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Maciej Bujanowicz
Wstęp
Drugi numer nieregularnika „PoWieki” koncertuje się wokół problemu
szeroko rozumianej tożsamości. To fundamentalne zagadnienie wymaga
nieustannej refleksji podejmowanej z różnych perspektyw. Jak trafnie zauważył Witold Gombrowicz, „o hierarchii między nami stanowi nie talent,
rozum, wartości moralne, a przede wszystkim to: silniejsze bardziej rzeczywiste istnienie” . Naukowa i artystyczna refleksja na temat tożsamości
jest zatem zawsze także walką o pełniejsze zrozumienie siebie, a w konsekwencji walką o wolność jednostki. „Silniejsze bardziej rzeczywiste istnienie” może być wtedy formą oporu wobec agresji i przemocy.
W niniejszym numerze czasopisma autorzy analizują to zagadnienie,
czerpiąc z rozmaitych koncepcji. Rozpoczynamy od artykułów dotyczących kinematografii: posthumanistycznej interpretacji Lobstera Aleksandry
Kuchczyńskiej oraz trafnej i frapującej analizy na temat postaci mężczyzny
inteligenta w polskiej twórczości filmowej lat 60. autorstwa Bartłomieja
Brzozowskiego. W dalszej części Olivier Nowakowski pokazuje na przykładzie prac Natalie Jeremijenko nowe rozumienie nowoczesnej artystki
oparte na etyce odpowiedzialności. Refleksję naukową uzupełniają wiersze
Heli Florek, Tomasza Piegzy i Natalii Góreckiej oraz przenikliwy i wzruszający kolaż Anny Filipowicz. Wiktoria Kulak tropi natomiast cielesną tożsamość człowieka, przyglądając się Mięchu Anety Żukowskiej. Patryk Ciesielczyk opisuje proces rozmontowywania binaryzmów, opierając swoją
refleksję na eseju Paula B. Preciado. Ostatni artykuł Mateusza Wiatera stanowi analizę językowego obrazowania szczególnie istotnych uczuć, pokazuje bowiem historyczny rozwój językowych konceptów takich jak miłość,
gniew i żal.
Własną refleksję na temat tożsamości pozostawię Państwu w formie
wiersza:
Sięgnijmy się
ten co to wymyślił nie jest już mną
ten co to pisze właśnie się nim staje
ten co to czyta nigdy ich nie pozna
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Natalia Górecka

Natalia Górecka
Kolaż
mam na koncie niezłą sumę cudzych łez
kilka rysunków po numerach mery, zuzi, ralpha
parę odbitek starych zdjęć,
przepranych ciuchów z lumpeksów
i remixów singli ze starych płyt.
odkurzyłam dywan, z odzyskanych włosów
splotłam gruby warkocz.
kształt cienia przybrałam jak kot, wpełzłam w kominiarce gibkością kości
zlałam was wszystkich w kolaż nowego beatu.
i tańczę do niego dziko
szarpiecie mnie za sznurki, albo ja was
jestem mimem, performuję, depcząc aleję gwiazd
sklejki, naklejki, bukiet z waszych słów
piorę brudne wątki
brudzę czyste prawdy
skręcam aforyzmy i wyplatam krzywe hafty
wyszyjesz je sobie na jeansowej kurtce,
albo zadrukujesz nimi skórę,
zamalujesz czarnym tuszem jej strukturę
ja ułożę twoje tatuaże
w mozaice zmieszczę wszystkie twoje twarze
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Hela Florek
Mrok
przypatrujcie się śmiało
ja, cyrkowczyni
w obcisłym stroju
podkreślającym każdy ruch
czy drżenie mięśni
jeszcze w cieniu kulisy
trzy oddechy
cekiny i brokat rozmigocą się
setkami spojrzeń
odbiją zapomniany blask
cyrkowczyni, ja
spływa się we mnie krew przodków
oczekiwania pokoleń, rozczarowania pokoleń
jedno upadłe nazwisko i wymarły ród
klątwa nestora w blasku gromnicy
utracony dwór na rubieży
wiedeńskie bale, angielskie parki prababki
spalona chata, bieda, zaraza
pomór bydła, susza i wojna
mieszają się we mnie
cechy rodzinne, scedowane
oczekiwania widowni
pulsują w głowie, napierają z zewnątrz
za przeszkodę mając jedynie
cienką warstwę czaszki
wyrosłam w zapachu świeżego prania
wśród obwarowań serwisu w różyczki
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Hela Florek

czym jest ten roziskrzony kostium
trzask bata dźwięczący w uszach
smród zwierząt, feerie barw i posmak festynu
zajęłam miejsce
zmarłej tragicznie artystki
przyjęłam również jej imię
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Tomasz Piegza
Znam ciebie tak, jak nie znam siebie
Wiem, że wieczorami nie odnajdujesz siebie w lustrze
bo gdy nie patrzą pożyczasz demakijaż od sióstr czy matek
ale nie ma instrukcji a płyn zdaje się wodą
wiem, że nie możesz zostawać sam ze sobą, a gdybyś mógł
to i tak nie, bo nigdy nie ma cię w domu
i nigdy nie jesteś sam, choć nader często samotny
wiem, że spłodzono cię dłutem i młotkiem
i zanim zdążyłeś coś poczuć, miałeś już formę
teraz odkrywasz tę smutną prawdę o sobie
wiem, że miewasz koszmary
że się kaleczysz bezkrwawo
brniesz naprzód będąc jak najbardziej sobą
a jednak
to za mało
wiem, że ci przykro
i nie ma dla ciebie miejsca
a ty pytasz
czy to bezpłodność
czy już impotencja.
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Anna Filipowicz
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„Lobster” Yórgosa Lánthimosa jako posthumanistyczna dystopia

Aleksandra Kuchczyńska
Lobster Yórgosa Lánthimosa
jako posthumanistyczna dystopia
Kobieta z beznamiętnym wyrazem twarzy prowadzi samochód, przemierzając pustą drogę. Wciąż spogląda na widok za oknem. Wnet zatrzymuje
się. Wysiada, trzymając w ręku nabitą broń. Podchodzi do pary osłów
pasących się na pobliskim polu i strzela do jednego z nich. Zwierzę pada
martwe. Taka sekwencja rozpoczyna film Yórgosa Lánthimosa pod tytułem Lobster (2015). Widz, oglądając te kilka scen, może czuć konsternację, współczucie, oburzenie czy nawet obrzydzenie. Co ma na celu tak
przedziwne rozpoczęcie filmu? Wraz z rozwojem fabuły pytanie to powoli
zyskuje odpowiedź, która niekoniecznie jest w stanie cokolwiek wyjaśnić.
Na ekranie twórca przedstawia nam niedaleką przyszłość, w której niedozwolone jest bycie samotnym. Ludzie po utracie partnera bądź partnerki
przenoszeni są do hotelu prowadzonego przez ekscentryczne małżeństwo.
Każdy nowy gość ma 45 dni na znalezienie nowego/ej towarzysza/ki życia.
Gdy jednak nie uda się odnaleźć bratniej duszy, nieszczęśnik zostaje zamieniony w wybrane przez siebie zwierzę. Z tą informacją warto powrócić
do początku filmu. Czy świadomość, że zastrzelony osioł był wcześniej
człowiekiem, zmienia odbiór tej sceny? Czy widz inaczej patrzy na kobietę,
która tej zbrodni dokonała? Stara się ją zrozumieć i współczuje jej? Czy
wręcz odwrotnie – czuje wobec niej większe obrzydzenie? Jak działa na
odbiorcę wizja przewrotnej przyszłości, w której losy człowieka i zwierzęcia jakoby łączą się w bardzo fizyczny sposób? Dzieło filmowe nie daje
jednoznacznej odpowiedzi, lecz warto by przeanalizować sposób konstruowania świata przedstawionego i kreowanie relacji między bohaterami
oraz bohaterami i zwierzętami. Lánthimos snuje metaforyczną opowieść,
w której największą zbrodnią jest bycie samotnym, a największą karą jest
zamiana w zwierzę1. Ale czy na pewno?
Podejmując analizę filmu, należałoby najpierw zakwalifikować go do jakiegoś gatunku. To przedsięwzięcie w przypadku Lobstera okazuje się nie
lada wyzwaniem. Film posiada w sobie cechy dramatu – nastawienie na
relacje, dramatyczne wydarzenia, obyczajowość – lecz odnaleźć w nim
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1. W filmie Lánthimosa można doszukać się ironic znego przetworzenia słynnego zdania
z Polityki Arystotelesa (2003): „Kto zaś nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie
potrzebuje, będąc samowystarczalnym, bynajmniej nie jest członem państwa, a zatem
jest albo zwierzęciem, albo bogiem”.
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można również elementy science-fiction – zamianę w zwierzę, próbę stworzenia nowego człowieka. Całość można również określić jako dystopię –
zaczerpnięty z literatury fantastycznonaukowej utwór, kreujący czarną
wizję przyszłości, która wynika z krytycznej obserwacji rzeczywistości
przez autora (Niewiadomski 1990: 250). Lobster mógłby również uchodzić
za antyutopię – pojęcie błędnie używane jako synonim dystopii – czyli
wizję społeczeństwa przyszłości żyjącego w ciągłym strachu, podporządkowanego systemowi władzy, który w znacznym stopniu ogranicza wolność jednostki; społeczeństwo, które dąży do samounicestwienia. Film to
również tragikomedia, farsa, parodia czy pastisz – ironiczny komentarz
przepełniony czarnym humorem, przewrotnie wytykający współczesnemu społeczeństwu toksyczne zasady nawiązywania relacji międzyludzkich.
Ustalenie gatunku czy konwencji pozwala na wyznaczenie swoistego tonu
filmu – w przypadku dzieła Lánthimosa zdaje się to nie do końca możliwe. Wieloznaczność i wielowymiarowość produkcji pozwalają jednak na
liczne analizy podyktowane różnorodnym punktem widzenia – główny
bohater jako postać tragiczna, wizja pozbawionego emocji społeczeństwa
przyszłości, terror nawiązywania relacji, obserwacje na temat współczesnego społeczeństwa przedstawione w wizji społeczeństwa przyszłości etc.
Bardzo wartościowe będzie również włączenie do dyskusji ujęcia filmu jako
posthumanistycznej kreacji rzeczywistości. Taka interpretacja łączy się
bezpośrednio z wątkami obrazującymi świat przedstawiony, więc Lobster
zyskałby miano dystopii posthumanistycznej – krytycznej wizji przyszłości,
która z powodu destrukcyjnych przemian społecznych (zaczątki problemu
można zaobserwować w świecie współczesnym) jawi się jako nieprzyjazna
przestrzeń ludzkiego cierpienia.
Wartością gloryfikowaną przez społeczeństwo przedstawione w filmie
jest partnerstwo. I świadomie nie używam słowa miłość – ekranowe dążenia do znalezienia partnera nie mają na celu nawiązania głębokiej emocjonalnej relacji, są to próby wpasowania się w specyficzną wizję partnerstwa, w której wywyższony nie jest aspekt więzi, lecz sama egzystencja
w parze. W świecie, w którym samotność jest napiętnowana czy nawet
uznana za anomalię, znalezienie się w podobnej sytuacji napawa lękiem
każdego, kto takowej doświadcza. Dążenie do życia w związku za wszelką cenę jest konformistyczną próbą dostosowania się do wszechobecnej
rzeczywistości. Szybko jednak okazuje się, że jej filary są zbudowane na
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wadliwym fundamencie. Chęć znalezienia towarzysza lub towarzyszki podyktowana jest raczej strachem przed konsekwencją, a nie pragnieniem
serca. W celu uniknięcia zgubnego następstwa niepowodzenia ludzie udają,
że połączyła ich jakaś więź. Nie jest to trudne, bo pary zamieszkujące hotel
łączą się, bazując na bardzo prozaicznych kwestiach, jak np. skłonność do
krwawienia z nosa. Jeśli nie uda się tego dokonać, dotychczasowe życie
kończy się, a egzystencja kontynuowana jest w zwierzęcej formie. Karą
dla jednostki za brak dostosowania się do społeczeństwa jest pozbawienie
jej człowieczeństwa. Istnieje jednak alternatywa. Można uciec i przyłączyć się do rebeliantów. Aczkolwiek bunt nie łączy się z wolnością, wśród
buntowników panuje z kolei reżim samotności. Antonimiczna wartość dla
dominującego w społeczeństwie pragnienia relacji jest gloryfikowanym
wyznacznikiem egzystowania ludzi żyjących poza systemem. Samotność
(czy raczej nie bycie w związku) jest traktowana w bardzo opresyjny sposób,
każde odstępstwo w formie nawiązania intymnej relacji ze współtowarzyszem/ką jest surowo karane – stosowane są tortury i bolesne okaleczenia,
które mają zarówno pełnić funkcję kary, jak i stać się przestrogą dla pozostałych. Przemoc i agresja funkcjonują nie tylko w zastępach rebeliantów,
ale przede wszystkim są na porządku dziennym dla ludzi przebywających
w hotelu. Wszechobecność przemocy fizycznej jest kolejną wadą systemu.
Zachowania uznawane za niezgodne z regułami są surowo karane w sposób
cielesny: od wkładania rąk do tostera za masturbację po śmierć zadaną bronią palną za ucieczkę z kurortu. Tępienie buntowników przybiera nawet
formę polowania, „goście” hotelu codziennie wyjeżdżają autobusem do
pobliskiego lasu, w którym chronią się uciekinierzy. Za ustrzelenie jednego samotnika otrzymuje się dodatkowy dzień na znalezienie partnera.
Taki system pozwala na nadużywanie przemocy, umożliwia patologicznym
jednostkom rozwijanie ich destrukcyjnych skłonności (w filmie pojawia
się postać kobiety socjopatki (Aggeliki Papoulia), spełniającej się w zabijaniu podczas polowania). Kolejnym opresyjnym i niedoskonałym rozwiązaniem jest bezwzględne dążenie do binarności i uniformizacji. Głównemu bohaterowi Davidowi (Colin Farrell) w trakcie meldowania się do
hotelu zostaje zadane pytanie odnośnie do jego seksualności. Mężczyzna
po chwilowym zastanowieniu skłania się ku opcji biseksualnej, jednak rejestratorka wyklucza taką odpowiedź; możliwy jest tylko binarny wybór:
heteroseksualizm albo homoseksualizm. Jakakolwiek forma odstępstwa
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od dualistycznego podziału jest tłamszona, jednostka nie może wychodzić
poza ustalone kategorie, musi się w nie wpasować. Warto zwrócić uwagę,
że tak nachalnie wyznaczone ramy są zazwyczaj sztucznymi konstruktami.
Nawet gdy człowiek utożsamia się z jakąś grupą, nie jest to stuprocentowa
przynależność. Każdą jednostkę należy traktować subiektywnie, podchodzić do niej indywidualnie, nie można narzucać jej ustalonych schematów,
które nie dość, że są szkodliwe, to odbierają człowiekowi prawo do swobody wyrażania się we własny, unikalny sposób. Jednak w Lobsterze idzie
się o krok dalej. Dąży się do uniformizacji społeczeństwa – od jednolitych
strojów po jednolity sposób myślenia. Ludzie mają bezmyślnie dobierać
się w pary – trwanie w związku ma być celem ich egzystencji – i prowadzić ułożone, zinstytucjonalizowane życie. Samotność jest zagrożeniem,
bo daje możliwość przemyślenia rzeczywistości i zaobserwowania opresyjnych zasad, na których zbudowane jest społeczeństwo. Yórgos Lánthimos
właśnie w tak wykreowanym świecie niedalekiej przyszłości zawarł kilka
posthumanistycznych strachów. Próba stworzenia nowego społeczeństwa
pozbawionego emocji jest jednym z najczęściej poruszanych wątków w dyskusji nad posthumanizmem: na jakich zasadach funkcjonować będzie nowy
człowiek, czy odrzuci dotychczasowe wytwory człowieczeństwa i zacznie
na nowo definiować rolę człowieka w świecie? Twórca snuje pesymistyczną wizję społeczeństwa opresyjnego, które pozytywnie wartościuje tylko
wybrane elementy ludzkiej egzystencji. Ponadto dąży się do całkowitego odrzucenia emocji – można by pokusić się o stwierdzenie, że nowy
człowiek ma odrzucić w sobie to, co zwierzęce (cielesność), i ma dążyć
do swoistej robotyczności, w znaczeniu odrzucenia cech, które świadczą
o jego ludzkiej naturze, a wywyższenia racjonalności, porządkowości i jednolitości. Widoczne jest to chociażby w sposobach komunikowania się
postaci – beznamiętny ton, wyprany z jakichkolwiek emocji (szczególnie
w sposobie opowiadania, jakie prowadzi narratorka filmu (Rachel Weisz)).
Estetyka filmu podkreśla jałowość i stonowanie świata przedstawionego,
operując szarościami oraz wyblakłymi zieleniami i odcieniami niebieskiego. Odstępstwa są surowo karane przemocą fizyczną – jest to dodatkowe
upokorzenie, odnoszące się do odrzucanej cielesności. Jednak taka postawa
daje odwrotny do zamierzonego efekt. Przyzwolenie na przemoc tylko
odsłania słabość systemu. Można by odnaleźć tutaj kartezjański dualizm
(choć potraktowany w bardzo uproszczony sposób) doprowadzony do eks-
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tremum. Umysł racjonalny wywyższony zostaje ponad zwierzęcą cielesność.
Środkiem do osiągnięcia takiego stanu ma być dążenie ku neutralizacji
potrzeb i odruchów ciała (emocje, popęd seksualny), nacisk na jednolity
i rozumowy ogląd rzeczywistości (oczywiście w ramach narzuconych z góry
zasad). Nowy człowiek przyszłości nie doświadcza również wolności. Nawet życie poza systemem nie pozwala na jej uzyskanie, gdyż egzystencja
buntowników również uległa zinstytucjonalizowaniu – stała się ona tym,
od czego tak bardzo chciała uciec. Świat taki nie jest jednak możliwy. Jest
on sprzeczny z człowieczą naturą, ludzie muszą udawać, nosić maski, by
pozornie wpasować się w otumanione tłumy. Jest to jednak niebezpieczna
gra. W pewnym momencie z ust jednego z bohaterów pada kwestia: „łatwiej
jest udawać emocje, gdy się ich nie ma niż tłumić je, gdy się je ma”. Fraza ta
może funkcjonować jako motto filmu.
Postawiono również nacisk na relację człowieka ze zwierzęciem. W potraktowaniu wątku zwierzęcego można dopatrzeć się pewnego paradoksu.
Pozycja zwierząt w świecie została jeszcze bardziej zdominowana przez
człowieka. Ludzie wyzbyli się jakichkolwiek zahamowań etycznych względem nich – egzystencja zwierzęca jest uznana za najgorszy wymiar kary.
Wiąże się ona z porzuceniem komfortu człowieczego życia i z dziką, bazującą na instynktach tułaczką po nieprzyjaznym świecie. Bycie zwierzęciem jest oznaką słabości, jednostka nie była w stanie dostosować się do
zasad cywilizowanego świata, więc winna prowadzić życie jako element
podległy. Musi ona zdać się na swoją cielesność, nie ma przywileju kierowania się rozumem. Jednak czy faktycznie jest to najgorszy typ egzystencji
w świecie wykreowanym przez Lánthimosa? W rzeczywistości, która dąży
do ujednolicenia jednostek i stworzenia z nich uległego kolektywu; która
każde odstępstwo traktuje przemocą (co też obnaża hipokryzję i wadliwość
systemu); która pozbawia ludzi ich naturalnych cech, a narzuca nienaturalne schematy? Może to właśnie zamiana w zwierzę jest procesem uzyskania wolności. Nie jest to utrata człowieczeństwa na rzecz zwierzęcości,
a porzucenie ludzkiej egzystencji w opresyjnym społeczeństwie na rzecz
zwierzęcej wolności. Dywagacje nad zwierzęcą naturą, podmiotowością
zwierząt i etyką ludzko-zwierzęcych relacji zajmują niezmiernie ważne
miejsce w posthumanistycznej refleksji. Wśród wielu badaczy, którzy zajmują się tą tematyką (animal studies), wizja profesora Tadeusza Sławka
zdaje się bliska sposobowi narracji Lánthimosa. Sławek w książce Śladem
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zwierząt. O dochodzeniu do siebie przedstawia konsekwentne refleksje, formą
nawiązujące do tradycji filozoficznych aforyzmów. Myśli badacza przemykają między intertekstualnością a próbą wytłumaczenia, jak skupienie
nad istotą zwierząt może naświetlić istotę człowieczeństwa. Oto w jednym
z rozdziałów przywołana zostaje scena z dramatu Kaligula Alberta Camus.
Cesarz wraz z kochanką Caesonią prowadzi ożywioną rozmowę na temat
idei prawdziwej wolności. Po brawurowej wymianie zdań kobieta wybiega
z komnaty, a władca w zamyśleniu krąży po pokoju. Sławek jednak skupia
się na didaskaliach, które opisują ruch Kaliguli: „(…) chodzi w kółko, opuszczając ręce prawie bez gestów, jak zwierzę” (Sławek 2020: 2–3). Kwestia ta
staje się punktem wyjścia dla rozważań Sławka na temat zwierzęcej podmiotowości i dominującego spojrzenia człowieka na sposób egzystowania
zwierząt. Stwierdzenie, że coś jest zwierzęce, że ktoś zachowuje się jak
zwierzę, ustanawia stosunek mówiącego do obiektu/osoby, do którego/ej
się zwraca. Zwierzęce, czyli dzikie, cielesne, bazujące na instynktach, pozbawione świadomości. Camus zachował słowo prawie, aby całkowicie nie
doszło do przemiany, której człowiek tak bardzo się boi. Natomiast później
Sławek przywołuje fragment Niewczesnych rozważań Nietzschego: „Zwierzę
żyje ahistorycznie: mieści się w teraźniejszości bez reszty, (…) zwierzę nie
umie niczego udawać, niczego nie ukrywa i w każdym momencie ukazuje
się jako to, czym jest, może zatem być tylko uczciwe” (Sławek 2020: 5). I tu
widziałabym meritum powiązania myśli Sławka i Lánthimosa. Literaturoznawca zwraca uwagę na paradoks w sposobie postrzegania zwierząt przez
człowieka: człowiek, jako jednostka posiadająca wolną wolę, dominuje nad
dzikim zwierzęciem, jednak to zwierzę prawdziwie decyduje o swym losie,
gdyż nie musi poddawać się sztucznym zasadom, konwenansom, podziałom klasowym. U Yórgosa Lánthimosa egzystencja zwierzęca, nawet zależna od ludzi, jest kwintesencją wolnego życia. Taki przekaz ma już swoje
zaczątki w filmowym opisie procesu zamiany w zwierzę. Człowiek może
wybrać, w jakie zwierzę ma zostać zamieniony – 2. Można by dopatrywać się nawiązaw końcu doświadcza wolności wyboru. Główny bo- nia do Tysiąca plateau Deleuze’a i Guhater wybiera tytułowego homara ze względu na atteriego. W trzecim rozdziale książdługowieczność i stosunkowo spokojny tryb życia2. ki opisana została historia profesora
Challengera, który w trakcie wykłaJednostka może egzystować w zgodzie z natural- du z zakresu biologii i geologii zmienym stanem rzeczy, porzucając okowy cywilizacji. nia się w wielkiego homara (Deluze,
Ma też możliwość utrzymywania kontaktu ze swą Guattari 2014: 47–86).
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człowieczą rodziną. Jeden z bohaterów opowiada, jak odwiedzał swoją
matkę, małpę w zoo – narracja ma wydźwięk afirmatywny. Davidowi zaś
towarzyszy jego brat, Ben, zamieniony w psa. Relacja bohatera ze swoim
zwierzęcym kompanem jest swego rodzaju katalizatorem. Gdy pies zostaje
zamordowany, David w przypływie emocji podejmuje brzemienną w skutkach decyzję, aby przeciwstawić się systemowi. W świecie pozbawionym
wrażliwości, empatii i troski to zwierzęta stają się elementem wyzwalającym odrzucane przez ludzi cechy. One obnażają w człowieku to, co najlepsze: ludzką naturę, której fundamentem jest miłość, a nie bezwzględne
dążenie do przynależności.
Na koniec warto by ponownie powrócić do pytania z początku: co ma na
celu tak przedziwne rozpoczęcie filmu? Nie da się udzielić jednoznacznej
odpowiedzi, ale z przeprowadzonych tu analiz wyłania się kilka hipotez.
Możliwe, że scena, w której kobieta zabija zwierzę, ma ukazać ją jako
jednostkę destrukcyjną, pozbawioną współczucia, wykorzystującą cywilizacyjną przewagę do pokazania dominacji. Prawdopodobne jest również
to, że bohaterka strzela do osła, bo doznała krzywdy z jego strony, gdy
ten był jeszcze człowiekiem. Wtedy widz mógłby jej współczuć. Istnieje
również trzecia możliwość, najbardziej spójna z wydźwiękiem tej analizy:
kobieta zabija osła, ponieważ nigdy nie osiągnie wolności, która jest dla
niego kwestią naturalną. Choć Lánthimos często w bardzo bezpośredni
sposób ukazuje zachowania swych bohaterów, to lubi też metafory. A czyż
nie ma lepszej metafory upadku człowieka niż śmierć zadana zwierzęciu
w imię zazdrości o wolność?
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Bartłomiej Brzozowski
Męskość inteligencka jako antywzorzec
tożsamościowy w polskim kinie lat 60.
Okres PRL był zróżnicowany pod względem ingerencji władzy w przestrzeń
swobody twórczej artystów. Czas restrykcyjnej cenzury prewencyjnej, związany z niedopuszczaniem do obiegu wielu dzieł niezgodnych z linią ideologiczną partii, mieszał się z okresami względnej liberalizacji. Wybrany przeze
mnie przedział czasowy jest fascynujący ze względu na wydarzenia graniczne. Rozpoczyna się on okresem tzw. „małej stabilizacji”, zainicjowanej wyborem na I sekretarza PZPR Władysława Gomułki, którego przywództwo
pogodzić miało wewnątrzpartyjny konflikt między stronnictwem natolińczyków i puławian, a kończy się wydarzeniami Marca ’68 oraz ustąpieniem
Gomułki ze stanowiska w roku 1970.
Przełom październikowy, ze względu na odejście od represyjnych metod
stalinizmu zwany również odwilżą, przyniósł społeczeństwu polskiemu
osłabienie reżimu w wielu sferach życia społecznego i politycznego. Zmiany
dotknęły również przemysł kinematograficzny, gdyż twórcy filmowi uzyskali większą autonomię. Anna Misiak w książce Kinematograf kontrolowany
pisze, iż „lata 1956 i 1957 pokazały, że kontrola była mniej restrykcyjna niż
poprzednio, choć ze swobodą w pełnym tego słowa znaczeniu nie miała
wiele wspólnego” (Misiak 2006: 174). Badaczka zaznacza również, że czas
odwilży w kinematografii rozpoczął się wraz z premierą pierwszego filmu polskiej szkoły filmowej, mianowicie Pokolenia (1955) Andrzeja Wajdy
(Misiak 2006: 169).
W wybranym przeze mnie przedziale czasowym na ekranach zaczęły
pojawiać się nowe typy bohaterów i w związku z tym kino stało się bardziej
różnorodne. W okresie realnego socjalizmu, kiedy reżim miał najsilniejszy
wpływ na kulturę, filmy miały charakter głównie dydaktyczny i pokazywały sojusz robotniczo-chłopski wraz z jego walką o nowy, socjalistyczny
układ społeczny (Białous 2011: 4). Obrazy z lat 1949–1955 cechowała schematyczność bohaterów i ich silny propagandowy wydźwięk, w konsekwencji czego kino przestało cieszyć się dotychczasową popularnością. W czasie
odwilży zróżnicowany repertuar kin „przypadł do gustu widzom, co nie
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jest zaskoczeniem, bo polski film w tym okresie wzniósł się na artystyczne
wyżyny i wyróżniał się na tle europejskim” (Misiak 2006: 177). Głównymi bohaterami zaczęli być przedstawiciele inteligencji, co w poprzednim
okresie było rzadkością ze względu na ideologiczne założenia partii. Maciej
Białous pisze, iż:
w założeniach władzy powojenna inteligencja miała utracić rolę przewodnią na
rzecz klas robotniczej i chłopskiej, docelowo przekształcając się̨ w służebną wobec
nich grupę̨ pracowników umysłowych (Białous 2011: 2).

Obraz inteligenta zmieniał się na przestrzeni lat i był uzależniony od sytuacji politycznej. W okresie odwilży twórca, mając większą swobodę, mógł
przedstawić bohatera-inteligenta z większym realizmem i wiernością, a wraz
z tym uwypuklić cechy pozytywne. W czasie zintensyfikowanej ingerencji
w wolność twórczą na ekranach kin pojawiał się obraz inteligenta deprecjonujący tę grupę społeczną i dewaluujący jej wartość. W mojej pracy
chciałbym skupić się na przedstawieniu męskości inteligenckiej w filmach
pochodzących właśnie z okresów napiętej sytuacji między władzą a inteligencją, kiedy to reżim silnie oddziaływał na treść powstających filmów.
Osadzenie mojego artykułu w badaniach z kręgu gender studies oraz
studiów nad męskościami wynika z chęci przeanalizowania, jak kształtowana była tożsamość antywzorca męskości, czyli właśnie inteligenta,
w opozycji do wzorca ideologicznie promowanego przez władzę, jakim
była męskość robotnicza.
Swoje rozważania rozpocznę od zarysowania modelowego wzorca męskości robotniczej oraz przedstawienia i scharakteryzowania pokrótce
trzech innych rozpowszechnianych w okresie rządów Bieruta męskich
wzorców osobowych. Sławomir Buryła „wśród tych akceptowanych i wpieranych przez propagandę komunistyczną wzorców osobowych” (Buryła
2018: 309) wyróżnił: „Towarzysza z bezpieczeństwa”, „Robotnika/Przodownika pracy”, „Żołnierza wolności”, „Człowieka radzieckiego” (Buryła
2018: 309). W wyraźnie zmaskulinizowanej kulturze PRL przedstawione
męskie wzorce miały, jak pisze dalej Buryła, „antycypować idee przyszłości, wykreślać kierunek dziejów, najpełniej wyrażać obowiązujące normy
w dokonującej się rewolucji cywilizacyjnej” (Buryła 2018: 309). Silny akcent położony na rolę mężczyzn w kreowaniu nowej socjalistycznej rzeczywistości wiązał się z utrzymaniem binarności: publicznej i prywatnej,
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związanej z jej upłciowieniem. Kobieta, poza obowiązkami związanymi
z zadbaniem o przestrzeń domową, miała wychować dzieci na aktywnych
działaczy na rzecz budowania i umacniania socjalizmu w państwie. Ważnym zadaniem kobiety było również rozsławianie mężczyzny i wspieranie
go w działaniach w sferze publicznej. Piotr Perkowski pisze, iż „kobieta
miała stanowić zaplecze dla jego [mężczyzny, przyp. B.B] działań, zajmując
się przede wszystkim opieką nad domem i dzieckiem” (Perkowski 2008:
102). Natomiast sfera publiczna zarezerwowana była dla mężczyzn, na których, jak wspomniałem powyżej, nałożony został obowiązek odbudowania
zniszczonej wojną Polski. Zatem wzorzec męskości, który ukonstytuowany
został w tamtym okresie, opierał się na sile fizycznej i twardości ducha.
Na gruncie tego wyobrażenia o męskości wykształcił się model robotnika,
dla którego hart ducha i ciała był przejawem patriotyzmu. Przekraczanie
ograniczeń własnego ciała, które zazwyczaj wiązało się z uszczerbkiem na
zdrowiu, którym nota bene „prawdziwy” mężczyzna przejmować się nie
powinien, było performatywnym potwierdzeniem własnej tożsamości.
Warto również nadmienić za Buryłą, że wzorzec ten był reprodukowany
propagandowo za sprawą władzy, która stawiała na rozwój budownictwa
i przemysłu ciężkiego, sfer określanych jako typowo „męskie” (Buryła 2018:
307). Skonstatować należy, że męskość robotnicza, jako główny wzorzec
męskiej tożsamości, opierała się na sile i wytrzymałości oraz była wymagana kulturowo.
Do zestawu cech męskości normatywnej warto dodać te, które charakteryzowały trzy pozostałe wzorce osobowe. Tzw. „Bezpiecznik” prezentował
sobą typ mężczyzny zdystansowanego, racjonalnego, który, w przeciwieństwie do kobiety, wyzbyty jest silnych emocji i uczuć. Ich uzewnętrznienie
mogło spotkać się z posądzeniem o zniewieściałość, a wraz z tym skutkować utratą pozycji władczej. W okresie komunizmu kultywowano również wzorzec „męskości żołnierskiej”, a wraz z nim promowano takie cechy
charakteru, jak odwaga oraz możność poświęcenia życia za ideę. Ostatni
z wymienionych przez Sławomira Buryłę wzorców męskości – „Człowiek
radziecki” związany był z przyjaźnią męsko-męską. Typ ten cechował się
wiarygodnością, prawdomównością, jak również prostotą w komunikowaniu myśli, które to nie miały ukrytych podstępnych znaczeń.
Buryła w swoich rozważaniach przedstawia również jeden antywzorzec –
„Męskość inteligencką” (Buryła 2018: 330). Wiązana była ona z cechami za-
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grażającymi stanowi „prawdziwej” męskości. Brak odwagi, niezdecydowanie, zagubienie, praca umysłowa, która w okresie realnego socjalizmu
była ujmą dla mężczyzny, uczuciowość oraz brak zaangażowania w idee
socjalistyczne były związane ze stanem dziecięcym, kobiecością lub nieheteronormatywnością. Na tle tych wstępnych rozważań na temat męskości
inteligenckiej chciałbym przejść do głębszej analizy tego antywzorca męskiej tożsamości, posiłkując się dwoma filmami, z których jeden pochodzi
z początku, a drugi z końca lat 60. Pierwszy z nich to Niewinni czarodzieje
w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1960 roku. Po analizie głównego bohatera –
inteligenta, lekarza i perkusisty jazzowego – Bazylego, przejdę do omówienia postaci Włodka – inteligenta, rusycysty – protagonisty drugiego filmu
Wajdy, Polowanie na Muchy z 1969 roku. W obu tych produkcjach doszło
do dewaluacji męskości inteligenckiej z perspektywy męskości społecznie
pożądanej, choć zostało to zrealizowane w zupełnie inny sposób.
Moje rozważania nad męskościami inteligenckimi rozpocznę od przedstawienia badań Macieja Białousa z zakresu socjologii filmu. Badacz, zakładając schematyzm bohaterów-inteligentów, dokonał ich klasyfikacji
w zależności od stosunku do oficjalnego systemu aksjonormatywnego (Białous 2011: 9). I tak wyróżnił on: konformistów, innowatorów, oportunistów,
eskapistów oraz buntowników (Białous 2011: 9). W swojej pracy skupię
się na dwóch ostatnich kategoriach, do których można zakwalifikować
kolejno Bazylego (Niewinni czarodzieje) oraz Włodka (Polowanie na muchy).
Warto nadmienić, iż Białous zaliczył eskapistów oraz buntowników do
antywzorców osobowych.
Bazyli (Tadeusz Łomnicki) z filmu Niewinni czarodzieje jest młodym lekarzem sportowym oraz pasjonatem muzyki jazzowej. Film zaczyna się od
sceny w mieszkaniu głównego bohatera, którego widzimy w momencie
porannej toalety. W tym miejscu należy dokonać analizy przestrzeni życiowej lekarza. Mężczyzna zamieszkuje w kawalerce, która według Słownika
języka polskiego oznacza „samodzielne mieszkanie jednopokojowe”, jak
również „przedmałżeński okres życia mężczyzny”. Rzeczywista sytuacja
mieszkaniowa Bazylego oraz gra znaczeń słowa kawalerka już w początkowej części filmu zdaje się dużo mówić o męskości protagonisty. Perkowski
w artykule Męskość w PRL. Rekonesans pisze, że mężczyźni w erze małej
stabilizacji „zaczęli negować paradygmat solidnego mężczyzny, (…) zaczęli
uciekać od wizerunku głowy rodziny, opiekuna i autorytetu, przyjmując
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rolę wiecznie niedojrzałego chłopca” (Perkowski 2008: 104). Bazyli, mimo
ukończonych studiów oraz pracy dostarczającej mu stały dochód, który
mógłby zapewnić mu stabilizację oraz możliwość założenia rodziny, nie
robi tego. Z perspektywy dominującego oraz propagowanego wzorca męskości pozostawanie w stanie permanentnej dziecięcości postrzegane jest
jako zachowanie nieprzystające honorowemu mężczyźnie. Takie postępowanie młodego pokolenia było postrzegane przez krytyków tych tendencji
jako zjawisko niebezpieczne i zagrażające stabilności systemu. Wracając
do sceny w mieszkaniu Bazylego, warto również zwrócić uwagę na jego
zachowanie oraz poranne rytuały. Tego mężczyznę z perspektywy współczesnej można byłoby określić jako osobę, która dba o higienę oraz wygląd, jednakże z perspektywy norm płciowych okresu PRL postępowanie
Bazylego mogłoby spotkać się z zarzutem o zniewieściałość lub kobiecość.
Długie wpatrywanie się w lustro i poprawianie uczesania, przycinanie paznokci, strzyżenie już i tak wygolonej i gładkiej brody stało w sprzecz
ności ze spracowanymi i szorstkimi dłońmi mężczyzny-robotnika. Warto
nadmienić, iż tak przedstawiony obraz intelektualisty, czyli mężczyzny
trudniącego się pracą umysłową, korespondował z tym, jak propaganda,
szczególnie w okresie realnego socjalizmu, prezentowała wartość tej formy
pracy. „Wysiłek intelektualny w porównaniu z wysiłkiem mięśni sytuował
się daleko w tyle. Niekiedy jawił się jako nieprzystający mężczyźnie, wstydliwy” (Buryła 2018: 307).
Pozytywne wartościowanie siły mięśni w przypadku męskiego genderu
dało się również ujrzeć w filmie w sferze fizjonomii męskich sylwetek.
Bazyli jako lekarz sportowy zajmuje się głównie bokserami. Zawodnicy,
którzy wchodzą do jego gabinetu przed ważeniem, są półnadzy, przez co
uwidocznione są ich muskularne, wysportowane ciała. Taki obraz mężczyzny kontrastuje z osłoniętą warstwami ubrań cherlawą sylwetką lekarza.
Bazylego poznajemy jako mężczyznę zwodzącego i oszukującego zainteresowane nim kobiety pragnące zbudować trwały i przyszłościowy
związek. Młody lekarz traktuje je z pogardą. Jako przykład może posłużyć
scena, w której Mirka (Wanda Koczeska), kobieta spotykająca się z Bazylim, nalega na rozmowę, natomiast mężczyzna udaje, że nie ma go w domu
lub usprawiedliwia swoją niechęć zaaferowaniem zbliżającym się koncertem. Gdy ta przychodzi przed koncertem za kulisy, Bazyli rzuca jej do
potrzymania marynarkę. Natomiast po zakończeniu występu perkusista
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z premedytacją, na oczach zakochanej w nim Mirki, flirtuje z dziennikarką
(Kalina Jędrusik) i ostatecznie umawia się z nią na kawę. Okłamywanie
i zwodzenie Mirki w fabule filmu powtarza się kilkukrotnie. Podczas nocnej przygody Bazylego i Pelagii (Krystyna Stypułkowska) pod mieszkanie
mężczyzny przychodzi Edmund (Zbigniew Cybulski), który oświadcza
Bazylemu, iż pod jego blokiem siedzi pijana Mirka. Bazyli ponownie nie
przejmuje się jej obecnością i każe obu nieproszonym gościom odejść
i nie przeszkadzać mu w miłym wieczorze spędzanym z nową przyjaciółką. Z perspektywy obowiązującego w tamtym okresie „kodeksu męskości” zachowania jawnie umniejszające wartość kobiety były postrzegane
negatywnie. Mężczyzna, który miał za zadanie bronić honoru kobiety,
dbać o nią i otaczać ją opieką, nie wywiązując się ze swoich obowiązków
płciowych, sam tracił honor, który z perspektywy męskości był niezwykle
ważnym elementem tożsamościowym.
W tym miejscu warto również wspomnieć o sposobie spędzania wolnego czasu przez Bazylego. Muzyk, ze względu na swój zawód, często bywa
w klubach muzycznych, gdzie nie stroni od alkoholu, a po zakończonej
pracy przychodzi spotkać się ze znajomymi w warszawskim „Manekinie”.
Model beztroskiego męskiego stylu życia stawał się coraz powszechniejszy
w latach 60., co, rzecz jasna, nie było pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo i władzę. Zjawisko to trafnie ujął Piotr Perkowski:
Przewrotnie mówiąc, w erze małej stabilizacji mężczyźni polscy zapoczątkowali
ucieczkę od niej. Niekiedy dla młodego mężczyzny epoki Gomułki celem nadrzędnym stawała się zabawa, bezsenne noce spędzane w lokalach, upijanie się, kult siły
fizycznej, raczej niezobowiązujący seks (Perkowski 2008: 105).

Podsumowując, należy skonstatować, iż męskość inteligencka w filmie została przedstawiona jako nieodpowiedzialna i niezdolna do zbudowania
rodziny postrzeganej jako podstawa społeczeństwa. Jest to męskość słaba
i niestabilna, której wiele cech charakteru zdaje się przypominać kobiecość
oraz stan chłopięctwa.
Również w filmie Polowanie na muchy można odnaleźć obraz inteligenta,
którego ośmiesza się, wykorzystując do tego ustabilizowane społecznie
normy płciowe. Włodek, pracownik biblioteki w Pałacu Kultury i Nauki,
który ukończył pięć semestrów rusycystyki, przedstawiony został jako
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mężczyzna słaby, stłamszony przez silne kobiety w jego otoczeniu oraz
niemogący wytworzyć sfery homospołecznej z innymi mężczyznami. Ze
względu na fakt, iż wymienione przeze mnie określenia mają głębszy sens,
każde z nich postaram się omówić. Słabość mężczyzny, mimo że przewija
się przez cały film, najbardziej wybrzmiewa w scenie z podawaniem witamin. Żona Włodka jest pielęgniarką, która odpowiada za robienie zastrzyków witaminowych mężowi. Celem ich przyjmowania jest konieczność
wzmocnienia męskiego ciała. Ciekawą interpretację tej sceny w duchu
psychoanalitycznym przedstawiła Ewa Mazierska, która pisze:
(…) rodzina traktuje go jak słabeusza, o czym świadczy to, że dostaje zastrzyki
witaminowe od żony, która jest pielęgniarką. Kiedy z opuszczonymi spodniami leży
na kanapie, czekając na zastrzyk, zdaje się być całkowicie bezbronny w oczekiwaniu
na kastrację (Mazierska 2008: 125, tłum. B.B.).

Brak niezwykle istotnej dla mężczyzn w okresie PRL sfery homospołecznej
w życiu Włodka został określony przez Ewę Mazierską jako główna przyczyna jego porażek życiowych. Warto ponownie przywołać słowa autorki:
Jeśli Włodek zawodzi, to nie dlatego, że na drodze do samorealizacji stoją mu kobiety, ale dlatego, że starsi mężczyźni go nie stymulują, a młodsi uważają go za zagrożenie dla swojej pozycji lub są zbyt narcystyczni, by zwracać na niego jakąkolwiek
uwagę (Mazierska 2008: 125, tłum. B.B.).

Film, kreując postacie kobiece jako silne i mogące rządzić mężczyznami,
jednocześnie ośmiesza inteligenta Włodka, który daje sobą manipulować
i pozwala na bycie poniżanym. Dochodzi do odwrócenia obowiązujących
w tamtym czasie relacji genderowych. Zabieg ten, wykorzystywany często
w komediach, ma na celu ośmieszenie bohatera. Włodek, który jest niezdolny
do rządzenia kobietami, jawi nam się jako śmieszny nieudacznik.
Wracając do klasyfikacji zaproponowanej przez Białousa, Włodek jest typem buntownika, którego bunt zamienia się w porażkę. Warto zastanowić
się, wobec czego inteligent w ogóle się buntuje. Inteligencja w okresie komunizmu była rozumiana dwojako. Z jednej strony były to osoby realizujące
ideały socjalistyczne, np. urzędnicy, z drugiej strony – należące do warstwy
inteligencji, której rozumienie ma rodowód przedwojenny. Włodek rezygnuje
z urzędniczej posady w instytucji państwowej, aby zostać artystą, jednak ponosi porażkę. Jego bunt zostaje skompromitowany, a jego męskość wykpiona.
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Rekapitulując, należy stwierdzić, iż w tym przypadku męskość protagonisty, oprócz bycia ukazaną jako nieprzystająca do wzorca, została również
wyśmiana. Najlepszym podsumowaniem będzie przywołanie sceny końcowej, w której podczas zbliżenia seksualnego między Włodkiem a Hanką
ostatecznie nie dochodzi do penetracji, co można interpretować jako ujmę
dla wzorca mężczyzny-zdobywcy.
Ta z konieczności skrócona analiza, mimo pewnych uogólnień, pozwala
na wyciągnięcie wniosków, dotyczących pola, gdzie przecina się władza,
sztuka i płeć. Reżim komunistyczny, dzierżący władzę polityczną w Polsce
po II wojnie światowej, posiadał również władzę symboliczną. Ustanowione w okresie realnego socjalizmu wzorce oraz normy płciowe, jak pisze
Sławomir Buryła „nie skończyły się wraz ze śmiercią przywódcy światowego proletariatu w marcu 1953 roku” (Buryła 2018: 334). Nienormatywne
z perspektywy hegemonicznego systemu aksjologicznego elementy tożsamościowe wykorzystywane były do walki z przeciwnikami politycznymi,
za jakich można uznać właśnie inteligentów. Ową nienormatywność zdają
się świetnie ukazywać omówione przeze mnie filmy.
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Olivier Nowakowski
Praktyka środowiskowych kontrapokalips
jako przykład etyki odpowiedzialności
w pracach Natalie Jeremijenko
W obliczu systemów, takich jak „kapitalizm kognitywny” (Moulier-Boutang,
cyt. Braidotti 2014: 142) i „kapitalizm inwigilacyjny” (Zuboff 2020: 695–700),
nie sposób nie zauważyć procesu antropodecentralizacji, który dokonał się
za ich pośrednictwem. Imperatyw niepohamowanego zysku oraz niewspółmiernie wysoki współczynnik wolności i wiedzy, cechujący współczesny
kapitalizm (Zuboff 2020: 673–678), prowadzi w konsekwencji do rewolucyjnej zmiany w dotychczasowo rozumianej systematyce gatunków ludzkich
i nie-ludzkich zwierząt. Rosi Braidotii zauważa, że:
bezwzględna ekonomia polityczna biogenetycznego kapitalizmu powoduje zatarcie,
jeśli nie całkowite usunięcie, podziału między człowiekiem i innymi gatunkami
w aspekcie czerpania z nich zysków. Wraz z nasionami, roślinami, zwierzętami
i bakteriami w ową logikę nienasyconej konsumpcji wpisują się różne okazy ludzkości. […] Globalna gospodarka jest postantropocentryczna pod tym względem, że
docelowo sprowadza wszystkie gatunki do mianownika rynkowego i podporządkowuje je jego ekscesom, zagrażając trwaniu planety jako całości (Braidotti 2014: 143).

Paradygmat postantropocentryzmu jest zatem sytuacją zastaną, wywołaną
przez nowoczesny system kapitalistyczny, ale to nie znaczy, na co również zwraca uwagę Braidotti (2014: 147), że jego cechą immanentną jest
myślenie w kategoriach posthumanistycznych. Tego typu wyzwanie jest
dopiero projektem „do zrobienia”, przed którym stoją dzisiaj naukowcy,
filozofowie i artyści z całego świata. W swoim eseju przedstawię praktykę australijskiej artystki posthumanistycznej – Natalie Jeremijenko, która
działa na styku biochemii, fizyki, neuronauki i inżynierii precyzyjnej, a jej
projekty postrzegam jako eksperymentalną, a zarazem interwencyjną próbę odpowiedź-alności wobec kryzysu klimatycznego, wywołanego przez
wyżej opisaną logikę systemu gospodarczego. Jej prace stanowią dekonstrukcję zastanego porządku, przenicowanie go w ten sposób, by wydobyć
zeń aspekty pozytywnej i produktywnej relacyjności międzygatunkowej.
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Działalność Jeremijenko uznać można za jeden z empirycznych przykładów
„eksperymentu ze współczesną podmiotowością, aktualizującą wirtualne
możliwości rozszerzonego, relacyjnego ja, które funkcjonuje w kontinuum
natura–kultura […]” (Braidotti 2014: 139).
Etykę odpowiedź-alności, której realizację upatruję w projektach
australijskiej artystki, rozumiem tutaj za Joanną Zylinską (2014), postulującą projekt tzw. „minimalnej etyki”, aktualizującej się każdorazowo
w jednostkowej „decyzji etycznej” (Zylinska 2014: 98). Nie proponuje
ona normatywnego rozumienia etyki, ale sugeruje (za Levinasem), że
czymś niewymazywalnym w ludzkim doświadczeniu jest poczucie odpowiedź-alności (responsability/response), które bierze się z widoku
cudzej twarzy, a ten wymaga odpowiedzi, etycznej decyzji. Zylinska
zaznacza jednak, że za twarzą innego, zobowiązującą nas do podjęcia
decyzji, kryć może się zarówno ludzki, jak i nie-ludzki byt, a nawet
mikro- i makroprocesy (mikroby, chmury, klimat, globalne ocieplenie) (Zylinska 2014: 97). Donna Haraway dodaje, że „istota ludzka nie
jest w sposób unikatowy obdarzona odpowiedzialnością ani do niej zobowiązana. (…), zwierzęta w każdym ze swoich światów są tak samo
odpowiedzialne (zdolne do odpowiedzi) jak ludzie” (Haraway, cyt. za:
Rogowska-Stangret 2021: 136).
Zasada zdolności do odpowiedzi funkcjonuje w projektach Jeremijenko na dwóch co najmniej poziomach. Z jednej strony, jej działalność (będąca wcieleniem w praxis myślenia o syntezie środowiska
naturalnego, społeczeństwa i technologii) jest odpowiedzią na zastany
paradygmat postantropocentryzmu i wiążącą się z tym, coraz bardziej
realną, wizją katastrofy ekologicznej. Jej projekty określam więc mianem
środowiskowych „kontrapokalips” (Rogowska-Stangret 2021: 124), jako próbę odpowiedzi na globalny problem, uświadamiającą, że sprawstwo jednostki nigdy tak naprawdę nie jest indywidualne, gdyż każde jej działanie uruchamia automatycznie cały szereg reakcji i kontr-odpowiedzi ze
strony jej otoczenia, czyniąc sprawstwo ideą immanentnie kolektywną.
Z drugiej strony, zdolność do odpowiedzi w poszczególnych pracach
artystki należy rozumieć jako rodzaj sprawstwa istot nieludzkich, których
odpowiedź nie polega na reakcji na konkretne, z góry ustalone bodźce wywoływane przez człowieka, ale raczej jako sytuację równorzędnego dialogu,
opisywaną przez Vinciane Despret:
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zwierzęta aktywnie biorą pod uwagę i odpowiadają na skierowaną do nich propozycję, a to z kolei wymaga innego rodzaju zaangażowania od badaczki. Odpowiedź zakłada możliwość rozgałęzienia, podczas gdy reakcja sprawia, że sposób,
w jaki postawiono problem, przesądza o tym, co się stanie dalej i jakie to będzie
miało znaczenie. Dla badacza, który zgadza się wysłuchać odpowiadającego zwierzęcia, oznacza to inną dystrybucję kontroli nad sytuacją. […] naukowczyni będzie
zobowiązana odpowiedzią, będzie musiała na nią odpowiedzieć (Despret, cyt. za:
Rogowsta-Stangret 2021: 137–138).

Miejscem, z którego wywodzą się wszystkie projekty Jeremijenko, jest powołana przez nią Klinika Zdrowia Środowiskowego [Environmental Health Clinic]. Jej innowacyjny charakter polega na szukaniu odpowiedzi na
problemy zdrowotne pacjentów, związane z zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego, poprzez pozytywną działalność na rzecz tego ostatniego. Ten
rodzaj eksperymentalizmu wciela w życie starożytną myśl Hipokratesa:
„Większa część duszy znajduje się poza ciałem, a leczenie wnętrza wymaga
leczenia otoczenia” [The greater part of the soul lays outside the body, treatment of the inner requires treatment of the outer] (Hipocrates, cyt. za:
Jeremijenko 2010: 1:07–1:17) .
Przeformułowanie definicji zdrowia charakterystycznej dla głównego nurtu współczesnej medycyny, już nie jako czegoś zindywidualizowanego, zinternalizowanego i farmaceutycznego, ale immanentnie
relacyjnego i eksternalistycznego, zaowocowało zbiorem prac artystki
zlokalizowanych w różnych częściach globu. Na potrzeby eseju skupię
się na dwóch wybranych projektach: OneTree oraz MothCinema, mając na
uwadze powyższe rozpoznanie etyki odpowiedź–alności, a także wskażę
na pewne aspekty etyczno-ontologicznej mapy świata, którą owe projekty implikują.
W projekt OneTree artystka wykorzystała tysiąc identycznych genetycznie zmodyfikowanych drzew z gatunku Paradox Vlach, sadząc je
w różnych miejscach zatoki San Francisco o zróżnicowanym mikroklimacie (pod uwagę brany był rodzaj gleby, nasłonecznienie, wilgotność,
temperatura) oraz odmiennej infrastrukturze lokalnej i odmiennym
środowisku społecznym. Rozwój i wzrost drzew służą (od 2001 roku do
końca ich żywotności) jako wskaźnik poziomu zanieczyszczeń każdego
z habitusów, w którym rosną. Dodatkowo w swojej materii biologicznej
drzewa mogą odzwierciedlać jego przeobrażenia. Sama Jeremijenko
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owo „jedno drzewo” określa mianem „służącej badaniu mikroklimatu
rzeźby społecznej” (Jeremijenko, cyt. za: Ożóg 2015: 113). Ponadto projektowi towarzyszy jego cyfrowy odpowiednik, gdzie wzrost wirtualnych
drzew na ekranach poszczególnych odbiorców uzależniony jest od poziomu dwutlenku węgla w atmosferze w miejscu usytuowania komputera –
pomiaru dokonuje specjalny czujnik podłączony do urządzenia. Analogicznie do drzew materialnych, ich wirtualne odpowiedniki dokonują
pomiaru, in silico, stężenia CO2 w różnych częściach globu.
Projekt odczytuję jako rodzaj sprzeciwu wobec redukcjonistycznego
pojmowania organizmów żywych wyłącznie w kategoriach ich genotypu.
Czynnikiem kształtującym każde z genetycznie identycznych sadzonek
jest przecież interakcja między genotypem a środowiskiem – czyli fenotyp.
Oprócz wystąpienia przeciwko genetycznemu fetyszyzmowi i pokazaniu, że identyczna kopia po prostu nie istnieje, na co zwracają uwagę
Monika Bakke (2015: 165), a także Maciej Ożóg (2015: 114), pisząc o „geno
centryzmie”, projekt Jeremijenko unaocznia, że dla prawidłowego,
zdrowego rozwoju organizmu żywego (bez znaczenia czy chodzi o drzewo, czy o człowieka) niezbędne jest myślenie o jego mikroklimacie,
infrastrukturze lokalnej i środowisku społecznym. Innymi słowy, chodzi o zastąpienie myślenia w kategoriach genetycznego determinizmu
myśleniem w kategoriach usieciowienia relacji otoczenia.
Ponadto projekt OneTree przeformułowuje proces produkowania wiedzy,
jako mechanizmu zarezerwowanego wyłącznie dla człowieka.
Roślinne formy życia potrafią bowiem analizować swoją sytuację w otaczającym
je świecie za pomocą komórek ciała, które są dla nich podstawowymi jednostkami
analizującymi informację. […] W ten sposób «kolejne tkanki roślinne działają, jak
repozytoria pamięci o stanach środowiska – i jeśli takie informacje mogą być gdzieś
przekazane – przyczyniają się do całościowego rozpoznania sytuacji przez roślinę».
Jest to więc coś, co moglibyśmy nazwać pamięcią ciała, o czym na ogół wspomina
się, mając na względzie wyłącznie ciało ludzkie (Bakke 2015: 165).

Jednak zdolność do odpowiedzi ze strony drzewa jest procesem długotrwałym, liczonym w dekadach, a nawet setkach lat. Dlatego, jako przyjmujący
odpowiedź badacze, musimy być nie tylko cierpliwi, ale też otwarci na
zaskakujące i nie dające się łatwo przewidzieć rezultaty wytwarzania wiedzy wraz z drzewem.
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Drugi aspekt projektu Jeremijenko, czyli wirtualne drzewa rosnące w równie wolnym tempie, co ich rzeczywiste odpowiedniki, oprócz krytycyzmu
„utopijnych wizji ekstropianizmu, zakładających możliwość całkowitego
przejścia życia w domenę cyfrową” (Ożóg 2015: 115), odsyłają do myśli wyrażonej przez Eugena Thackera o procesie bio-technologicznej remediacji,
w którym „komponenty i procesy biologiczne podlegają technicznej
rekontekstualizacji i w konsekwencji «bio» podlega transformacyjnej mediacji za pomocą «techniki» w taki sposób, iż ujawnia się powtórnie jako
bardziej biologiczne” (Thacker, cyt. za: Ożóg 2015: 115).
Immanentnie relacyjny charakter projektu artystki ujawnia się więc
nie tylko w zależności genotyp–fenotyp, ale zrównuje ze sobą dwa, wydawałoby się odrębne ontologicznie, światy – biologiczny i cyfrowy.
Bowiem wirtualne drzewa, rosnące in silico, do wzrostu potrzebują tego
samego związku chemicznego, co ich „sztucznie” stworzone, „genetycznie zaprogramowane”, rzeczywiste odpowiedniki rosnące w zatoce San
Francisco. Pracę Jeremijenko można uznać zatem za jeden z przykładów
projektów mieszczących się w kontinuum natura–kultura.
Z kolei projekt MothCinema, powstały w 2013 roku w Nowym Jorku, to
złożony koncept międzygatunkowy, którego odbiorcami i performerami są jednocześnie ludzkie, jak i nie-ludzkie zwierzęta, a także rośliny.
Usytuowany w przestrzeni miejskiej świecący ekran kinowy z każdym
zapadnięciem zmroku przyciąga do siebie ćmy, tworzące w czasie rzeczywistym spektakl cieni, w specjalnie zaprojektowanym multikolorowym
ogrodzie botanicznym. Jednocześnie z głośników obok ekranu wydobywa się muzyka nocnych nokturnów, która akompaniuje nocnym „spektaklom miłości, przetrwania i trzepotliwego stylu życia tego, co mroczne i tajemnicze” (Jeremijenko 2014). Oprócz głośników przeznaczonych
dla ludzkich zwierząt, znajdują się też ich ultrasoniczne odpowiedniki,
dzięki którym ćmy, posiadające jeden z bardziej doskonałych aparatów
słuchowych ze wszystkich zbadanych gatunków ziemskich (Jeremijenko
2016: 4:27–4:38), również stają się odbiorcami nokturnów. Ultrasoniczne
dźwięki dodatkowo odstraszają nietoperze, zapewniając ćmom bezpieczny habitat, pełen roślin nektarowych i żywicielskich.
Stworzenie w przestrzeni miejskiej tej transdyscyplinarnej instalacji-habitatu ujawnia zdolność do odpowiedzi przez nie-ludzkie zwierzęta
i rośliny w dwóch co najmniej aspektach.
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Po pierwsze, stworzona zostaje sytuacja estetyczna, w której ujawnia
się zdolność nie-ludzkich zwierząt do wytwarzania piękna. Smak estetyczny, związany z doborem płciowym, realizuje się u ciem biorących udział
w instalacji i rozmnażających się w bezpiecznie zaaranżowanym, zintensyfikowanym habitacie. Przyświeca temu myśl Wolfganga Welscha, który
podkreśla niezgodę na stwierdzenie, iż
piękno będące udziałem zwierząt – zarówno jako cecha ich ciał, jak i jako cecha
ich wytworów […] – może być ograniczone do funkcji demonstrowania sprawności
reprodukcyjnej, czyli wyłącznie do pewnej roli w strategiach przetrwania gatunku.
Welsch podziela więc stanowisko samego Darwina, który opowiadał się zdecydowanie za tym, iż w rezultacie procesu ewolucyjnego w świecie nie-ludzkich zwierząt
powstało jednocześnie piękno, jak i – komplementarnie – zdolność estetycznej
oceny, co znajduje wyraz w doborze płciowym (Bakke 2015: 208).

Przeformułowane zostaje zatem sprawstwo nie-ludzkich zwierząt jako jednostek kreacyjnych (ale i odbiorców sztuki ludzkich zwierząt), których działanie
przestaje być postrzegane jedynie w kategoriach instynktu czy mechanicznej
odpowiedzi na bodźce, a zyskuje potencjał estetyczno performatywny.
Po drugie, odpowiedzią nie-ludzkich zwierząt i roślin w omawianej pracy
jest ich zdolność do mutualistycznej kooperacji z otoczeniem na rzecz jego
polepszenia. Jeremijenko (2019: 33:40–43:00) uważa ćmy za ramię dźwigni
globalnej bioróżnorodności, jako stworzeń mogących szybko się rozmnażać
w stosunkowo krótkim cyklu życiowym. Obecność ciem zapewnia przeżycie ptakom, które z kolei wpływają na reprodukcje cyklu rozwoju roślin,
tworząc razem pozytywny, długofalowy efekt dla naszej wspólnie dzielonej przestrzeni miejskiej. Podobnie więc jak projekt OneTree, MothCinema
oprócz radykalnej zmiany w myśleniu o sprawstwie nie-ludzkich zwierząt
i roślin zawiera w sobie konkretne, międzygatunkowe praxis przyczyniające
się do poprawy środowiska uwikłanego w sieć niedających się zanegować,
ciągle fluktuujących zależności.
Działalność Natalie Jeremijenko to cały szereg mniej lub bardziej złożonych projektów z pogranicza sztuki i aktywizmu, których wspólnym
rdzeniem jest poszukiwanie interfejsu między tym, co społeczne, biologiczne i cyfrowe. Prace australijskiej artystki odczytuję jako przykład
środowiskowej kontrapokalipsy, która mogła zrealizować się w ramach
estetyki opisywanej przez Monikę Bakke jako zoe-estetyka.
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Zoe-estetyka, umożliwiając włączenie nie-ludzkich ciał w obręb „ucieleśnionej filozofii”, przeformułowuje relacje ludzkie-nie-ludzkie w perspektywie ontologiczno-etycznej propozycji towarzyszących gatunków, w myśl której my – ludzkie zwierzęta
– stajemy się sobą zawsze nieodłącznie z innymi formami życia, takimi jak nie-ludzkie
zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie, wirusy i inne (Bakke 2015: 234).

Ponadto prymarnym założeniem zoe-estetyki jest jej zaangażowanie i realizacja celów pozaartystycznych – społecznych i politycznych (Bakke 2015: 234).
Dlatego w dobie antropocenu, którego przemożne skutki coraz bardziej powodują marazm i bezradność, potęgowane przez ciągłe przyspieszenie, „w obliczu nieodwracalnych strat i przekraczania punktów,
od których nie będzie już odwrotu” (Bińczyk 2017: 58), Jeremijenko
proponuje nowe rozumienie tego, kim może być współczesna artystka
(tym samym wcielając w życie zarówno postulaty zoe-estetyki, jak i koncepcję odpowiedź-alności – choć na tym etapie, jasny staje się ich siostrzany charakter) – zaangażowaną aktywistką, naukowczynią, edukatorką,
konsultantką medyczną i inżynierką nowych społecznych rozwiązań
dla wspólnego dobra całego ekosystemu. Jej prace są empiryczną odpowiedzią na często przywoływaną myśl Braidotti, że „choć nie jesteśmy
tacy sami, jesteśmy w tym razem” (cyt. za: Rogowska-Stangret 2021: 139).
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Wiktoria Kulak
W poszukiwaniu cielesnej tożsamości.
Mięcho Anety Żukowskiej
Truizmem byłoby stwierdzenie, że choroby o podłożu onkologicznym
stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnej medycyny, która
nie tylko stara się ratować życie człowieka, ale również kształtuje ludzką
podmiotowość i tożsamość. Ta prawda nabiera jednak szczególnego znaczenia w kontekście antropologii kultury i odpowiadających jej wzorców
postępowania, wykraczających poza obszar etnomedycyny – silnie skupiającej się na etiologii choroby i jej „tradycyjnych” formach leczenia oraz
uschematyzowanych wyobrażeniach (por. Sontag 2016; Wierciński 2015).
Antropologiczne badania schorzeń onkologicznych1, 1. Istotne wydaje się zasygnalize względu na swój transdyscyplinarny charakter, sku- zowanie już we wstępnej czępiają się na różnych, przenikających się poziomach do- ści pracy świadomości różniświadczania choroby, kładąc szczególny nacisk na jej cy pomiędzy terminami ‘rak’
i ‘nowotwór’. Jednakże, za uwatranscendentalny cielesny wymiar. Dlatego też próby gą Huberta Wiercińskiego, pookreślenia statusu chorób nowotworowych wymykają jęcia te będą w owej pracy
się prostym klasyfikacjom, a ich mitotwórczy charakter pojawiały się wymiennie (zob.
wynika z zaplecza kulturowego oraz społecznego. Jak za- Wierciński 2005: 8).
znacza Susan Sontag (por. Sontag 2016), w przypadku nowotworów mamy
do czynienia z pogardą nie tylko w stosunku do choroby, ale również doświadczającego jej podmiotu. Obserwacje badaczki implikują stwierdzenie, iż współcześnie, za pośrednictwem języka, oddalamy się od realności
śmierci na rzecz niekończących się „działań wojennych” prowadzonych
wewnątrz podmiotu.
Moją intencją nie jest rekonstruowanie całej antropologii kulturowej
chorób onkologicznych, lecz wydobycie jej esencjonalnej zależności skupiającej się na nomadycznej tożsamości jednostki, podmiotu balansującego
pomiędzy różnymi tożsamościami, posiadającego „jakby dwa paszporty –
przynależąc zarówno do świata zdrowych, jak i chorych” (Sontag 2016: 5),
zamkniętego w niekończącej się narracji nad własną biografią, doświadczającego uczucia ontologicznej niepewności własnego ja oraz utraty kontroli
nad ciałem i cielesnością. W tym momencie należy sięgnąć do badań Michela
Foucaulta, który wskazywał na ciągłą potrzebę „ujarzmiania i (b)lokowania”
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(por. Foucault 2009) ciała uwikłanego politycznie, nadzorowanego, karanego, zmedykalizowanego, traktowanego inaczej ze względu na płeć. Ciało
doświadczające choroby – podążając za Ervingiem Goffmanem – staje się
piętnem naznaczającym naszą tożsamość (por. Goffman 2005). Niniejsza
praca nie będzie stanowić więc ujęcia syntezującego narrację o charakterze
kancerograficznym2. Zamierzam przyjrzeć się w niej strategii budowania
tożsamości narratorki, napisanej przez ciało kobiece i za jego pośrednictwem
w Mięchu – autopatograficznym3 wyznaniu Anety Żukowskiej.
Ten sprokurowany wstęp teoretyczny pozwala
2. Używam pojęcia wprowadzonego
przez Małgorzatę Okupnik dla wyróż- uwypuklić problem uchwycenia maladycznej tożsanienia pisania o raku spośród innych mości cielesnej w dyskursie naukowym, literaturze
(auto)patografii. Badaczka tę potrzelub – ogólnie – sztuce. Status ciała i cielesnego Ja,
bę dostrzega we wzrastającej liczbie
narracji tematycznie związanych który został określony przez współczesną antropoz chorobą nowotworową (zob. Okup- logię oraz filozofię, to zagadnienie już wielokrotnie
nik 2018: 215–216).
interpretowane – choć z różnych, uzależnionych od
siebie perspektyw kulturowych, społecznych oraz historycznych (Hańderek 2015: 73). Obiektem badań – na co od dawna zwraca się uwagę – jest
ciało zniewolone i wykreowane za pośrednictwem wielu systemów oraz
dyskursów kulturowych jednocześnie (por. Foucault 2009; Goffman 2005).
3. Posługując się pojęciem „(auto)patografii”, Owo zapośredniczenie problematyzuje możlipodążam za badaniami Iwony Boruszkow- wość mówienia o konkretnym, rzeczywistym
skiej rozumiejącej ten gatunek literacki jako i zmaterializowanym ciele. Zapoczątkowany
rodzaj „literatury cierpienia i piśmienności przez feminizm (zwłaszcza generację jego druchorobowej”, które stawiają w centrum ciagiej fali), a następnie rewolucję seksualną końca
ło pacjenta. Analizowana przeze mnie kancerografia stanowi jedną z jej odmian – kon- lat sześćdziesiątych XX wieku zwrot ku afirmacentrującą się na narracjach podejmujących cji ciała – w szczególności kobiecego – stał się
temat chorób nowotworowych (zob. Borusz- przełomowy dla dyskursu somatycznego (por.
kowska 2016: 125–135).
Śmietana 2003). Dwudziestopierwszowieczna
refleksja humanistyczna, w związku z nieustającymi przemianami społeczno-obyczajowymi, daje nowe możliwości spojrzenia na ten temat. Ciało – jak
zaznacza Monika Świerkosz – stanowi obok zagadnienia podmiotu jedno z
[…] najbardziej kontrowersyjnych i ambiwalentnych terminów w teorii feminizmu,
ponieważ było ono i często nadal jest nie tylko źródłem uwięzienia kobiety w sferze
stereotypu, psychicznego (i nie tylko) zniewolenia, lecz i źródłem jej emancypacji
i autokreacji (Świerkosz 2008: 77).
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Kobieca cielesność staje się figuracją performatywnej tożsamości – rewidującej dotychczasowy fallocentryczny punkt widzenia kobiecego ciała
(por. Mulvey 2010) – a podkreśla to już sama mnogość terminów somatycznych. Współcześnie nie sposób mówić o ciele esencjalnym, uniwersalnym
i skonceptualizowanym przez dyskurs. Realnych kobiet nie definiuje jednoznacznie brzmiąca definicja kobiecości, a problem ten narasta w momencie
badania narracyjnego doświadczenia choroby oddziałującego bezpośrednio
na cielesną tożsamość podmiotu.
O złożoności tego problemu dobitnie mówi Mięcho Żukowskiej – podważające dualistyczną filozofię wpisującą ciało w porządek przedmiotowy, marginalizujący cielesny układ odniesień do świata zewnętrznego
i podmiotu. Autopatograficzna proza Żukowskiej sytuuje się w obszarze
eseistyczno-filozoficznych notatek, które relacjonują niezwykle intymną
historię choroby. Jest to opowieść o cielesności w stanie radykalnego
rozkładu, o dotarciu do tego, „[…] co dane jest nam w życiu tak mocno,
że aż drżymy i czemu nie możemy zaprzeczyć” (Brach-Czaina 2018: 191).
Stanowi ona manifestację tożsamości kobiecej w chorobie, napisaną poprzez ciało w akcie ostatecznego poznania swej mięsności – fundatora
i poręczyciela autentyczności Ja. Korpus i caro przenikają się nawzajem,
aby ukazać, że to, co kulturowe i biologiczne, uzupełnia się, ale nie jest
ze sobą tożsame (por. Grosz 1995). Dychotomiczna budowa patografii
ukazuje cały repertuar postaci nieustannie oscylujących między „ont(/k)
ologicznym” (por. Żukowska 2019) niedookreśleniem, kruchością ciał,
rozczarowaniem zmedykalizowanym systememem a próbą ustawicznego,
realnego przytwierdzenia do świata, do tego zatem, co poznawczo osiągalne, niejako stabilne. Pierwszą część stanowią metanarracyjne miniatury
z życia codziennego, scalające w sobie zindywidualizowane doświadczenie
choroby. Początkowa, niezwykle intymno-intelektualna narracja skoncentrowana na jednostkowej konfrontacji z wyobcowaniem i zmianami, jakie
niesie za sobą dolegliwość, w drugiej części przemienia się w ustrukturyzowaną rozmowę – nabiera dynamiki wartościowo-poznawczej zogniskowanej na relacji pacjent–lekarz.
Biograficzny wymiar narracji kancerograficznej jest nieredukowalnym
kontekstem Mięcha. W akcie lektury zostajemy skonfrontowani ze szczelinami codziennego istnienia4 trzydziestodwu- 4. Nawiązuję tutaj do tytułu zbioru esejów
letniej kobiety – chorej na raka i ustawicznie Jolanty Brach-Czainy Szczeliny istnienia.
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rewidującej relację pomiędzy zdolnością do działania a biernym aktem
poddawania się afektywnemu działaniu choroby. Silne poczucie wyobcowania – przenikające granice Ja – łączy się z koniecznością nieustannego
szukania nowej tożsamości narracyjnej – niejednorodnej, zawsze usytuowanej w jakimś „tu i teraz”, ucieleśnionej, posiadającej nomadyczne przywiązanie do bycia pomiędzy (por. Braidotti 2007). Owa zmedykalizowana
wędrująca tożsamość zostaje uwikłana w siatkę powiązań z czynnikami
pozaludzkimi, które stanowi sieć szpitalnej aparatury dawkującej czas „[…]
bycia i niebycia, chemia to sześć dni totalnego otępienia, nie ma mnie; i tak
co dwa tygodnie tracę tydzień” (Żukowska 2019: 33) oraz próby ucieczki
w świat ludzi „podczas podróży nie jestem już kobietą z rakiem, mój rak
jest dla mnie czymś innym […]” (tamże: 55).
Nieustanne konfrontacje z fabułami kancerograficznymi oraz szpitalnymi „wspólnotami wyobrażonymi” (w szczególności świadczy o tym
rozdział Supermoc) stanowią ciąg autoterapeutycznego procesu oswajania
się ze stanem głównej narratorki (por. Giddens 2001), ale równocześnie to
nieustający proces dystansowania się od innych chorych. Żukowska nie
szuka przyjaciół ani współczucia, stawia na samotność. Patronująca jej
rozważaniom filozofia codziennego krzątactwa (por. Brach-Czaina 2018)
odkrywa strukturę świata (dla wtajemniczonych) trzymającą w napięciu
ludzkie istnienie – balansujące pomiędzy życiem a śmiercią. Jednakże
to nachodzenie na siebie kulturowych tekstów, wyobrażeń oraz mitów
dotyczących zdrowia i chorób onkologicznych odgrywa dwojaką rolę.
Po pierwsze, mogłoby się wydawać, iż cała sfera pośrednictwa kulturowego ma za zadanie zespoić w całość (zwłaszcza że przez całą opowieść
towarzyszy Żukowskiej silne poczucie odarcia z własnej podmiotowości)
nową zmedykalizowaną przestrzeń życia z nieustannie rozpadającą się
tożsamością. Nie wystarcza tu jednak interpretacja, która z łatwością wpisuje się w upowszechnione przepracowywanie form własnych doświadczeń nadbudowanych ciężarem prozaicznego stwierdzenia „będzie dobrze”
i stygmatyzującym współczuciem:
Tak, oto jestem jedną z tych (prawie) łysych, piszących blogi, być może w przyszłości proszących o dwieście tysięcy na leki ratujące życie. […] gdy idziesz korytarzem
i w spojrzeniach innych widzisz komplementy co do wieku: „taka młoda, a już…”
(Żukowska 2019: 8).
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Żukowska portretuje swoje przeżycia za pośrednictwem narracyjnych zbliżeń do epizodycznych wydarzeń, rozmów, które próbuje połączyć w dającą się zinterpretować całość. Niezwykle mocno zostaje wyeksponowany
inwazyjny charakter nowotworu uruchamiającego doświadczenie własnej
cielesności w wielorakich prefiguracjach. Zatem narracja nie polega tylko
na autoterapeutycznym porządkowaniu zdarzeń i świadomym budowaniu
tożsamości (por. Giddens 2001). Ma ona charakter autoanalizy własnych
i cudzych zachowań, stanowi przemyślany proceder „umocowania ich w zestawie praktyk społecznych, które decydują o wyobrażeniach na temat raka”
(Sroka 2019). Żukowska ukazuje ciało jako nowoczesny obiekt „biowładzy” –
zrodzony wraz z narodzinami „spojrzenia klinicznego” (por. Foucault 2006).
Skierowanie uwagi na to, co cielesne, jest akcentowane już od pierwszych
akapitów, sygnalizujących, że ciało narratorki zostało naznaczone piętnem
destrukcyjnej choroby:
Miarka przebrała się dokładnie wtedy, gdy po raz kolejny nie wiedziałam, co odpowiedzieć na pytanie o moje krótkie włosy. „Na wiosnę”, „nowa stylówa” […] – padały
różne zdania […]. „Jestem na chemii” lub „mam raka” nie wchodziły w grę (Żukowska
2019: 7).

Cała patografia jest pod pewnym względem historią piętna w sensie cielesnym, przysparzającym Żukowskiej cierpienia zarówno psychicznego, jak
i fizycznego, które niesie za sobą uprzedmiotowianie pacjentki w dyskursie
medycznym:
W chorobie ciało zostaje uprzedmiotowione. Staje się obiektem, do którego sprowadza się chorego. […] Wiem o moim ciele więcej, niżbym chciała. Stało się centrum, ale
właśnie jako obiekt, cudzy, żywy organizm, który obecnie działa wadliwie (tamże: 28).

Choroba wywłaszcza narratorkę z jej ciała, obarcza ją konfliktem psychologiczno-społecznym między rzeczywistym ciałem i przypisywanymi mu
symbolicznymi znaczeniami. Wzmocniony przez fallocentryczną perspektywę brak akceptacji dla „kobiecości” okaleczonej i wyniszczonej długotrwałymi skutkami ubocznymi terapii (wymiotami, bólem, zmęczeniem)
powoduje wstyd, strach oraz obniżenie poczucia własnej wartości. Ponadto należy podkreślić, że dyskredytujące patriarchalną definicję kobiecości
piętno staje się stygmatem inności, ale również implikuje jedno z najbardziej kluczowych pytań, które patronuje całości rozważań Żukowskiej:
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„mam ciało czy jestem ciałem?” (tamże: 28). Z drugiej strony, świadome
usytuowanie swojego pisarstwa w konkretnym rejestrze kulturowym
pozwala autorce na wchodzenie z nim w polemikę. Niezwykle mocno
wybrzmiewa głos bezkompromisowej niezgody wobec zakorzenionego
w kulturze stygmatyzującego wyobrażenia kobiecości wywodzącego się
z „mitu kobiecego piękna” (por. Wolf 2008). Autorka sytuuje się naprzeciw społecznych praktyk maskujących cielesne doświadczenie choroby ze
względu na jej zawstydzający charakter: „[…] nie chcę peruki, która zaklinałaby dla mnie rzeczywistość i pozwalała udawać przed innymi ludźmi,
że jestem zdrowa” (Żukowska 2019: 7).
Żukowska przeżywa raka na swój sposób. Stawia opór biernemu poddawaniu się zniewalającym podmiotowość praktykom leczniczym i opiekuńczym. Walczy o zachowanie poczucia tożsamości w sposób skrajnie
odmienny od tego, który jest nam znany:
Gdy wkroczyłam w świat choroby, czekały już na mnie gotowe formy i formuły –
biedna, walcząca, heroiczna. Tyle że ja wcale nie chce być tą, która umarła na raka.
To mój nowy świat, chcę go zrozumieć i umeblować po swojemu, […] smakować tę
nową sytuację, jakkolwiek bolesna by była (tamże: 87).

Żukowska chodzi na chemioterapię na kacu, błogie wytchnienie odnajduje
w paleniu papierosów. Robi to, co lubi – stawia na jakość, a nie długość
życia. Przeszywająca narrację świadomość własnej śmiertelności zostaje
obdarta z kulturowo-biologicznych rozróżnień na ciało i mięso. To, co
ujarzmione przez chorobę, przekształca się w subwersyjną formę działania
poprzez „dotknięcie surowego mięsa” (Brach-Czaina 2018: 161) – dotarcie
do horyzontów naszego istnienia, którego zwieńczenie stanowi śmierć:
„muszę jeszcze umrzeć, przejść przez to całe mięsne, zwierzęce umieranie
kawałek po kawałku” (Żukowska 2019: 31). Owo przeczucie towarzyszy
chorej w lawirach codziennego krzątactwa, staje się nieredukowalnym
stygmatem jej samej:
Myślę o śmierci, gdy jak zwykle nierówno maluję paznokcie, gdy gotuję młody bób,
gdy szukam nowej szminki, gdy czytam poezję i gdy piję whisky z lodem, gdy do
mnie dzwonicie, a ja nie odbieram, gdy piszę, trzymając papierosa w ustach […].
Myślę o tym cały czas, w każdej sekundzie […] (tamże: 25).
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Doświadczając swojej mięsności – zrodzonej w ciele i z ciała – Żukowska
próbuje samodzielnie nadać ton swojemu istnieniu, które bezsilnie zostało
umocowane w stanie metafizycznego zawieszenia:
A teraz jesteś na imprezie, wokół ludzie, których kochasz, z którymi się przyjaźnisz.
Gadacie, pijecie, palicie. Jest dobrze. I teraz „pufff”, znikasz, nie ma Cię. Oni dalej
gadają, piją, palą (tamże: 81).

Ciało funkcjonuje jako centralna kategoria organizującą materię i kształt
tekstu (por. Śmietana 2003). Żukowska dogłębnie przeżywa strach przed
tym, że ból przekroczy granice jej wyobrażeń, że pochłonie ją całkowicie,
doprowadzając do stanu ostatecznie podmiotowo zakończonego:
Znowu to zrobiłam. Znowu, czyli po raz drugi. Przerwałam chemię na własne życzenie. Bo wszystko kojarzy mi się już z mdłościami […]. Nie jest to prosta decyzja.
Wiem, że robię sobie krzywdę, że ryzykuję, a przede wszystkim, że kolejny raz nie
dowiem się, co jest za zakrętem, gdy markery będą już w normie […] (Żukowska
2019: 32).

I dalej:
Chemioterapia niszczy moje ciało, pozwalam je niszczyć, żeby utrzymać je i siebie
przy życiu. „Gwałcimy” to ciało, aby przeżyć. Pozwalamy je zepsuć, ufnie dajemy
je do naprawy (tamże: 28; wyróżnienia W. K.).

Metaforyka gwałtu funkcjonuje tu jako relacja znamienna dla dyskursu fallocentrycznego – zawłaszczającego kobiece Ja, naznaczającego
je piętnem patriarchalnych wyobrażeń oraz wartości. Stanowi niedozwoloną ingerencję w strukturę ciała narratorki, której ta biernie się
poddaje, aby móc przetrwać. Ciało zostaje ogołocone ze szczelności,
obnażone, a narratorka pozostaje w stanie permanentnego protestu:
„chemia jest dla mnie, nie ja dla chemii” (tamże: 32). Towarzyszy jej
lęk przed całkowitą utratą kontroli nad cielesną tożsamością, a przede
wszystkim pozbawieniem seksualnej przyjemności. W narracyjnej opowieści Tanatos zostaje spleciony z Erosem, symbolizując akt dotarcia
do własnej mięsności:
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Erotyzm i seks wiążą się dla mnie z najpiękniejszą i najszlachetniejszą częścią naszego życia – z innymi ludźmi, miłością do tego, czym jesteśmy w istocie, z akceptacją,
najwyższą wrażliwością i szacunkiem dla tego drugiego i dla siebie samej. Z intymnością, gwałtownością, zatraceniem, transgresją, pełnią, wyzwoleniem, a jednocześnie zawieszeniem i zapomnieniem wszystkiego, co jest poza. A o czym należy
zapomnieć. Jest totalnym przeciwieństwem stanu choroby […]. Czyimś ciałem nie
przysłonię mojego ciała, miłość nie przezwycięży mięcha (tamże: 93).

Narracja Mięcha koncertuje się na zmysłowym doświadczeniu choroby –
poznaniu i zapisaniu nowej rzeczywistości poprzez ciało, zarówno w sensie
dosłownym, jak i metaforycznym (por. Świerkosz 2008). Trudno w tym
kontekście nie przywołać myśli Susan Sontag, która w eseju Choroba jako
metafora (Sontag 2016) starała się ukazać genezę oraz siłę fantazmatów
chorobowych, a poprzez to odciąć język od poziomu metaforyzacji i metafizyki. Żukowska, podążając za Sontag, proponuje przemyślenie schematów
języka związanych z mówieniem o nowotworze, lecz nie pozostawia go
przezroczystym, sprowadzonym do roli narzędzia dyskursu medycznego.
Autorka przygląda się zachowaniom zdrowych i chorych, godzinami obserwuje sceny rozgrywające się na szpitalnych korytarzach, dochodząc do
wniosku, że „schematyzowanie pomaga otoczeniu osoby chorej, nie ma
niespodzianek, które są tylko nieprzyjemne, że nie wiadomo, co o tym
myśleć i co z nimi zrobić” (Żukowska 2019: 89). Wszechobecna w opowieści
cielesność staje się punktem centralnym narracji obarczonej nieustającą
konfrontacją z rzeczywistością, wyobrażeniami społeczno-kulturowymi.
Nic zatem dziwnego, że w doświadczaniu choroby poprzez ciało, struktura patografii została zdominowana przez metafory somatyzujące: „jestem
swoją głową, obecnie to ona mnie reprezentuje” (tamże: 7), „ciało zaczęło
krzyczeć chorobą […]” (tamże: 14), „strajk mojego ciała […]” (tamże: 39) oraz
przez polemikę z dyskursem militarnym – walki: „Rodzina każe mi walczyć,
a ja nie chcę walczyć, ja chcę po prostu żyć […]” (tamże: 163), inwazji na
ciało czy uschematyzowanych metaforycznych wyobrażeń choroby: „Twoja
choroba jest niczym podróż na inną planetę” (tamże: 9).
Opowieść Żukowskiej stanowi wyłom w reprodukowanym wizerunku nowotworów. Cielesna tożsamość autorki przemieszcza się w poprzek granic i poprzez rozmaite dyskursy, aby uwolnić ją od stygmatyzującego doświadczenia:
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[…] niektórzy wciąż są zaskoczeni, gdy widzą mnie z papierosem, z whisky na imprezie, gdy tańczę i flirtuję z nowopoznanym mężczyzną, gdy się nie przejmuję. Obraz
ten nie jest spójny z tym, czego spodziewają się po mnie jako chorej. Nie powinnam
już myśleć o głupotach (tamże: 88).

Aneta Żukowska odciska swoją cielesną tożsamość na strukturze tekstu,
pisze poprzez ciało – idąc dalej – staje się jednością z fizyczną stroną swojej podmiotowości, nie pozostawia miejsca na niedomówienia. Autorka,
wykreowała swój własny język, zasadzający się na afirmacji ciała i tego,
co cielesne. Tytułowe mięcho jest więc ciałem nieujarzmionym, chcącym
żyć, przekraczającym granice, czującym i żyjącym dla przyjemności, staje
się formą identyfikacji własnego ja. Nomadyczna tożsamość Żukowskiej
umożliwia wymykanie się spod prostych i jednoznacznych klasyfikacji (Ciechanowska 2010: 196), podtrzymując przy tym status zawieszenia pomiędzy
życiem a śmiercią – „nie wiemy, ile nam życia zostało, ważne jednak, by
czas, który nam pozostał, wypełniać, tak jak chcemy” (Żukowska 2019: 186).
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Patryk Ciesielczyk
Biodrag i rozmontowywanie binaryzmów.
Na marginesie ciało-eseju Testo ćpun
Paula B. Preciado
Dla Judith Butler płeć kulturowa jest efektem iteracji, uzewnętrznieniem
normy w ramach skończonego zespołu możliwości. Stanowi więc konstrukt socjokulturowy, na który składa się zestaw arbitralnie przypisywanych danemu ciału i oczekiwanych od niego zachowań. Za pośrednictwem
imitacyjnego i powtórzeniowego charakteru praktyk genderowych drag
i crossdressing obnażają naśladowczą i przygodną strukturę płci (Butler
2008: 248–250). Przekonanie, że istnieje jakakolwiek wewnętrzna „prawda
płci”, zostaje zapisane na powierzchni ciała, przez co prawda ta musi być
odgrywana na nowo wedle odgórnie narzuconego heteronormatywnego
scenariusza. Otwiera to pole do praktykowania odegrań nienormatywnych,
a w dalszej kolejności denaturalizacji tego, co chce uchodzić za naturalne. Projektu autorki Uwikłanych w płeć nie należy redukować do aspektu
teatralności, ponieważ performatywność związana jest z siłą autorytetu
i swoistym „przymusem powtarzania”. Jako jednostki podlegamy wyższym
mechanizmom ponadjednostkowym, struktura publicznego spektaklu jest
interpelatywna – ludzie są wzywani do performowania siebie, a interpelacja uwidacznia ich na scenie społecznej (Butler 2012: 630–632).
Powoławszy się na rozpoznania Butler, transpłciowy filozof Paul B.
Preciado zauważył, że w procesie wychowania wyraźnie narzucono mu
„dziewczyńskość”, dlatego więc tym, co miało go ukształtować, byłyby
„przymusowe reiteracje normy” (Preciado 2021: 96). W eseju Testo ćpun
rozmontowuje ową „normę” i binarny system płciowy wraz z przynależną
mu hierarchią. Autor jest zainteresowany szczególnym rodzajem produkcji
i konsumpcji jako symptomem nadejścia nowego reżimu sekspolitycznego w obrębie kapitalizmu postprzemysłowego. Jak sam odnotowuje: „farmakopornograficzne ciało nie jest odtąd bierną materią ożywioną, lecz
techniczno-organicznym stykiem, technoożywionym systemem rozczłonkowanym i sterytorializowanym przez rozmaite (tekstualne, biochemiczne
lub oparte na obróbce danych) technologie polityczne” (tamże: 112). Tak
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skonceptualizowane, jest żywym archiwum politycznym złożonym nie tylko z wewnętrznego systemu organów, ale także z protez oferowanych mu
przez zewnętrzny kompleks medyczno-przemysłowy (chirurgia plastyczna,
terapie hormonalne, pigułki antykoncepcyjne, viagra). Granice technociała nie pokrywają się ze skórną powłoką, farmakopornograficzny reżim
normalizuje, ujednolica oraz reguluje, opierając się przede wszystkim na
metodach biocząsteczkowych (farmaceutyczne technologie zarządzania
życiem) oraz semiotechnicznych (pornografia jako wizualna technologia
uruchamiania biochemicznych mechanizmów regulowania przyjemności)
(tamże: 44).
Według hiszpańskiego teoretyka queeru
farmakopornograficzny kapitalizm nie wytwarza rzeczy. Wytwarza przenośne idee,
żyjące narządy, symbole, pragnienia, reakcje chemiczne i afekty. W obszarze biotechnologii i w pornokomunikacji nie ma żadnych przedmiotów do wyprodukowania;
chodzi o wynajdowanie podmiotu i jego produkcję na globalną skalę (tamże: 62).

W kontekście następujących przemian biotechnologicznych płeć stanowi
zatem kolejny „produkt” ściśle sprzężony z towarzyszącymi jej technologiami. Globalne media masowe warunkują nasze zachowania i to, w jaki sposób postrzegamy siebie. Wraz z klasyfikacją normalnych i perwersyjnych
seksualności pożądanie i przyjemność stały się politycznymi obiektami
władzy. W dobie technokapitalizmu dyscyplinujące procedury nadzoru
i kontroli ustąpiły miejsca mikroprotetycznym technologiom upodmiotowienia (tamże: 83–84).
Płeć kulturowa nie jest aktem performatywnym tylko na poziomie
stylizacji ciała i powtarzanych gestów, ale także poprzez rodzaj swoistej
biomimikry. Cyberfeministyczny projekt opisany w Testo ćpunie rozwija
nowy rodzaj bioperformatywności umiejscowionej w ciele i na nowo ciało to ustanawiającej. „Biodrag” funkcjonuje jako farmakopornograficzny
proces produkowania fikcji somatycznych – rodzaj ingerencji w ciało przyczyniającej się do nieodwracalnych przemian na poziomie molekularnym
(tamże: 180). Za sprawą wchłanianych przez organizm środków, w miarę
jak hormony przepływają przez ciało, proces kształtowania mimetycznej
odpowiedniości przechodzi z wnętrza do zewnętrza (jest to na przykład
zmiana w wytwarzaniu owłosienia na ciele). Dla występujących drag queens przywdzianie kostiumu zawiera w sobie potencjalność przekroczenia,
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jednak przybrana tożsamość zawsze pozostaje wewnątrz systemu, wobec
którego chce się zbuntować. Płeć jako przebranie naznacza ciała aktorów,
zrównuje porządek sceny z porządkiem rzeczywistości.
Podobnie jak w przypadku performatywności opartej na „ironicznym
zacytowaniu” płciowej normy, nie każdy akt subwersji jest intencjonalnie
wywrotowy, a rozróżnienie między „dobrym” (przekraczającym społeczny
imperatyw, wyjściowo związanym z emancypacją) a „złym przedstawieniem” (przyczyniającym się do umocnienia normy związanej z opresją)
jest w ostateczności trudne do wychwycenia w momencie, kiedy stawiamy za punkt dojścia przewartościowanie tego, co przynależy do porządku
hegemonicznego. Dla José Estebana Muñoza strategia dezidentyfikacji na
zasadzie samopodważenia wyraża prawdę o mechanizmach wykluczenia
oraz renegocjuje kryteria i parametry, które wtłaczają mniejszościowy podmiot identyfikacji w określone ramy (por. Muñoz 1999: 22). Kształtowanie
się queerowych tożsamości polega na wyrwaniu się z przeciwstawnych kategorii i sztywno ustalonych form ekspresji płciowości – dezidentyfikacja
daje zmarginalizowanym podmiotom nowe możliwości pozycjonowania
w obrębie dyskursów dominujących, jako „strategia przetrwania” w represyjnej rzeczywistości sytuuje się na przecięciu asymilacji (identyfikacji)
i całkowitego sprzeciwu (kontr-identyfikacji) (tamże:11).
Podejmując się aktu indywidualnego nieposłuszeństwa poprzez przyjmowanie syntetycznego testosteronu poza medycznym nadzorem, Preciado
nie pragnie „stać się mężczyzną” (płynnie przejść od Beatriz do Paula, naprawiając tym samym „błąd natury”) – nie tylko nie identyfikuje się z terminem dysforii płciowej, lecz także określa siebie mianem „gender-hakera”.
W tej nomenklaturze hormony funkcjonują jako otwarte biokody, których
użycie nie jest regulowane przez państwo ani zawłaszczane przez koncerny
farmaceutyczne (Preciado 2021: 227–228). „Hormonalny autoeksperyment”
może funkcjonować jako technika całkowitej de-instalacji płci. Płeć zostaje
„zhakowana” tymi samymi narzędziami, które nieustannie przyczyniają się
do reprodukowania istniejących norm na skalę przemysłową. Samostanowiące o sobie ciało jako terytorium eksperymentów tożsamościowych
staje się miejscem kontestacji, jego materialność zaświadcza o politycznej
mocy sprawczej. Zachodzące już na poziomie fizjologicznym mikromutacje stanowią pierwszy bezpośredni dowód na poparcie (auto)teorii, która
zawiera w sobie potencjał radykalnego oporu wobec esencjonalnych kon-
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cepcji męskości i żeńskości. Zoperacjonalizowana na ciele teoria zmierza
w kierunku unieważnienia kategorii płci i afirmacji wielości poprzez porzucenie wszelkiej normatywności.
W pierwszym skojarzeniu sposób, w jaki „biodrag” odnosi się do ciała jako pasywno-aktywnej materii wypełnionej treścią oraz otwierającej
nowy porządek odniesień, bliski jest kategorii „plastyczności”, która według Catherine Malabou umożliwia spojrzenie na różnicującą się podmiotowość w procesie formowania jako czemuś pomiędzy kompozycją i dekompozycją. Plastyczny podmiot nie jest ani uległy, ani w pełni odporny
na wpływy przyjmowane z zewnątrz – bierność i opór przechodzą w siebie
nawzajem, stale się reorganizując (Malabou 2016). To właśnie „plastyczność
znamionuje reżim systematycznej samoorganizacji, opartej na zdolności
organizmu do asymilowania modyfikacji, którym podlega, i do zwrotnego
modyfikowania” (Malabou 2018: 111).
Szkic teoretyczny Preciado rozszerza Foucaultowskie analizy dotyczące
biowładzy, w kolejnych iteracjach pojęć próbując wypracować refleksję
nad oporem, która łączyłaby teorię z ucieleśnioną praktyką. Symptomatyczna dla dorobku filozoficznego Micheala Foucaulta stała się niemożność
dostrzeżenia efektów funkcjonowania wszechobecnej władzy bez „wyprodukowania” i jednoczesnego sprofilowania wtłoczonej w instytucjonalne
ramy, ujarzmionej wewnątrz, sterowalnej jednostki. Rozwijana na łożu
śmierci późniejsza koncepcja „technik siebie” (zwanych także „sztukami
życia”, „zabiegami koło siebie”) doprowadza do zrewidowania kategorii
podmiotowości – na drodze autorefleksji „ja” zyskuje rodzaj sprawczości,
podejmuje wysiłek samokształcenia oraz przeorientowuje sposób, w jaki
ma odnosić się do świata zewnętrznego (Foucault 2000: 247–249). Dążąc do
uniezależnienia, próbuje przechwycić energię uprzedmiotawiającej władzy
i przekształcić uformowane procedury w twórczy opór. W efekcie osiągnięcia panowania nad sobą samookiełznany podmiot może „przekształcić
swój jednostkowy byt i uczynić z własnego życia dzieło, zawierające pewne
wartości estetyczne i odpowiadające pewnym wymogom stylu” (Foucault
1995: 150). Ciało w tym ujęciu przestaje być bierną, dyskursywnie skon
struowaną materią – reagując, wpływa na ów dyskurs.
Preciado sugeruje, iż bimolekularne i semiotyczno-techniczne reżimy
konstytuują ciało wielości, ale to cały czas pozostaje potencjalną przestrzenią sprawczości i nieposłuszeństwa. Możliwy proces upodmiotowienia
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queerowych ciał następuje wraz ze stawieniem oporu wobec normalizacyjnych wzorców i zastosowaniem „semiotechnologii”. Zażywanie testosteronu bez troski o regulacje nie jest wykorzystaniem puszczonej w ruch
maszynerii we własnym interesie – jest gestem odmowy, zapisanym na
ciele materialno-dyskursywnym aktem „udaremnienia” tego, co zostało
społecznie zaprogramowane, oraz ukazaniem innej możliwości wyrażenia siebie, niezważającej na systemowe uwikłanie czy bycie poddawanym
rynkowym manipulacjom. Uchylenie się od zaplanowanych i skoordynowanych instytucjonalnie metod zarządzania umieszcza indywidualne „ja”
poza ośrodkami wytwarzania płciowych tożsamości.
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Mateusz Wiater
Panchroniczna gwałtowność uczuć
nie tylko męskich (o etymologii kilku
wyrazów oznaczających emocje
w języku polskim)
Termin etymon, oznaczający wyraz lub rdzeń uważany za podstawę etymologiczną danego wyrazu, a także jego prawdziwe, pierwotne, podstawowe
znaczenie, wywodzi się od greckiego przymiotnika étymos ‘prawdziwy’
(Długosz-Kurczabowa 2005: 5). Jedną z grup wyrazów, których pochodzenie jest moim zdaniem szczególnie interesujące, są pojęcia abstrakcyjne,
reprezentujące często zjawiska mające silny wpływ na nasze życie, jak np.
uczucia i emocje. W tym krótkim artykule chciałbym zająć się kwestią
pierwotnej motywacji niektórych z nich, mając jednocześnie nadzieję, że
to językoznawcze „poszukiwanie prawdy” stanie się powodem do refleksji
nad mechanizmami nazywania przez człowieka poszczególnych elementów otaczającej go rzeczywistości. Badania etymologiczne mogą bowiem
wskazywać na pewne uniwersalne procesy poznawcze, znajdujące swoje
odzwierciedlenie w języku, który oddaje rozmaite stany emocjonalne za
pomocą odwołań do towarzyszących im intensywnych odczuć fizycznych.
Ten panchroniczny w gruncie rzeczy sposób obrazowania, odpowiadający
w dużej mierze biologicznym uwarunkowaniom uczuć, chciałbym przedstawić na przykładzie trzech wyrazów: kochać, żal i gniew, których analiza
etymologiczna może, jak sądzę, prowadzić do interesujących wniosków antropologicznych.
Zacznę od jednego z najpiękniejszych w moim przekonaniu wyrazów
w języku polskim – czasownika kochać. Aleksander Brückner w bardzo krótkim haśle w swoim słowniku wywodzi jego pochodzenie „od koch-, zgrubiałego z kos «dotykać»” (Brückner 1985: 242). Natomiast zarówno Franciszek
Sławski, jak i Wiesław Boryś wyróżniają przede wszystkim jego dwa znaczenia: kochać ‘żywić serdeczne uczucie, miłować’ oraz kochać się ‘mieć w czym
głębokie upodobanie, znajdować w czym przyjemność, rozkoszować się
w czym’ (Sławski 1958–1965: 311; por. Boryś 2008: 241), przy czym to pierwsze uznają za starsze i to właśnie na nim skupię swoją uwagę. Obydwaj ba-
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dacze są zasadniczo zgodni w swoich wnioskach – kochać kontynuuje występujący dialektalnie północnosłowiański czasownik *kochati, ten zaś z kolei jest najprawdopodobniej ekspresywnym wariantem prasłowiańskiego
*kosati ‘dotykać, poruszać’, *kosnǫti ‘dotknąć, poruszyć’, z przyrostkiem ch
tworzącym czasowniki ekspresywne (Boryś 2008: 241; Sławski 1958–1965:
312–313), znanym nam również z licznych spieszczeń imion – Krzych, Stach.
Możemy więc za Borysiem prześledzić ewolucję znaczeniową omawianego
przez nas wyrazu: „pierwotne znaczenie zapewne «lekko, delikatnie dotykać, głaskać», stąd «pieścić [>całować, obejmować ramionami, ściskać], dogadzać komuś» i dalej «pielęgnować, hodować, powodować rozwój, wzrost»
i «sprawiać komuś przyjemność, radować kogoś, okazywać przychylne
uczucia, miłować»” (Boryś 2008: 241). Pierwotną motywacją czasownika ko
chać byłaby więc w takim ujęciu czynność wyrażająca miłość i czułość,
świadcząca o potrzebie bliskiego fizycznego kontaktu z ukochaną osobą,
dająca uczucie ciepła i satysfakcji. Jesteśmy więc świadkami pewnej transpozycji semantycznej, aczkolwiek praktycznie wszystkie elementy ścieżki
etymologicznej naszego wyrazu zawierają się w jego obszarze znaczeniowym również dzisiaj – kochać znaczy przecież dbać o drugiego człowieka,
troszczyć się o jego rozwój i kierować się wobec niego wrażliwością. Są to
znaczenia, jak sądzę, uniwersalne, a płynące z nich wnioski interesujące
nie tylko w kontekście językoznawczym.
Gdybyśmy chcieli ułożyć nasze rozważania etymologiczne w pewną narrację i zdecydowali się na wybór scenariusza negatywnego, następnym, po
miłości, etapem byłby prawdopodobnie gniew po rozstaniu. Również i ten
wyraz ma bardzo ciekawe pochodzenie – Aleksander Brückner łączy go
z czasownikiem gnić (Brückner 1985: 147). Podobne zdanie ma na ten temat Franciszek Sławski, podając, że „zaświadczone na gruncie słow. znaczenie «zgnilizna» […] przemawia za zestawieniem z *gniti”, zaznaczając
jednocześnie, że etymologia tego wyrazu jest niepewna, przywołuje drugie zestawienie – z prasłowiańskim *gnĕtiti ‘rozniecać, rozpalać’, które jest
semantycznie możliwe, lecz napotyka trudności formalne (Sławski 1952–
–1956: 304). Podobne do tego ostatniego wyjaśnienie przyjmuje w swoim
słowniku Boryś, podkreślając jednak niejasną etymologię wyrazu. Jego
zdaniem „psł. *gnĕvъ byłby [w takim razie] derywatem z przyr. vъ, z pierwotnym znaczeniem «rozpalenie, podniecenie»” (Boryś 2008: 168). Warto
zauważyć, że od prasłowiańskiego *gnĕtiti wywodzi się inne znane polsz-
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czyźnie określenie stanu emocjonalnego – podniecenie (por. hasła podniecać
się i niecić w: WSJP), powstałe przez skojarzenie odpowiedniego odczucia
cielesnego z czynnością rozpalania ognia. Wyraz gniew oznaczałby w takim przypadku uczucie tak silnego wzburzenia, że aż palącego i narastającego niczym podniecany na palenisku płomień. Ciekawsza moim zdaniem
jest jednak wysunięta przez Brücknera hipoteza związana z czasownikiem
gnić, od którego pochodzą również gnój (por. Boryś 2008: 169) i zgnilizna.
Takie zestawienie pełniłoby funkcję wartościującą – desygnaty tych rzeczowników kojarzą się bowiem negatywnie i wywołują przykre odczucia
fizyczne.
Gniew bardzo często łączy się z żalem, któremu także i w naszej (językowej) narracji poświęcimy odpowiednie miejsce. Wywodząc wyraz żal
od prasłowiańskiego *žalь [< *gēlĭ] ‘cierpienie, ból, żal’, a ten z kolei od
praindoeuropejskiego pierwiastka *gṷel ‘kłuć, kłujący ból’, Wiesław Boryś
jednoznacznie łączy taki stan z powiązaną czy skojarzoną z nim reakcją
biologiczną, konkretnymi symptomami fizycznymi (tamże: 751). Warto
jednak również odwołać się do Brücknera, który oprócz wspomnianego
już prasłowiańskiego znaczenia, przywołuje żalniki jako ‘cmentarze’, a żal
jako ‘grób’, zadając jednocześnie pytanie, czy ten ostatni „(jak łac. urna) nie
został nazwany od «palenia» zmarłych; żale byłyby więc «palowiska», i żal
a żar jedno” (Brückner 1985: 661). Nie rozstrzygając o słuszności tej hipotezy, powiązanie pewnych części obrzędu pogrzebowego z towarzyszącym im najczęściej nastrojem byłoby ciekawym, aczkolwiek – wydawałoby
się – dość logicznym odniesieniem ważnego elementu świata wewnętrznego człowieka do wytworu kultury.
Sposób obrazowania uczuć w języku, zależny oczywiście od różnych uwarunkowań kulturowych, mający jednak swoje korzenie w pewnych odczuciach fizycznych, wskazuje na ich uniwersalność i panchroniczność. Badając
pierwotne motywacje przywołanych przez nas określeń, docieramy często do tych samych reakcji fizjologicznych organizmu, takich jak ból czy
wzburzenie, które towarzyszą nam również, kiedy doświadczamy intensywnych emocji. Myślę, że jest on także niezależny od płci – wprawdzie język (przynajmniej polski) nie jest ‘sprawiedliwy’, a niektórzy nazwaliby go
wręcz seksistowskim, ponadto wiele emocji w naszej kulturze klasyfikowanych jest stereotypowo jako męskie lub kobiece, jednak mimo wszystko
zdolność odczuwania takich emocji jak miłość i przyjaźń czy żal i gniew
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charakteryzuje nas po prostu jako ludzi, bez względu na wiek i płeć.
W swoim artykule skupiłem się na języku polskim, przedstawiając tylko
wąski wycinek zagadnienia, aby w pełni udowodnić wzajemną zależność
języka i umysłowych procesów dotyczących poznawania świata w kontekście uczuć, należałoby porównać sposoby ich obrazowania w różnych
językach. Dla mnie jednak, nawet jeżeli przyjmiemy wąską perspektywę
języka polskiego czy innych języków słowiańskich, etymologia takich wyrazów jak kochać pokazuje najpełniej piękno języka, który, odwołując się
do prostych niekiedy skojarzeń czy metafor, pozwala nam wyrażać to, co
naprawdę czujemy i kim naprawdę jesteśmy.
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