycznego 
miasta i „ikoniczny wzór cywili-
zacji” – zarówno dla antycznych 
poetów, jak i entuzjastów oświe-
cenia czy epoki przemysłowej 
(s. 56). Stałym elementem pre-
zentowanych rozważań o mieście 
jest stosunek miasta do wsi. 
Opozycje miasto – wieś, a dalej 
kultura – natura, uspołecznie-
nie – dzikość występują tutaj 
w wielu wersjach i odsłonach. 
Raz miasto, kojarząc się z zepsu-
ciem i kapitalistycznym piekłem, 
symbolizuje tęsknotę za utraconą 
wiejską sielanką, wykorzenienie 
i zerwanie więzi z naturą. Kiedy 
indziej wyobraża postęp i jest 
wybawieniem od zacofanego 
prostactwa, konserwatyzmu, 
brutalności, zaściankowości 
i śmiertelnej nudy, utożsamio-
nych z życiem na prowincji.

Kulminacyjnym punktem 
procesu ścierania się wizji wy-
chwalających wieś z tymi apo-
logizującymi miasto był pomysł 
zrekonstruowania natury w mie-
ście. Dążenie do połączenia 
miejskości z wiejskością widać 
w koncepcji „miasta-ogrodu” 

Howarda z końca XIX wieku 
albo XX-wiecznym „Planie 
pięciu palców” urbanistów z Ko-
penhagi, wedle którego miasto 
powinno rozwijać się wzdłuż 
pasów transportowych rozdzielo-
nych terenami zielonymi. Parki, 
skwery i błonia spełniają funkcję 
naturalnych „płuc miast”, przede 
wszystkim jednak, jak podkre-
śla Barber, wyrażają publiczny 
charakter miejskiej przestrzeni. 
Otwarta przestrzeń ożywia du-
cha miasta i sprzyja tworzeniu 
się społeczności, „dla których 
polityka na ulicach i wolność 
słowa są czymś naturalnym” 
(s. 65), czego najlepszą ilustra-
cją jest londyński Hyde Park. 
To z kolei ułatwia funkcjonowa-
nie demokracji.

Trudno pozbyć się wrażenia, 
że Barber idealizuje miasto, 
a procesy zachodzące w mieście 
i społeczeństwie, które docelowo 
doprowadzić mają do stworze-
nia parlamentu burmistrzów, 
obserwuje przez różowe okulary. 
Swoją wizję miasta i mechani-
zmów demokracji opisuje przede 
wszystkim za pomocą pojęć 
takich jak: rozkwit, zrówno-
ważony rozwój, obywatelstwo, 
współpraca, wspólnota, kreatyw-
ność, partycypacja, innowacja 
czy pragmatyzm. W mieście, 
ostatnim bastionie społecznego 
zaufania, korzenie mają kultura, 
sztuka, filantropia, organizacje 
pozarządowe i ruchy społeczne. 
Ich obecność, według autora, 
świadczy o egalitarnym poten-
cjale miast, zdolności do za-
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i społecznych niuansów, okre-
ślających charakter poszczegól-
nych miast. A przecież każde 
z wymienianych wcześniej pojęć 
może znaczyć zupełnie co inne-
go w zależności od kulturowego 
kontekstu. Zastosowanie skali 
makro, porównywanie miast 
z różnych zakątków świata 
przede wszystkim na podstawie 
czynników demograficznych 
i ekonomicznych, takich jak 
PKB, powierzchnia czy gęstość 
zaludnienia, uniemożliwia ogląd 
sytuacji z perspektywy zwykłego 
obywatela, o którego zaangażo-
wanie tak bardzo upomina się 
autor. Ponadto przyglądanie się 
mechanizmom z punktu wi-
dzenia przedstawiciela kultury 
Zachodu nie pozwala uchwycić 
indywidualnego rysu poszcze-
gólnych społeczeństw, jakiegoś 
elementu irracjonalności i nie-
przewidywalności, który mógłby 
zaburzyć porządek całej intelek-
tualnej konstrukcji.

Na niekorzyść Barbera przema-
wia również duża ilość powtó-
rzeń – broniąc swoich tez, przed-
stawia wciąż te same argumenty. 
Dodatkowo sformułowane 
są na wysokim poziomie abstrak-
cji, co utrudnia jednoznaczną 
ocenę ich trafności i merytorycz-
nej wartości – nawet przytocze-
nie licznych przykładów z życia 
nie pomaga racjonalizacjom 
stać się bardziej czytelnymi 
i przekonującymi. Aczkolwiek 
należy przyznać, że udało mu się 
pokazać siłę ruchu społecznego 
zrodzonego z miejskiego pro-
testu na przykładzie Occupy 
Wall Street, którego celem było 
uświadomienie mediom i opinii 
publicznej istnienia również 
w krajach dobrobytu skrajnych 
nierówności. Problem zbytniej 
ogólności widoczny jest m.in. 
w punktach dotyczących funk-
cjonowania sieci. Autor koncen-
truje się głównie na obszarach 
działania lub celach różnego 

typu międzynarodowych organi-
zacji, nie przedstawia natomiast 
prawie w ogóle konkretnych 
osiągnięć albo rozwiązanych 
problemów. Dlatego nie jest 
jasne, na jakiej podstawie można 
prognozować przyszłe sukcesy 
związków miast.

Lekturze książki towarzyszy 
ciągłe uczucie, że Barbera satys-
fakcjonują deklaracje i fasadowe 
działania. Z kolei sam pomysł 
rozwiązania globalnych pro-
blemów za pomocą jednego 
mechanizmu przynależy raczej 
do sfery życzeniowego myślenia. 
Podsumowując, można stwier-
dzić, że główną słabością propo-
nowanego ambitnego i bardzo 
atrakcyjnego projektu jest zbyt 
duży rozmach, przy jednocześnie 
mało przekonującej argumenta-
cji – nie jest ona w stanie tego 
projektu obronić.

Katarzyna Kubat
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Polska dla średnio zaawansowa-
nych Agaty Bisko jest monografią, 
którą warto określić mianem 
międzykulturowego przewodni-
ka nie tylko dla cudzoziemców 
uczących się języka i kultury 
polskiej1, ale także dla osób 
nauczających kultury polskiej. 
Piszę o tym na samym początku, 
ponieważ pragnę w niniejszym 
szkicu zwrócić szczególną uwagę 
na ten właśnie aspekt książki. 
Jestem jednocześnie świadom 
faktu, że omawiana praca nie 
stroni od perspektywy antropo-
logii codzienności (Roch Sulima) 
oraz socjologii codzienności 
(Piotr Sztompka). Istotne jest 
tu zatem przesunięcie punktu 
ciężkości z kultury oficjalnej/
wysokiej na polską potoczność2, 
która w nauczaniu cudzoziemców 
kultury polskiej bywa w małym 
jeszcze stopniu eksponowana. 
Dotyczy to nie tyle oferowanych 
cudzoziemcom odrębnych kur-
sów z zakresu współczesnej kultu-
ry polskiej, ile treści kulturowych 
przekazywanych w ramach lekto-
ratów języka polskiego jako obce-
go. Kiedy spojrzymy na Polskę 
dla średnio zaawansowanych w tak 

1 Nauczanie międzykulturowe jest jed-
nym z podejść (metod) wykorzysty-
wanych obecnie w dydaktyce kultury 
polskiej (zob. np. P. E. Gębal, Dydak-
tyka kultury polskiej w kształceniu języ-
kowym cudzoziemców. Podejście porów-
nawcze, Universitas, Kraków 2010).

2 Pojęć „potoczność” i „codzienność” 
używam tu wymiennie, traktując 
je  jako w zasadzie synonimiczne ka-
tegorie antropologiczne.

zarysowanym kontekście, to oka-
że się, że ma ona wartość, z której 
nie zdawała sobie chyba sprawy 
nawet jej autorka. To możliwość 
wykorzystania fragmentów książ-
ki w dydaktyce kultury polskiej 
jako obcej i świadomość, że 
przedstawianie cudzoziemcom 
Polski, Polaków i polskości 
w kategoriach potoczności/
codzienności (czyli nie zawsze 
w dobrym świetle) może dawać 
pozytywne (mimo że to brzmi 
à rebours) rezultaty.

Autorka książki stara się uchwy-
cić polską codzienność poprzez 
wskazanie i analizę impon-
derabiliów, które są dla niej 
wyjątkowe i wyróżniają ją na tle 
innych kultur narodowych. 
Jednocześnie, choć celem Bisko 
nie jest – jak pisze – porówny-
wanie kultury polskiej z innymi 
kulturami (s. 15), nie unika ona 
przytaczania tekstów (kultury), 
które można by włączyć w ramy 
komunikacji międzykulturowej. 
To czyni jej pracę jeszcze bardziej 
interesującą. Nawiązanie zaś 
do idei przewodnika (aczkol-
wiek nieprototypowego; zob.: 
s. 14 – 15) jest pomysłem czytel-
nie kategoryzującym i systema-
tyzującym materiał badawczy 
(polską kolektywną wiedzę 
potoczną). Ów pomysł pozwala 
równocześnie na postawienie 
nad podjętymi zagadnieniami 
międzykulturowej „kropki nad 
i” (celowo użyłem tego frazeolo-
gizmu, gdyż jest on w polskim 

kalką z języka francuskiego, 
a zapożyczenia definicyjnie 
są międzykulturowe).

W dziewięciu rozdziałach 
(składających się z tytułowa-
nych, ale nienumerowanych 
podrozdziałów) toczą się więc 
codzienne (mikro)historie 
o „zwykłych” Polakach3, często 
postrzeganych przez pryzmat 
doświadczeń cudzoziemców. 
Zaczyna się od Pierwszego 
wrażenia, gdzie mowa jest na 
przykład o polskim krajobra-
zie (m.in. kioski „Ruchu” z 
okienkiem na wysokości pasa 
kupującego), znaczeniach 
gestów typu „figa z makiem”, 
języku polskim uważanym 
za najtrudniejszy na świecie 
(co oczywiście wiedzą naukową 
nie jest), polskich wulgaryzmach 
i najczęstszym rytuale komu-
nikacyjnym Polaków, czyli 
o narzekaniu. W domu czytamy 
m.in. o zasadach polskiej grzecz-
ności, powitaniach i pożegna-
niach gości, „przeszkodach” 
w przechodzeniu przez próg, 
o tym, gdzie usytuowany jest 
w polskim domu kosz na śmieci 
(w kuchni pod zlewem, s. 106), 
o kulturze (zastawionego) stołu 
oraz o kurtuazji wobec kobiet, 
a także o prawieniu komple-
mentów i reagowaniu na nie. 
Z kolei W drodze (dosłownie 

3 „Wielkie” nazwiska (np. Jan Paweł 
II, Lech Wałęsa, Szopen, Wisława 
Szymborska) pojawiają się sporadycz-
nie i raczej w kontekście potoczności.

Agata Bisko

Polska dla średnio zaawansowanych. Współczesna polskość codzienna

Universitas, Kraków 2014

Międzykulturowy przewodnik po polskiej codzienności dla uczących (się) kultury polskiej
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i metaforycznie) można prze-
czytać nie tylko o polskiej 
kulturze samochodowej i trans-
porcie publicznym, ale też np. 
o „załatwianiu” i „kombinowa-
niu”. W rozdziale pt. Rodzina 
zamieszczone są fragmenty 
poświęcone np. więziom rodzin-
nym, Matce Polce i sąsiadom, 
a w rozdziale Praca i czas wolny 
mowa jest o stylach pracy (m.in. 
o tym, kiedy „tak” znaczy w 
Polsce „tak”, a kiedy znaczy 
„nie”), o improwizacji (w pracy) 
i – z drugiej strony – o polskiej 
pracowitości, a później o sporcie 
i humorze. Jeden z rozdziałów 
dotyczy świąt i świętowania. 
Te ostatnie nie są w książce prze-
ciwstawiane codzienności, gdyż 
– jak wyjaśnia autorka – również 
mają swoje potoczne oblicze 
(s. 15). Mowa tu m.in. o Wigi-
lii i Święcie Zmarłych, a także 
o imieninach, toastach, muzyce 
i alkoholu. Analizując Święto 
Zmarłych, Bisko niewiele pisze 
o samej codzienności (ubogi 
jest także komentarz między-
kulturowy, co zresztą nie dziwi, 
jeśli weźmie się pod uwagę 
specyfikę tego historycznego 
święta), a ponadto postanawia 
nie kryć się z dziadami, które 
– zauważmy – ze współczesną 
potocznością (tu: odwiedzaniem 
grobów) niewiele mają wspólne-
go. Na marginesie warto dodać, 
że wytłumaczenie/przetłuma-
czenie cudzoziemcom słowa 
dziady jest nie lada wyzwaniem. 
Nie jest to też wyraz „pierwszej 
potrzeby” i powinien pojawić się 
dopiero w Polsce dla zaawanso-

wanych, która – miejmy nadzie-
ję – wyjdzie w przyszłości spod 
pióra Agaty Bisko4.

Dwa ostatnie rozdziały opowia-
dają o religii oraz patriotyzmie, 
a ich „bohaterami” są: Polak 
katolik (w tym homo rydzykus5; 
s. 347), Jan Paweł II i jego „ludz-
kie oblicze” (s. 357), polskie 
przesądy, stosunek Polaków 
do innych narodów (tu: poręcz-
ny katalog polskich stereotypów 
narodowych; od Ruskich i Pepi-
ków do Angoli i Makaroniarzy), 
duma narodowa, martyrologia, 
kompleks polski (tu m.in. polish 
jokes, czyli „zagraniczne” dowci-
py na nasz temat), marka polska 
(tu np. bardzo interesująco, 
a przy tym krytycznie o tym, jak 
się promujemy poza granicami 
kraju). Warto dodać, że nawią-
zania do stereotypów z gatunku 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” znajdu-
ją się również we wcześniejszych 
partiach pracy. Podsumowanie 
gromadzi wszystkie dobre i 
niedobre cechy charakteru naro-
dowego Polaków.

Książka Bisko oparta jest 
na imponującej liczbie różnego 
rodzaju źródeł. Dla przykładu 
wymienię: raporty Centrum 
Badania Opinii Społecznej 
(CBOS), program Europa da się 
lubić (TVP2), polsko- i obco-
języczne przewodniki o Polsce 
(np. Polska da się lubić Steffena 

4 Autorem Polski dla początkujących jest 
Olgierd Budrewicz (Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 2000).

5 Określenie pochodzi od Zbigniewa 
Mikołejki.

Möllera; Culture Smart! Grega 
Allena), artykuły i plebiscyty 
prasowe (np. Polska: kraj bez 
twarzy Wawrzyńca Smoczyń-
skiego; Plebiscyt Szczygła: Polska 
z plusem), teksty literackie 
(np. Fado Andrzeja Stasiuka) 
i naukowe. Z tych ostatnich 
wymienię z racji swojej specjal-
ności dwie prace językoznaw-
cze: Język–umysł–kultura Anny 
Wierzbickiej oraz Grzeczność 
w komunikacji językowej Małgo-
rzaty Marcjanik. Szkoda, że 
wśród cytowanych przez Bisko 
książek lingwistycznych zabra-
kło etnolingwistycznej mono-
grafii Aleksandry Niewiary6, 
której celem jest rekonstrukcja 
samoświadomości Polaków 
w zakresie ich polskości.

Podsumowując, Polska dla średnio 
zaawansowanych mówi o tym, 
co w polskości zwyczajne i zara-
zem tak oczywiste, że aż trudne 
do zwerbalizowania. Agacie 
Bisko udało się owe oczywistości 
à la polonaise wydobyć i wartką 
polszczyzną opisać. Konstruk-
cja książki przypomina z jednej 
strony dobry słownik etnolin-
gwistyczny (a taki, podejmujący 
temat wybrany przez Bisko, 
jeszcze nie powstał), a z drugiej, 
„polski alfabet”, gdyby inspiracji 
szukać w Europejskim alfabecie 
Karla-Markusa Gaußa.

Marcin Jakubczyk

6 A. Niewiara, Kształty polskiej tożsa-
mości. Potoczny dyskurs narodowy 
w  perspektywie etnolingwistycznej 
(XVI – XX  w.), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
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Działająca od 2008 roku 
Fundacja Archeologia Fotografii 
ma już niemałe zasługi na polu 
badania a zarazem krytyczne-
go popularyzowania medium, 
jakim jest fotografia. Oprócz 
licznych projektów archiwal-
nych czy działań edukacyjnych 
i wystawienniczych, znaczącym 
polem aktywności Fundacji jest 
prowadzenie dedykowanego 
omawianej tematyce wydawnic-
twa. To właśnie w jego ramach 
czytelnikom zostały udostępnio-
ne albumy prac Zofii Chomę-
towskiej, Zbigniewa Dłubaka, 
Jerzego Lewczyńskiego czy, 
osławionej monumentalizmem 
„zapisu socjologicznego”, 
Zofii Rydet. Nie jest to jednak 
wyłączny profil publikacji. 
Fundacja nie stroni bowiem 
od tekstów mających charakter 
teoretyczny. Przykładem tego 
może być istotny zbiór tekstów 
krytycznych w językach polskim 
i angielskim, zebranych pod 
redakcją Krzysztofa Pijarskiego 
– Archiwum jako projekt albo 
Fotoeseje. Teksty o fotografii 
polskiej Lecha Lechowicza 
(który nakładem Wydawnictwa 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej w Łodzi opubliko-
wał niedawno imponującą 
pracę Historia fotografii. Część 
1. 1839 – 1939). Ma zatem 
Fundacja nie tylko spore zasłu-
gi dla promowania rodzimej 
myśli krytycznej i teoretycznej 
z tego zakresu. Zyskuje także 
ugruntowaną pozycję na rynku 

wydawniczym pośród takich 
graczy, jak słowo/obraz terytoria 
(wydawca pism Urszuli Czarto-
ryskiej), Fundacja Aletheia czy 
krakowski Universitas.

W ramach przemyślanej 
i niebywale spójnej polityki 
wydawniczej, zdecydowano się 
na przybliżenie polskim czytel-
nikom jednej z nowszych ksią-
żek, nietłumaczonego dotąd, 
Clémenta Chéroux. Choć 
Wernakularne nie jest, rzecz 
jasna, jedyną książką urodzone-
go w 1970 roku francuskiego 
historyka fotografii, to znako-
micie zbiera wątki dotychczas 
poruszane w jego twórczości. 
Chéroux – absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Fotografii 
w Arles (ENSP) studiował 
także historię sztuki na Univer-
sité Paris VIII (Vincennes) i 
Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne), gdzie w 2004 roku 
obronił doktorat. Zasłynął 
przede wszystkim jako sprawny 
organizator wystaw przeglą-
dowych poświęconych – dla 
przykładu – zdjęciom (z) nazi-
stowskich obozów koncentra-
cyjnych (2001) lub fotografiom 
okultystycznym i ezoterycznym 
(2004). Przygotowane przez 
niego wystawy były pokazywa-
ne nie tylko na terenie Francji, 
lecz również za granicą, w tym 
w tak prestiżowych galeriach jak 
Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku. Nie bez 
przyczyny w 2007 roku został 

wybrany na stanowisko kura-
tora działu fotografii w Centre 
Pompidou.

Powyższe wskazuje, że mamy oto 
do czynienia z niebanalną osobą. 
Nie inaczej jest też z książką 
wskazanego autora. Wernaku-
larne to stosunkowo zwięzła, a 
przy tym bogato ilustrowana 
materiałami archiwalnymi, praca 
poświęcona, jak wskazuje podty-
tuł, historii fotografii. W pozycji 
tej najobszerniej zostają poruszo-
ne zjawiska związane z techniką 
robienia zdjęć w XIX wieku 
– jeśli nawet autor wspomina 
o późniejszych fenomenach 
związanych z omawianym 
medium, to jednak w swym 
opracowaniu nie wybiega poza 
pierwsze dwie lub trzy dekady 
wieku dwudziestego. Tak zakre-
ślone ramy czasowe odpowiadają 
poszukiwaniom i rozważaniom, 
które czytelnik może znaleźć 
na kartach poprzednich ksią-
żek Chéroux. W niczym to nie 
umniejsza ważkości porusza-
nych przez niego kwestii, o ile 
dokonany tym sposobem ścisły 
dobór materiału, poddawanego 
dalej analizie, pozwala na jesz-
cze precyzyjniejsze pokazanie 
charakteru i kierunku przemian 
praktyk kulturowych związanych 
z fotografią.

Autor świadomie rezygnuje 
z perspektywy estetycznej, 
za pomocą której zwykło się 
omawiać zdjęcia. Jakkolwiek 

Clément Chéroux

Wernakularne. Eseje z historii fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014

Zwyczajne – niezwyczajne
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materia ta stanowi dla niego 
punkt odniesienia, zostaje 
przesunięta na dalszy plan, 
co z kolei pozwala na uprzy-
wilejowanie „zwykłych” zdjęć. 
To wokół nich zostaje zbudo-
wany cały wywód. Jak nieza-
chwianie przekonuje paryski 
teoretyk, za przyczyną domo-
wych i użytkowych zdjęć, 
wykonywanych powszechnie 
przez rzesze amatorów, można 
najtrafniej pokazywać koleje 
przemian praktyk kulturowych 
związanych z tym medium, 
a zatem zachodzących nie 
tylko w jego obrębie, lecz także 
wokół niego. W pierwszym 
z siedmiu rozdziałów pracy 
Chéroux dowodzi, że właśnie 
fotografia tego rodzaju, w prze-
ciwieństwie do artystycznej, 
najszybciej traci swoje pier-
wotne znaczenie. To z kolei 
pozwala łatwiej wydobyć 
jej wernakularność – służeb-
ną funkcję obrazów i działań 
mających na celu doprowadza-
nie do ich powstania. Fotogra-
fia bowiem „staje się w pełni 
wernakularna dopiero w chwi-
li, gdy traci pierwotną wartość, 
to znaczy gdy nie służy już 
temu, po co powstała. Foto-
grafia wernakularna odpowia-
da nieużyciu, koniec końców 
– nie działa” (s. 12). Pełni 
przy tym istotną funkcję w 
procesie legitymizacji medium: 
„aby fotografia dostąpiła arty-
stycznego uznania, musiała 
sprostać kryteriom wyjątkowo-
ści i jakości” (s. 24). Fotografia 
wernakularna jest janusowym 

obliczem fotografii artystycz-
nej, jest „innym sztuki”, 
powiada teoretyk. Nie cechuje 
jej piękno – nie musi taką być. 
Wystarczy, że jest.

Właśnie w skali tej obecno-
ści ujawnia się jej właściwe 
znaczenie – olbrzymie ilości 
zdjęć wskazują na prawidło-
wości fenomenów i zjawisk 
kulturowych, jakie towarzy-
szyły pojawieniu się w poło-
wie XIX wieku, a później 
upowszechnieniu, czynności 
fotografowania. Dopiero śledząc 
ich trajektorię, można odtwo-
rzyć właściwe znaczenia płynące 
z użytkowania omawianego 
medium. Ukonstytuowawszy 
pojęcie zasadnicze dla propo-
nowanej koncepcji, przystępuje 
autor do systematycznej prezen-
tacji zjawisk mających dowo-
dzić słuszności stawianej tezy. 
W drugim rozdziale przygląda 
się kolejno fotografiom wyko-
nywanym na potrzeby ruchu 
spirytystycznego i ezoteryczne-
go, śledząc rodzące się wówczas 
strategie wykorzystywania zdjęć 
oraz ich związki z myśleniem 
potocznym. Chéroux poka-
zuje dowodnie silne napięcie 
między producentami obrazów 
a odbiorcami ich treści, między 
zainteresowaniem stroną dowo-
dową a rozrywkową fotografii. 
Korzystając z dokumentów 
archiwalnych, w tym protoko-
łów policyjnych, z niebywałą 
wręcz zręcznością oddaje autor 
ducha epoki, którą nie mniej 
wnikliwie odmalowywał Wiktor 

Stoczkowski na kartach Ludzi, 
bogów i przybyszy z kosmosu.

Dalsze partie książki niczym 
nie ustępują wcześniejszym 
– z detektywistycznym wręcz 
zacięciem i pietystycznym 
umiłowaniem szczegółu zapre-
zentowane zostają czytelnikowi 
próby legitymizowania zdro-
worozsądkowych przekonań 
mesmerystów czy zwolenników 
teorii fluidów. Porównując feno-
men fotografii, kina i „wyna-
lezionych” przez Wilhelma 
Conrada Roentgena promieni 
X, autor bacznie przygląda się 
wrażeniu, jakie na szerokich 
masach wywarły te odkrycia. 
Trudno dziś wyobrazić sobie, że 
badania rentgenowskie – stano-
wiące obecnie jedną z podsta-
wowych usług medycznych 
– mogły kiedyś pełnić funkcję 
niezwykłej osobliwości podczas 
specjalnie organizowanych 
przez teatry cieni i „jarmarcz-
nych zachwalaczy” pokazów 
promieni X. Wywoływane przez 
nie wrażenie musiało być nie 
mniejsze niż to powodowane 
osławionym już filmem Wjazd 
pociągu na stację w La Ciotat 
braci Auguste’a i Louisa 
Lumière. Co ciekawsze, kurator 
Centre Pompidou nie poprze-
staje na tym, gdyż podejmuje się 
większego wyzwania, jakim jest 
prześledzenie i pokazanie prób 
przyswajania oraz zawłaszcza-
nia nauki przez rozmaite ruchy 
paranaukowe czy quasi religijne. 
Chéroux nie tylko z bezbłędną 
intuicją zestawia materiał foto-

graficzny z próbami legitymizacji 
myślenia potocznego, którego 
przesądy starano się rozmaicie 
uwiarygodnić, wykorzystując 
na przykład dokumentacyjny 
charakter zdjęć. Nie boi się 
również wskazywać na zależno-
ści między szerszymi procesami 
społecznymi a, z pozoru, niepo-
wiązanymi zjawiskami kultu-
rowymi, uzmysławiając w ten 
sposób czytelnikowi zbieżność 
strategii posługiwania się foto-
grafią przez ezoterystów i, rodzą-
cym się podówczas, dyskursem 
psychoanalizy z właściwą jej, 
wcześniej nierozpoznawaną, 
kategorią nieświadomości.

Kolejne trzy rozdziały zosta-
ją poświęcone skutkom 
upowszechniania się aparatów 
i rewolucji, jaką dla praktyki 
fotograficznej było zarówno 
wynalezienie emulsji żelatynowo
-srebrowej, jak i zmiana charak-
teru wytwarzania zdjęć – prze-
stawienia tego procesu z wyrobu 
manufakturowego na produkcję 
masową. Zachwiało to nie tylko 
całym łańcuchem wytwarzania, 
wpływając znacząco na obniże-
nie kosztów związanych z wyko-
nywaniem zdjęć, lecz przede 
wszystkim zmieniło charakter 
wiedzy niezbędnej do posługi-
wania się techniką fotograficzną. 
Pojawianie się sieci punktów 
świadczących specjalistyczne 
usługi, takie jak wywoływanie 
klisz, spowodowało, że dotąd 
zarezerwowana dla profesjona-
listów zrzeszonych w elitarnych 
towarzystwach umiejętność 

„została przeniesiona z foto-
grafa na producenta” (s. 89). 
Skutkiem tego, znaczący wzrost 
liczby amatorów odpowiada 
nie tyle pojawieniu się emulsji 
żelatynowo-srebrowej i zwięk-
szeniu „produkcji materiałów 
gotowych do użytku” (s. 90), 
ile jest pochodną zmiany podej-
ścia do samego medium. Aparat 
staje się narzędziem, z którego 
można korzystać w dużo szer-
szym zakresie aniżeli tylko do 
wykonywania portretów. Osoby 
posługujące się tą techniką stają 
się „zwykłymi użytkownikami” 
(s. 96). To z kolei otwiera pole 
nowym praktykom kulturowym, 
takim jak popularne na przeło-
mie XIX i XX wieku „rozrywki 
fotograficzne”, polegające na 
samodzielnym wykonywaniu 
fotomontaży, czy korzystanie 
z usług fotografów jarmarcz-
nych, świadczących swoje usługi 
podczas festynów i innych wyda-
rzeń sprzyjających obecności 
licznej klienteli.

Książkę zamyka tekst poświę-
cony fotografiom witryn skle-
powych, które wykonywano 
w celach reklamowych. Na tym 
tle Chéroux pozwala sobie 
zakwestionować popularne 
opinie dotyczące niezwykłości 
zdjęć o tej tematyce, wyko-
nywanych przez hołubionego 
przez krytykę Eugèna Atgeta. 
Godzi on w strategię retoryczną, 
ustanawiającą szczególny status 
portrecisty zakamarków Paryża. 
Propozycja wyłożona na kartach 
Wernakularne w pierwszym 

momencie wydaje się błaha i 
oczywista, niemniej ważkość 
postulowanego rozwiązania 
przesłaniał dotąd specjalistyczny, 
hierarchiczny, a przy tym ugrun-
towany dyskurs historii i krytyki 
sztuki z naczelną dlań kategorią 
artysty i właściwego mu dzieła. 
Z takim ujęciem wiązała się, co 
oczywiste, silna waloryzacja i, 
zażarta wręcz, „walka o «wyjąt-
kowość» Atgeta”, która „brała 
górę nad innymi racjami” (s. 
165). Rozwiązanie Chéroux 
ma w tym względzie charakter 
tak metodologiczny, jak aksjo-
logiczny, bowiem na potrzeby 
trafnej interpretacji dowarto-
ściowuje on konieczność odtwa-
rzania kontekstu historycznego, 
uwzględniając tym samym w 
analizie szersze procesy społecz-
ne i kulturowe. Oznacza to, że 
należy przestać patrzeć na obrazy 
osobno, jak zwykło się czynić 
w przypadku dzieł sztuki. Dla 
Chéroux w egzegezie fotografii 
istotnym okazuje się miniony 
punkt widzenia, rozumiany jako 
perspektywa ukazująca wagę 
i znaczenia, jakie przywiązywali 
do zdjęć ich twórcy i użyt-
kownicy. Ujęcie takie pozwala 
czytelnikom – oddzielonym 
stuleciem od tamtych – wczuć 
się w sytuację postaci minionej 
epoki, lepiej zrozumieć ich cele, 
dążenia i motywacje. By prze-
kroczyć zideologizowanie obra-
zów naddanym im dyskursem 
estetycznym i zrozumieć pier-
wotny sens fotografii, czytelnik 
staje na paryskim bruku w chwi-
li, gdy „narodziła się nowoczesna 
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witryna” (s. 151). Uruchomienie 
pokładów wyobraźni i wrażliwo-
ści otwartej na szczegóły pozwala 
nie tylko na szersze doświadcze-
nie fotografii jako medium, lecz 
także umożliwia głębsze zrozu-
mienie jej sensów, wynikających 
z zawartych w obrazie treści, 
czy towarzyszących im praktyk 
kulturowych. Jest więc propozy-
cja Chéroux nawoływaniem do 
odmiany języka opisu, a zarazem 
zachętą do podjęcia wysiłku 
rozumienia, co, jak przekonuje, 
może uchronić przed interpreta-
cyjnymi nieporozumieniami.

Wernakularne. Eseje z historii 
fotografii stanowi bezpretensjo-
nalną propozycję teoretyczną, 
wyrastającą na równi z refleksji 

i doświadczeń autora znako-
micie obeznanego z historią 
fotografii. Warto podkreślić, 
że Chéroux bez kompleksów 
sięga do najlepiej mu znanej, 
rodzimej tradycji fotograficz-
nej, o czym świadczą liczne i 
niezwykle bogate nawiązania 
dokumentacyjne. Należy zazna-
czyć, iż swej wiedzy nie czerpie 
autor z cudzych teorii. Wywodzi 
ją przede wszystkim z materia-
łów archiwalnych, co znakomi-
cie sprawdza się w prowadzo-
nym dowodzeniu. Przekonuje 
bowiem obrana strategia, pole-
gająca na przedstawianiu czytel-
nikom konkretów i szczegółów 
sprawnie splecionych w narrację. 
Omawiana praca stanowi też 
przyjemną odmianę na tle nieco 

już nudnych roztrząsań, którymi 
raczy czytelników część polskich 
teoretyków. Wernakularne jest 
po prostu pozbawione znamion 
fenomenologicznego międle-
nia estetycznych westchnień i 
poruszeń. To książka na wskroś 
rzeczowa i konkretna, mogąca 
służyć za wzór jak dobrze pisać 
o fotografii. Można spodziewać 
się, że publikacja ta nie tylko 
przysporzy popularności ideom 
Chéroux, rozbudzając zaintere-
sowanie polskich czytelników 
jego pracami, lecz także stanie 
się przyczynkiem pozwalającym 
sytuować jego myśl na równi 
z koncepcjami teoretyków, 
komentatorów i krytyków tej 
tematyki pokroju Susan Sontag 
czy Rolanda Barthesa.

Filip Wróblewski
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David DeGrazia

Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie

Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014

Prawa zwierząt na dziś

David DeGrazia, amerykański 
filozof i specjalista od bioety-
ki, jest znanym z radykalizmu 
poglądów działaczem na rzecz 
praw zwierząt. W książce Prawa 
zwierząt. Bardzo krótkie wpro-
wadzenie przedstawia swoje opi-
nie, wplatając je w encyklope-
dyczny przegląd stanowisk filo-
zoficznych, dotyczących statusu 
moralnego zwierząt, i omawia 
ich praktyczne konsekwencje. 
Pokazuje wpływ religii oraz 
dyskursu naukowego, w tym 
filozofii, na kształtowanie się 
w kulturze Zachodu myślenia 
na ten temat.

Książka DeGrazii stanowi chro-
nologiczny przegląd stanowisk 
dotyczących kwestii stosunków 
ludzko–zwierzęcych, obecnych 
w Europie, wraz z ich kry-
tycznym komentarzem. Autor 
analizuje wpływ filozofii, re-
ligii oraz ruchów społecznych 
(na przykład ekologicznych) 
na kształtowanie współczesnej 
postawy Europejczyków wobec 
zwierząt. Wskazuje również na 
niekonsekwencje różnych od-
słon postawy traktującej je jako 
istoty nieposiadające praw przy-
sługujących ludziom.

Zdaniem DeGrazia największą 
rolę odegrał Arystoteles, który 
twierdził, że stoją one w hie-
rarchii bytów niżej niż ludzie. 
Jako istoty pozbawione rozu-
mu, zdolne tylko do percepcji 
zmysłowej, nie są podmiotami, 

a jedynie rodzajem zasobów od-
danych do dyspozycji człowieka. 
Przez wieki ten pogląd nie po-
zwalał na ocenę sposobu trak-
towania zwierząt w kategoriach 
moralności i sprawiedliwości.

Biblia wzmocniła tego typu sądy. 
Wraz ze wzrostem popularności 
chrześcijaństwa umocniła się 
w Europie wiara w to, że Bóg 
stworzył człowieka na swoje po-
dobieństwo i oddał świat w jego 
władanie. Ludzie czuli powszech-
ne przyzwolenie do wykorzy-
stywania zasobów naturalnych, 
w tym zwierząt. Chrześcijaństwo, 
jako religia dominująca, na długi 
czas wpłynęło na światopogląd 
większości nowożytnych filozo-
fów i zachodnich naukowców. 
Nadrzędność człowieka wobec 
zwierząt stanowiła dla nich aksjo-
mat aż do XIX wieku.

Ogromną rolę w utrzymaniu 
tego tradycyjnego poglądu ode-
grał kartezjanizm. Propagując 
przekonanie o odrębności pier-
wiastka duchowego i cielesnego 
w stworzeniach żywych, pozo-
stawiał zwierzętom rolę bezdusz-
nych automatów. W dyskursie 
naukowym pojawiły się jednak 
również inne, łaskawsze wzglę-
dem nich poglądy. David Hume 
sądził, że ludzka sympatia może 
obejmować także byty pozaludz-
kie. Jeremy Bentham, wskazując 
na potrzebę równowagi między 
przyjemnością a cierpieniem, 
włączał do tej zasady zwierzęta.

Wraz z nadejściem nowożytno-
ści ludzkość nie odczuwała już 
wcześniejszego komfortu, zwią-
zanego z brakiem moralnego 
napięcia wobec problemu zada-
wania cierpienia innym stwo-
rzeniom. Taka zmiana dokonała 
się pod wpływem otwarcia Za-
chodu na inne kultury, w tym 
filozofię Dalekiego Wschodu. 
Artur Schopenhauer, zaintere-
sowany głęboko buddyzmem 
i hinduizmem, rozpowszechnił 
przekonanie, że warunkiem mo-
ralnego życia jest współczucie 
wobec wszystkich istot zdolnych 
odczuwać cierpienie. Rewolu-
cyjną okazała się jednak dopiero 
teoria ewolucji Karola Darwina, 
która zasypała jakościową różni-
cę między ludźmi a resztą bytów 
ożywionych. Jednak nie wszyscy 
gotowi byli uznać związek mię-
dzy ludźmi a światem zwierząt, 
aby następnie przyjąć tego kon-
sekwencje.

David DeGrazia omawia w swo-
jej pracy kolejne zagadnienia klu-
czowe dla dyskusji na temat tych 
istot. Pierwszą kwestią jest mo-
ralność, ściśle powiązana z pro-
blemem zadawania im cierpienia. 
Przez wieki zwierzęta nie posia-
dały moralnego statusu, a ich 
traktowanie nie było przedmio-
tem etycznego namysłu, dlatego 
przyzwalano na zabijanie czy 
znęcanie się nad nimi, także dla 
rozrywki. Jedyną zasadą, która 
regulowała stosunek do zwierząt 
i umożliwiała lokowanie proble-
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mu w kontekście etyki, było pra-
wo własności. Znęcanie się nad 
nimi stawało się problematyczne 
na poziomie moralnym dopiero 
wtedy, gdy wiązało się z niszcze-
niem mienia człowieka.

Współcześnie sytuacja ulega 
jednak stopniowym przemia-
nom. Pogląd mówiący o tym, 
że zwierzęta są istotne w dyskur-
sie moralnym ze względu na nie 
same, a nie w relacji do ludzi, 
jest coraz bardziej powszechny. 
Ponieważ przysługują im prawa, 
między innymi to dotyczące 
braku cierpienia, wyrządzanie 
im krzywdy ma znaczenie, bez 
względu na ludzi czy środowi-
sko. Jednocześnie istnieje po-
wszechne przyzwolenie na ogra-
niczenie tych zasad ze względu 
na zysk, zdrowie i konieczność 
zaspokojenia potrzeb ludzi 
jako istot o wyższym statusie. 
Podstawowym argumentem, 
uzasadniającym nierówność, jest 
koncepcja różnic gatunkowych, 
wedle której człowiek – przed-
stawiciel homo sapiens – zajmuje 
pozycję nadrzędną względem 
innych gatunków. Przekonanie 
takie, obecne w myśli filozo-
ficznej, zyskuje następnie status 
„faktu moralnego” i oczywi-
stości. Według DeGrazii jest 
to przykład dogmatyzmu my-
ślenia, nie ma bowiem wystar-
czających argumentów na po-
twierdzenie tezy o etycznym 
znaczeniu biologicznych różnic 
gatunkowych. Co więcej, roz-
bieżności genetyczne pomiędzy 
ludźmi a innymi rodzajami istot 

żywych, tak jak to jest w przy-
padku małp człekokształtnych, 
są minimalne. W toku rozwoju 
gatunków nie nastąpił żaden 
szczególny „jakościowy skok”, 
który by usprawiedliwiał poczu-
cie wyższości człowieka i uza-
sadniał wykorzystanie kategorii 
„faktu moralnego” w dyskusji 
o statusie zwierząt.

Kolejną ideą, stojącą na prze-
szkodzie równouprawnieniu, 
jest koncepcja umowy społecz-
nej. Zakłada ona, że zasady 
życia w zbiorowości zostały wy-
negocjowane przez świadome, 
racjonalne podmioty. Ponieważ 
zwierzętom brakuje świado-
mości i ludzkich umiejętności 
negocjacyjnych, nie mogą być 
stroną takiej umowy. Dlatego 
nie przysługuje im ani status 
moralny, ani tym bardziej rów-
ne poszanowanie. Na niekorzyść 
zwierząt działać ma także brak 
sprawstwa moralnego, utożsa-
mionego z umiejętnością budo-
wania sieci zobowiązań osobi-
stych i społecznych.

Inny argument, wysuwany przez 
przeciwników egalitaryzmu, 
stanowi pogląd religijny, odwo-
łujący się do koncepcji nieśmier-
telnej duszy – to ona ma warun-
kować świadomość.

Według autora teoria ta jest mało 
przekonująca: po pierwsze pomi-
ja wszystkie dowody empiryczne, 
potwierdzające przytomność 
zwierząt, po drugie bazuje na 
wątpliwych założeniach. Współ-
czesne nauki, takie jak neuro-

logia, psychologia czy filozofia 
umysłu, nie odnoszą się w swoich 
badaniach do kwestii istnienia 
lub nieistnienia duszy (zarówno 
ludzkiej, jak i zwierzęcej). Dlate-
go według DeGrazii w refleksji 
naukowej o zwierzętach nie po-
winna być ona podnoszona.

Kolejnym argumentem, używa-
nym w dyskusji na temat rów-
nouprawnienia, stał się język. 
Umiejętność posługiwania się 
nim według przeciwników rów-
nego traktowania ma być ściśle 
powiązana z istnieniem świado-
mości. Autor obala ten pogląd, 
odwołując się do osiągnięć 
współczesnej psychologii. Wska-
zuje też na umiejętność posłu-
giwania się językiem migowym, 
obserwowaną wśród niektórych 
naczelnych. Następnie poddaje 
krytycznej analizie temat związ-
ku świadomości z racjonalnością 
i zdolnością odczuwania emocji.

DeGrazia wskazuje w swoim 
wywodzie na fakt, że argumenty 
przytaczane w dyskursie nauko-
wym i filozoficznym przez prze-
ciwników równouprawnienia 
zwierząt mają arbitralny cha-
rakter. Jak twierdzi, wszystkie 
opierają się na zdroworozsąd-
kowych intuicjach, a ich war-
tość merytoryczna, poznawcza 
i eksplanacyjna jest wątpliwa. 
Dlatego też, nie można mówić 
o jakiejkolwiek obiektywnej 
przesłance, pozwalającej uzna-
wać życie bytów pozaludzkich 
t za mniej istotne od życia lu-
dzi. Zdaniem amerykańskiego 

filozofa zwierzęta są zdolne 
do odczuwania cierpienia i jest 
to wystarczający powód do ich 
dobrego traktowania. Co więcej, 
ludzie powinni zrezygnować 
ze swoich przywilejów, które 
sami sobie nadali ich kosztem. 
Konsekwencją akceptacji stano-
wiska, wskazującego na podmio-
towość oraz równouprawnienie 
zwierząt, może być zwiększenie 
umiejętności człowieka do re-
fleksyjności oraz namysłu nad 
kondycją i statusem tych istot.

Szczególnie istotna staje się kwe-
stia bólu, przeżywanego przez 
nie w sposób identyczny jak 
przez ludzi. Autor podkreśla, 
że odczuwają go nie tylko ssaki, 
lecz nawet owady. Wszystkie 
one unikają niebezpiecznych 
bodźców, w przypadku zranienia 
wołają o pomoc, ograniczając 
ruchy nadwyrężonej części cia-
ła. W każdym zwierzęciu, bez 
względu na gatunek, widać po-
dobieństwo procesów fizjologicz-
nych, w tym aktywności mózgu, 
zachodzących w sytuacji bólowej. 
Zdolność do odczuwania bólu 
jest niezbędnym przystosowa-
niem ewolucyjnym, umożli-
wiającym unikanie zagrożeń. 
DeGrazia proponuje analogiczne 
podejście do lęku jako nieprzy-
jemnej, emocjonalnej reakcji 
osobnika w sytuacji zagrożenia. 
Wskazuje również na istnienie 
w świecie zwierząt całego wachla-
rza oddźwięków uczuciowych 
oraz dążenia do ochrony własnej 
integralności w obliczu niebez-
pieczeństwa, co z kolei uznać 

można za przejaw samoświado-
mości. Świadczy o tym także ich 
umiejętność planowania swoich 
działań, związanych chociażby 
z robieniem zapasów żywności, 
budowaniem gniazd oraz uni-
kaniem miejsc czy podmiotów, 
które wywołują wspomnienie 
krzywdy albo bólu.

Mówiąc o przyczynach cierpienia 
wśród zwierząt, autor wymienia 
m.in. niewolę, na jaką skazują 
je ludzie, uniemożliwiającą wy-
konywanie czynności typowych 
dla gatunku. Za praktykę przy-
sparzającą zwierzętom najwięcej 
szkód uznaje chów przemysłowy 
– zorganizowaną działalność, 
prowadzoną dla ludzkiego zysku. 
Według DeGrazii jest ona po-
zbawiona sensu. Konsumenci nie 
są w stanie wykorzystać całości 
produktów wytwarzanych przez 
farmy przemysłowe, a jednocze-
śnie mechanizmy rynkowe wy-
muszają na właścicielach hodowli 
obniżanie kosztów produkcji, 
co z reguły odbywa się na nieko-
rzyść zwierząt. Ponieważ mięso 
nie jest niezbędne do zachowa-
nia pełni zdrowia przez ludzi, 
a jedyną zaletą płynącą z jego 
jedzenia okazuje się przyjemność 
smakowa, to właśnie kupujący 
stają się moralnie odpowiedzialni 
za istnienie tego procederu. Lista 
przewinień rzeźni przemysło-
wych, pomijając eksploatację 
zwierząt, jest według autora 
znacznie dłuższa. Degradują 
one środowisko, doprowadzają 
do bankructwa lokalne farmy 
rodzinne, eksportują zyski do sie-

dzib ponadnarodowych korpora-
cji, wytwarzają mięso o nadmier-
nej zawartości tłuszczu i choleste-
rolu, promują niezdrowe nawyki 
żywieniowe, dodatkowo obniżają 
standardy pracy i wykorzystują 
pracowników. Kontrowersje 
wywołuje również rybołówstwo 
– przysparza bowiem cierpienia 
licznym gatunkom morskim 
– i hodowla w stawach hodow-
lanych, ograniczająca naturalne 
czynności życiowe i swobodę 
poruszania się ryb.

DeGrazia analizuje także kwe-
stię przetrzymywania zwierząt 
w domach. Zdecydowanie 
się na to wymaga dużej od-
powiedzialności, jak również 
wcześniejszego namysłu. Pod-
stawową zasadą powinno być 
stworzenie dobrych warunków 
życia, umożliwiających zaspo-
kajanie naturalnych fizycz-
nych i fizjologicznych potrzeb 
zwierzęcia. W tym kontekście 
istotne są także tematy związane 
z niekontrolowanym przerostem 
populacji zwierząt domowych, 
prowadzącym często do ich bez-
domności oraz z hodowlą zwie-
rząt rasowych, skoncentrowaną 
na reprodukowaniu dla zysku 
osobników postrzeganych jako 
wzorcowe dla danego gatunku.

Dalej DeGrazia poddaje 
gruntownej krytyce instytucję 
ogrodu zoologicznego. Według 
niego prowadzenie takiego 
obiektu jest działalnością nie-
etyczną, ponieważ wykorzystuje 
zwierzęta do realizacji celów 
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człowieka (edukacyjnych, ba-
dawczych czy rozrywkowych). 
Trudno także uzasadnić funk-
cjonowanie tego typu placó-
wek, powołując się na potrzebę 
ochrony ginących gatunków. 
Jak podkreśla autor, ZOO nie 
chroni gatunków, ale poszcze-
gólne ich osobniki, narażając 
je na niewygody fizyczne i psy-
chiczny ból. Z punktu widzenia 
jednostkowej istoty przetrwanie 
gatunku nie ma znaczenia, tym 
bardziej, że jest ono iluzoryczne. 
Konieczność podtrzymywania 
istnienia niektórych rodzajów 
zwierząt wynika bezpośrednio 
z dewastacji środowiska natu-
ralnego przez człowieka, a tego 
procesu nie można odwrócić.

Szczególnie ważnym zagad-
nieniem w stosunkach ludz-
ko-zwierzęcych jest zdaniem 
DeGrazii problem wykorzysty-
wania organizmów zwierzęcych 
w badaniach naukowych. Nie 
ma obecnie dziedziny w medy-
cynie, w której nie prowadzono 
by eksperymentów na zwierzę-
tach, narażając je tym samym 
na niewyobrażalne cierpienia. 
Rezygnacja z takich metod 
budzi zdecydowany sprzeciw 
koncernów farmaceutycznych, 
chemicznych i kosmetycznych 
oraz przedstawicieli środowisk 
medycznych. Jednocześnie pa-
nuje powszechne przyzwolenie 
na stosowanie tego typu praktyk, 
ugruntowane w przekonaniu 
o dobrostanie człowieka, jako 
wartości nadrzędnej względem 
dobrostanu innych stworzeń. 

DeGrazia przytacza trzy główne 
stanowiska obrońców zwierząt, 
odnoszące się do tej kwestii. 
Pierwsze z nich mówi, że mogą 
być one wykorzystywane w ba-
daniach pod warunkiem, że nie 
wyrządza im się żadnej krzywdy. 
Według drugiego, utylitarnego, 
posługiwanie się nimi można 
usprawiedliwić pozytywnym bi-
lansem korzyści i kosztów. Nale-
ży tu rozważyć interesy zarówno 
ludzi, jak i zwierząt. Trzecia po-
zycja akceptuje eksperymenty na 
zwierzęcych organizmach, ale tyl-
ko wtedy, gdy są prowadzone 
z uznaniem ich rangi moralnej. 
Autor proponuje jeszcze inne 
rozwiązanie – rozwój alternatyw-
nych metod badawczych, które, 
poprzez wykorzystanie zaawanso-
wanych technologii, umożliwiać 
mają zastąpienie modeli fizycz-
nych ich cyfrowymi kopiami.

Książka nie wyczerpuje całości 
zagadnień związanych z prawami 
zwierząt. Jest jedynie krótkim 
wprowadzeniem w tę tematykę, 
przeglądem różnych stanowisk 
czy sposobów argumentowania 
przeciwników oraz zwolenników 
w kwestii przyznania istotom 
pozaludzkim elementarnych 
praw i objęcia ich zasadą rów-
nego poszanowania. DeGrazia 
przedstawia główne punkty 
sporu obecne w dyskursie fi-
lozoficznym, przekładające się 
na społeczne postrzeganie, jak 
również regulacje prawne doty-
czące zwierząt. Swoje poglądy 
ustawia w szeregu obok innych, 
opowiadając się jednak zdecydo-

wanie po stronie zwolenników 
powszechnej, międzygatunko-
wej równości i emancypacji. 
Dominujące nurty filozoficzne, 
które zajmują się problematyką 
zwierząt przedstawia w sposób 
zrozumiały dla nieprofesjonal-
nego czytelnika, m.in. poprzez 
wskazanie ich związków ze sferą 
racjonalności potocznej.

Głównym punktem odniesienia 
dla DeGrazii jest, najbliższa 
mu, sytuacja amerykańska, nie 
brakuje jednak odniesień do roz-
wiązań europejskich. Prawa 
zwierząt. Bardzo krótkie wprowa-
dzenie pozwala poszerzyć wiedzę 
naukową i filozoficzną, zrozu-
mieć stanowisko stron dyskusji 
oraz wyrobić sobie własne zdanie 
na poruszany temat. Wprawdzie 
brakuje w niej wyczerpującego, 
pogłębionego wykładu, jednak 
wskazanie podstawowych pojęć 
oraz nazwisk umożliwia czytel-
nikom prowadzenie dalszych, 
własnych poszukiwań.

Co więcej, książka wpisuje się 
w trendy wydawnicze na pol-
skim rynku, na którym pojawia 
się coraz więcej pozycji o tema-
tyce związanej z koniecznością 
zmiany w traktowaniu zwierząt. 
Przykładem mogą być tutaj pra-
ce reprezentanta utylitaryzmu 
– Petera Singera, znane w prze-
kładach od dawna1. Natomiast 

1 Zob. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, 
tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2004; T. Pietrzykowski, 
Spór o prawa zwierząt, Wydawnictwo 
Sonia Draga, Warszawa 2007.

filozofia praw zwierząt, kładąca 
nacisk na prawa niezbywalne 
i naturalne, należne każdej 
żywej istocie, jest w polskiej 
bibliografii popularnonaukowej 
czymś stosunkowo nowym2. 
Początkowo prezentowano 
ją przede wszystkim w „Zeszy-
tach Praw Zwierząt”3.

Praca Davida DeGrazii jest po-
zycją przydatną – ukazuje sze-
roki kontekst debaty, w której 
ścierają się poglądy najbardziej 
znanych myślicieli. Co prawda, 
nie zastąpi ona lektury oryginal-
nych tekstów, ale otworzy drzwi 
do zrozumienia relacji ludzko–
zwierzęcych przed osobami pra-
gnącymi się z nimi zapoznać.

2 Zob. Status zwierzęcia. Zagadnienia 
filozoficzne i prawne, red. T. Gardocka, 
A. Gruszczyńska, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2012.

3 „Zeszyty Praw Zwierząt” ukazują się 
nieregularnie, nakładem Fundacji 
Viva! Akcja dla zwierząt. W ramach 
Akcji Dla Zwierząt opublikowano 
cztery numery czasopisma.
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Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności

Universitas, Kraków 2014

Obróbka wstępna – o Innych śmierciach

Chcąc mówić o śmierci, nie 
unikniemy konstruowania roz-
budowanych metafor, a przy 
analizie obrazów przez nie 
zbudowanych nie obędziemy 
się bez refleksji antropolo-
gicznej. Jej aparat pojęciowy 
i metodologiczny daje dostęp 
lub przynajmniej wrażenie do-
stępu do systemów wartości, 
ideologii, języka i wielu innych 
czynników sankcjonujących 
opisy oraz obrazy rzeczywisto-
ści kulturowej.

Ogłoszono już śmierć: Boga, 
autora, książki, urzędnika, 
sztuki, poety, obwieszczano 
końce historii, filozofii, kultury 
i religii. Rzeczywistość kultu-
rowa zdaje się być nieustan-
nie zagrożona wyginięciem. 
Śmierć i różne jej konteksty 
są tematem niezliczonej liczby 
prac. Myślę tu nie tylko o tych 
afiliowanych ze światkiem uni-
wersyteckim, których autorów 
tak licznie przywołuje Anna 
Eleonora Kubiak w książce 
Inne śmierci – wystarczy zajrzeć 
do indeksu osobowego i bi-
bliografii: Jean-Didier Urbain, 
Philippe Ariès, Louis-Vincent 
Thomas, by przywołać te naj-
bardziej znane. Wśród nich 
są także dzieła należące do in-
nych dziedzin partycypujących 
w intelektualnym i emocjonal-
nym poznaniu oraz kreowaniu 
świata kultury – literatury, 
sztuki, filmu itp. Częściowo 
również one są przez autor-

kę traktowane jako tytułowe 
„inne” – jednakże po przeczyta-
niu książki wciąż nie rozumiem 
dlaczego.

Słowo „inne” sugeruje obecność 
czegoś swojskiego – śmierć, 
od której „inne” się odróżniają. 
Ale skoro co do „naszej” lub 
jednej, podstawowej wizji śmier-
ci nie ma wśród humanistów 
i uczestników kultury zgody 
i nigdy nie będzie – ze wzglę-
du na wielość paradygmatów, 
ideologii, religii i wizji świata 
– to czemu inne? Usilnie poszu-
kujemy różnic, ale czy śmierć 
sama w sobie już nie wystarczy? 
Czy wieszczono już śmierć 
śmierci? Śmierć ma przecież 
wiele twarzy: od erotycznego 
uniesienia, przez otwarcie bra-
my do innego świata, po Santa 
Muerte, i nie są one przecież 
inne – zawsze pozostają przeraź-
liwie swojskie. Tytułowe „inne” 
odczytuję jako oko puszczone 
w stronę Arièsa – lub mniej 
ironicznie – jako wariacja tytu-
łu jego znanego tekstu Śmierć 
odwrócona. I nie tylko tytuł jest 
tu modyfikacją, ale również 
struktura rozdziałów.

Zazwyczaj prace badaczy na te-
mat śmierci opatrzone są przez 
nich charakterystycznym ko-
mentarzem. U Anny E. Kubiak 
przybrał on taką formę:

Przytoczona parafraza 
[fragmentu Derridy o reli-

gii – przyp. A. R.] dobrze 
oddaje trudność, z jaką 
mamy do czynienia, obcując 
ze świadectwami doświad-
czeń, przeżyć umierania, 
zgonu i żałoby. Trzeba 
zacząć od uświadomienia 
sobie trudności znalezienia 
języka, który nie chroniłby 
się w pancerz patosu, ani 
nie uciekałby w ckliwy sen-
tymentalizm (s. 7).

Ów językowy ambaras deli-
katnie prowadzi nas na sposób 
prowadzenia refleksji, jaki spo-
tkamy w dalszym ciągu narracji 
autorów tomu – skierowanej nie 
na zdegradowane mięso etno-
grafii, lecz na osadzone w post-
modernistycznej teorii elementy 
dyskursu. Dzięki niej zyskujemy 
odpowiedź na pytanie o to, jak 
coś znaczy, a nie – co znaczy.

Zakłopotanie antropologów 
współczesności zajmujących 
się tematem śmierci wynika 
prawdopodobnie z kilku przy-
czyn. Przede wszystkim z braku 
akceptacji banalności faktu 
śmierci – owego zwyczajnego 
końca – oraz z tendencji do 
wykorzystywania psychoanali-
zy jako narzędzia interpretacji 
i dyskursywnego odczytywania 
kulturowych treści w ramach 
antropologii i teorii literatury. 
Psychoanaliza problematyzuje 
śmierć, wpisując w ten moment 
niepokoje, wątpliwości i lęki. 
Retorycznymi chwytami nadaje 
się śmierci moc kreującą rze-
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czywistość, zapominając o tym, 
że jest ona pretekstem, bodź-
cem do znaczącego działania 
w ramach utartego porządku 
rzeczy. Inną przyczyną jest fakt 
przypisywania przez różne kul-
tury ogromnego symbolicznego 
ładunku już nie samej śmierci, 
a wszelkim zachowaniom ży-
wych, których czyjaś śmierć 
zastała. Obrosły one konteksta-
mi mitycznymi, społecznymi, 
kulturowymi, teologicznymi itp. 
I tu na arenę ponownie wkracza 
wspomniana wyżej perspektywa.

Co więcej, w refleksji huma-
nistycznej nad śmiercią mamy 
do czynienia z pewną niespój-
nością, która jest konsekwencją 
wspomnianej symbolicznej atry-
bucji. Można ją wyrazić tak: para-
doksem pisania o śmierci jest to, 
że pisze się o żywych i o ich do-
świadczeniu, ale nie jest to do-
świadczenie śmierci (bo z wiado-
mych powodów być nie może), 
lecz straty. Z kolei paradoksem 
pisania o umieraniu jest to, 
że pisze się o życiu i jego jakości. 
I raczej odnosi się ono do egzy-
stencjalnych niepokojów oraz 
kwestii etycznych, związanych 
z eutanazją czy traktowaniem 
obłożnie chorych. Maria Janion 
bardzo trafnie ujęła cały ten pro-
blem samym tylko tytułem swojej 
książki: Żyjąc tracimy życie.

Kolejnym źródłem niejedno-
znaczności w dyskursie badaw-
czym na temat śmierci są rozwa-
żania o rozmywaniu się granicy 
pomiędzy życiem a śmiercią, 

zrozumiałe z punktu widzenia 
intelektualnej gry i być może 
również medycznego dystansu. 
Wpisywanie w jeden porządek 
interpretacyjny zjawisk z róż-
nych poziomów rzeczywistości 
kulturowej, co robi autorka, 
jest nadużyciem. Zestawienie 
tworów wyobraźni popularnej: 
zombie, wampirów, strzyg, przy 
równoczesnym dopełnianiu tej 
grupy ludźmi w stanie terminal-
nym, to niczym nieuzasadnione 
mieszanie kategorii wyobraże-
niowych i światopoglądowych 
z biologicznymi. Ale jak twier-
dzi Kubiak,

istotną cechą „śmierci roz-
proszonej”1 w dobie późnej 
nowoczesności wydaje się 
również zacieranie granicy 
między życiem a śmiercią. 
Mnożą się neomortos, byty 
zawieszone pomiędzy świa-
tami, dotknięci demencją 
i Alzheimerem, neurolep-
tycy w stanie między jawą 
a snem, ludzie w śpiączce, 
dotknięci syndromem za-
mknięcia (s. 11).

Zaś u cytowanego przez autorkę 
L.-V. Thomasa czytamy:

Jedno z wielkich odkryć 
współczesnej tanatolo-
gii polega na odrzuceniu 
radykalnej dychotomii 
życie – śmierć. Starożytne 

1 J.-D. Urbain rozumie pojęcie rozprosze-
nia jeszcze trochę inaczej – jako kolej-
ny stopień metafory: śmierć – relikwie 
i stopień wyższy relikwie – ruiny (zob. 
J.-D. Urbain, Deuil, trace et  mémoire, 
„Les cahiers de médiologie” 1 (7) 1999, 
s. 195–202).

wyobrażenie Styksu odnaj-
duje tu swoje racje: między 
jednym brzegiem a drugim 
rozciąga się neutralna stre-
fa, wymykająca się naszym 
obecnym kategoriom, gdzie 
jednostka nie jest ani mar-
twa, ani żywa: przestała być 
ciałem, ale nie jest jeszcze 
trupem (s. 21).

Przyglądając się refleksji na te-
mat śmierci, nie można również 
zapominać o, jak źle by to nie 
brzmiało, atrakcyjności tematu 
i przywoływanych przez niego 
pojęć o dużej nośności: pamięć, 
trauma zbiorowa, doświadczenie 
indywidualne, rytuał przejścia, 
obyczaj i wiele innych – tu od-
syłam do tytułów zawartych 
w bibliografii książki.

Książka Inne śmierci. Antropolo-
gia umierania i żałoby w później 
nowoczesności Anny E. Kubiak 
nie stara się nawet wymknąć 
z tej nieprzejrzystej mgły pojęć 
i kontekstów. I jest to w pełni 
zrozumiałe. Współczesny świat 
refleksji humanistycznej skumu-
lował tyle możliwych odniesień 
i tak bardzo je ze sobą zespolił, 
że jeden główny wątek może 
uczynić całość niepotrzebnie 
klarowną – chodzi przecież 
nie tyle o złapanie królika, 
co o gonienie go. Głównym 
celem wywodu staje się samo 
jego prowadzenie, a nie udziela-
nie odpowiedzi na jakiekolwiek 
pytania czy rozwiązywanie pro-
blemów poznawczych. Warto 
jednak zapytać w tej sytuacji 
o swoistą „ekonomię” znaczenia, 

wypływającą z semiotyki, albo 
o hermeneutyczną odpowied-
niość kontekstu2.

Jak wiadomo, „późna nowo-
czesność” to nie określenie 
czasu, a rys jednego z obrazów 
współczesnej rzeczywistości 
kulturowej, podkreślający jej 
graniczność czy schyłkowość 
lub – jak u Baumana – płyn-
ność. Specyfika współczesności 
wpływa na status ontologiczny 
rzeczy, które nabierają charak-
teru palimpsestu, a raczej muru 
z niedokładnie zatartym po-
przednim graffiti. W przypadku 
Innych śmierci wskazana zasada 
odnosi się do przedschyłkowych 
(?), dojrzałych i przeładowanych 
form oraz układów odniesień, 
towarzyszących procesom umie-
rania i żałoby.

Czy jednak wystawa spreparo-
wanych ciał Guntera von Ha-
gensa, o której pisze Kubiak, 
to schyłkowa forma sztuki 
lub graniczna prowokacja, czy 
też „inna śmierć”? Czy fakt, 
że ciała są martwe, determinu-
je pojawienie się kontekstów 
umierania i śmierci? Uważam, 
że nie. Co ciekawe, nawet sama 
autorka nie rozpatruje ich pod 
tym kątem. Zajmuje się głów-
nie dyskursem przemocowym 
związanym z ciałem, bazując 
na konstatacjach Michela Fo-
ucaulta. Ciało może być we-
hikułem nieuniknionego, ale 

2 Do której nawołuje na przykład Umber-
to Eco w Interpretacji i nadinterpretacji.

czy w tym przypadku nie lepiej 
mówić o voyeuryzmie, mecha-
nistycznej wizji człowieka albo 
modernistycznym i medycznym 
porządku (przykład wystawy 
Andy Rottenberg „Postęp 
i higiena”)? Czy nie, mówiąc 
słowami Wisławy Szymbor-
skiej, „inferno w nas interny”? 
Ciało jest tu tylko pretekstem 
do wprowadzenia wspomnia-
nych na początku elementów 
teorii dyskursu. Autorka wyko-
rzystuje baumanowską kategorię 
płynności, by móc zająć się pro-
blemami spoza głównego nurtu 
obyczajów funeralnych, które 
mają niezbywalnie terenowy 
charakter. Penetruje dyskursyw-
ne marginesy, czyli coś, co ze 
śmiercią równocześnie jest i nie 
jest związane. Balansuje na kra-
wędzi osobliwości i czasem nie-
stety z niej spada.

Ciekawie przedstawiają się 
fragmenty dyskursu biowładzy 
– czyli relacji ideologia – pra-
wo – medycyna – człowiek. 
Na styku tych czterech kategorii 
w kontekście śmierci Kubiak 
stawia problem eutanazji. 
Dostrzega paradoksy relacji 
ośrodków władzy z jednostkami, 
analizuje momenty najbar-
dziej wzmożonej erozji murów 
twierdzy wiedzy – władzy 
(na przykład prawnie usankcjo-
nowanych zgód na eutanazję) 
i sytuacje odbudowywania 
autorytetu instytucji władzy. 
Te procesy ilustruje za pomocą 
danych pochodzących z cyklicz-
nie przeprowadzanych w Polsce 

wieloletnich badań statystycz-
nych opartych na pytaniu o eu-
tanazję, które szczegółowo ana-
lizowała. Rozpatrując kontekst 
społeczny, można wykazać, że 
sam sposób sformułowania py-
tania wskazuje na obecność me-
chanizmów służących biowładzy 
do przywracania skrępowanych 
różnymi ideologiami reguł. 
Medycyna w tej sytuacji staje 
się narzędziem statystycznej 
buchalterii: „To, co było kiedyś 
naturalne, zostaje zracjonalizo-
wane jako mierzalne, przewi-
dywalne, manipulowalne. (...) 
Dawni lekarze domowi zostali 
zastąpieni funkcjonariuszami in-
stytucji, kierującymi się ścisłymi 
procedurami sprawozdawczymi 
i regulatywnymi” (s. 138).

Inne opisane przez autorkę zja-
wiska, oscylujące „w polu raże-
nia śmierci”, to czarny humor, 
pomysł zaadaptowania wirtual-
nej przestrzeni na cmentarze lub 
miejsca wspomnień i pamięci 
oraz zmiana, jaka nastąpiła 
w toposie seryjnego mordercy 
– od obcego i nieczystego, przez 
niejednoznacznie oceniane-
go pod względem etycznym, 
po człowieka wręcz darzonego 
sympatią, na przykład Leona 
zawodowca. Układy i formuły 
znane z figur czy toposów obec-
nych w kulturze popularnej 
stworzyły obraz zabójcy na mia-
rę naszych czasów – kompozyto-
wy don Batman Kowalski.

Poza częścią analityczną autorka 
wprowadza nas w świat podsta-
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wowych zagadnień tanatologii 
i death studies, referując myśli 
autorów (głównie Ariès i Tho-
masa) lub odsyłając do bogatej 
bibliografii przedmiotowej. Jest 
to obszerniejsza część książki. 
Metodologiczne zagadnienia 
prezentuje opierając się jedynie 
o kategorie procesów mitolo-
gizacyjnych odnoszących się 
do religijności, które zostały 
opisane przez Annę Niedźwiedź 
w pracy Obraz i Postać. Zna-
czenia wizerunku Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Wydaje się to 
zaskakujące, nie brak bowiem 
wydarzeń związanych ze śmier-
cią i należących do sfery potocz-
ności, a które można by opisać 
na przykład kategoriami „myśle-
nia typu ludowego i mityzacji” 
– choćby katastrofę lotniczą 
w Smoleńsku. Lakoniczny spo-
sób omówienia własnych badań 
dotyczących tematu śmierci 
ma na celu raczej podkreślenie 
własnych kompetencji niż wnie-
sienie czegoś ważnego do dys-
kusji. Prawdopodobnie wynika 
to z charakteru publikacji, który 
omówię na końcu.

Ostatnią kwestią, do jakiej 
chciałbym się odnieść, jest 
struktura samej książki i sprawa 
wyraźnego zachwiania rów-
nowagi między rozbudowaną 
częścią referującą stan reflek-
sji tanatologicznej na świecie 
i w Polsce a nie tak obszerną, 
jakby się oczekiwało, poznawczą 
i analityczną. Być może taka 
konstrukcja uzasadniona jest 
dydaktycznym (pojęcia i wyja-

śnienia) i encyklopedycznym 
(zestawienie literatury i auto-
rów) charakterem współczesnej 
humanistyki, w której waż-
niejsze od własnej refleksji jest 
intelektualne tło, przywołanie 
statusu i stanu refleksji nad 
człowiekiem, autoreferencyjność 
oraz podkreślenie znajomości 
literatury (zaklęty krąg literatury 
przedmiotu). Własna refleksja 
bowiem narażona jest na kry-
tykę, a niepoparta cytatem lub 
przypisem – na zarzut ignoran-
cji. Nie chcąc usprawiedliwiać 
braku kompetencji, którą aka-
demicy powinni kategorycznie 
zwalczać, pragnę tylko zauwa-
żyć, że czasem litanie autorów 
do „wszystkich ponowocze-
snych” przybierają karykatural-
ny obraz (z punktu widzenia 
edytorskiego). Czemu, zacho-
wując wszystkie proporcje, nie 
pozwolić sobie na folkloryzację 
wiedzy? Wszak jest to proces 
nieunikniony3.

Wpływ na, chciałoby się rzec: 
hipertekstualne, referencyjne 
prowadzenie narracji przez 
Kubiak ma oczywiście już sam 

3 W związku z ogromną ilością powsta-
jących prac o danej tematyce, autorzy 
często nie są w stanie ich poznać, ani 
w tłumaczeniach, ani w oryginale. 
Korzystają więc z omówień zawartych 
w innych książkach. W efekcie nastę-
puje zerwanie więzi między autorem 
a jego wypowiedzią, która zaczyna 
funkcjonować samodzielnie, jako 
wyrwana z pierwotnego kontekstu 
treść. Na marginesie można dodać, że 
procesowi folkloryzacji nauki sprzyja 
harwardzki system przypisów, który 
ma naturę hipertekstu.

dobór tytułowych „innych 
śmierci”, które sprowadzić 
można do kwestii językowych, 
etycznych oraz teoretyczno-li-
terackich. Pozostają tematami, 
po których poruszanie się wy-
maga podpierania się kontek-
stami już wybrzmiałych myśli. 
Wskazaną strategię można też 
odebrać jako efekt pośpiechu 
lub próbę siłowego zespolenia 
poszczególnych rozdziałów 
książki. Wewnętrznie każdy roz-
dział z osobna jest bardzo pre-
cyzyjnie i przemyślnie skonstru-
owany – można tu wręcz mówić 
o klarownej strukturze lidów 
dramatycznych. Lecz na pozio-
mie powiązań większych całości 
ogniwa są wyraźnie ponaciąga-
ne. Warto jednak podkreślić, 
że w momencie, kiedy autorka 
porzuca historyczno-intelektual-
ne tło refleksji nad śmiercią i za-
głębia się w wyselekcjonowany 
przez siebie problem, w czytel-
niku budzi się uczucie zawodu, 
że tylko pół pracy poświęcone 
zostało „innym śmierciom”.
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Dr Radosław Poczykowski 
(1975–2010) był adiunktem 
w Katedrze Socjologii Wielokul-
turowości przy Instytucie Socjo-
logii Wydziału Historyczno-So-
cjologicznego na Uniwersytecie 
w Białymstoku. W obszarze jego 
zainteresowań leżała m.in. socjo-
logia narodu i grup etnicznych, 
socjologia pogranicza, społeczne 
aspekty ochrony środowiska, 
socjologia wielokulturowości 
oraz fenomen pamięci zbioro-
wej w środowiskach lokalnych 
zróżnicowanych kulturowo. 
Autor szeregu publikacji na te-
mat wielokulturowości regionu 
podlaskiego, członek Fundacji 
Universitas Bialostocensis, 
działacz społeczny i przewodnik 
PTTK. Recenzowana publikacja 
jest owocem pracy doktorskiej 
obronionej w 2010 roku.

Książka Lokalny wymiar pamięci 
koncentruje się wokół zagadnie-
nia recepcji przeszłości w spo-
łecznościach lokalnych sześciu 
podlaskich miejscowości o zróż-
nicowanej strukturze etnicznej. 
Powstała na bazie jakościowych 
badań terenowych przeprowa-
dzonych w latach 2006–2008. 
Poczykowski bada pamięć doty-
czącą przeszłości oraz jej związ-
ków z teraźniejszością i stara 
się uplasować ją w szerszym 
kontekście – najpierw narodo-
wym, a ostatecznie globalnym 
(s. 21). Publikacja składa się 
z siedmiu rozdziałów. Pierwszy, 
Pamięć w działaniu w świetle 

społecznych teorii pamięci, skupia 
się na przedstawieniu i krytycz-
nej analizie pojęć związanych 
z wciąż ewoluującą dziedziną 
socjologii, jaką jest „socjologia 
pamięci”. Poczykowski opiera 
się zarówno na polskich, jak 
i zagranicznych źródłach, oma-
wia ich charakter i kontekst 
powstania oraz wyszczególnia 
najważniejsze z analityczne-
go punktu widzenia wątki. 
W rozdziale drugim – Społeczne 
funkcje pamięci – autor kon-
ceptualizuje pojęcie tożsamości 
zbiorowych w oparciu o wytwa-
rzanie i kulturową transmisję 
obrazów przeszłości na różnych 
poziomach – od lokalnych 
po globalne (s. 21). W następ-
nym przytacza wybrane po-
dejścia metodologiczne do ba-
dania pamięci oraz zamieszcza 
szczegółowy opis narzędzi 
wykorzystanych w badaniu, 
takich jak wywiad ustrukturyzo-
wany, ankieta telefoniczna oraz 
kwerenda prasowa. Rozdział 
czwarty to skrupulatny raport 
rezultatów analiz. Podzielony 
został na podrozdziały grupujące 
przytaczane wypowiedzi w pięć 
ujednoliconych tematycznie 
wątków. Dotyczą one charak-
teru miejscowości, podziałów 
wewnętrznych, percepcji czasu 
historycznego, miejsc pamięci 
i niepamięci oraz postaci histo-
rycznych. W rozdziale piątym, 
szóstym i siódmym Poczykow-
ski zebrany materiał poddaje 
wnikliwej analizie pod kątem 

trzech wyróżnionych przez sie-
bie wcześniej kategorii pamięci: 
jako tła, medium oraz zasobu. 
Tak więc w rozdziale piątym 
– Socjalizacja historyczna w wy-
miarze lokalnym i jej przemiany. 
Medium I – otrzymujemy prze-
gląd źródeł wiedzy o przeszłości 
z uwzględnieniem wpływów 
i relacji międzypokoleniowych. 
W szóstym, zatytułowanym 
Konflikty o pamięć w zróżnico-
wanych kulturowo społeczno-
ściach lokalnych. Medium II, 
Poczykowski omawia źródła, 
charakter oraz społeczną recep-
cję konfliktów na tle etnicznym, 
narodowym i historycznym. 
Przytacza też kilka przykładów. 
W ostatnim, siódmym rozdziale 
– Pamięć społeczna jako poten-
cjalny kapitał kulturowy. Zasób 
– autor określa znaczenie pamię-
ci w społecznościach lokalnych. 
Stanowi ona wśród nich rezerwę 
elementów, z których budowana 
jest tożsamość, zarówno ta zbio-
rowa, jak i jednostkowa.

Sądzę, że ocenę niniejszej pracy 
należy rozpocząć od podkreśle-
nia, że ma ona charakter stricte 
praktyczny – przypomina pod-
ręcznik ilustrujący wszystkie 
kroki potrzebne do przepro-
wadzenia badania jakościowe-
go na wybranym case study. 
Ma to swoje dobre i złe strony. 
Zdecydowaną zaletą takiej for-
my jest przejrzystość, usystema-
tyzowany sposób przekazywania 
wiedzy, wyraźny podział na po-

Radosław Poczykowski

Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010

Trzy kolory pamięci. O lokalności na Podlasiu
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szczególne etapy badań wraz 
z ich opisem i uzasadnieniem. 
Za szczególnie cenny pod tym 
względem można uznać rozdział 
trzeci, w którym Poczykowski 
dokonuje drobiazgowej analizy 
planu badawczego, wyszczegól-
nia pytania badawcze i objaśnia 
przyjętą metodologię. Dzięki 
temu autor niejako prowadzi 
czytelnika przez cały proces 
badawczy – od zalążka pomysłu 
po ewaluację całego projektu 
– taki układ wynika zapewne 
po części z faktu, że książka jest 
zaadaptowaną pracą doktorską. 
Może więc stanowić dobry przy-
kład tego, jak budować własny 
tekst naukowy, dotyczący po-
dobnego zagadnienia.

Z drugiej strony jednak 
praktyczny aspekt tej pracy 
ma znaczne ograniczenia, wy-
nikające ze swoistości terenu, 
jakiego dotyczy. Podlasie to re-
gion wyróżniający się na tle 
Polski pod względem ukształ-
towania historycznego, wieloet-
niczności oraz języka. I podczas 
gdy badania nad pamięcią 
to zagadnienie wielowymiarowe 
i dość uniwersalne, zastosowanie 
tej metody do badania pamięci 
mniejszości litewskiej i białoru-
skiej w sześciu miejscowościach 
na Podlasiu sprawia, że wycią-
gnięte wnioski są adekwatne 
tylko w stosunku do tego miej-
sca. Tym samym nie można 
odnieść ich do innych grup 
społecznych w Polsce. Badacze 
zajmujący się tą problematyką, 
tacy jak prof. dr hab. Andrzej 

Sadowski, podkreślają jednak 
potrzebę kompleksowego opra-
cowania problemów wieloet-
nicznej społeczności Podlasia, 
związanych nie tylko z pamięcią, 
ale także tych przyniesionych 
i ujawnionych przez transfor-
mację ustrojową po 1989 roku. 
I na to zapotrzebowanie, jak się 
zdaje, książka odpowiada.

Jak już wspomniałam, jej głów-
nym celem było podniesienie 
kwestii pamięci zbiorowej 
w specyficznym środowisku 
lokalnym. Termin „lokalność” 
jest tutaj bardzo ważny, gdyż 
jednocześnie wyznacza ramy 
terytorialne, metodologiczne 
i pojęciowe. „Lokalny” to tak 
zwany „tutejszy” – zdefinio-
wany pochodzeniem, a więc 
zakorzenieniem w określonym 
geograficznie i kulturowo miej-
scu. Lokalność wymusza zasto-
sowanie pewnych założeń me-
todologicznych i teoretycznych. 
Jak pisze Poczykowski:

W studiach nad lokalnością 
(…) można, jak sądzę, wy-
różnić dwa podejścia. (…) 
W drugim podejściu lokal-
ność badana jest jako śro-
dowisko, w którym zacho-
dzą procesy skali globalnej 
równoległe do procesów 
w setkach tysięcy innych 
lokalności. Procesy global-
ne w tym ujęciu składają 
się więc z jednostkowych 
ich realizacji w skali lokal-
nej. (...) W swojej pracy 
przyjmuję założenie (…): 
zmiany globalne w obszarze 
pamięci zbiorowej związane 

z ponowoczesnością dzie-
ją się w badanym przeze 
mnie lokalnym „tu i teraz” 
(s. 92).

Pojęcia takie jak pamięć zbio-
rowa, upamiętnianie, konflikt 
lokalny wyznaczone są przez  
lokalny wymiar badanego zjawi-
ska. Czy Poczykowskiemu udaje 
się zrealizować to założenie? 
Wydaje mi się, że tak, co więcej 
– robi to dość konsekwentnie. 
W jego ujęciu lokalność ewo-
luuje w stronę „glokalności” 
– w sferze badań nad pamięcią 
jest to według mnie, jak naj-
bardziej pożądane. Globalizacja 
tutaj „wychodzi spod strzech, 
a nie do nich wkracza” (s. 92). 
Konsekwencją tego jest przyję-
cie dwuwymiarowego sposobu 
badania i analizy: zjawiska zaob-
serwowane w kontekście lokal-
nym traktuje się jako element 
większej całości – procesów wy-
chodzących poza obszar wyzna-
czony projektem badawczym. 
W tym sensie „globalność” 
ma swoje źródło w mutualnych, 
wielomiejscowych działaniach 
na gruncie lokalnym – liczba 
i powtarzalność decydują o ich 
globalnym zasięgu.

Widać to dobrze w obrazie 
jednego z problemów Podlasia, 
którym jest pamięć żydowska, 
wpisująca się tu w dwa wielkie 
dyskursy: ten o wieloetniczno-
ści i ten o zagładzie. Poczykow-
ski wnikliwie eksploruje obrazy 
przeszłości związane z żydowską 
społecznością. Skupia się przede 
wszystkim na ich współczesnym 

odbiorze i roli społecznej, tym 
samym reprodukując global-
ny wzorzec rozprawiania się 
z pamięcią Shoah. Jak  pamięć 
o Żydach, przybierająca formę 
miejsc pamięci, takich jak kir-
kuty czy ruiny synagog, funk-
cjonuje obecnie w przestrzeni 
małych miasteczek? Poczykow-
ski wskazuje na zmieniający się 
stosunek lokalnych społeczności 
do tych miejsc – zaczynają być 
włączane we wspólną narra-
cję o przeszłości i tożsamości, 
przywraca się im status rów-
noprawnego do polskiego, 
litewskiego czy białoruskiego 
elementu wieloetnicznej ukła-
danki. Niemniej wydaje mi się, 
że kwestia pamięci żydowskiej 
przedstawiona jest zbyt opty-
mistycznie: autor pomija w tym 
niby-współczesnym obrazie 
głosy przeciwne wobec żydow-
skiego dziedzictwa. Zaledwie 
w jednym miejscu przytoczona 
jest wypowiedź pewnego rad-
nego, któremu nie podoba się 
umieszczanie tablicy pamiątko-
wej na ratuszu. Jak mówi:

jeżeli chodzi tu o dziedzic-
two, które ma wykazać, 
że ten budynek należał 
kiedyś do tej mniejszości, 
to to może mieć daleko 
idące konsekwencje (…) 
na przykład Żydzi zechcą 
przejąć Ratusz (s. 267).

Sądzę, że tę kwestię należało-
by rozwinąć w oparciu o inne 
źródła i przykłady terenowe. 
Do zalet omawianej książki 
z pewnością zaliczyć można 

sprawne i kreatywne operowanie 
pojęciami z zakresu socjologii 
pamięci, choć znów nasuwa się 
tutaj wątpliwość co do ich uni-
wersalności, biorąc pod uwagę, 
że stworzone zostały w oparciu 
o charakterystyczny tylko dla 
tego miejsca materiał empi-
ryczny. Poczykowski omawia 
najważniejsze terminy  doty-
czące tej dyscypliny. Szczególną 
uwagę poświęca lieux de memo-
ire, miejscom pamięci, pojęciu 
stworzonemu w latach 70. przez 
Pierra Norę1, a także syntetyzuje 
polskie podejścia do badania 
pamięci. Ponadto w oparciu 
ugruntowane tezy i materiał em-
piryczny stwarza nowe kategorie 
analityczne: pamięci zielonej, 
szarej i czerwonej. Każda z nich 
oznacza grupę wydarzeń wraz z 
określonym stosunkiem emocjo-
nalnym. I tak – czerwona to wy-
darzenia z jakiegoś powodu nie-
wygodne dla pamięci zbiorowej, 
wstydliwe, wywołujące agresję; 
szara – neutralne, te, które nie 
wywołują silnych emocji, nie 
dotyczą zdarzeń ambiwalent-
nych moralnie (np. kwestii 
żydowskiej); oraz zielona, czyli 
epizody „bezpieczne” – wspo-
minane chętnie, stanowiące ele-
ment narracji o tożsamości, np. 
wspomnienia rodzinne, obyczaje 
i tradycje (s. 170). Twórcze 
wydaje się też pojęcie pamięci 
w kategoriach  źródła wiedzy, 
medium i zasobu. Jak mówi 
Poczykowski,

1 A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de 
memoire), „Teksty Drugie” 4 2008, 
s. 11–20.

wymiary te mogą służyć 
jako wygodne konstrukcje 
pozwalające kategoryzo-
wać „akty mnemoniczne” 
w jednostkowych inte-
rakcjach i zbiorowościach 
o różnej wielkości i cha-
rakterze, przede wszystkim 
jednak wskazują na spo-
soby, w jakie pamięć jest 
w tych zbiorowościach 
postrzegana (s. 85).

Mam tutaj dwojakie wrażenie: 
z pewnością systematyka pojęć 
związanych z pamięcią, opisana 
jako pierwsza, jest przydatna 
z praktycznego punktu widze-
nia i może stanowić bazę wie-
dzy dla początkującego badacza. 
Z drugiej strony trudno mówić 
tutaj o jakiejkolwiek innowa-
cyjności – podobne podsu-
mowania wyszły już wcześniej 
spod pióra takich badaczy jak 
Kornelia Kończal czy Andrzej 
Szpociński. Niemniej na uwagę 
zasługują zdefiniowane przez 
Poczykowskiego trzy wymiary 
pamięci: jako źródła wiedzy, 
medium i zasobu (pamięć jako 
geneza wiedzy o świecie, jako 
narzędzie jej przekazywania 
i jako kapitał kulturowy). Z jed-
nej strony są bowiem użyteczne 
– opierając się na zadaniach 
pamięci, pomagają systematyzo-
wać dane na jej temat w postaci 
trzech kategorii analitycznych. 
Z tego względu posiadają rów-
nież walor uniwersalności – na-
dają się do stosowania podczas 
badania pamięci  zbiorowości 
sensu stricto, niekoniecznie 
charakteryzujących się wieloet-
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nicznością i „pamięcią ugłaska-
ną”, jak nazywa przemilczane 
fakty Poczykowski, zaliczając 
je do „czerwonej” kategorii pa-
mięci zbiorowej. Wspomniane 
kategorie posłużyły autorowi 
do poprowadzenia analizy 
w trzech ostatnich rozdziałach.

Bez wątpienia jednak najlepiej 
scharakteryzowane są w książce 
Poczykowskiego relacje polsko
-litewskie. W miejscowościach, 
w których przeprowadzono 
badania, mniejszość litewska 
stanowi większość lub znaczny 
odsetek mieszkańców. To tutaj 
poszczególne założenia badaw-
cze (dotyczące charakteru nar-
racji o przeszłości, roli mediów 
i formy upamiętniania) znaj-
dują potwierdzenie w skompli-
kowanym układzie powiązań 
i zależności, tak w wymiarze 
lokalnym (nazwy ulic), jak i na-
rodowym (nacjonalistyczna 
narracja na temat partyzantów, 
wojny polsko-litewskiej, stosun-
ku do ZSRR). Relacje polsko-li-
tewskie zinterpretowane zostają 
w ramach wyznaczonych przez 

pojęcia lokalności, glokalności, 
globalizacji, dyskursu nad pa-
mięcią zbiorową, jej realizacją, 
codziennym stosunkiem itd. 
Można powiedzieć, że stanowią 
one oś książki, wokół której 
rozsnute są pomniejsze wątki.

Pod względem struktury praca 
pozostaje bez zarzutu. Stanowi 
logiczny wywód – od najszer-
szego ujęcia problemu pamięci, 
poprzez omówienie poszcze-
gólnych teorii, metodologii, 
drobiazgowy opis zastosowania 
jej w badaniu empirycznym, 
po analizę jego rezultatów 
z wykorzystaniem zapropo-
nowanych kategorii. Przyjęte 
metody dostarczają bogatych 
i zróżnicowanych pod wzglę-
dem treści informacji na ba-
dany temat. Styl prowadzenia 
narracji jest płynny, nowe 
pojęcia wprowadzane są w spo-
sób czytelny i zrozumiały. 
Autor nie próbuje wspinać się 
na wyżyny erudycji – ma się 
wrażenie, że jego celem jest 
przede wszystkim przystępne 
wyjaśnienie procesu badawcze-

go, kluczowych obszarów ba-
dań i stworzonych przez niego 
kategorii.

W mojej opinii wartość 
książki Poczykowskiego Lo-
kalny wymiar pamięci. Pa-
mięć zbiorowa i jej przemiany 
w północno-wschodniej Polsce 
polega przede wszystkim na jej 
usystematyzowanej struktu-
rze i klarowności wywodu. 
To również doskonała baza 
wiedzy na temat badań nad 
pamięcią zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Dodatkowym atu-
tem jest jej wymiar praktyczny, 
o którym wcześniej była mowa. 
Z powyższych względów po-
lecałabym ją początkującym 
i średniozaawansowanym etno-
logom i socjologom – nie tylko 
tym, dla których poruszane 
w niej kwestie mogą wydać się 
zajmujące i którzy chcieliby ba-
dać wielokulturowość Podlasia 
(choć książka jest znakomitą 
do tego podstawą), ale również 
tym, którzy poszukują dobrego 
wzorca prowadzenia badań 
terenowych.

Marta Rudnicka
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Andrzej Stasiuk od lat pro-
ponuje swoim czytelnikom 
tę samą podróż. Bez względu 
na miejsca na mapach, daty 
i fakty, zawsze jest to wędrówka 
w poszukiwaniu tożsamości. 
W najnowszej powieści autor 
wyraźnie poszerza obraną wcze-
śniej perspektywę. Lokalność 
miast i miasteczek Europy 
Środkowo-Wschodniej zderza 
z ogromem takich krajów jak 
Rosja czy Chiny.

Tytułowy Wschód staje się prze-
strzenią, w której przeszłość 
krzyżuje się z przyszłością, a to, 
co inne, z tym, co oswojone. 
Stasiuk w swej książce opisuje 
zarówno Wschód nam naj-
bliższy, postpeerelowski, gdzie 
„można było wyjść na cały dzień 
i nie spotkać nikogo, tylko 
groby i pozostałości” (s. 17), 
a w powietrzu wisiała pamięć 
o „niemieckich trupach w lesie” 
(s. 57), ale i można napotkać 
tłoczne lotniska na trasie kolei 
transsyberyjskiej.

Znakiem rozpoznawczym pro-
zy Stasiuka jest poszukiwanie 
miejsc, do których, najprościej 
rzecz ujmując, żadne szanujące 
się biuro podróży nie wysłałoby 
swoich klientów. Porusza się 
on – jak w tytule wydanego 
w 2013 roku zbioru felieto-
nów – po „żółtych drogach”, 
z pełną świadomością tego, że 
„nie ma przy [nich] ekspre-

sów”1. Nocuje w miejscach, 
gdzie jedynym widokiem 
z okna jest bliżej nieokreślone 
zielsko – rośliny na pierwszy 
rzut oka nieatrakcyjne, a jednak 
przecież najbardziej ze wszyst-
kich prawdziwe. Wschód 
po raz kolejny potwierdza to, 
co od dawna było oczywi-
ste – że tego autora bardziej 
od centrum pociągają peryferie.

Dla Stasiuka liczy się kontekst, 
związki historii z przestrzenią, 
próba doświadczenia tego, co siłą 
swojej istoty doświadczeniu się 
wymyka. Jego wędrówki zmie-
niają się w bezustanne poszuki-
wanie znaków, śladów rozpro-
szonej świadomości. Ich zapis 
jest procesem analogicznym 
do odtwarzania map pamięci, 
kreślenia zupełnie innej karto-
grafii, opartej na materialnych 
pamiątkach ludzkiej obecności.

Wyjazd na tereny byłego 
Związku Radzieckiego staje się 
dla Andrzeja Stasiuka szansą 
na konfrontację z własnym 
dzieciństwem. To swoiste „roz-
kodowywanie Wschodu” bez-
pośrednio prowadzi do próby 
zmierzenia się ze wszystkimi 
najważniejszymi pytaniami 
związanymi z naszą tożsamością 
– nie tylko w wymiarze spo-
łecznym, ale i jednostkowym. 

1 A. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żół-
tych drogach, Wydawnictwo Czarne, 
Wołowiec 2013.

Krajobrazy, które codziennie 
oglądamy zza okien, okazują 
się krajobrazami przesyconymi 
pewną niedookreśloną „wschod-
niością”, a ludzie – wydawało-
by się „osiadli”, zakorzenieni 
– bezpośrednimi potomkami 
nomadów. Podróże Stasiuka 
to w dużej mierze poszukiwania 
tego nieuchwytnego, wschod-
niego pierwiastka.

We Wschodzie owa niedookre-
śloność zderza się z brutalnością 
historycznej narracji. Stasiuk 
pokazuje, jak na codziennym 
życiu zwykłych ludzi swoje 
piętno odciskają systemy poli-
tyczne – obce, zawłaszczające, 
krążące nad światem niczym 
słynne „widmo komunizmu”. 
Siłą rzeczy, mnóstwo miejsca 
poświęca tu właśnie „komunie”, 
odkrywając, jak szybko zajmuje 
ona miejsce do tej pory przyna-
leżne sacrum. Wschód to również 
w pewnym sensie opowieść 
o tym, jak jedne systemy poję-
ciowe niepostrzeżenie nadpisują 
się na innych.

We Wschodzie wszystko jest 
niby jak zwykle – podróż wprzę-
gnięta zostaje w charaktery-
styczną „Stasiukową” narrację 
przesyconą to filozofującą, 
to poetycką atmosferą. „Niby” 
to jednak w tym wypadku 
słowo-klucz. Stasiuk tym razem 
nie daje się nieść swojej opowie-
ści, a tak charakterystyczne 

Kierunek: Wschód

Andrzej Stasiuk

Wschód

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014
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powtórzenia zamiast dodawać 
smaku książce zaczynają obna-
żać bezradność jej autora.

Być może owa bezradność łączy 
się w pewien sposób z faktem, 
że jest to jedna z najbardziej 
gorzkich książek napisanych 
przez Stasiuka. Opisuje w niej 
krainy pełne wyciętych sadów, 
miejsca, w których „pozory 
traciły (…) sens”, gdzie można 
jedynie „pić, rozmyślać i tracić 
siły” (s. 167). Dla autora Murów 
Hebronu jasne jest, że wojna 
prędzej czy później sobie o tych 
terenach przypomni. Nawet jeśli 
powrócić ma „w innym przebra-
niu, którego zawczasu nie roz-
poznamy” (s. 167).

Stasiuk we Wschodzie rozwija 
wątki podobne do tych ze wspo-
minanego już zbioru felieto-

nów, jednakże publicystyczna 
dosłowność w tym przypadku 
już się nie sprawdza. Wschodnie 
obsesje – tak dotychczas poetyc-
kie i pełne wdzięku – zatracają 
się w bezustannym tłumaczeniu 
czytelnikowi, dlaczego Wscho-
dem warto się interesować. 
Bezcelowe błądzenie miejsca-
mi zamienia się w dydaktykę, 
a poetycka opowieść – w prostą 
rozprawkę.

Ciekawie na tym tle kształtują 
się te rozważania, w których 
Stasiuk wybiega w przyszłość. 
Autor Jadąc do Babadag zawsze 
wiele uwagi poświęcał przed-
miotom (znaczkom pocztowym, 
banknotom) będącym niemymi 
świadkami czasu i miejsca. Tym 
razem ich rolę przejmują tanie 
gadżety importowane z Azji. 
One również stają się metaforą 

Wschodu. Tylko że tym ra-
zem jest to fala, która dopiero 
ma nadejść…

Trzeba mieć wiele tupetu, 
by wprost przyznać, że do le-
gendarnego Państwa Środka 
jedzie się w dużej mierze po to, 
by przyjrzeć się plastikowej 
wszechobecnej „chińszczyźnie”. 
Nie tradycji, nie historii, tylko 
właśnie sztucznej, zlepionej na-
prędce teraźniejszości. Stasiuk 
tę odwagę ma. Dzięki temu, 
że potrafi od najważniejszych 
atrakcji turystycznych odwrócić 
się plecami, może poszukiwać 
czegoś ważniejszego – praw-
dy. Tym bardziej szkoda, że 
we Wschodzie te – istotne 
również z antropologicznego 
punktu widzenia – obserwacje 
miejscami gubią się w niepo-
trzebnym dydaktyzmie.

Barbara Englender
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Każdy widzi, jak jest. Czasem 
jednak potrzeba kogoś, kto wy-
odrębni jakiś wycinek z otacza-
jącej nas rzeczywistości i wskaże 
go oskarżycielskim palcem. 
Specjalistą w takich działaniach 
jest Wojciech Wilczyk, którego 
nowa książka ukazała się ostatnio 
nakładem wydawnictwa Ka-
rakter oraz łódzkiej galerii Atlas 
Sztuki. Święta Wojna prezen-
tuje zdjęcia wykonywane przez 
autora w latach 2009–2014 
w trzech miastach: Krakowie, 
Łodzi i w Aglomeracji Śląskiej. 
Obiektyw fotografika skierowa-
ny został na rasistowskie napisy 
i graffiti malowane w przestrzeni 
publicznej przez kibiców drużyn 
piłkarskich. To kolejny fotogra-
ficzno-antropologiczny projekt 
Wilczyka. Tym razem jednak 
nie interesują go portrety ludzi 
(jak miało to miejsce w cyklu 
Kalwaria) ani układ architekto-
niczny Warszawy (który poka-
zywał w Innym mieście). Świętej 
Wojnie zdecydowanie najbliżej 
do książki Niewinne oko nie ist-
nieje i to zarówno pod względem 
technicznym, jak i tematycz-
nym. To fotografie o surowym 
wyglądzie, ułożone z iście archi-
wistycznym zacięciem w długie 
szeregi analogicznych widoków, 
niewstydzące się ukazywać brzy-
doty oraz chaosu, wśród których 
mieszkają ludzie, i ogniskujące 
się wokół tematyki rasizmu 
i jego skutków: przemocy, a tak-
że zaburzonej, jednostronnej 
komunikacji międzyludzkiej.

Książka towarzyszy wystawie 
fotografii Wilczyka, odwie-
dzającej Atlas Sztuki w Łodzi, 
BWA w Olsztynie i w Tar-
nowie oraz Galerię Labirynt 
w Lublinie. Album składa się 
z części tekstowej oraz fotogra-
ficznej. Pierwszy szkic to krótki 
tekst Joanny Tokarskiej-Bakir, 
w którym śledzi ona dawne 
źródła rasistowskich napisów 
na polskich murach. Przypomi-
na o istnieniu pueri, czyli poja-
wiających się już w XVI wieku 
grup młodocianych oprysz-
ków, wykorzystywanych przez 
Kościół katolicki do cichego 
wzniecania tumultów antyży-
dowskich. O ile jest to trop in-
spirujący, to wydaje się jedynie 
wskazywać na długą tradycję 
instrumentalnego traktowania 
rasizmu (czy ściślej: antysemity-
zmu), jako ideologii zezwalają-
cej na publiczną przemoc.

O wiele cięższe działa wyta-
cza w drugim tekście Anna 
Zawadzka. Skierowane są one 
przede wszystkim przeciwko 
dotychczasowym komentarzom 
historyków sztuki na temat 
kibicowskich malowideł. Ko-
mentując wizualną komunikację 
kibiców, dyskutowali oni zazwy-
czaj nad dychotomiami „sztuka 
– wandalizm”, „sztuka wysoka – 
niesztuka” (ewentualnie: „sztuka 
wysoka – sztuka popularna”), 
przez co, jak zauważa Zawadzka, 
umykały im etyczne aspekty 
wszechobecności obrazów nawo-

łujących do przemocy, rasizmu 
i wykluczenia. Na tej kwestii 
koncentruje się zwarty tekst 
autorki, bowiem uznaje ona, że 
dyskurs kibiców obnaża słabości, 
albo wręcz przekleństwa, pol-
skiego dyskursu narodowego, 
zgodnie kształtowanego przez 
polityków, pisarzy, artystów 
i nas, zwykłych uczestników 
kultury krajowej.

Kolejna część książki to tekst 
Adama Mazura, podsumowujący 
dotychczasowe projekty Wojcie-
cha Wilczyka, oraz jego autorski 
słownik kultury kibicowskiej, 
który ułatwia poruszanie się po 
hasłach, symbolach i skrótach, 
jakie pojawiają się na zdjęciach. 
Dzięki temu leksykonowi czy-
telnik Świętej Wojny nie tylko 
jest w stanie dostrzec powszech-
ne związki terminologii, którą 
posługują się na murach kibice, 
z symboliką neopogańską, fa-
szystowską, nazistowską i neo-
nazistowską, ale również będzie 
mógł zidentyfikować podobne 
znaki we własnym otoczeniu.

Część fotograficzna dzieli się 
na trzy rozdziały, z których każdy 
dotyczy innej aglomeracji. Miasto 
noży prezentuje zdjęcia z Krakowa, 
Oberschlesien ze Śląska, a Żydzew 
z Łodzi. Miasta te zostały wybrane 
przez autora ze względu na po-
wszechność odniesień do rasizmu 
w walce między kibicami, jak 
również z powodu największej 
wrogości między konkurujący-

Wojciech Wilczyk

Święta Wojna

Atlas Sztuki / Karakter, Łódź–Kraków 2014
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mi ze sobą drużynami1 (niechęć 
rozgrywa się przede wszystkim 
na linii: Wisła Kraków–Craco-
via, Ruch Chorzów–GKS oraz 
Widzew Łódź – ŁKS). Każde 
zdjęcie prezentuje jedno graffiti 
lub napis znajdujący się w prze-
strzeni publicznej: na murze blo-
ku, na drzwiach supermarketu, 
na garażach itp. Wykonywane 
z naturalnej perspektywy ludzkie-
go wzroku, pozbawione widocznej 
manipulacji graficznej, a jednocze-
śnie w niezwykle charakterystycz-
nym, panoramicznym formacie, 
fotografie Wilczyka sugerują czyn-
ność „omiatania wzrokiem”, po-
zbawioną subiektywności czy ko-
mentarza. Jednak nie jest to wzrok 
flaneura, wyławiającego ciekawe 
widoki ze swojego otoczenia, ani 
mieszkańca odnajdującego kolej-
ny wulgarny napis pod blokiem. 
Te zdjęcia są raczej pastiszem foto-
grafii dokumentalnej (może wręcz 
etnograficznej), który skrzętnie 
zbiera w przestrzeni publicznej 
przykłady języka kibicowskiego, 
przedstawień neonazistowskich 
i symboli siły, fanatycznego po-
święcenia oraz niechęci do innych. 
Każda fotografia została opatrzona 
podpisem, konkretyzującym miej-
sce oraz datę powstania. Dzięki 
temu Święta Wojna jest oszczęd-
nym i zniuansowanym portre-
tem tego, co możemy zobaczyć 
na obiektach wokół nas.

1 Mówił o tym Wojciech Wilczyk 
w trakcie spotkania w Muzeum Sztu-
ki Współczesnej w Krakowie MO-
CAK 15.01.2015 roku. Vid. Święta 
Wojna – spotkanie wokół książki Woj-
ciecha Wilczyka, www.youtube.com/
watch?v=PlI4OvujcgY, 30.01.2015.

Wygląda na to, że dopiero pro-
jekt tego autora – wyrastający 
z działalności artystycznej, lecz 
mający ambicje analityczne2 
– może we właściwy sposób zin-
terpretować kibicowskie prak-
tyki wizualne na murach3 (pod 
tym względem zgadzam się z 
Zawadzką). Dzięki precyzji spoj-
rzenia fotografa znaczenia wy-
rażane przez kibicowskie graffiti 
zamieniają się nie tylko w me-
tonimię tej subkultury, ale zdają 
się również mówić o uwikłaniu 
w przemocowe myślenie całej 
naszej ikonosfery. Zamierzenie 
to widać wyraźnie chociażby 
w konsekwentnym rozszerze-
niu ogólnego pojęcia „kibic” 
na wszelkich grafficiarzy, którzy 
w swoich rasistowskich rysun-
kach odwołują się do symboliki 
klubowej. Dzięki temu autor 
zdecydowanie odrzuca utożsa-
mianie się z twórcami kibicow-
skich malowideł, a równocześnie 
nie mówi o nich językiem nauk 
o sztuce. Jednocześnie ta prakty-
ka stoi w sprzeczności z lansowa-

2 Podobny projekt, przedstawiający 
mowę nienawiści kibiców Lechii 
Gdańsk, przedstawiła Dorota Nie-
znalska w pracy Lechia Gdańsk, 
prezentowanej w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej w 2011 roku.

3 Perspektywa Wilczyka wydaje się o wie-
le bardziej owocna niż np. ta przyjęta 
przez Agnieszkę Wołodźko, która 
w niedawnej analizie trójmiejskich 
graffiti miała ewidentny problem 
ze zinterpretowaniem wulgarnych, ra-
sistowskich rysunków, pojawiających 
się wśród interesujących ją obrazów. 
Zob.: A. Wołodźko, Czytając mury. 
Książka fotograficzna, Instytut Kultury 
Miejskiej, Gdańsk 2013.

nym przez środowiska sportowe 
(i obecnie poprawnym politycz-
nie) rozróżnieniem na zwykłych 
„kibiców”, czyli niewinnych 
fanów sportu, oraz „kiboli”, czyli 
osoby stosujące przemoc wobec 
miłośników innej drużyny4.

Potężna ilość rasistowskiego 
materiału przedstawionego przez 
Wilczyka początkowo przeraża 
swoją obfitością, następnie nudzi 
podobieństwem kolejnych obiek-
tów, a ostatecznie skłania do za-
dawania pytań o związki między 
poszczególnymi fotografiami oraz 
prawdziwość ukazanego świata. 
Nie sugeruję, że autor zakłada 
absolutną referencyjność swojego 
projektu (wszak, jak sam przy-
pomina w tytule wspominanej 
już książki, „niewinne oko nie 
istnieje”), ale kwestia adekwat-
ności przedstawienia przychodzi 
mi na myśl ze względu na specy-
ficzną manierę zdjęć wykorzysty-
wanych do dokumentowania czy 
katalogowania, która jest przez 
niego naśladowana. Techniczne 
rzecz biorąc, Święta Wojna stano-
wi katalog rasistowskich napisów 
i malowideł z Krakowa, Śląska 
oraz Łodzi. Część fotograficzna 
została poprzedzona naukowymi 
wstępami autorstwa specjalistów 
z dziedziny antropologii oraz 
językoznawstwa. Każde zdjęcie 
wyposażone jest w opis konkrety-
zujący miejsce i datę wykonania. 
Otrzymujemy również obszerny 

4 Czyni to np. T. Sahaj, Fani futbolo-
wi. Historyczno-społeczne studium 
zjawiska kibicowania, AWF Poznań, 
Poznań 2007.

słownik, objaśniający skróty 
i symbole wykorzystywane przez 
kibiców. A jednak zdjęcia te zde-
cydowanie nie tworzą ani pełne-
go, ani obiektywnego katalogu 
obiektów, których dotyczą. 

Wilczyk nie próbuje przekony-
wać, że świat wokół nas jest taki, 
jak ten przedstawiony w książ-
ce. Wręcz przeciwnie: celowo 
go zniekształca, przepuszczając 
przez filtr własnego projektu wi-
zualnego tylko wyselekcjonowa-
ne obrazy. Na zdjęciach z miej-
skich blokowisk dostrzegamy 
jedynie kibicowskie malowidła. 
Wokół nich znajdują się wpraw-
dzie inne obiekty, przemykają 
ludzie, jeżdżą samochody, ale 
Wilczyk nie tworzy z nich sce-
nek rodzajowych, uwzględnia 
je zaś na swoich zdjęciach dość 
przypadkowo, jakby z koniecz-
ności. Autor prezentuje nam 
pojedyncze punkty z naszego 
otoczenia, między którymi 
w rzeczywistości znajduje mnó-
stwo innych obrazów. Najbar-
dziej znaczącymi nieobecnymi 
na fotografiach Wilczyka są lu-
dzie. W całej publikacji brakuje 
autorów pokazywanych napisów 
i rysunków, ponieważ są oni 
niedostępni – jako grafficiarze 
chcą pozostać anonimowi.

Jednak o wiele bardziej znaczący 
wydaje mi się brak obecnych 
użytkowników przestrzeni pu-
blicznej współczesnych miast 
– to znaczy nas, czytelników 
książek tego autora. Należymy 
do kategorii „świadków”, któ-

rzy żyją w otoczeniu obiektów 
wybieranych przez twórcę, 
a jednak nie zauważają istotno-
ści kibicowskich znaków wokół 
siebie. Wilczyk dokonuje więc 
znaczącego odwrócenia – skoro 
my przechodzimy do porząd-
ku dziennego nad obecnością 
śladów po kibicach, to foto-
graf czyni to samo w stosunku 
do nas. Kadruje swoje zdjęcia, 
wybiera odpowiednie pory dnia, 
zbliża albo oddala perspektywę 
i nie przedstawia niczego innego 
prócz interesującego go wycin-
ka rzeczywistości. Porusza się 
między wybranymi przez siebie 
punktami za pośrednictwem 
linii prostej, pomijając wszyst-
ko inne. To samo każe czynić 
czytelnikowi jego książek, który 
po kolei odwraca strony ze zdję-
ciami – za pośrednictwem ruchu 
przewracania stron naśladujemy 
gest fotografa, oglądamy tylko 
rasistowskie napisy i nacjona-
listyczne malowidła. Tworzy 
to wrażenie nierzeczywistości, 
która – niczym rasowa Unheim-
lich – choć składa się ze znajo-
mych elementów, napawa nas 
niepokojem.

Struktura książki Wilczyka jest 
rozpięta między figurami bra-
ku i nadmiaru o proweniencji 
retorycznej. Z jednej strony 
stosuje on paralipsę, czyli po-
minięcie niektórych elementów 
wypowiedzi, a z drugiej enu-
merację, czyli długie wyliczenie 
składników podobnych sobie. 
Wszystko po to, aby zaakcen-
tować problematyczność relacji 

między cząstkami pomijanymi 
i uwypuklanymi. Dodatkowym 
efektem uzyskanym przez autora 
jest niesamowita dynamiczność 
wypowiedzi, cechująca wszystkie 
jego projekty wizualne.

Gra brakiem i nadmiarem, 
skrótowością metafory oraz pa-
noramicznymi formatami zdjęć 
są cechą charakterystyczną wielu 
książek Wilczyka. Jednak to, 
co u innych autorów jest tylko 
popisem technicznym, świadczą-
cym o znakomitym panowaniu 
nad materiałem, u niego ma 
skutki etyczne. Czy opis wul-
garnych i nacjonalistycznych 
komunikatów, pojawiających 
się wśród domów, musi być 
emocjonalny? Czy dałoby się 
„wykadrować” rasizm z naszej 
rzeczywistości bez jej zniekształ-
cania? Wilczyk w bardzo meto-
dyczny, spokojny sposób odpo-
wiada negatywnie na obydwa 
pytania. Jego projekt sugeruje, 
że rasistowska kultura kibiców 
jest nieodłączną częścią tej ogól-
niejszej, należącej do osób, które 
żyją wśród kibicowskich graffiti 
i nie sprzeciwiają się aktywnie 
ich obecności. Odpowiedzialne 
za to są instytucje publiczne, 
reagujące jedynie na skutki, 
a niezapobiegające powstawaniu 
tego typu ikonosfery5. Jedynym 

5 Reakcja jest zresztą wybiórcza – jak 
wspominał Wilczyk na cytowanym 
już przeze mnie spotkaniu w MO-
CAK-u, najszybciej zamalowywane 
są napisy z nazwiskiem „Hitler”, pod-
czas gdy swastyki pozostają już bar-
dzo często „niezauważalne” dla służb 
publicznych.
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sposobem na powolną likwidację 
tej subkultury jest obnażenie jej, 
odkrycie i przetłumaczenie zawi-
łego języka kibicowskiego (który 
wszak tylko częściowo kieruje się 
poza środowisko), na taki, który 
będzie zrozumiały przez ludzi 
mieszkających wśród graffiti 
i napisów wysyłających Żydów 
do gazu. Jest to wniosek o wiele 
bardziej prozaiczny, a przy tym 
potrzebujący więcej indywidual-
nego zaangażowania, niż pocho-
dzący z podobnej w wydźwięku 
książki Krzysztofa Wodiczki 
Obalenie wojen6. Twórca ten 
proponuje likwidację monumen-
tów wojennych w całej Europie, 
jako propagujących przemoc. 
Wilczyk ma o wiele mniejsze 
ambicje, jednak, w porównaniu 
z Wodiczką, to on wydaje się 
być realistą.

Gdzieś w tle projektu znajduje 
się stawiane pytanie o skutki 
polskiej polityki historycznej 
ostatnich lat. Etos poświęcenia 
aż do śmierci, militaryzacja 
dyskursu, igranie figurami husa-
rza-powstańca jako narodowego 
kalos kagathos, znajdują swoje 
powykrzywiane odzwierciedlenia 

6 Zob.: K. Wodiczko, Obalenie wojen, 
tłum. P. Łopatka, MOCAK Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie, 
Kraków 2013.

na murach bloków i garaży. Hu-
saria ma biało-niebiesko-czer-
wone proporce, na tarczach swa-
styki, a w ręku trzyma siekiery. 
Powstańcy nie kryją się w kana-
łach, lecz wysyłają tam Żydów 
i wpuszczają gaz. Silni, młodzi 
mężczyźni nienawidzą homo-
seksualistów oraz policji. Jedy-
nie kontekst się zmienia: gdy, 
zamiast Ojczyzny, pojawia się 
ulubiony klub piłkarski, wszelkie 
inne upodobania sportowe stają 
się odstępstwem od normalno-
ści, zdradą miejsca, w którym 
się wychowało. Paradoksalnie, 
poprzez tego typu rozumowa-
nie blokowiska otrzymują silne 
genius loci, dążące do aneksji 
kolejnych terenów. Estetyka siły 
zamienia się w zgodę na agresję, 
a od biernego przyzwolenia do 
obojętności względem rzeczywi-
stej, fizycznej przemocy jest już 
krótka droga. Język kształtuje 
świadomość. W ten sposób kul-
tura sportowa, ze swoim zafascy-
nowaniem sprawnością fizyczną, 
przestaje być domeną tech-
nicznej kontroli nad własnym 
ciałem, bowiem, trafiając pod 
strzechy, staje się mechanizmem 
wykluczania słabszych.

Kiedy kilka lat temu wróci-
łem po dłuższej nieobecno-
ści do domu, to pierwszym, 

co przywitało mnie na przy-
stanku, był sporej wielkości 
napis: „W BRONOWICACH 
BEZ ZMIAN / WISŁA 
KRAKÓW HOOLIGANS”. 
Ten wierszowany komunikat 
wysłano nie spodziewając się 
jakiegokolwiek odzewu, poza 
milczącą akceptacją. Jego co-
dzienne czytanie miało utrwalić 
komunikat w świadomości 
mieszkańców. I rzeczywiście 
– do dzisiaj nie został usunięty, 
chociaż nawet gdyby to zro-
biono, nie nastąpiłaby żadna 
„zmiana”. Pozbycie się napisu 
z muru to zazwyczaj stworze-
nie miejsca na kolejny. Można 
przypuszczać, że pojawiłby się 
on w przeciągu jednej albo kilku 
nocy. W ten sposób oznajmie-
nie zawładnięcia danym murem 
mogłoby się ponowić, uaktual-
nić. Kibice wiedzą, że ich napisy 
są zazwyczaj krótkotrwałe i mają 
to wpisane w swoją strategię 
– uderzyć maksymalnie moc-
no, zaszokować wielkością lub 
stopniem wulgarności, zwrócić 
na siebie uwagę i zniknąć. Jak 
wyjść z tego stworzonego przez 
kibiców błędnego koła? Uwiecz-
nić ich i przenieść do książki, 
aby zneutralizować ten spe-
cyficzny rodzaj władzy nad 
miastem. To właśnie proponuje 
Wojciech Wilczyk.

Filip Skowron
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