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Pojęcie poezji hipertekstowej łączy się z definicją stworzoną w 1965 r. przez 
theodora Holma Nelsona. badacz nazwał hipertekstem niesekwencyjną organi-
zację danych, formę tekstu rozbitego na fragmenty, które w rozmaity sposób są 
ze sobą połączone odsyłaczami. te odnośniki to leksje, czyli najmniejsze części 
hipertekstu, niepodzielne, autonomiczne jednostki, spójne pod względem znacze-
niowym, które mogą być nie tylko tekstem, ale grafiką, muzyką bądź filmem.

termin leksja wywodzi się z S/Z Rolanda barthesa z roku 1970, który teks-
tronem (leksją) nazywał „jednostkę lektury”1, składającą się z wielorakich sen-
sów i złożonych konotacji. Szczególną właściwością permanentnie nieokre-
ślonych cząstek jest ich tekstowe zorganizowanie, które pozwala na logiczny 
odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. celem czytania, 
odszyfrowywania poszczególnych leksji jest ukazanie wariantów tekstu, a nie 
zaprezentowanie go jako hermetycznie zamkniętego modelu. wieloskładniko-
wy, niejednolity, synkretyczny charakter wypowiedź zawdzięcza tekstronowi. 
Jednostka mogąca być szeregiem krótkich, przylegających do siebie fragmen-
tów, bądź obejmująca parę słów lub kilka zdań powoduje podczas analizowania 
dekonstrukcję, rozkład, pęknięcie pierwotnego tekstu: „[…] bez uwzględnienia 
jego naturalnych podziałów (składniowych, retorycznych, anegdotycznych)”2. 
książka barthesa opisuje idealną wypowiedź, która dziś nosząc nazwę hiper-
tekstu, składa się z dwóch rodzajów twórczości: t e k s t u  p i s a l n e g o, które-
go leksja jest podstawową jednostką i stanowi twór rozgałęziający się, otwarty 
oraz t e k s t u  c z y t a l n e g o powiązanego z tradycją realistyczną. w kontekście 
powyższego leksja dąży do ujawnienia fragmentaryczności, wielogłosowości 
wypowiedzi, a zatem mechanizm dekonstrukcji wbudowany jest w samą jej  
zasadę.

* edyta kilian – doktorantka, wydział Polonistyki uJ.
1 R. b a r t h e s, S/Z [w:] Teoria literatury XX wieku, pod red. Anny burzyńskiej i michała 

Pawła markowskiego; Antologia, przeł. michał Paweł markowski, maria gołębiewska, kraków 
2006, s. 367–369.

2 P. P o t r y k u s - wo ź n i a k, Leksja w hipertekście. Słownik nowych gatunków i zjawisk lite-
rackich, toruń 2011, s. 74–76.
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istotnym dopełnieniem koncepcji Rolanda barthesa jest teoria george’a Lan-
dowa, wypowiadającego się o leksji w kontekście elektronicznych linków,  które:

[…] są także praktycznym ucieleśnieniem pojęcia intertekstualności w ujęciu Julii kristevej, zain-
teresowań bachtina wielogłosowością, koncepcji struktur władzy rozproszonej michela Foucaulta 
czy idei myśli rizometrycznej i nomadycznej gilles’a deleuze’a i Félixa guattariego3.

O hipertekście i jego zlinkowanych fragmentach jako analogiach do intertekstu 
wypowiadał się także michael Riffaterre, który podkreślił wagę postrzegania przez 
czytelnika podobieństw, jakie zachodzą między utworami powstającymi w najroz-
maitszych okresach4. Leksja stanowi kontekst, który tworzy sens, zaś intertekstual-
ny charakter leksji jest niczym innym, jak spiętrzeniem owych perspektyw.

Podobnego zdania jest gerard genette, który w swojej koncepcji transteks-
tualności podkreśla, iż hipertekst powstaje ze swoistej gry intertekstualnej5. Stąd 
wniosek, iż leksja jest medium rejestrującym parantele, konstrukcje, refleksje ist-
niejące poza obszarem zwerbalizowania.

wart uwagi jest także komentarz christiana Vandendorpe’a, który w książ-
ce Od papirusu do hipertekstu podkreśla istotę leksji jako węzła informacyjne-
go, cyklicznie rejestrującego, analizującego i modelującego działania zmysłów, 
mózgu oraz umysłu. w toku badań zostały wyróżnione dwie podstawowe leksje 
informacyjne, są nimi: „linki endosemiczne – pogłębiające wiedzę i drążące ten 
sam problem, oraz linki egzosemiczne – odnoszące się do problemu na zasadzie 
różnych skojarzeń”6.

ważną cechą leksji wyłaniającą się z powyższej właściwości jest jej dążność 
do stawiania czytelnika w pozycji ciągłej alternacji, decyzji, wyborów. tekstron 
może stanowić podstawową formę interaktywności, pobudzając odbiorcę do kreo- 
wania wydarzeń, które noszą znamiona epizodów wizualnych. Leksja łączy się 
z niewiadomą, tajemnicą, wymuszającą równocześnie na użytkowniku wycofa-
nie się z powstałego w toku analitycznego procesu, wiadomego kontekstu.

Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich podkreśla znaczącą rolę er-
godyczności (wielostrukturalności) hipertekstu, który z racji swojej właściwości 
rozpatruje kategorię leksji w kontekście: „pola zdarzeń”7, wokół jakiego istnieją 
warianty wydarzeń, o których ważności decyduje czynny odbiorca. Leksja jest 
źródłem stopnia dynamiczności, zaangażowania uczestnika, który bierze udział 
w współtworzeniu fabuły. Paul Valéry sytuację tę porównuje do dziecięcej skłon-
ności reagowania na płynące z otoczenia pokusy – wybór jednej pociąga za sobą 

3 ch. Va n d e n d o r p e, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. 
Anna Sawisz, warszawa 1999, s. 109.

4 Ibidem, s. 101.
5 P. P o t r y k u s - wo ź n i a k, op. cit., s. 75.
6 Ibidem, s. 177.
7 Ibidem, s. 74–76.
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wyłonienie drugiej. Niniejszy aspekt struktury hipertekstu przybliża go do ma-
powania myśli jako rodzaju notowania, wykorzystującego osobliwą wyobraźnię, 
wyrazistość obrazów, kolorów i dźwięków do celu stworzenia ogólnej struktury 
pamięci, a raczej jej efektu, czyli zapamiętania. O idei dziecięcego myślenia wy-
powiadała się także Alicja baluch, która w tekście pt. Ceremonie literackie a więc 
obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, porównała koncypowanie z wie-
ku młodzieńczego do halucynacji, stanu między wrażeniami a wyobrażeniami8. 
Stąd wniosek, że graficzna leksja przypomina wizualny charakter omamu, który 
przyjmuje niekiedy formę nieobjętej przepisami i regułami, swobodnej zabawy.

Abstrahując od naukowych koncepcji definiujących termin leksji, należy tak-
że wyróżnić segmenty analogii, jakie zachodzą między tekstronem a innymi teo-
retycznoliterackimi kategoriami.

z leksykalnych środków stylistycznych, takich jak np. synonim, leksja będzie 
czerpać właściwość bliskoznaczności występujących wyrazów, które dodatkowo 
wyróżnia różna skala nacechowania ekspresywnego. co ciekawe, leksje często 
będą przypominać synonimie składniowe, które charakteryzują się możliwością 
wyrażenia tej samej treści w różnych konstrukcjach składniowych.

Prócz tego leksja identyfikuje się z cechami właściwymi dla kategorii sym-
bolu i alegorii. z tego pierwszego poweźmie atrybut zaistnienia, gdyż za symbol 
uznaje się: znak, obiekt, ikonę, topos, termin, które prócz dosłownego znaczenia 
posiadają treści wieloznaczne, złożone. kategorii tej towarzyszy aura tajemni-
czości i zagadkowości. zaś alegoria z leksją będzie łączyć się w obrazowym 
przedstawieniu myśli za pomocą: znaku, motywu, które posiada dualne znacze-
nie: fundamentalne i konfidencjonalne. ich odczytanie polega na odwołaniach do 
literackiej i artystycznej tradycji.

Przewodnim zestawieniem okazuje się podobieństwo, jakie zachodzi między 
metaforą a tekstronem. Leksję, podobnie jak przenośnię, tworzy połączenie słów 
o obcym sobie znaczeniu w celu nadania nowej wartości i pozyskania oryginal-
nego sensu. tekstron będzie wykorzystywał oba popularne rodzaje metafor, czyli 
poetycką, stanowiącą jednorazowe, zindywidualizowane zestawienie słów, wy-
magające wysiłku intelektualnego, oraz potoczną, polegającą na utartym i zna-
nym zestawieniu wyrazowym9.

Analogię leksja–przenośnia można także przetransponować na tło tendencji 
oraz kierunków w sztuce i literaturze XX wieku, których głównymi reprezentanta-
mi w Polsce były Awangarda krakowska i druga Awangarda. Obie grupy literackie 
traktowały metaforę, jako: „środek przekazu niekontrolowanych, podświadomych 
stanów psychicznych”10, czego nośnikiem jest także leksja. ważną dla środowi-

8 A. b a l u c h, Ceremonie literackie a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, 
kraków 1996, s. 8.

9 Encyklopedia humanisty, teresa łozowska, łódź 2008, s. 293.
10 Ibidem.
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ska awangardzistów postacią jest tadeusz Peiper, który stworzył pojęcie metafory 
rozkwitającej, układu rozkwitania jako techniki konstrukcji tekstu, który:

[…] będąc jakością autonomiczną, odzwierciedla elementy rzeczywistości obiektywnej, włączone 
w obręb poetyckiego świata przedstawionego, tak jak są one poznawane i przeżywane przez pod-
miot twórczy11.

Leksja, podobnie jak metafora rozkwitająca, rozwija się z obrazu do całego 
tekstu. Formuły uzupełniały się wzajemnie i były ze sobą na tyle mocno zerwane, 
że poza kontekstem całości stanowiły część niezrozumiałą12. Leksja przejmuje 
także właściwości z zakresu dziedziny językoznawstwa. związek tekstronu z tau-
tologią jako konstrukcją językową będzie opierać się na powtarzalności znacze-
nia wyrazów. Leksja utożsamiana jest także z zagadką, pojmowaną jako:

[…] literacki gatunek epigramatyczny, pisany wierszem lub prozą […]. Składa się z pytania i po-
zostawionej w domyśle odpowiedzi. […] zagadka jest usamodzielnioną figurą retoryczną – człon 
rozbudowany jest w niej zastępnikiem zwrotu pozostawionego do odgadnięcia13.

w związku z powyższym to parametr dwuczłonowości: punkt i replika bę-
dzie scalać tekstron z literacką łamigłówką. dodatkowo omawiane pojęcie hiper-
tekstu kojarzone jest z odmianą zagadki ludowej, wymagającej wiedzy z zakresu 
warunków, zwyczajów powiązanych z okresem i terytorium jej powstania. takie 
ujęcie leksji nakłada na nią wypełnianie kulturowej, religijnej i rozrywkowej roli. 
zgadywanie stanowi formę zabawy umysłowej, którą współcześnie wypełnia 
krzyżówka, stąd kolejne podobieństwo właściwości tekstronu, tym razem z jed-
nym z podtypów szaradziarstwa. Leksja przyswaja cechy krzyżówki, która pole-
ga na odgadywaniu haseł na podstawie podanych objaśnień, słów-kluczy. Jednak 
powyższą parę dzieli ilość dostarczonych danych zażądanych poprzez zapytanie. 
Rozwiązywanie krzyżówki wiąże się z podaniem jednej, poprawnej odpowiedzi. 
Algorytm leksji jest złożony, żywy i chroniczny,

Leksja, najmniejsza jednostka hipertekstu, jest pojemnym semantycznie po-
jęciem. tekstron należy traktować jako specyficzny rodzaj słowa-klucza, podsta-
wowego, najważniejszego, a zarazem szyfrującego zapis niejednorodnych da-
nych. Spróbujmy prześledzić to na konkretnych przykładach poetyckich.

twórczość Romana bromboszcza jest sprecyzowaną egzemplifikacją liryki 
cybernetycznej, którego to terminu jest twórcą. Polski poeta, kulturoznawca, fi-
lozof, artysta i muzyk, jest twórcą między innymi takich tomików, jak: U-man 
i masa, Hz, digital.prayer, czy 918–578. Studia nad poezją hipertekstową Romana 

11 t. P e i p e r, Nowe usta [w:] S. J a w o r s k i, Awangarda, warszawa 1992.
12 J. F a z a n, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera, kraków 2010, 

s. 19
13 Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. g. gazda, S. tynecka-makowska, kraków 

2006, s. 799.
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bromboszcza należałoby przede wszystkim oprzeć na analizie tekstronu (słów- 
-kluczy), przyczyn ich powstawania, sposobu użycia, formy występowania (litera, 
słowo, znak, grafika). u poety leksja związana jest z ruchem, z przełamywaniem 
skostniałych form wyrazu, co wpływa na świadomość, pozwala na odkrywanie 
i czerpanie przyjemności z lektury. Przesunięcia, dynamizm i energia uwidacznia 
się przede wszystkim w tomiku digital.prayer, gdzie autor posługuje się rozmai-
tymi szeregami wskaźników typograficznych. Począwszy od znaków graficznych 
charakterystycznych dla pism fonetycznych, przechodząc przez układy graficzne 
stosowane przez język programowania, skryptów, zakończywszy na écriture au-
tomatique, który wyraża się zarówno w piśmie, jak i w obrazie czy dźwięku:

bezwładnie osuwa się na ziemię. bulgocze.
„co es z m.” „o cO.” „cHHHHHH.”.”kR…”14

Sens powyższego cytatu pozwala również na myślenie o leksji w kategoriach 
składniowego potoku, charakteryzującego się osłabioną spójnością, nagromadze-
niem znaków werbalnych, emocjonalnych, w skład których wchodzą refleksje 
i doznania. Fenomen twórczości Romana bromboszcza polega na używaniu całe-
go repertuaru wariantów leksji. W digital.prayer stosuje (w odautorskiej nomen-
klaturze) rodzaj tekstronu prefiksowego i sufiksowego. Pierwszy typ leksji stano-
wi wyraz bądź zespół wyrażeń językowych dodawanych z lewej strony słowa lub 
zbioru wyrazów podstawowych, które tworzą rdzeń składający się z podmiotowej 
i orzeczeniowej części. zasadniczą funkcją leksji prefiksowej jest dookreślenie 
podmiotowej podstawy członu z jednoczesnym tworzeniem jej nowego sensu. 
tekstron sufiksowy to wyraz bądź jego grupa dodawana po orzeczeniowej części 
rdzenia. Pełni rolę przyrostka semantycznego. w przeciwieństwie do tekstronu 
prefiksowego często pełniącego funkcję dekoratywną, leksja sufiksowa korzysta 
z wyszukanych konstrukcji dla wyrażenia statyki bądź dynamiki sytuacji.

sierść ziemi usypia elektryczne ulice. Szczelne
źdźbła. Szczepione poszczególne ziarna15.

Powyższa leksja polega na przedrostkowym, albo przyrostkowym zestawie-
niu ze sobą słów, ciągu wyrazów tworzących semantyczny abstrakt. i tak po-
wszechnie akceptowalną metaforę: „ziemia usypia” poprzedza wyrazowy pre-
fiks: „sierść”. elementem kończącym główny rdzeń metaforyczny jest sufiks: 
„elektryczne ulice”. Niniejsze połączenie służy nie tylko osiągnięciu artystycz-
nego efektu w utworze poetyckim, ale przede wszystkim ma za zadanie nazwać 
nowe obiekty i wyobrażenia, powstające wraz ze zmianami w kulturze material-
nej i duchowej społeczeństwa. budowanie myśli poprzez język jest formą odda-

14 R. b r o m b o s z c z, digital.prayer, warszawa 2008, s. 16.
15 Ibidem, Organizm szczelinowa, s. 18
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nia wyjątkowości i niepowtarzalności, zarazem jednak prezentuje też możliwości 
typologiczne i fakultatywne systemu znaków. kwestię progresu narzędzia mowy 
bromboszcz porusza w wierszu: Nieprawdopodobny rozwój języka polskiego, 
w którym używa szeregów wyrazów wychodzących poza uzus językowy, często 
należących do kolokwialnej, potocznej mowy. Analiza zapisu wykazuje, że nosi 
on także cechy glosolali, będącej zjawiskiem ekstatycznego uniesienia, polegają-
cego na nieświadomym wymawianiu dźwięków podobnych do języka rodzimego, 
bądź pokrewnego z systemem znaków aktualnie znanych nadawcy komunikatu. 
te nieposiadające wyraźnej istoty układy głoskowe formułujące – w momencie 
wewnętrznego podekscytowania – niby-wyrazy pełnią rolę osobistą, sporadycz-
nie komunikacyjną. w głównej mierze forma zapisu i esencja zwerbalizowanych 
myśli bromboszcza odnosi się do dadaistycznego modelu wiersza autorstwa tri-
stana tzary, który receptę na napisanie poetyckiego utworu zawarł w niniejszych 
słowach:

weź gazetę. weź też nożyczki. wybierz artykuł, który odpowiadałby długości twojego wier-
sza. wytnij artykuł. Następnie powycinaj z artykułu poszczególne słowa i włóż je do torby. Potrząś-
nij delikatnie torbą. Następnie po kolei wyciągaj z torby słowa. zapisz wszystko na kartce.  wiersz 
będzie podobny do ciebie16.

Przytoczona recepta francuskiego inspiratora zasadza się na przypadkowości 
doboru liter, zabawie, dowcipie w zestawieniu znaków i celowym absurdzie ich 
sensu. tekst staje się montażem, zespoleniem technik, których efektem jest prze-
kaz oscylujący na granicy płynnej formy i szumu, bądź zakłócenia będącego na-
dal odmianą komunikatu. wyostrzoną formą działań tzary jest aktywność caba-
retu Voltaire, dla którego dzieło nie posiada żadnych przyczyn, ani teoretycznych 
koncepcji. wytworem grupy, podobnie jak we fragmencie wiersza bromboszcza, 
jest zapis niedającej skontrolować się wiązki asocjacji, które jednocześnie suge-
rują istnienie sekretnej części bytu.

ćo łębe ńąrum nąswzo, uz źąmąnąm fmóńoę,
węń z óckićoą rsżakąćoum, bęhńąkeć śoi, rąfą,
ćo nófłe śoi rsźęf tnoęsćoe, ąca tnoęsdóf, ąca tnoęsd ófęhńąd17.

Powyżej autor dokonał fonetycznej rejestracji znaków, stworzył zapis wyar-
tykułowanych dźwięków, które wychodzą poza zgodną konwencję. tego rodzaju 
doświadczenie to próba sporządzenia systemu tworzenia znaków, który przekracza 
granicę sformułowania wypowiedzi posługującej się jedynie znaczeniem. twórca 
do naukowej definicji języka, który służy opisowi czynności, rzeczy lub abstrak-
cyjnych pojęć przy pomocy znaków, dodał możliwość tworzenia nieskończonej 

16 S. J a w o r s k i, op. cit., s. 40.
17 Ibidem, Nieprawdopodobny rozwój języka polskiego, s. 26.
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liczby nowych znaków, z którymi kreator nie miał wcześniej styczności. w opar-
ciu o język formowany jest nowy tekst zbliżony, bądź zupełnie odbiegający od 
powszechnego znaczenia znaku. Powyższa egzemplifikacja to także rodzaj leksji 
słowotwórczej, która polega na oddaniu specyfiki mowy słyszalnej w kontraście 
do brzmienia i zasad ortograficznych, stylistycznych obowiązujących te wyrazy 
w mentalnej świadomości użytkownika. Przedstawiony zapis może budzić obiek-
cje wywołane jego nobilitacją do rangi języka. Pozbawiając wiersza ukształto-
wanego społecznie systemu budowania wypowiedzi, jednocześnie nadajemy mu 
status wygenerowanego losowo pasma znaków. Przypadkowość symbolu wiąże 
się z jego nieograniczonością, przez co signifiant w najrozmaitszy sposób łączy 
się, zapętla i zmienia kolejność. zaś budulcem aleatorycznego zapisu jest wyma-
gany parametr długości sekwencji znaków wraz z opcjonalnym identyfikatorem, 
wzorem zdolnym do wygenerowania losowego ciągu symboli. z tej przyczyny 
drugi element odpowiedzialny jest za przekonanie o lingwistycznym charakterze 
powyższej egzemplifikacji, która by istnieć korzysta z wyznaczników swoistych 
dla języka. generator losowych symboli łączy się naraz z odautorską deklaracją 
tablicy znaków, ich repertuaru, gamy, która mieści się w indywidualnym zakresie 
doświadczenia i wiedzy twórcy. Podświadoma i racjonalna jakość egzystencji 
jednostki wpływa na rozmiar znaków oraz jego wartość. zatem znak: „ć”, „o”, 
„t”, czy „a” w zespoleniu tworzą nielogiczną całość, zaś po dekonstrukcji frazy, 
każdy z jej elementów dźwiga językowy, historyczny, kulturowy i jednostkowy 
komunikat. Jednocześnie konstrukcja posiada segmentacyjny charakter, który 
zgodnie z ideą hipertekstu polega na rozmnożeniu odnośników, linków i łączy od 
punktu macierzystego, głównego.

Ogół informacji zawartych w leksji przekazywany jest także za pomo-
cą stylizacji, jak w poniższej cytacji fragmentów wierszy: „óřňě”18, „(((*)))”19, 
„ WoooHoooW”20, które najwyraziściej uwypuklają naturę wszelkich zjawisk mię-
dzytekstowych i międzystylowych. Przykład ukazuje także leksję w kontekście 
modelu, schematu, w skład którego wchodzą elementy aktualne oraz potencjalne. 
Pierwsze charakteryzuje dosłowność znaczenia funkcjonującego i dającego się 
odczytać poza kontekstem, zaś drugie aktualizują się poprzez dane tło i perspek-
tywę.

Niezależnie od szeregu zabiegów w obrębie pojedynczego wyrażenia języko-
wego, autor dokonuje także leksyjnych transformacji w ramach wieloskładniko-
wego wypowiedzenia. Są to tak zwane tekstrony kubistyczne, zaznaczające ruch, 
dynamikę przemieszczającego się sensu. w wierszu pt. Literatura elektroniczna 
opisane jest następujące zdarzenie:

18 R. b r o m b o s z c z, U-man i masa, kraków 2010, Orne, s. 24. 
19 Ibidem, 5, s. 44.
20 Ibidem.



648 Edyta Kilian

Schodzi się po schodach w dół schodami
Schodzę po schodach w dół schodami
zabiera się urządzenia i instrumenty
zabieram urządzenia i urządzenia
Na dole te urządzenia i instrumenty
zostają wypakowane z toreb
Na dole urządzenia wypakowuję
z toreb
umieszcza się je później za pomocą kabli
tak, umieszczam je później za pomocą
kabli
[…]21

Semantyczna analiza wersów wykazuje powtarzalność schematu leksji, 
która opiera się na dodawaniu informacji wraz z kolejną linijką tekstu przy 
jednoczesnej kopii elementu z wersu głównego. i tak oto zdanie: „zabiera się 
urządzenia i instrumenty” w kolejnej linijce uzupełnione jest o osobową formę 
czasownika: „zabieram urządzenia i urządzenia”. tego rodzaju wypowiedze-
nia odsłaniają problem podmiotu oscylującego na granicy świadomościowe-
go „ja” oraz bezosobowej, anonimowej figury. bezimienność, nieznajomość, 
cudzość i obcość wyjawia nie tylko brak wykonawcy czynności, ale wskazuje 
na „samo-działalność”, autarkizm aktu działania. Niniejsza figura zobrazowuje 
matnię i potrzask powstały wskutek braku refleksji, przeżyć, wrażeń oraz zapa-
trywań podmiotu. w części jego żywej obecności następuje koherencja wszyst-
kich elementów świata przedstawionego wraz z ekspresją językową i lirycznym 
monologiem. zatem przejście od czynności bezosobowej do osobowej stano-
wi nie tylko wyraz dystansu podmiotu do działania przez niego wykonywane-
go, ale przede wszystkim rejestruje stan jednoczesnej hipertrofii i atrofii jego  
uczuć.

Praktyką bromboszcza jest także tworzenie, poszukiwanie oraz zastosowa-
nie języka alternatywnego względem mowy poetyckiej bądź literackiej. Autor 
czerpiąc ze zbiorów znaków, u źródeł których tkwi technologia, internet, kreuje 
język kodu i systemu, niosącego ze sobą element tajemniczości i wielopłasz-
czyznowości przekazu. cyfrowy język to rodzaj komunikacji, który w zesta-
wieniu z systemem znaków znajomych uatrakcyjnia odbiór podobnych treści 
i sensów za pomocą nowej formy. w tym przypadku leksja zawiera przestarzały, 
tradycyjny trzon uzupełniony o abstrakcyjny, mający inne miejsce zastosowa-
nia, budzący poczucie innowacji komponent. wizualną egzemplifikacją języka 
cyfrowego Romana bromboszcza jest tomik pt. 978–578, w którym autor fun-
duje odbiorcy całe szeregi wierszy zbudowanych z kombinatoryki liter, cyfr 
i kodów systemowych. twórca rejestruje poetycką eksplorację w głąb języka, 

21 R. b r o m b o s z c z, digital.prayer, Literatura elektroniczna, s. 33.
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w którym ekwiwalentem wyrażenia „wolność”, pochodzącego z naturalnej pol-
szczyzny, jest słowo „ w0ln0ść”22, wyraz „kochankowie” w zapisie bromboszcza 
to: „k0ch8nk0w13”23, a „nietoperze” przyjmują zapis: „n13top3rz3”24. zapis ten 
stanowi próbę zespolenia i unaocznienia odbiorcy całego możliwego repertuaru 
wiedzy, jaką jednostka posiada na temat języka. zacytowana egzemplifikacja to 
werbalny dokument zerwania, odstąpienia od tradycji znaku z jednoczesną afir-
macją jego ikony.

motywem powielanym w twórczości bromboszcza na płaszczyźnie teksto-
wej, wizualnej i sonornej jest topos labiryntu. w wierszu, pt.: Obrys szyi z tomiku 
digital. player przyjął on formę labiryntu treści, polegającego na powieleniu sło-
wa: „szyja” w tytule i treści tekstu w postaci pisanego wyrazu, po drugie w for-
mie tautologicznego werbalizowania myśli o „szyi”: „[…] głowa dobiega słuchu 
zaciśniętym wokół szyi niebem”25, zakończonego graficznym odwzorowaniem 
w konstrukcji wiersza wyglądu części ciała łączącego głowę od tułowia. tego ro-
dzaju zabieg powołuje do życia kategorię leksji szkatułkowej opartej na regułach 
labiryntu. materialna plątanina jest treningiem dla umysłu, intelektualną szaradą, 
budzącą strach, przechodzący w podziw w chwili, kiedy czytelnik spojrzy na kon-
strukcję tekstu jak na dekoracyjny detal. bromboszcz motyw tekstowej pułapki 
przenosi na sferę wizualną, odnoszącą się do często apodyktycznego i bezce-
remonialnego okulocentryzmu. bowiem zwrotem ku naoczności, poglądowości 
i wzrokowości należy nazwać nietradycyjny, wykształcony przez bromboszcza 
typ obrazu poetyckiego, mającego za podstawę wyrażenie językowe oraz grafikę 
komputerową. Sporny jest fakt uznania obrazu za formę poetycką. tymczasem 
jedną z przyczyn prekursorskiego charakteru twórczości bromboszcza jest właś-
nie przełamanie ostrej granicy między materialną wizją a wypowiedzią, zdaniem, 
słowem, bądź znakiem. Śmiałym byłoby myślenie o pojedynczej grafice autora 
w kontekście jednostkowego wersu graficznego, który w kontaminacji z innymi 
wizualizacjami tworzy wypowiedź poetycką, z jednoczesnym przesłaniem sen-
su wynikającego z niego samego. Stąd wspomniane komponenty, obraz i wy-
rażenie językowe tworzą podłoże dla zewnętrznego i wewnętrznego znaczenia. 
ten ostatni objawia się w przytoczonej powyżej egzemplifikacji motywu labi-
ryntu, który szczegółowo nakreśla główny szkielet obrazu poetyckiego twórcy. 
Na obrazowy utwór poetycki składa się swoboda budowy, w której nie obowią-
zują żadne schematy. bezrozmiarowość, nienumeryczność, brak określonych 
porządków rytmicznych oraz semantyczna kondensacja, czy pierwszorzędna 
władza poety nad układem graficznym, stanowią podstawowe punkty tekstowej  
wizualizacji.

22 R. b r o m b o s z c z, 978–578, kraków 2012, w!ać, s. 5.
23 Ibidem, m35k1 kl3jn07, s. 21.
24 Ibidem, w3rg1nu5, s. 28.
25 R. b r o m b o s z c z, digital.prayer, Obrys szyi, s. 14.
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grafika Połączony26 to przykład zespolenia znaku z obrazem, z jednoczesną 
prezentacją funkcjonowania wspomnianego powyżej wątku labiryntu, błędnego 
koła. Figura odczytywana jest jako aluzja do wieloetapowego tworzenia poezji 
hipertekstowej, w następnej kolejności symbolizuje skomplikowany wzór, uwy-
datnia także swój charakter obronny lub utrudniający dostęp; labirynt stanowi 
także symbol tropienia duchowego centrum, dążności jednostki do samopozna-
nia. Obecność figury przede wszystkim komunikuje, że jest on obrazem, alegorią, 
symbolem i metaforą stosowaną dla opowiedzenia o tułaczce człowieka w życiu 
doczesnym. Stąd wniosek, że grafika bromboszcza bazuje na minimalizmie ob-
razu poetyckiego, na umiarze znaków, wyrazów i efektów sztuki plastycznej, 
których oszczędność przyczynia się do uruchomienia w odbiorcy procesu nie-
zwerbalizowanego tworzenia utworu poetyckiego o charakterze hipertekstowym. 
wywikłanie skojarzeń, budowanie asocjacji, formułowanie sądów to obszary ak-
tywności liryki cybernetycznej, którą można powiązać z nieobligatoryjną, auto-
chtoniczną, czystą potrzebą tworzenia poezji, bądź modelowania przez jednostkę 
wypowiedzi o charakterze wiersza.

Podsumowując, wielopłaszczyznowy charakter leksji w poezji Romana 
bromboszcza powstaje z narzędzi logiczno-ekspresywnych, wykorzystywanych 
do konstrukcji liryki hipertekstowej. Racjonalny aspekt zastępuje złożone za-
plecze cyfrowe, zaś za psychologiczny przejaw twórczości uznaje się dążność 
bromboszcza do estetyzmu, barokowego konceptualizmu, kunsztowności poezji 
i uwznioślającej antytetyczności.

26 R. b r o m b o s z c z, Połączony [w:] U-man…, op. cit., s. 73.
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Nurt poezji hipertekstowej wywodzi się z rozwoju cyfrowej technologii oraz 
z fiaska przestarzałej i tradycyjnej formuły obcowania z poezją, która zamknię-
ta szczelnie w ryzach materialnego tomiku przestała pełnić badawczą funkcję27. 
O ile klasycznie rozumiana liryka wydaje się nie podlegać progresowi, o tyle 
poezja cybernetyczna stanowi nowy obszar artystycznego działania i terytorium 
merytorycznego, wersyfikacyjnego, intelektualnego i emocjonalnego poznania. 
bowiem fundamentalną maksymą liryki hipertekstowej jest zwrot ku odkrywaniu 
przedmiotu, istoty, zagadnienia. w dodatku główną determinantą zainicjowania 
odkrywczego procesu jest powołanie, posiadające rangę na kształt gnostycznej 
wartości życia. estyma poznania wynika z jej skutków, do których należy wiedza 
na temat otaczającego świata i samego siebie, czy sprecyzowanie zależności mię-
dzy bytami, zjawiskami oraz umiejscowienie jednostki względem zewnętrznych 
przejawów życia. Aktywizacja pragmatycznej i konstruktywnej działalności 
stanowi równie ważny skutek procesu poznania. Niemniej jednak należy pod-
kreślić, że to postępowanie demaskujące wiedzę posiada segmentacyjną budo-
wę i zgodnie z ideą poezji hipertekstowej jej „produkt” również będzie posiadał 
konstrukcję złożoną. Stąd powyższej identyfikacji treści będzie wtórować wiedza 
na temat struktury liryki, czy też orientacja z zakresu wyrównania różnic doty-
czących zaangażowania nadawcy i odbiorcy względem tworzenia, postrzegania, 
odczytywania i odsłuchiwania tekstu cybernetycznego. mnogość wtajemniczeń 
to wielość podłoży, tła, otoczki wokół hipertekstowego dzieła. wobec tego od-
wracalność i zmienność kontekstów czyni z hipertekstowego poznania wiedzę 
jednorazową, wielokierunkową i antynomiczną. Pierwsza właściwość wynika 
z kubistycznej (dynamicznej, ruchomej) formy leksji, która jest niepowtarzalna 
i wyjątkowa przez wzgląd na kształt, umiejscowienie lub sens. wielostronność 
wynika z alternacji, kombinatoryki możliwości wypływających z podstawy i fun-
damentu. co ciekawe, należy zaznaczyć, że warianty stanowić mogą kompozycję 
idei, układ konkretnych działań, czynów, bądź pusty profil. Natomiast wewnętrz-
na sprzeczność poznania zaczyna się w części odpowiadającej za zaskoczenie, 
zdziwienie, szok, którego kolejnym ogniwem jest ekspresja uczuć, pociągają-
cych za sobą obrazotwórczy, kreacjonistyczny element poezji hipertekstowej.

27 Tekstura opolska: Czy poezja w dzisiejszych czasach jest popularna? [online] [dostęp 10 paź-
dziernika 2013]. dostępny w internecie: http://www.tekturaopolska.pl/przeglad-mediow/2739-czy-
poezja-w-dzisiejszych-czasach-jest-popularna.html
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Edyta Kilian

LeXiA AS AN eLemeNtARy uNit OF tHe HyPeRteXt

S u m m a r y

As the development of digital technology has created a global interactivity, the internet lifted 
the word, or a graphic sign, into virtual space. this article is concerned with Polish cyber lyrics, a 
new branch of Polish contemporary literature. this new type of poetry is based on non-sequential 
organization of data, ie. texts that are broken up into fragments connected by various links and 
cross-references. this article examines the writing space (or lexis), smallest, indivisible portion 
of hypertext. in the context of the theories and concepts of Roman bromboszcz, a leading Polish 
cyber poet.
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JAdwigA kOwALikOwA*

w dniu 24 maja 2014 roku zmarł dr Stanisław 
bortnowski, wieloletni pracownik instytutu Filologii 
Polskiej, a następnie wydziału Polonistyki uJ, czło-
nek najpierw zakładu dydaktyki Języka i Literatury 
Polskiej, a po zmianach organizacyjno-programo-
wych jednostki – katedry Polonistycznej edukacji 
Nauczycielskiej. choroba, z którą przegrał po rocznej 
walce, zaskoczyła go w momencie, gdy znajdował się 
w pełni sił twórczych jako autor tekstów i aktywny 
uczestnik sesji, konferencji, spotkań poświęconych 
problematyce edukacyjnej. Nikt się nie spodziewał, 
ani on sam, ani jego otoczenie, że właśnie zamyka 

się przed nim przyszłość. był wciąż potrzebny zarówno uniwersytetowi, jak i szko-
le. wiedział o tym i chciał być aktywny w obu środowiskach. wygłaszał referaty, 
jeżdżąc po całej Polsce, przygotowywał kolejne wystąpienia, ciesząc się wytrzy-
małością i energią. Nawet wtedy, gdy w sposób widoczny wyczerpały się siły jego 
organizmu robił plany, w nadziei, że jeszcze zdoła je zrealizować. Nie zdążył.

Stanisław bortnowski był jednym z najwybitniejszych współczesnych dy-
daktyków literatury, a pod względem kreatywności oraz oryginalności myślenia 
o polonistyce tak szkolnej, jak i uniwersyteckiej – najwybitniejszym. twórczej 
umysłowości towarzyszyła rozległa wiedza specjalistyczna i ogólnohumanistycz-
na, wciąż poszerzana i aktualizowana poprzez konfrontację z najnowszymi ba-
daniami i poglądami naukowymi, osadzana w coraz bogatszych i rozleglejszych 
kontekstach. warto podkreślić, iż odznaczał się ogromną znajomością literatury 
zarówno dawniejszej, jak i współczesnej. był jej czytelnikiem oraz badaczem. 
Patrzył na nią zarówno z perspektywy dydaktyka, jak i literaturoznawcy, dając 
przykład możliwości łączenia nauki z nauczaniem i ukazując wynikające z tego 
związku pożytki. uprawiał dydaktykę polonistyczną nowoczesną, opartą na moc-
nych podstawach naukowych, otwartą na sygnały, że istnieje potrzeba wprowa-

* Jadwiga kowalikowa – prof. dr hab., em. prof. wydziału Polonistyki uJ.
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dzania koniecznych zmian. Na nowe zjawiska i idee reagował niezwłocznie i bez 
zastrzeżeń. miał bowiem naturę entuzjasty, a nie sceptyka – ale entuzjasty, który 
patrzy i analizuje nowe wnikliwie, a ocenia krytycznie. teorie i poglądy zawsze 
konfrontował z możliwościami ich przekładania na dydaktykę szkolną i uniwer-
sytecką. Stawiał sobie pytanie: jakie niosą one korzyści edukacji oraz kształceniu 
przyszłych nauczycieli polonistów.

Po raz pierwszy pojawił się Stanisław bortnowski na uniwersytecie Jagiel-
lońskim jako student polonistyki, którą ukończył w roku 1955. Na uczelnię po-
wrócił po 20 latach, w roku 1975, tym razem jako jej pracownik. Pozostał nim 
formalnie aż do przejścia na emeryturę, a faktycznie do końca. miał za sobą 
bogate doświadczenie nauczycielskie oraz ugruntowaną opinię wybitnego i twór-
czego polonisty szkolnego, a zarazem popularnego publicysty oświatowego, 
dzielącego się swym doświadczeniem i przemyśleniami z czytelnikami zaintere-
sowanymi sprawami szkoły i edukacji. Jego nazwisko stało się znane w szeroko 
rozumianym środowisku polonistycznym. O jego pozytywnej reakcji na propo-
zycję przejścia do pracy na uniwersytecie zadecydował nie tylko oczywisty czyn-
nik natury ambicjonalnej. z pewnością poczuł się doceniony i dowartościowany. 
Ale nie bez znaczenia okazał się również fakt, iż działając w obu wymienionych 
obszarach Stanisław bortnowski coraz częściej, można nawet dodać w sposób 
nieunikniony, wchodził w rolę badacza. Nic dziwnego, iż w tej sytuacji mając 
odpowiednie predyspozycje, rozwinął w sobie zainteresowania naukowe, czemu 
dawał dowód w publikowanych tekstach.

władze ówczesnego instytutu Filologii Polskiej wiązały z jego pozyskaniem 
nadzieje na wzmocnienie kadry wspomnianego zakładu dydaktyki Języka Pol-
skiego i Literatury Polskiej, a w konsekwencji na intensyfikację pracy całego ze-
społu. Odtąd służył mu przez prawie 40 lat. Nie tylko włączył się od pierwszego 
dnia we wszystkie wspólne przedsięwzięcia, angażując w nie swe doświadczenie 
i pomysłowość, lecz także stał się inicjatorem i animatorem nowych przedsięwzięć. 
wniósł istotny wkład w przekształcenie zakładu, który swą działalność skupiał 
na metodyce nauczania języka i literatury, w jednostkę traktującą przygotowywa-
nie studentów do zawodu nauczyciela polonisty całościowo i kompleksowo. taki 
właśnie charakter ma obecna katedra Polonistycznej edukacji Nauczycielskiej 
dzięki włączeniu do grona swych członków obok literaturoznawców i języko-
znawców również pedagogów i psychologów. Stanisław bortnowski deklarował 
się jako gorący zwolennik tej transformacji, czynnie uczestniczył w jej realizacji. 
Pośrednio i bezpośrednio budował wysoką pozycję katedry tak na macierzystym 
uniwersytecie, jak i w krajowym środowisku dydaktyków literatury i języka. Stał 
się jej najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem. do końca pozostał też jej 
sztandarową postacią. w pełni się z nią utożsamiał. czuł się jej zobligowanym 
do aktywności członkiem, mimo formalnego przejścia na emeryturę. brał udział 
we wszystkich zebraniach pracowników, uczestniczył we wszystkich wspólnych 
projektach, często jako pomysłodawca.
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Nie ulega wątpliwości, iż spełnił wszystkie oczekiwania ze strony tak prze-
łożonych, jak i kolegów. zarówno te, które towarzyszyły jego przejściu do grona 
nauczycieli akademickich, jak i pojawiające się później. uniwersytetowi Jagiel-
lońskiemu odwdzięczył się za otrzymane wykształcenie, szkole za uformowanie 
jego osobowości jako dydaktyka, obu instytucjom za to, kim stał się jako nauczy-
ciel, badacz, autor tekstów.

kapitał, jaki przyniósł ze sobą Stanisław bortnowski, podejmując pracę na 
uczelni, pozwolił mu niejako z marszu wejść w nową rolę i z powodzeniem rea-
lizować nowe zadania. Jego kompetencję uwiarygodniały wobec studentów pub-
likowane artykuły problemowe, do których mógł ich odesłać dla egzemplifikacji 
oraz poszerzenia wypowiadanych w czasie zajęć z metodyki stwierdzeń i wska-
zówek. drukował je przez lata przede wszystkim w „Polonistyce” jako ściśle 
i systematycznie współpracujący z czasopismem autor, a także członek ocenia-
jący i rekomendujący do druku przychodzące materiały. Jego coraz bardziej po-
pularne nazwisko pojawiało się na łamach równie wówczas prestiżowego,,Życia 
Literackiego”. Pisał też dla „dziennika Polskiego”, komentując jako specjali-
sta i znawcza problematyki oświatowej najważniejsze wydarzenia oraz decy-
zje mające bezpośredni wpływ na edukację. wielokrotnie podejmował tematy 
wynikające z jej kolejnych reform, takie, jak np. sytuacja języka polskiego na 
poszczególnych szczeblach kształcenia, czy tzw. nowa matura. wypowiadał się 
polemicznie, a zarazem konstruktywnie o kolejnych podstawach programowych. 
zabierając kompetentnie głos w wielu sprawach szczegółowych, czynił to, nie 
tracąc nigdy z pola widzenia fundamentalnej dla szkolnego kształcenia literac- 
kiego relacji uczeń–lektura. traktował ją jako płaszczyznę odniesienia, gdy po-
szukiwał optymalnych we współczesnych warunkach sposobów rozwijania zain-
teresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży, i gdy podpowiadał nauczycielom 
polonistom konkretne rozwiązania praktyczne. dzieląc się swymi pomysłami, 
nie zaniedbywał odsyłania ich również do najwartościowszych jego zdaniem pod 
względem naukowym i metodycznym prac innych autorów. Pisał ze swadą, łą-
czył niewątpliwy talent literacki i temperament dziennikarski z gruntowną wie-
dzą oraz z naukową rzetelnością w korzystaniu z niej w celach dydaktycznych. 
mając osobowość charyzmatyczną silnie wpływał na swych odbiorców. był dla 
nich przekonujący, gdy opisywał, wyjaśniał, analizował, komentował, oceniał, 
przekonywał, proponował, postulował. łączył ostrość widzenia spraw wymaga-
jących pilnego załatwienia oraz bolączek, którym trzeba niezwłocznie zaradzić, 
z humorem, taktem i optymizmem. wierząc w słuszność swych konstatacji, są-
dów i pomysłów metodycznych, bez wahania przyznawał rację innym osobom, 
gdy nabył przekonania, iż na to zasługują. umiał autentycznie cieszyć się sukce-
sami swych kolegów oraz studentów. Sam odnosząc sukcesy, nie zazdrościł ich 
innym.

Polonistom szkolnym dał przykazanie: „nie nudź”. Sam stosował się do niego 
zarówno w okresie pracy w liceum, jak i na uniwersytecie. deklarował się jako 
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wróg gombrowiczowskiego profesora bladaczki oraz przeciwnik „upupiania” 
uczniów na lekcjach języka polskiego. Pokazywał studentom za pośrednictwem 
oryginalnych, niebanalnych metod nauczania, jak przełamywać tradycyjne sche-
maty mówienia o literaturze oraz interpretacji dzieł. Potrafił nie tylko budzić za-
interesowanie studentów, ale rozbudziwszy w nich ciekawość poznawczą, za-
spokajał ją za pośrednictwem rzeczowej wiedzy. wspaniale prowadził ćwiczenia 
i seminaria, pisał niezwykle pogłębione i instruktywne recenzje prac magister-
skich.

Przekonując przyszłych oraz czynnych nauczycieli do nieustającego dosko-
nalenia i odświeżania osiągniętej kompetencji, osobiście wciąż się rozwijał. Po-
ruszając się w obszarze, gdzie nauka styka się z nauczaniem, stawał się coraz 
sprawniejszym badaczem, coraz wytrawniejszym znawcą zagadnień wchodzą-
cych w zakres dydaktyki polonistycznej na wszystkich szczeblach systemu edu-
kacyjnego. Jego wiedza, nie tylko ściśle specjalistyczna, lecz również humani-
styczna stawała się coraz bogatsza i rozleglejsza, a warsztat metodologiczny coraz 
dojrzalszy. Poszerzało się też spektrum spraw, które poruszał w swoich tekstach. 
O sprawach tych wypowiadał się odważnie, akcentując osobisty do nich stosu-
nek. Nie obawiał się poruszania zagadnień trudnych, drażliwych, wstydliwych, 
kompromitujących. bez zahamowania wytykał błędy i zaniedbania obciążające 
ludzi i instytucje, wchodził w konstruktywne spory. miał prawo, by krytykować, 
gdyż nigdy nie ograniczał się do wytykania i piętnowania. zawsze starał się do-
cierać do źródła i przyczyny określonej nieprawidłowości, analizował je, stawiał 
diagnozę, poszukiwał skutecznych sposobów przezwyciężenia kłopotliwych sy-
tuacji. A gdy je znalazł, a następnie osobiście zweryfikował, często angażując 
w to studentów, prowokując ich do tzw. burzy mózgów i czyniąc z własnych 
zajęć swoisty poligon doświadczalny, zarówno pokazywał gotowe rozwiązania, 
jak i udzielał konkretnych wskazówek dla tych, którzy chcieliby i potrafiliby uru-
chomić własną kreatywność.

Popularności, jaką cieszył się S. bortnowski, towarzyszył autorytet tak w śro-
dowisku uniwersyteckim, jak i szkolnym. budował go w ciągu wielu lat jako na-
uczyciel licealny i akademicki, jako publicysta, badacz, doradca, popularyzator. 
Stał się wychowawcą licznych roczników studentów, których przygotowywał do 
pracy pedagogicznej. czynił to zarówno bezpośrednio w czasie prowadzonych 
zajęć oraz pośrednio jako autor tekstów. Przekazywał im swój entuzjazm, poma-
gał w nabywaniu i rozwijaniu warsztatu metodycznego, wyzwalał ich pomysło-
wość i kreatywność, sam będąc przykładem godnym naśladowania oraz naślado-
wanym. Ogromna liczba nauczycieli polonistów uczących na terenie całego kraju 
uznaje go za swego mistrza.

drukowana spuścizna Stanisława bortnowskiego jest bogata i wartościowa. 
Poza 18 książkami opublikował ponad sto artykułów problemowych, bardzo 
dużo tekstów publicystycznych, a ponadto tzw. głosy w dyskusji, recenzje oraz 
pomniejsze teksty. Ogromna większość tych pozycji nie tylko weszła do kanonu 
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literatury metodycznej, ale zachowała swą aktualność, często mimo upływu lat. 
wciąż są one lekturą zalecaną studentom sposobiącym się do zawodu nauczy-
ciela polonisty i pożądaną przez osoby, które już ów zawód wykonują. któż spo-
śród nich nie czytał takich książek, jak Ścisłość i emocja (1977), Spór ze szkołą 
(1982), Spór z polonistyką szkolną (1988), Konteksty dzieła literackiego (1991), 
Scenariusze półwariackie (1997), Warsztaty dziennikarskie (1999), Zdziwienia 
polonistyczne (2003), Przewodnik po sztuce nauczania literatury (2005). Nie-
którzy z czytelników znających twórczość Stanisława bortnowskiego i śledzący 
jej rozwój, sądzili, iż ostatnia praca jako synteza poglądów i suma doświadczeń 
autora będzie naturalnym zwieńczeniem jego dokonań. Nie docenili jego energii 
i inwencji. Obdarował ich bowiem w roku 2009 książką pt. Jak zmieniać polo-
nistykę szkolną, a w roku 2013 ukazały się Scenariusze szalone i prawie niemoż-
liwe.

wśród zagadnień stanowiących problematykę zainteresowań polonistycz-
nych i naukowych naczelne miejsce zajmuje recepcja literatury pięknej. dosko-
nałe przykłady, które pokazują, jak wziąwszy je na warsztat badacza potrafi po-
prawnie i skutecznie łączyć na płaszczyźnie metodologicznej naukę z edukacją 
to prace poświęcone sposobowi istnienia twórczości pisarzy w szkole. Należy 
do nich m.in. rozprawa doktorska: Recepcja „Trylogii” Henryka Sienkiewicza 
w liceum oraz dwa rozdzielone w czasie, a połączone ze sobą dowcipnie tytułami 
studia: Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole oraz Gombrowicz w szkole czyli 
ferdydurkizm.

będąc utalentowanym nauczycielem akademickim, dysponując wiedzą polo-
nistyczną oraz metodologicznym warsztatem badacza, świadomie zrezygnował 
z habilitacji, zamykając sobie tym samym możliwość zrobienia kariery uniwersy-
teckiej. Pozostał przy stopniu doktora, który uzyskał w roku 1984 za wspomnia-
ną wcześniej rozprawę poświęconą recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza 
w szkole. twierdził, iż zbyt późno wstąpił w oficjalną służbę nauce, że ma zbyt 
mało czasu, by pogodzić ją z realizacją zobowiązań wobec edukacji, do których 
wypełnienia czuł się zobligowany jako dydaktyk. mając zgodnie z tym przeko-
naniem do wyboru albo zaspokojenie osobistych ambicji poprzez awans dzięki 
zdobyciu stopnia doktora habilitowanego, a następnie tytułu profesora, albo pi-
sanie dalszych prac, które jak wierzył, przyczynią się do ulepszenia polonistyki 
szkolnej, zdecydował się na drugą opcję. i szkoda, i dobrze. Szkoda także, iż 
w owym czasie, gdy rozstrzygał się ów dylemat, brakło klimatu, a zapewne rów-
nież stosownych regulacji prawnych pozwalających uznać bogaty twórczy doro-
bek Stanisława bortnowskiego za ekwiwalent rozprawy habilitacyjnej. ubolewał 
nad tym ówczesny dyrektor instytutu Filologii Polskiej prof. Jan błoński, jego 
opinię podzielały także inne kompetentne osoby. w kręgach polonistycznych 
nie brakło głosów zdziwienia, a przy okazji również pretensji z powodu niedo-
ceniania dydaktyki literatury i języka jako dyscypliny wprawdzie stosowanej, 
lecz również naukowej oraz nieuwzględniania jej swoistości. Specjaliści wysoko 
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oceniali zawsze wartość jego wspomnianych 18 książek, a także innych tekstów 
– tak dla teorii, jak i praktyki nauczania języka polskiego. Jego prace znalazły 
uznanie ze strony czytelników. Nikt z kolegów znających dobrze osobiście Sta-
nisława bortnowskiego nie miał wątpliwości, iż prezentuje on profesorską for-
mację intelektualną.

Jego zamiłowania czytelnicze, wielka kultura literacka, szerokie zaintere-
sowania innymi dziedzinami twórczości, a także ogólna ciekawość poznawcza 
rozwinęły się na podglebiu, które ukształtowało środowisko, z którego się wywo-
dził, i atmosfera domu rodzinnego, typowo inteligenckiego. Ojciec był lekarzem, 
a matka nauczycielką. to być może po niej odziedziczył Stanisław bortnowski 
swoisty,,gen edukacyjny”, który zadecydował w przyszłości o wyborze takiego, 
a nie innego zawodu? dom ten stał w tuczynie na wołyniu, ale kres jego istnie-
niu położyła ii wojna światowa. tragiczne wydarzenia lat czterdziestych, które 
tak boleśnie dotknęły Polaków mieszkających na kresach RP, skazały rodzinę 
bortnowskich na wygnanie. zatrzymawszy się najpierw w krakowie, znalazła 
ona nowy dach nad głową w malborku. tutaj też dorastał 10-letni Stanisław. 
tutaj chodził do szkoły, zdał maturę, stąd udał się na studia do krakowa. Po ich 
ukończeniu uczył przez 20 lat w liceum w kwidzynie, by w latach siedemdzie-
siątych przybyć po raz trzeci do krakowa, tym razem na stałe. Strony, w których 
dorastał, tylko już odwiedzał.

Poza, od początku i zawsze, najbliższą mu literaturą interesowało go ma-
larstwo oraz muzyka, zwłaszcza opera. był zarówno koneserem, jak i znawcą 
sztuki. dlatego jako dydaktyk swobodnie poruszał się w przestrzeni, gdzie spo-
tykają się ze sobą słowo, dźwięk i obraz, wzmacniając nawzajem swą ekspresję. 
dlatego rozumiał istotę i edukacyjną wartość tzw. przekładu intersemiotycznego, 
był zwolennikiem polonistyki holistycznej, osadzonej w kulturze, postrzegał lite-
raturę na tle szerokich i wielorakich kontekstów. dopiero w późniejszym okresie 
swego życia, gdy otwarły się granice, mógł w pełni zaspokoić estetyczną potrzebę 
obcowania ze znanymi sobie z lektury i reprodukcji dziełami sztuki w oryginale. 
w pełni korzystał z tej możliwości, by wiedzę konfrontować z rzeczywistością. 
wiele podróżował. zwiedzał muzea, oglądał wystawy, podziwiał zabytki archi-
tektury, „zaliczał” festiwale muzyczne, chodził na koncerty sławnych solistów, 
orkiestr, zespołów kameralnych, delektował się mistrzowskimi wykonaniami 
ulubionych dzieł operowych. Potrafił sugestywnie i pięknie dzielić się swoimi 
wrażeniami po powrocie z kolejnych podróży.

będąc wciąż pełen inwencji i wciąż reagując żywo na to, co aktualnie dzieje 
się tak w edukacji, jak i na gruncie dyscypliny, którą uprawiał, mógł Stanisław 
bortnowski jeszcze wiele razy zabrać głos. A był to głos zawsze kompetentny, 
zawsze uważnie słuchany. bowiem oprócz analizy problemów, które poruszał, 
oprócz oceny zajmowanych wobec nich stanowisk przez osoby i instytucje po-
wołane do tego, by się nimi zajmować, zawierał zawsze własne propozycje tak 
o charakterze koncepcyjnym, jak i realizacyjnym. można by, podsumowując 
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rozważania, zrezygnować z oczywistego w ich kontekście i banalnie brzmiące-
go stwierdzenia, iż swymi ważnymi i licznymi pracami wzbogacił on wydatnie 
dorobek dydaktyki polonistycznej. Jego pojawienie się usprawiedliwia jednak 
fakt, iż chodzi tutaj o dorobek traktowany nie jako rodzaj archiwum czy też ma-
gazynu bibliotecznego przechowującego cenne eksponaty i materiały, o których 
warto wprawdzie pamiętać, warto wiedzieć o ich istnieniu, bo może należałoby 
niekiedy do nich zajrzeć. Ale w praktyce rzadko się już po nie sięga. dzieła bort-
nowskiego należą do podręcznego zbioru prac wciąż aktualnych i używanych, 
do niezbędnika tak uniwersyteckiego dydaktyka literatury, jak i polonisty szkol-
nego. Szkoda, iż półki podpisanej nazwiskiem Stanisław bortnowski nie da się 
dalej zapełniać. Napisałby on z pewnością jeszcze niejeden wartościowy tekst, 
który okazałby się odkrywczy i pożyteczny. każda nowa książka pomnażałaby 
wspomniany zbiór, jednocześnie potwierdzając i umacniając pozycję autora jako 
wybitnego specjalisty. tak się nie stanie. i tak pozostawił wiele. za ten pozosta-
wiony dar należy mu się słusznie szacunek, uznanie i wdzięczność. dobrze, iż 
często doświadczał wymienionych uczuć za życia. dzięki często odbieranemu 
komunikatowi: „jesteś w tym, co robisz dobry i bardzo twoje osiągnięcia ceni-
my”, miał prawo uważać się za człowieka spełnionego. zresztą nie tylko dlate-
go. Jak powiedziano wcześniej, dochował się wielu godnych mistrza uczniów. 
doczekał się wręcz własnej szkoły. zaś jego poglądy i prace stawały się wie-
lokrotnie nie tylko materiałem wykorzystywanym w rozprawach licencjackich 
i magisterskich, lecz również ich tematem.

dla nas, członków katedry Polonistycznej edukacji Nauczycielskiej, ale 
również dla wszystkich, krakowskich i polskich dydaktyków literatury i języka 
pozostanie Stanisław bortnowski wielkim autorytetem jako specjalista, do które-
go opinii będziemy się odwoływać, konfrontując z nimi własne poglądy i zasta-
nawiając się, jak on spuentowałby określoną sytuację, jakie on znalazłby rozwią-
zanie, jaki miałby pomysł. Pozostanie życzliwym, zawsze gotowym do pomocy 
kolegą i niezawodnym, lojalnym i wiernym przyjacielem. będziemy się z nim 
nadal spotykać, chociaż teraz tylko w obszarach pamięci oraz wspomnień.





StANiSłAw kONARSki – POetA PRzyPOmiNANy

(Stanisław konarski, Opera poetica. Utwory poetyckie, pod red. J. wójcickiego,  
instytut badań Literackich PAN, warszawa 2013)

JuStyNA Siwiec*

w zakresie badań tekstologicznych co czas pewien dochodzi do głosu postulat radykalnego 
przewartościowania hierarchii literackiej, nierzadko równoznaczny z chęcią przywrócenia poszcze-
gólnemu twórcy niesłusznie mu odsądzonego lauru poetyckiego talentu. głos taki, jakkolwiek żar-
liwie podnoszony, może pozostać na długo głosem odosobnionym, jeśli nie towarzyszy mu zestaw 
rzetelnie opracowanych argumentów, potwierdzających zasadność historycznoliterackiej rewizji. 
wyrazem najgłębszego o niej przekonania, a zarazem podstawą do dalszych studiów jest staranna 
i profesjonalna edycja dzieł danego autora. Na takie określenia zasługuje niewątpliwie wydanie 
Utworów poetyckich Stanisława konarskiego, przygotowane przez Jacka wójcickiego w ramach 
serii „biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia”.

edycja o której mowa zawiera cały niemalże poetycki dorobek „tego który odważył się my-
śleć”1, w ogromnej większości łacińskojęzyczny, po raz pierwszy w towarzystwie wariantywnych 
zazwyczaj tłumaczeń z epoki, w tym także autoprzekładów samego konarskiego. trójdzielnie 
skomponowany tom, podtrzymujący zawartość wydawniczą dwóch głównych osiemnastowiecz-
nych zbiorów poezji wybitnego pijara, tj. Opera lyrica i Carmina posthuma został tu dodatko-
wo uzupełniony o analogicznie zatytułowany dział Carmina dispersa, noszący najwyraźniejsze 
piętno wysiłku współczesnego wydawcy. Jego bowiem zasługą jest skrupulatne skompletowanie 
oraz staranne przetłumaczenie obecnych w tym miejscu utworów. Na tym jednakże nie kończy 
się lista wysiłków edytora. zgodnie z wymogami serii wydawniczej, na końcu zbioru umieścił 
on część krytyczną, stanowiącą w tym przypadku bez mała trzecią część całej publikacji. Prócz 
drobiazgowego komentarza edytorskiego, czytelnik znajdzie tu także bardzo obszerny zbiór objaś-
nień, sytuujących dzieło konarskiego w szerokim kontekście kulturowym. warto w tym miejscu 
nadmienić, że owe szczegółowe eksplikacje są równocześnie wyczerpującym uzupełnieniem nie-
mal niezmodyfikowanych osiemnastowiecznych przypisów, umieszczonych z kolei bezpośrednio 
poniżej poszczególnych utworów. to ciekawe rozwiązanie stwarza możliwość obcowania z wier-
szami konarskiego w ich oryginalnej osiemnastowiecznej „osnowie”, równocześnie zaś bardziej 
dociekliwy czytelnik w końcowej części publikacji znajdzie wszelkie szczegółowe informacje, 
choćby na temat wykorzystanych w danym utworze motywów literackich, wspomnianych posta-
ci historycznych i mitologicznych czy istotniejszych modyfikacjach dokonanych przez tłumaczy. 
dodatkowo każdy oryginalny wiersz łaciński jest w tym miejscu określony według jego metrum. 
i na tym jednak nie koniec. dalsza część Komentarzy zaopatrzona jest w Słownik wyrazów archa-

* Justyna Siwiec – doktorantka, wydział Polonistyki uJ.
1 wydawca nie zdecydował się jedynie na zamieszczenie w zbiorze cyklu elegii ku czci matki 

bożej In numerum annorum Divinae Martis […] z 1724 roku, ze względu na odrębną poetykę utwo-
rów i brak nawiązań do nich w późniejszej działalności autora. 
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icznych, Indeks haseł zawartych w przypisach, a nawet zestawienie wersyfikacyjne i informacje 
o poszczególnych tłumaczach. doprawdy trudno już wyobrazić sobie bardziej kompletne opraco-
wanie edytowanego tekstu!

Atrakcyjność omawianego tu wydania zwiększa umieszczenie na końcu publikacji niewielkie-
go, acz ciekawego zapewne dla współczesnego, spragnionego bodźców wzrokowych czytelnika, 
działu z ilustracjami, zawierającego między innymi kopie kart tytułowych osiemnastowiecznych 
tomów wierszy i tłumaczeń konarskiego, czy odbitkę słynnego medalu Sapere auso. w ich są-
siedztwie wydawca zdecydował się umieścić Aneks, skupiający wiersze, będące świadectwem 
wielkiego uznania dla skutecznego wychowawcy narodu, ale również poświadczające wysoką 
rangę poezji jego autorstwa, przyznawaną jej przez współczesnych. dołączenie do recenzowanej, 
starannej edycji także wierszy pisanych w hołdzie autorowi wydaje się uzasadnione z dwóch co 
najmniej powodów. Po pierwsze, część z owych utworów pojawiała się już w towarzystwie poezji 
konarskiego we wcześniejszych, osiemnastowiecznych wydaniach, po drugie zaś artykułowana 
w nich estyma dla muzy wybitnego pijara jest silnym argumentem przemawiającym na rzecz zre-
widowania chłodnej oceny konarskiego-poety.

wydawca bowiem nie ukrywa, że taki cel mu przyświeca, o czym czytelnik może się przeko-
nać, uważnie studiując Wstęp do wydania. ta zaś wypowiedź, mimo iż nie jest apologią twórczości 
literackiej konarskiego, odsyła wszak do innego tekstu Jacka wójcickiego, w którym wyraża on 
explicite nadzieję na radykalne przewartościowanie literackiego dorobku myśliciela2. Opatrując 
solidną edycję przedmową, wydawca nie zdecydował się także na zamieszczanie w tym miejscu, 
obecnej niekiedy w tomach serii Biblioteki…, skróconej formy biografii twórczej pisarza. w jej 
miejsce wprowadził natomiast zwięzły i esencjonalny przekrój recepcji tej – jak się można prze-
konać – zupełnie niedowartościowanej twórczości. Przywołane na początku Wstępu elogia po-
śmiertne, dedykowane poecie-wychowawcy są żywym dowodem na to, że nie mieli współcześni 
najmniejszych wątpliwości co do rangi jego literackich dokonań. konarski spoczywał według nich 
w „cieniu laurów, które sam zaszczepił”, z kolei zaś Horacy – najprzedniejszy mistrz jego pieśni 
– mógłby według nich szczycić się takim uczniem. wiek XiX był w ocenie poezji konarskiego 
mniej łaskawy, aczkolwiek ostrożny. Najwięcej zarzutów przyniosły zaś stanowiska dwudziesto-
wiecznych literaturoznawców, zarzucających „wodzowi muz lackich” niską temperaturę uczuć, 
niewielką odkrywczość, a nawet brak instynktu piękna”3. wójcicki, polemizując rzecz jasna z tak 
postawionymi zarzutami, zwraca w pierwszej kolejności uwagę na fakt, iż błędne jest twierdzenie, 
jakoby wierszujący myśliciel wziął rozbrat z poezją na niemalże pięćdziesiąt lat. taki powierz-
chowny wniosek, zdaniem autora Wstępu, może być formułowany tylko na podstawie rozpiętości 
dat poszczególnych tomików In numerum annorum (1724), Opera lyrica (1767). Jak sugeruje dalej 
wydawca, konarski samoświadomy i konsekwentny twórca, pozostając wierny klasycznemu rozu-
mieniu sztuki poetyckiej, nie może być poddawany interpretacji z perspektywy anachronicznych 
założeń teoretycznoliterackich. kategorie o zgoła romantycznej proweniencji, jak oryginalność, 
ładunek emocjonalny czy aksjomatyczna wyższość języka narodowego jedynie zaburzają proces 
odczytywania (nie mówiąc już o ocenie!) tej, trudnej bądź co bądź, dla współczesnego czytelni-
ka poezji, fundującej się na nierozerwalnej trójjedności pierwiastków: movere, docere, delectare. 
Słowo „retoryka”, nieuniknione przy pobieżnej chociażby charakterystyce dzieła tego poety, dziś 
tak często utożsamiane niestety z najgorzej rozumianym pustosłowiem, w literackiej hierarchii ko-
narskiego musiało nieodwołalnie konotować inne kluczowe dla niego pojęcie – cnoty. ta bowiem 
przede wszystkim przyświecała reformatorowi, który każdą możliwą sposobność uznawał za odpo-
wiednią dla przypomnienia czytelnikowi o powinnościach króla, obywatela czy wychowanka.

2 J. w ó j c i c k i, Stanisław Konarski – zapomniany poeta polskiego oświecenia [w:] Wiek Oświe-
cenia, warszawa 2004, nr 20.

3 zob. J. w ó j c i c k i, Wstęp [w:] S. k o n a r s k i, Utwory poetyckie, warszawa 2013. 
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Jest niezaprzeczalnym faktem, że dzisiaj inaczej niż w czasach stanisławowskich pojmuje się 
piękno i rolę poezji, aczkolwiek można postawić pytanie czy znaczenie, jakie przypisywał jej Sta-
nisław konarski i jemu współcześni, nie przyczyniło się do kształtowania wybitnych osobowości, 
takich właśnie, jak postać tego „który odważył się myśleć?” kwestia to, rzecz jasna, nie do rozwi-
kłania, pewne jest natomiast, że twórczość liryczna wielkiego pijara zasługuje na dokładniejsze, 
a zatem i sprawiedliwsze odczytanie. Rzetelna edycja Jacka wójcickiego, posiadająca wszelkie 
walory profesjonalnego, a przy tym bibliofilskiego, wydania jest w tej kwestii krokiem milowym.

„POłANiecczyzNA” widziANA iNAczeJ

(barbara Szargot, Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, 
Piotrków trybunalski 2013)

JAcek LySzczyNA*

czy można dzisiaj powiedzieć jeszcze coś nowego o powieściach Henryka Sienkiewicza? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – oczywiście można, i wciąż powstają 
przecież odkrywcze prace o pisarstwie nie tylko autora Trylogii. Odwołam się tu do własnej pamię-
ci – Krzyżaków czytałem jako lekturę w szkole podstawowej i kiedy wiele lat później sięgnąłem 
po nią znowu, wydawało mi się, że czytam inną powieść, o wiele bardziej dojrzałą. bo też inter-
pretacja dzieła literackiego zależy przecież przede wszystkim od wiedzy i doświadczenia odbiorcy 
– wiedział o tym już Adam mickiewicz, pisząc swoje Ballady i romanse, które można było czytać 
po prostu jako literaturę sensacyjną, mówiącą o morderstwach czy duchach, ale także jako utwory 
mówiące o współczesnym poecie świecie i polemizujące z odrzucanymi teoriami oświecenia.

to samo zjawisko zachodzi w wymiarze zbiorowym; niektórzy semiotycy, jak umberto eco 
czy Jurij Lotman, dawno już zauważyli, że znaczenia dzieła zależą tak naprawdę od czytelnika, 
który może mu je przypisać. każde nowe pokolenie wnosi własne doświadczenia, a także inne 
sposoby i metody odczytywania literatury. wciąż więc będą pisane i czytane artykuły i książki 
poświęcone np. kochanowskiemu, mickiewiczowi czy właśnie Sienkiewiczowi.

taką próbą nowej interpretacji powieści Henryka Sienkiewicza Rodzina Połanieckich jest wy-
dana niedawno książka barbary Szargot: Wiek klęski…

Już w otwierającym ją pierwszym zdaniu autorka stwierdza:

Rodzina Połanieckich Henryka Sienkiewicza jest powieścią nieczytaną i niedoczytaną. dzieje 
się tak, gdyż poważną lekturę tekstu zastępują gotowe interpretacje – do tego stopnia, wydawałoby 
się, mocne i wyraziste, że po samo dzieło już sięgać nie trzeba [s. 9].

Przypomina też rodowód terminu „połaniecczyzna”, którego użył w Legendzie Młodej Polski 
Stanisław brzozowski „na oznaczenie pewnego typu polskiej moralności i umysłowości – zaścian-
kowej i zdziecinniałej” [s. 9]. Oczywiście to, co zrozumiałe w toczących się przed stu już laty 
dyskusjach i w krytyce literackiej, wymaga zupełnie innego, na pewno bardzo sceptycznego wobec 
tych stwierdzeń, postępowania dzisiejszego badacza. w niektórych nowszych pracach literaturo-

* Jacek Lyszczyna – prof. dr hab., wydział Filologiczny, uniwersytet Śląski.
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znawczych pojawia się więc zupełnie odmienne od tradycyjnego spojrzenie na dzieło Sienkiewicza 
i takiego zamiaru nie kryje też już na wstępie autorka książki, pisząc: „Próbą takiego odczytania, 
świadomie odchodzącą od socjologicznych dociekań i publicystyki, jest także niniejsza książka” 
[s. 11].

barbara Szargot kwestionuje takie odczytanie tej powieści jako propagującej tradycyjny kon-
serwatyzm szlachecki z jego ideałem przywiązania do ziemi. i tak np. zwraca uwagę na widoczne 
tam nowe rozumienie rodziny widoczne w odejściu od myślenia w kategoriach rodu, równoupraw-
nienia kobiety i porzucenia patriarchalnego typu rodziny, a także w uznaniu kręgu przyjaciół za 
„rodzinę z wyboru”. dziwna także jest religijność Połanieckiego, pełna zwątpień i wahań, oparta 
nie na ślepym przywiązaniu do rytuału, refleksyjna i wyraźnie podlegająca ewolucji. inny rys tej 
powieści, niemieszczący się w tradycyjnej, konserwatywnej wizji świata, to – jak zauważa autorka 
– wszechobecność śmierci, która ciągle czai się gdzieś w pobliżu i nie daje o sobie zapomnieć, 
poczynając od śmierci Litki, która właściwie stała się początkiem trwałego złączenia się głównych 
bohaterów.

Niezgodność z tradycyjnie rozumianą „połaniecczyzną” widoczna jest także w stosunku tej 
powieści do życia wiejskiego, któremu to problemowi autorka książki poświęca osobny rozdział, 
dokumentujący m.in. niechęć Sienkiewicza do wsi. to nie tylko kwestia galerii postaci głupców 
i utracjuszy, którą otwiera przecież ojciec maryni – pan Pławicki, a której wielu kolejnych przedsta-
wicieli pojawia się na kartach powieści. w utworze Sienkiewicza wieś to miejsce, w którym każde 
dziwactwo staje się wnet godną szacunku ekscentrycznością, a powtarzane po wielekroć głupstwo 
– szacowną, godną uwagi opinią czy wręcz uznaną prawdą. Rzecz w tym, że – jak wielokrotnie 
czytamy to napisane wprost w powieści Sienkiewicza – życie wiejskie sprzyja po prostu lenistwu 
i nieróbstwu właścicieli dworków i ich – delikatnie mówiąc – niegospodarności. i ta właśnie obawa, 
czy po latach zamieszkania tam i przynależności do takiej społeczności, nie stanie się też taki sam, 
sprawia, że Połaniecki długo nie widzi tam dla siebie miejsca. Oczywiście czytelnik może te obawy 
zlekceważyć – wiemy, że Połaniecki jest człowiekiem nowej epoki, innym, aktywnym i wieś także 
w przyszłości nie będzie jego jedynym polem aktywności, zauważmy, że decyzja o osiedleniu się 
na przyszłość w krzemieniu wiąże się z odwrotną niż w tradycyjnym szlacheckim konserwatyzmie 
zależnością – to nie wieś jest siedliskiem tradycyjnych wartości, które powinni wszyscy przyjąć. 
tradycyjny, dotychczasowy model musi odejść – warunkiem pomyślnej przyszłości jest przecież 
przemiana wsi i jej tradycyjnej gospodarki, wprowadzenie nowoczesnych metod przez Połaniec- 
kiego, człowieka myślącego już w sposób nowoczesny, ukształtowanego przez miasto.

tak naprawdę więc w powieści odchodzimy daleko od tak żywej jeszcze sto lat wcześniej na 
gruncie sentymentalizmu apologii natury i tęsknoty za życiem wiejskim, którą zresztą sparodiował 
sam Sienkiewicz w przytoczonym w książce wierszu [s. 295–296]. Nie można uznać jej po prostu 
za kontynuację idyllicznych marzeń, snutych w polskiej poezji od czasów Jana kochanowskie-
go. Albo jeszcze inaczej – takie tęsknoty traktowane tam są jak marzenia, z których nierealności 
zdajemy sobie sprawę. Autorka łączy to z mitem swojskości minionych czasów, niemożliwych do 
odzyskania, którego wyrazem był także Pan Tadeusz. Na dowód przytacza nieprzypadkowe chyba 
zbieżności pomiędzy obydwoma tekstami – już sam początek to w obydwu przypadkach przyjazd 
głównego bohatera do dworku, z którym wiążą się wspomnienia z dzieciństwa. Jeszcze bardziej 
wymowne jest, zdaniem barbary Szargot, zakończenie obydwu utworów. kończą się one bowiem 
podobną baśniową formułą, że narrator szczęśliwie zakończonej opowieści „miód i wino” pił z jej 
bohaterami, a więc w ten sposób niejako odrealnia ją. tak jak mickiewicz przeciwstawiał wyidea-
lizowany świat Pana Tadeusza paryskiej rzeczywistości emigracyjnych kłótni i swarów „na pary-
skim bruku”, tak też Sienkiewicz, który „był profesjonalistą i jeśli wysłał taki sygnał do czytelnika, 
uczynił to w jakimś celu” [s. 46] – przeciwstawiając ten baśniowy obraz szczęścia „rzeczywistości 
dziewiętnastowiecznej, której nie akceptował” [s. 46]. i dalej czytamy słowa, które chyba najbar-
dziej oddają istotę rzeczy:
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dlatego właściwa rodzina Połanieckich, która pojawia się na samym końcu, jest wynikiem prze-
tworzenia tradycji i stworzenia nowego – obyczaju i układu społecznego [s. 46].

i to chyba właśnie jest istotą tej powieści odczytywanej dziś – elementy tradycji nie są w niej 
przytaczane jako nakaz poddana się dawnym obyczajom i rytuałom, ale proponowane tylko wtedy, 
gdy autor widzi w nich pożyteczny budulec nowego świata. Postęp społeczny i techniczny jest dla 
niego czymś oczywistym, z szacunkiem natomiast traktuje te wartości, które mogą być oparciem 
dla człowieka poddanego ciągłej presji nowoczesności.

Ale pojawia się jeszcze jeden problem, już zresztą sygnalizowany – stosunku do romantycz-
nych pojęć i ideałów. Nie chodzi tu tylko o wskazane wcześniej, bynajmniej nie polemiczne, nawią-
zania do Pana Tadeusza (a nie od rzeczy będzie tu przypomnienie innych utworów Sienkiewicza, 
zwłaszcza Latarnika). Nie trzeba tu szczegółowo przypominać, że już od dawna zwracano uwagę, 
iż przeciwstawianie literatury okresu pozytywizmu i romantycznej nie ma sensu, a wystąpienia 
programowe i bojowe nastawienie krytyki literackiej inaczej wygląda z historycznoliterackiego 
dystansu, gdy bardziej obiektywnie i sprawiedliwie możemy ocenić konkretne wystąpienia.

inaczej mówiąc, książka barbary Szargot, będąca nowym odczytaniem powieści Sienkie-
wicza, sprowadzonej już przed ponad wiekiem do roli ideologicznego sztandaru, jest kolejnym 
argumentem za pojawiającą się w ostatnich latach koncepcją dziewiętnastowiecznej literatury 
jako pewnej złożonej całości, w której oczywiście współistnieją i rywalizują ze sobą rożne nur-
ty i propozycje artystyczne. takie rozumienie procesów literackich pozwala widzieć w Rodzi-
nie Połanieckich nie manifest społecznego konserwatyzmu czy też – jak tłumaczono to czasem 
– niezbyt udaną powieść Sienkiewicza, ale kolejne ogniwo rozwijającej się w XX stuleciu pol-
skiej literatury i widzieć np. jej związki z rozwijającą się na boku „wielkiego” romantyzmu – 
zwłaszcza w literaturze krajowej od lat czterdziestych – literaturą biedermeieru, w której znaleźć 
możemy podobne „małe” ideały i pragnienia bohaterów, w powieści Sienkiewicza współistniejące 
już z nowymi tendencjami. i dlatego książka barbary Szargot przekonuje nas, że zawsze war-
to na nowo przeczytać utwory, o których wydawałoby się, że od dawna wszystko już wiadomo. 

NiezNANe ReJONy POLSkO-ŻydOwSkieJ tOPOgRAFii

(eugenia Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty,  
wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, kraków 2013, ss. 336)

mONikA AdAmczyk-gARbOwSkA*

w 1992 r. ukazała się pierwsza książka eugenii Prokop-Janiec pt. Międzywojenna literatura 
polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, stanowiąca wówczas novum w literaturo-
znawczych badaniach judaistycznych w Polsce i na świecie. w tej chwili jest to już praca klasycz-
na, która zaowocowała studiami innych badaczy i do której odwołują się autorzy z wielu krajów 
(została także wydana w wersji angielskiej). Autorka pozostała w znacznej mierze wierna tematyce 
literatury polsko-żydowskiej, choć nie ograniczała się tylko do niej w ciągu ostatnich kilkunastu 

* monika Adamczyk-garbowska – prof. dr hab., uniwersytet marii curie-Skłodowskiej w Lub-
linie.
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lat. Jej poprzednia książka z 2004 r. to Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta 
Wasilewskiego, imponujące pod względem zawartości i objętości studium, w którym przedstawia 
twórczość tego krytyka literackiego o poglądach nacjonalistycznych w kontekście współczesnych 
teorii nacjonalizmu. 

Najnowsza książka krakowskiej polonistki Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty 
zawiera wielostronną interdyscyplinarną prezentację kultury żydowskiej w języku polskim, przy wy-
korzystaniu m.in. najnowszych metodologii stosowanych w studiach kulturowych. Jest to niezwykle 
cenny zbiór artykułów układających się w spójną całość. Autorka wychodzi od definicji kategorii 
pogranicza we współczesnych studiach żydowskich, a następnie wykorzystuje ją do przedstawienia 
wybranych „topografii”, czyli miejsc, miast i instytucji odgrywających znaczenie w zakreślonych 
przez nie ramach. w czterech artykułach zebranych w dziale Topografie: Miejsca, miasta, instytucje 
odkrywa przed czytelnikiem niemal zupełnie dotąd nieznane obszary, takie jak np. polsko-żydowska 
prasa sensacyjna czy tematyka polsko-żydowska w londyńskich „wiadomościach”.

kolejna obszerna część tomu zatytułowana Teksty i translacje zawiera rozdziały dotyczące 
wybranych autorów (Aniela kallas i Salomon Spitzer), gatunków (powieści w odcinkach, opowie-
ści palestyńskie dla dzieci, topika biblijna w poezji, publicystyka) oraz recepcji literatury jidysz 
w Polsce (Szolem Alejchem w kontekście publiczności polsko-żydowskiej). charakter syntety-
zujący ma ostatnia część tomu zawierająca dwie rozprawy o charakterze teoretyczno-metodolo-
gicznym, dotyczące możliwości zastosowania paradygmatu postkolonialnego w badaniach kulturo-
wych relacji polsko-żydowskich oraz nowych perspektyw badawczych. książkę zamyka obszerna, 
wielojęzyczna bibliografia. 

część tekstów ukazała się wcześniej w czasopismach i tomach zbiorowych po polsku lub 
angielsku, ale została opracowana na nowo na potrzeby tego wydania. trzy teksty nie były dotąd 
publikowane w żadnej postaci. 

książka eugenii Prokop-Janiec to swoisty przewodnik, odkrywający przed czytelnikiem nie-
znane niemal i niedawno odkryte przez autorkę zjawiska, prowadzący do tych, które już wcześniej 
dobrze poznała i ukazujący jak wiele jeszcze zjawisk i obszarów zasługuje na zbadanie. Autorka 
postuluje zastosowanie nowych metod analitycznych do opisu twórczości literackiej pogranicza 
polsko-żydowskiego, przy jednoczesnym pogłębianiu solidnych badań źródłowych. za najlepszy 
sposób dla takiego opisu uznaje studia kulturowe. Jest to nowatorskie podejście, tym bardziej że 
niektórzy inni autorzy zajmujący się tematyką żydowską w literaturze polsko-żydowskiej ograni-
czają się do rejestru nazwisk, tytułów i zjawisk lub też opisowego przedstawienia występujących 
w nich tematów i wątków. Osadzenie w ramach studiów kulturowych rozwiązuje też w pewnym 
stopniu problem wartościowania, niwelując podział na literaturę elitarną i popularną, zachęcając do 
zajęcia się takimi dotychczas peryferyjnymi zjawiskami, jak twórczość dla dzieci i młodzieży (oraz 
amatorska twórczość młodocianych), twórczość publicystyczna czy nawet kalendarze i podręczniki 
szkolne. Sama autorka pokazuje jak można przeprowadzić taką analizę w niezwykle ciekawych 
tekstach o klasie szkolnej jako polsko-żydowskiej strefie kontaktu czy międzywojennej polsko- 
-żydowskiej powieści w odcinkach. 

wielkim atutem autorki jest fakt, że orientuje się znakomicie w literaturze przedmiotu i odwo-
łuje się do badań w innych językach, zwłaszcza angielskim. czyta je wnikliwie i twórczo, wpro-
wadzając je na grunt polski. Odwołuje się do prac historyków literatury, takich jak dan miron czy 
benjamin Harshav, teoretyków (zwłaszcza itamar even-zohar, Sander L. gilman) i historyków 
(moshe Rosman). Już sam ten fakt świadczy o erudycji autorki i umiejętności włączenia do badań 
literaturoznawczych ujęć z innych dyscyplin. 

eugenia Prokop-Janiec zabiera nas w fascynującą wędrówkę po polsko-żydowskim pograni-
czu, które pojmuje jako terytorium zarazem symboliczne – umiejscowione między biegunami erec 
izraela i diaspory – i rzeczywiste, obejmujące „odrębne mikroprzestrzenie żydowskie”. Jej zda-
niem nie można postrzegać tego pogranicza „jako geograficznie umiejscowionej, ciągłej strefy, lecz 



667Pogłosy

jako sieć – układ wielu punktów czy węzłów dających się zlokalizować na rozmaitych obszarach 
i terytoriach” [s. 8]. Odwołując się do swoich wcześniejszych badań, zaznacza, że jej celem jest 
dopełnienie ówczesnego opisu, ale także ukazanie go na nowo, „prze-pisanie” w świetle nowych 
ujęć i koncepcji, które od tamtego czasu powstały. dopełnienie obejmuje także uwzględnienie ty-
pów tekstów, dawniej uznawanych za mało poważne, znajdujących się na marginesie, a obecnie 
cieszących się zainteresowaniem uczonych. 

za najważniejszy krąg polsko-żydowskiego pogranicza eugenia Prokop-Janiec uznaje pra-
sę żydowską, która stanowiła już podstawowe źródło jej wcześniejszych badań, jako że właśnie 
w prasie ukazywała się większość tekstów prozaików i poetów polsko-żydowskich okresu między-
wojennego. Ale podczas gdy w pierwszej książce koncentrowała się głównie na takich wiodących 
polsko-żydowskich pismach, jak „Nasz Przegląd”, „chwila” czy „Opinia”, tutaj zapuszcza się na 
inne tereny, takie jak sensacyjny dziennik „5-ta Rano” czy „wolnomyśliciel Polski” i londyńskie 
„wiadomości”, które nie były pismami adresowanymi jedynie do żydowskich odbiorców. z kolei 
do nowych kręgów gatunkowych i tematycznych nieobecnych we wcześniejszych pracach należą 
twórczość dla dzieci i kobieca powieść asymilatorska. 

zatrzymajmy się na chwilę nad tekstem pt. Klasa szkolna jako polsko-żydowska strefa kon-
taktu, jednym z najbardziej oryginalnych w tym tomie i dającym dobre wyobrażenie o warsztacie 
autorki i jej interdyscyplinarnym podejściu. eugenia Prokop-Janiec zaczyna swoją opowieść od 
wybranych fotografii z albumu I ciągle widzę ich twarze, będącego rezultatem znanej akcji zbiera-
nia fotografii Żydów zainicjowanej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez Fundację 
Shalom. Pośród nich znajduje się wiele wizerunków dotyczących codziennego życia uczniów oraz 
uroczystości szkolnych. gdyby nie podpisy pod zdjęciami zazwyczaj trudno byłoby odróżnić ucz-
niów żydowskich od nieżydowskich. Jako że często na zdjęciach figurują osoby nieznane z imienia 
i nazwiska, na potrzeby kolekcji zaznaczano, które spośród dzieci i nauczycieli są Żydami. Jak za-
uważa autorka „ten typ wskazania w oczywisty sposób wpisuje się w ruch rozróżniania, wyróżnia-
nia, rozdzielania, wyłączania, który może przybrać radykalną formę naznaczenia […]. konieczność 
takiego oznaczenia/naznaczenia Żydów – zewnętrznie nieodróżniających się w żaden oczywisty 
sposób od Polaków – sygnalizuje nowoczesny status różnicy żydowskiej i te kłopoty z nią, których 
sceną stała się nowoczesna szkoła” [s. 49]. A zatem są oni wtórnie wyodrębniani z całości. 

Podobnie dzieje się w źródłach pisanych, do których odwołuje się eugenia Prokop-Janiec, a są 
to przede wszystkim teksty o charakterze autobiograficznym i wspomnieniowym. Niektóre z nich, jak 
Miesiące kazimierza brandysa czy Autoportret z pamięci Henryka Voglera zawierają także fotografie 
ze szkolnych lat służące jako swoiste klisze pamięci. Autorka zestawia „szkolne” obrazy i teksty, 
wychodząc z założenia, że szkoła publiczna stanowiła ważną przestrzeń wzajemnych kontaktów pol-
sko-żydowskich. Omawia ją następnie w dwu perspektywach: jako zjawisko kulturowe oraz doświad-
czenie osobiste. w tej pierwszej perspektywie wyróżnia kilka charakterystycznych cech, m.in. niesy-
metryczność pozycji obu grup w odniesieniu do wartości i wzorów stykających się ze sobą kultur.

kontakty szkolne to stosunkowo nowe zjawisko, jako że wcześniej ograniczały się one – jeśli 
chodzi o sferę publiczną – do placu targowego, sądu czy ulicy. Popularność polskich szkół, zwłasz-
cza powszechnych, wśród Żydów była podyktowana często względami ekonomicznymi, ale nie 
bez znaczenia były też kwestie światopoglądowe w coraz bardziej różnicującym się pod względem 
językowym, religijnym i politycznym świecie żydowskim. w polskiej szkole dzieci nieżydow-
skie poznawały własną kulturę, z kolei dla dzieci żydowskich oznaczało to proces akulturacji lub 
transkulturacji. bliżej autorka ilustruje wzajemne kontakty na podstawie tekstów dotyczących do-
świadczeń w szkołach w galicji pióra zygmunta Nowakowskiego i Juliana Stryjkowskiego. wy-
biera ich utwory o profilu autobiograficznym ukazujące dorastanie dwóch chłopców – polskiego 
i żydowskiego. Rozszerza również pole widzenia, poddając analizie wybrane autobiografie z kolek-
cji tekstów nadesłanych na konkursy zorganizowane niedługo przed ii wojną światową przez Ży-
dowski instytut Naukowy w wilnie (obecnie yiVO institute for Jewish Research w Nowym Jorku) 
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oraz szkolne wspomnienia polskich pisarzy z wydanego w 1958 r. mało znanego tomu Kredą na 
tablicy. Na plan pierwszy we wspomnieniach żydowskich wysuwają się różnice religijne, będące 
nierzadko źródłem lęku. z drugiej strony pojawia się często motyw fascynacji językiem i literaturą 
polską. Jeśli chodzi o polskie wspomnienia autorka skupia się na tych autorstwa bohdana czeszki 
i Stanisława Ryszarda dobrowolskiego, skrajnie różnych od wspomnień żydowskich i raczej ideali-
zujących przeszłość w kontekście różnic między uczniami z różnych grup etnicznych i religijnych. 
A zatem klasa szkolna jawi się jako „obszar doświadczania niepokojącej ambiwalencji: Żydzi i Po-
lacy są w niej jednocześnie razem i osobno, połączeni i rozdzieleni. Jest miejscem eksponowania 
kulturowych różnic, ale też pokonywania kulturowego dystansu; izolacji, lecz zarazem wyłaniania 
przejść i synaps łączących izolowane światy. to obszar działania mechanizmów inkluzji i ekskluzji, 
aktywizowania czynników więzi i separacji. ten tryb łączenia i dzielenia charakterystyczny jest dla 
działania mechanizmów pogranicza” [s. 74–75].

książka jest znakomicie napisana i starannie zredagowana. godnym uwagi zabiegiem nada-
jącym jej charakter poniekąd przewodnika jest wypunktowanie na początku każdego tekstu naj-
ważniejszych zagadnień. także podział na podrozdziały sprzyja i tak już klarownej kompozycji. 
ta tendencja do zachowania porządku jest tylko czasami może zbyt daleko posunięta poprzez 
zamykanie niemal każdego tekstu fragmentem zatytułowanym „Podsumowanie”. wprowadza to 
pewną monotonię, a poza tym wydaje się zbędne, zwłaszcza w ostatnim tekście, który i tak stanowi 
w znacznej mierze podsumowanie całości. 

z drobniejszych uwag warto zauważyć, że książka Aleksandra Hertza ukazała się w Paryżu 
w 1961 r., a zatem na początku lat sześćdziesiątych, a nie „u schyłku lat pięćdziesiątych XX wieku” 
[s. 9]. Autorka korzysta z pierwszego wydania krajowego z 1988 r. zapewne przez przeoczenie 
w indeksie nazwisk zabrakło moshe Rosmana, wybitnego izraelskiego historyka, do którego nie-
jednokrotnie odwołuje się autorka. 

chociaż książka jest mocno osadzona w badaniach judaistyczno-polonistycznych, powinna 
zainteresować czytelników także spora kręgu studiów żydowskich, bowiem wiele z przedstawio-
nych przez eugenię Prokop-Janiec koncepcji i zaprezentowany przez nią sposób interpretacji moż-
na zastosować także do analizy innych kręgów kulturowych i językowych.

męSkOŚć w StANie wOJNy*

(tomasz tomasik, Wojna – Męskość – Literatura, Akademia Pomorska w Słupsku, 
Słupsk 2013, ss. 359)

tOmASz kALiŚciAk**

książka tomasza tomasika Wojna – Męskość – Literatura wpisuje się wyraźnie w interdyscy-
plinarny nurt badań kulturowych poświęconych problematyce męskości. w euroatlantyckiej tradycji 
humanistycznej badania te określane są mianem studiów męskich (Men’s Studies), które w okresie 

* Praca naukowa sfinansowana ze środków Narodowego centrum Nauki, realizowana w ramach 
projektu „męskość w literaturze i kulturze polskiej od XiX wieku do współczesności”. Projekt nr 
2013/08/A/HS2/00058.

** tomasz kaliściak – dr, uniwersytet Śląski w katowicach.
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lat 80. i 90. XX wieku zaczęły wyłaniać się z wcześniejszych badań feministycznych i genderowych. 
O ile jednak polska krytyka feministyczna i studia kobiece znalazły w ostatnich dwu dekadach sporą 
reprezentację i zdążyły już, choć nie bez oporu, zadomowić się w obszarze polskiej akademii, o tyle 
polskie studia nad męskością nie doczekały się wyraźnego etapu rozwoju, choć można zauważyć 
w ostatnich latach rosnące zainteresowanie. wynika to być może z faktu, że androcentryczny model 
polskiej akademii nie przepracował do końca osiągnieć i rozpoznań krytyki feministycznej oraz stu-
diów nad płciami kulturowymi (Gender Studies), bez których nie sposób wyobrazić sobie rozwoju 
badań nad współczesną męskością. książka tomasza tomasika wypełnia tę lukę, trafiając w sed-
no polskiej kultury narodowej. Autor podejmuje bowiem rozważania nad męskością w odniesieniu 
do polskiej tradycji kulturowej, która przez wiele stuleci wywierała istotny wpływ na kształt mę-
skiej tożsamości. wprawdzie uczony koncentruje się docelowo na obrazie męskości kulminującym 
w okresie ii wojny światowej, to jednak nie sposób nie zauważyć, że ten militarny model męsko-
ści, pomimo jego kryzysu widocznego w kolejnych dekadach XX wieku, w dużej mierze pokutuje 
w społecznej świadomości wielu pokoleń Polaków do dzisiaj. z tego punktu widzenia książka to-
masza tomasika wydaje się więc lekturą obowiązkową i podstawową, nie tylko dla kulturoznawców 
skoncentrowanych wokół zagadnień męskości, ale także dla historyków i literaturoznawców.

monografia tomasza tomasika składa się z dwóch części. w pierwszej części Mity i ideolo-
gie autor dokonuje historycznego (od kultury antycznej aż po modernizm i dwudziestolecie mię-
dzywojenne) przeglądu procesów wpływających na kształtowanie się modelu męskiej tożsamości 
militarnej, określając tym samym teoretyczne podstawy drugiej części zatytułowanej Konfrontacje, 
w której znajdują się osobne studia interpretacyjne poświęcone twórczości wybranych poetów i pi-
sarzy wojennego pokolenia (bojarski, kamiński, baczyński i gajcy). 

Na początku należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że autor, będąc w zgodzie z perspektywą 
konstruktywistyczną w badaniach humanistycznych (głównie socjologicznych i antropologicz-
nych), konsekwentnie postrzega męskość nie tylko jako konstrukt społeczny, lecz również, a może 
przede wszystkim, jako konstrukt ideologiczny, przy czym należy od razu zaznaczyć, że nie cho-
dzi tu o populistycznie rozumiane znaczenie ideologii jako fałszywej, politycznie zmanipulowanej 
świadomości, lecz o zbiór uwarunkowanych historycznie, kulturowo i społecznie przekonań i idei, 
kształtujących przestrzeń symboliczną. to bardzo ważne rozpoznanie, stawia bowiem kres jało-
wym sporom o naturalność pojęcia płci oraz wynikającej z niej tożsamości. męskość, podobnie jak 
i kobiecość, od zawsze odzwierciedlają społeczne wyobrażenia określonej kultury, świadczą o tym 
chociażby wszelkie mity założycielskie. tak pojęta ideologia męskości, zdaniem badacza, wyłania 
się również z literatury, która uchodzi za jeden z jej najtrwalszych nośników. Splata ona ze sobą 
idee męskości i wojny, konstytuując normatywny wzorzec męskiej tożsamości militarnej.

Autor podkreśla, że znane w kulturze krwawe rytuały inicjacyjne męskości polegają na so-
cjalizacji mężczyzn do życia w wojnie, kształtują ducha walki i nieustającej rywalizacji. wszel-
kie ideologie państwowe budowały swoją pozycję na przekonaniu, że o sile narodu i przetrwaniu 
świadczy militarne przygotowanie mężczyzn do walki z wrogiem. w ten sposób, zdaniem badacza, 
męskość została ideologicznie związana z definicją narodu. tomasik dowodzi zatem, że wojna 
jest „wynalazkiem” męskiej wyobraźni i warunkiem koniecznym męskiej tożsamości. Postrzegana 
była w wielu kulturach jako naturalne doświadczenie integrujące męskość, zasadzające się na bra-
terstwie krwi i broni. uczony wyraźnie podkreśla homospołeczny charakter wojny jako wielkiej 
męskiej przygody, która kształtuje twardy charakter. za tymi mitami i wyobrażeniami wojny kryje 
się ideologicznie zmanipulowana wizja męskości, którą tomasik przekonująco demaskuje. mani-
pulacja ta polega bowiem na skrywaniu negatywnych – psychicznych, moralnych i społecznych 
– konsekwencji wojennej mobilizacji mężczyzn. wojna jest więc kulturowym przymusem dokony-
wania przemocy wobec innych.

zdaniem badacza, stan wojny pociąga za sobą „mechanizm rozłączenia”, powodując rady-
kalną polaryzację ról płciowych: na „żołnierską w przypadku mężczyzn i cywilną w przypadku 
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kobiet” [s. 49]. Oznacza to, że wojna narzuca mężczyznom i kobietom odmienne role. mężczyzna- 
-wojownik sytuuje się po stronie ofiarniczej śmierci, kobieta walczy o prawo do życia

w opinii tomasika męskość jest konstruktem społecznym historycznie i kulturowo zmiennym. 
uczony dokonuje więc przeglądu koncepcji męskości w tradycji homeryckiej i tyrtejskiej starożyt-
nej grecji, by ukazać jej transformacje w tradycji etosu rycerskiego doby Średniowiecza. w kultu-
rze polskiej wzorzec męskości militarnej znalazł odzwierciedlenie w micie sarmackiego wojowni-
ka, manifestującym się w kulcie męstwa (virtus), i zdaniem badacza trwał nieprzerwanie w różnych 
odmianach do XX wieku, pełne rozwinięcie znajdując w okresie romantyzmu. Przez cały ten okres 
rozwoju krystalizował się model męskości oparty na „ideologicznej triadzie”, łączącej męskość 
z wojną i terrorem bohaterstwa, i stanowiącej matrycę polskiego patriotyzmu. model ten został 
nieco osłabiony w epoce pozytywizmu, odrodził się jednak w dobie modernizmu, wzmocniony 
dodatkowo paniką wynikającą z licznych przekonań o degeneracji społeczeństw. 

Pokolenie 1920 było, zdaniem tomasika, pierwszą generacją, która skupiła na sobie dokonu-
jące się na przestrzeni całego XiX wieku przemiany męskości, związane ze zdobyczami nowoczes-
ności, a także z doświadczeniem ii wojny światowej, przypadającej na okres młodości. zdaniem 
licznych reprezentantów tego wojennego pokolenia wojna naznaczyła ich traumatycznym piętnem, 
podważającym poczucie męskiej tożsamości. w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w latach 
wojennych utrwalił się wzorzec męskości bohaterskiej i ofiarniczej zarazem, utrwalony przez tra-
dycję romantyczną w jej różnych odmianach. badacz wyróżnia heroiczną, rycerską, sarmacko- 
-sienkiewiczowską, napoleońską, legionową, ułańską i powstańczą, która w polskich warunkach 
osiągnęła status „męskości hegemonicznej”, czyli dominującej w relacjach społecznych. druga 
wojna światowa obnażyła tragiczne i terroryzujące oblicze męskości militarnej.

Autor wymienia cztery typy postaw realizujących wzorzec męskości militarnej: żołnierz 
kampanii wrześniowej, partyzant, poeta-żołnierz oraz żołnierz polski na frontach drugiej wojny 
światowej. Figura poety-żołnierza stała się najbardziej dominującym wzorcem męskości, do jej 
umocnienia przyczyniły się twórczość i legenda krzysztofa kamila baczyńskiego, a także wac-
ława bojarskiego, Andrzeja trzebińskiego, tadeusza gajcego, czy zdzisława Stroińskiego. Jest 
ona syntezą dwóch porządków obywatelskich: męskości wyrażającej się w słowie oraz męskości 
wyrażanej za pomocą czynu, a także dwu porządków płciowych: chłopięcej kobiecości zderzonej 
z brutalną męskością militarną. zdaniem uczonego zderzenie tych dwu porządków przyczyniło 
się do dramatyzacji wewnętrznego konfliktu, który stał się jednym z największych doświadczeń 
pokolenia Kolumbów. 

tomasik wiele uwagi poświęca przedwojennemu programowi „wychowania państwowego”, 
uwzględniając wpływ sokolstwa, harcerstwa, a także ideologii nacjonalistycznych, które w sposób 
wyraźny umacniał istniejący model męskości militarnej. w tej państwowej kampanii pedagogicz-
nej niemałą rolę odegrała literatura zarówno należąca już do klasyki polskiego romantyzmu, jak 
i literatura popularna w formie powieści dla młodzieży.

Przykład wacława bojarskiego, redaktora „Sztuki i Narodu”, dobrze pokazuje jak potężny 
wpływ na wychowanie męskiej młodzieży miała ideologia męskości militarnej. Autor, analizując 
jeden z najgłośniejszych utworów bojarskiego, Ranny różą, stwierdza, że tytułowe „zranienie” 
polega na „bolesnym przeżyciu bankructwa mitów, wokół których organizowała się chłopięca wy-
obraźnia: mitu wojny jako zdarzenia kształtującego „prawdziwy” męski charakter i mitu żołnierza 
jako ideału męskości” [s. 179]. badacz z pełną konsekwencją ukazuje bojarskiego jako ofiarę ideo-
logii męskości żołnierskiej.

tomasz tomasik podejmuje również interpretację Kamieni na szaniec, kanonicznej powie-
ści podziemnej Polski walczącej, która ukształtowała mit bohaterskiego i tragicznego żołnierza 
Ak oraz świadomość historyczną Polaków wielu pokoleń. w opinii autora jest ponadto powieś-
cią o dojrzewaniu męskości militarnej „wyodrębniającej się z pierwotnej, miękkiej” chłopięco-
ści i kobiecości. Przykładem owej charakterologicznej ewolucji jest tutaj droga „zośki”, bohatera 
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obdarzonego dziewczęcą urodą, który na skutek przyłączenia do walki wojennej przeistacza się 
w prawdziwego mężczyznę. uczony podkreśla ideologiczny wymiar mitu „obietnicy męskości”, 
który zasłania i fałszuje autentyczne dylematy tożsamościowe i etyczne młodych mężczyzn po-
stawionych w sytuacji zabijania czy tragizmu śmierci. Polemizuje tym samym z komentatorami 
(a w szczególności z opinią krystyny Heski-kwaśniewicz), którzy skłonni byli uznawać powieść 
kamińskiego za dokument wiernie ukazujący realizm i prawdę wojennej rzeczywistości. badacz 
obnaża jego destrukcyjne i demoralizujące działanie, którego efektem była jeśli nie śmierć to trwałe 
psychiczne okaleczenie. Powieść ta, figurująca w kanonie lektur szkolnych, przez wiele lat podtrzy-
mywała ofiarniczy i militarny model męskości.

twórczość krzysztofa kamila baczyńskiego odczytuje tomasik w odniesieniu do modelu 
„kobiecej” męskości, której źródeł szuka w analogii z Juliuszem Słowackim. w pewnym sensie 
występuje on przeciwko bohaterskiej hagiografii baczyńskiego, którą po jego śmierci ukształtowali 
badacze, wedle której młody i wrażliwy poeta ochoczo rzucił się do zbrodniczej walki wojennej. 
uznaje ją za fałszywy punkt wyjścia, dostrzegając normatywną kwestię pokoleniowego przymusu, 
jakiemu poddani bywali młodzi poeci urodzeni około 1920 roku i przymus wzmocniony dodatko-
wo potrzebą rekompensaty związanej silnie z tradycją romantyczną i niedopełnieniem wielkich 
romantyków – Słowackiego i mickiewicza – którzy nie wzięli czynnego udziału w powstaniu listo-
padowym. tylko taki wybór roli dawał poetom poczucie pełni męskości, a co za tym idzie – pełni 
człowieczeństwa. ten mit „pełnego człowieka”, mężczyzny spełniającego się w boju, był zdaniem 
badacza „fałszywym i destrukcyjnym mitem męskości” [s. 232]. baczyński w swojej twórczo-
ści wielokrotnie zaznaczał dystans wobec propagowanej wówczas wizji bohaterstwa opartego na 
przemocy i kulcie siły. Nie akceptował w pełni owej ideologicznej triady, o której pisze uczony. 
w twórczości baczyńskiego dostrzega on wysoce wysublimowany ideał męskości, znajdujący od-
zwierciedlenie w figurze anioła-rycerza. wojna w twórczości baczyńskiego nie ma w sobie nic 
z męskiej przygody, jest ciemną mocą przynoszącą śmierć, okaleczenie, traumę, degradację ludz-
kich ideałów. wyraża „dramat męskości zranionej przez wojnę i przez konsekwencje poddania 
się presji etosu żołnierskiego” [s. 245]. w perspektywie badacza baczyński jest poetą o rozdartej 
czy wręcz rozdwojonej tożsamości, poetą rozdartym pomiędzy sprzeczne role: poety i żołnierza. 
Autor dostrzega w twórczości baczyńskiego nurt, który określa mianem „siły słabości”, a który 
zrywałby z polaryzacją słabości i siły, znamionującą etos męskości militarnej. ujawnia, że za rolą 
ochoczego żołnierza, manifestującą się za pomocą siły, agresji i przemocy, skrywa się utajony lęk, 
wynikający z poczucia słabości. i odwrotnie, słabość postrzegana jako konflikt wewnętrzny, dyle-
mat czy wahanie, wynika z silnego poczucia wartości moralnych i etycznych wpisanych w ideał 
humanistycznego człowieczeństwa.

interpretując twórczość gajcego, tomasz tomasik dochodzi do wniosku, iż „psychologia woj-
ny obnaża antyhumanitarny rys ideologii żołnierskiej, w której «prawdziwą» męskość postrzega się 
tylko w kategoriach siały i twardości” [s. 295]. wojna w ujęciu gajcego „nie jest sceną męskiego 
bohaterstwa, tylko sceną ludzkiego strachu przed śmiercią” [s. 296]. uczony zauważa, że obecne 
w jego twórczości elementy wskazujące na metafizykę kobiecości ocalającej, są jedną z dróg wy-
zwolenia się deprawującej ideologii męskości żołnierskiej.

monografia tomasza tomasika posiada ogromną wartość dokumentacyjną, autor zgromadził 
obszerną literaturę przedmiotu, sięgnął nie tylko do prac historyków literatury, ale także do prac 
z zakresu antropologii, socjologii, politologii, filozofii, kulturoznawstwa, ukazując problematykę 
polskiej męskości militarnej na tle krajobrazu kulturowego i historycznego całej europy. uzmy-
sławia ona, jak wciąż niewiele wiemy o kulturowych sposobach konstruowania licznych odmian 
męskości, pomimo iż kategoria ta tkwi w centrum polskiej kultury.
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