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Słowo wstępu

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Inter Artes”, rocznika wydawanego 
przy Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-
-Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pismo kieru-
jemy do wszystkich zainteresowanych szeroko pojmowaną humanistyką i naukami 
społecznymi.

Pierwszy numer to jednocześnie pokłosie konferencji naukowej „Stare i Nowe. 
Oryginalność w działalności naukowej i artystycznej” zorganizowanej przez Koło 
Naukowe Studentów MISH KUL w maju 2013 r. Główny przedmiot rozważań 
uczestników sympozjum stanowiła opozycja stare/nowe i kwestia wprowadzenia 
nowych narzędzi i idei w metodach i teoriach naukowych, a także w działalności 
artystycznej. Najlepszym dowodem wagi i uniwersalności poruszonego na konfe-
rencji problemu jest różnorodność prezentowanych zagadnień: w numerze znaj-
dują się zarówno teksty poświęcone literaturze, jak i artykuły z zakresu filozofii czy 
psychologii.

Z myślą o kolejnych numerach serdecznie zapraszamy do współpracy filozofów, 
filologów, historyków, historyków sztuki, religioznawców i wszystkich, którym 
bliska jest refleksja humanistyczna.





Niniejsza rozprawa dotyczyć będzie rozważań nad oryginalnością średniowiecz-
nego romansu polskiego. Badania te są o tyle istotne, że romans średniowieczny 
łączony jest zazwyczaj z literaturą XVI wieku – wtedy to bowiem pojawił się na 
gruncie polskim. Problematyka średniowiecznych historii romansowych wydaje 
się być traktowana marginalnie; wśród ważniejszych publikacji na uwagę zasługu-
ją: Romans pseudohistoryczny w Polsce wieku XVI, 1926 r., Proza polska XVI wieku, 
1953 r. oraz Romans polski wieku XVI, 1962 r. J. Krzyżanowskiego; Wokół „Doświad-
czyńskiego”: antologia romansu i powieści, 1969 r. J. Jackla, Między poezją a wymo-
wą; konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, 1970 r. T. Michałowskiej. 
Brakuje natomiast nowszych opracowań tematu.

Polski romans średniowieczny, choć wywodzący się z bogatej tradycji staro-
żytnej, jest tworem niezależnym wobec niej nie tylko ze względu na podejmo-
waną tematykę i ukazywane wzorce osobowe, ale także chrześcijańskie morali-
zatorstwo.

Początków romansu należy upatrywać w czasach antycznych. Wiązały się one z roz-
wojem ówczesnej prozy wyrosłej z tradycji eposu, noweli. Starożytni nie stworzyli 
jednak odrębnego terminu na oznaczenie tego gatunku artystycznej prozy. Zazwy-
czaj używano określeń: erotikón drama (dramat erotyczny), sýntagma dramatikón 

Magdalena 
Falska

Rzecz o oryginalności romansu – 
przyczynek do rozważań
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(opowiadanie dramatyczne) czy diégema erotikón (opowiadanie miłosne).1 Po-
jęcia te nawiązywały do treści utworu. Opowieść bowiem zbudowana była według 
stałego schematu zawikłanej fabuły sentymentalno-przygodowej, przedstawiającej 
nieoczekiwane zmiany losu pary bohaterów, prezentującej siłę ich wzajemnych 
uczuć, a także pomyślne zakończenie różnorodnych przygód. Ze względu na te-
matykę, gatunek ten przeznaczony był głównie dla kupców, żeglarzy, rzemieślni-
ków, a zatem dla szerokiego grona niezbyt wymagających czytelników, nie zaś dla 
wąskich kręgów elity intelektualnej preferujących literaturę poważną czy uczoną 
poezję. Rozkwit romansu greckiego przypadł na przełom II i III w. n.e., a do naj-
bardziej znanych utworów należą m.in. Historia Chajreasa i Kalliroe Charitona  
(I/II w. n.e.), Historia Dafnis i Chloe Longosa (II w. n.e.). 

Za najdawniejsze sformułowanie poetyki romansu może być uznany fragment 
zawarty w De inventione Cycerona. Omawiając opowiadanie retoryczne, będące 
składnikiem mowy, wyróżnił on opowiadanie o czynnościach – narratio in negotiis 
posita oraz opowiadanie o osobach – narratio in personis posita. Zdaniem Cycerona

opowiadanie zajmujące się osobami ma to do siebie, że z niego, równocześnie ze zdarzeniem, 
samemu poznaje się także rozmowy i charaktery osób. Opowiadanie tego rodzaju winno 
mieć wiele wdzięku, na który składa się rozmaitość przedmiotów, przeciwstawianie różnych 
charakterów, poważność, łagodność, nadzieja, obawa, podejrzenie, tęsknota, udawanie, 
błąd, litość, zmiana losu, niespodziewana szkoda2.

Zdaniem niektórych badaczy, np. Tadeusza Sinki, przytoczony opis dotyczy struktu-
ry fabuły, na którą składają się wątki miłosne i przygody o dużym stopniu komplika-
cji, znajdujące z reguły łagodne zakończenie. W utworze zaś dominuje tonacja sen-
tymentalno-elegijna. Za wzór służyć mogą Etiopiki Heliodora (III w. n.e.), których 
budowa ściśle odpowiada scharakteryzowanemu przez Cycerona modelowi.3 Z ro-
mansów łacińskich należy wymienić Metamorfozy albo złotego osła Apulejusza z Ma-
daury (II w. n.e.).

W czasach nowożytnych nastąpił szybki rozwój romansu, zróżnicowały się też jego 
formy. We Włoszech ukształtowała się poetycka odmiana zwana romanzo, łącząca 
tradycje starożytnego eposu z konwencjami średniowiecznej epiki rycerskiej, elemen-
tami fantastyki i wątkami typowo romansowymi. Cytując za Teresą Michałowską:

Bohater romanzo stał się przede wszystkim „amantem” owładniętym gwałtownym uczu-
ciem i jemu to podporządkowującym swe działania. Zdarzenia składające się na fabułę mogły 
być różnorodne: smutne i wesołe; powinny wszakże odznaczać się prawdopodobieństwem, 
wyliczano więc: narodziny, śluby, zgony, pojedynki, turnieje, walki, morskie podróże, niespo-
dziewane spotkania i rozpoznania, itp. W ramach prawdopodobieństwa mogły się też mieścić 

1 E. Polaszek, Antyczny romans grecki, Wrocław 1986, s. 6.
2 M. T. Cyceron, Pisma filozoficzne, przeł. E. Rykaczewski, Poznań 1879, s. 430.
3 Za: T. Michałowska, Romans, [hasło w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałow-
ska, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990, s. 726.



11

Magdalena Falska

Rzecz  
o oryginalności 
romansu

fakty magiczne i cudowne.4

Podkreślano także, że poszczególne elementy planu przedstawionego powinny być 
logicznie ze sobą połączone, by cały utwór sprawiał wrażenie spójnego. 

Historia romansu polskiego zaczyna się na początku XVI w. w momencie, gdy 
na rynku drukarskim pojawiają się tłumaczenia prozą, jak również przeróbki śre-
dniowiecznych „historii”, przejmowanych z krążących po ówczesnej Europie  
łacińskich pierwowzorów lub też z ich wersji wernakularnych – zwłaszcza niemiec-
kich. Romans wyrósł zatem przede wszystkim z doświadczeń antycznej prozy nar-
racyjnej, z nowelistyki orientalnej, z historiografii oraz francuskich chansons de geste.

Już sama próba definicji gatunku jest problematyczna. W terminologii lite-
rackiej używano określeń historia czy fabula. Przyswojenie nazwy gatunkowej 
nie spowodowało jednak systematycznego wykładu teorii tego gatunku. Doku-
mentacja polskiego słowa romans pochodzi z końca XVII w. – używali go Stani-
sław Herakliusz Lubomirski w Rozmowach Artaksesa i Ewandra (1683) i Zbigniew 
Morsztyn w dedykacji Emblematów: Do Jaśnie Oświeconej księżnej J. M. P. Katarzyny 
Radziwiłłowej (1680)5. 

We wczesnej fazie romansu wyróżnić można trzy odmiany: pseudohistorycz-
ną (opowieści o bohaterach, legendarnych herosach lub doniosłych zdarzeniach 
historycznych, głównie z dziejów starożytnych), np. Historia Aleksandra Wielkie-
go (1510), błazeńsko-łotrzykowską (opowieści, których bohaterem była postać 
„niska”, np. wyglądający odrażająco niewolnik obdarzony niezwykłą mądrością 
życiową, inteligentny ludowy błazen), np. Rozmowy, które miał król Salomon Mą-
dry z Marchołtem grubym a sprosnym (1521) oraz rycerską (przygodowo-senty-
mentalne opowieści o wojennych przygodach rycerzy, losach zakochanych par), 
np. Historia wdzięczna o szlachetnej a pięknej Meluzynie (1569).

W późniejszej fazie romansu można zaobserwować kolejne wzorce strukturalne, 
takie jak: sentymentalno-przygodowy, epicki, historyczny i hagiograficzno-bio-
graficzny. Odmiana najbardziej popularna – sentymentalno-przygodowa – wy-
rosła zarówno z tradycji romansu antycznego, jak i z rozwijającego się romansu 
nowożytnego. Fabułę stanowiły burzliwe losy zakochanych w sobie od pierw-
szego wejrzenia bohaterów, którzy ostatecznie, po wielu przebytych przygodach, 
osiągali wspólne szczęście. Podstawowym wyznacznikiem działań głównej pary 
obdarzonych mądrością i dzielnością kochanków było ich silne uczucie, zaś los 
ich podporządkowany był zmiennym wyrokom Fortuny. W konwencji tej napisa-
ne zostały m. in. utwory takie jak Historia o Banialuce (1650) przypisywana Hiero-
nimowi Morsztynowi czy Nadobna Paskwalina (1655) Samuela Twardowskiego. 
Fabułę wariantu historycznego tworzyły wydarzenia dziejowe współczesne lub 
starożytne; liczne inspiracje czerpano z epopei Lukana Farsalia. Odmiana biogra-
ficzno-hagiograficzna zawierała „przykładne” biografie poddane jednak romanso-
wej stylizacji, jak np. Tobiasz wyzwolony (1683) S. H. Lubomirskiego.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Stałym elementem w romansach są pewne toposy, wśród których wyróżnić można 
m.in.: traktowanie miłości jako choroby, przepowiednie, wyrocznie, sny, ingeren-
cja bóstw, motyw rozłąki, postaci niezaspokojonych mężatek, postaci powierników, 
powiernic, wątek pozornej miłości, motyw arystokratycznego pochodzenia prota-
gonistów, szczęśliwe zakończenia.

Romans jako gatunek literacki, a także ze względu na zawarte w nim treści, wzbu-
dzał skrajne emocje. Wacław Potocki charakteryzował go jako „obszerną bajkę”6, ale 
już Łukasz Opaliński w Polonia defensa (1648) wypowiadał się bardzo krytycz-
nie o romansach, twierdząc, że są to „płody dowcipne frantów i szkodliwe książ-
ki”7, opowiadające „o rozpustnych obyczajach panien, tajonych przed rodzicami 
rozmowach z gachami, o pokątnych listach, schadzkach nocnych, o całunkach, 
ucieczce i porwaniu bez żadnego gwałtu”, które swoją treścią „szerzą zarazę wśród 
dzieci i zabijają młodzież”; zaś romansopisarzy europejskich określał mianem „li-
chych bajarzy”. S. H. Lubomirski natomiast w Rozmowach Ewandra i Artaksesa do-
cenił zalety gatunku – zwłaszcza współczesnego mu romansu francuskiego, wło-
skiego czy hiszpańskiego – podkreślał jego walory językowe, widząc w nim szkołę 
„najpiękniejszego stylu”8.

Romanse średniowieczne zaliczane były zazwyczaj do literatury niskiej i przezna-
czone dla niezbyt wymagającego odbiorcy, „nie tyle dla wykształconych znawców 
literatury, ile dla jej prostaczych miłośników, wydawano bowiem dla nieznających 
łaciny kobiet, dla mieszczan spragnionych książki polskiej, słowem dla konsu-
mentów książki popularnej”9. Stąd w literaturze można znaleźć określenie powieść 
ludowa, choć termin ten nie oddaje zasadniczych cech romansu średniowieczne-
go i powodować może pewne nieścisłości. Jednym z argumentów przemawiających 
przeciwko owej ludowości jest fakt, że adresaci tych utworów byli często ludowi 
całkiem obcy, np. Historia Aleksandra (1510 r.) została przełożona dla biblio-
teki i dworu króla Zygmunta I, zaś Fortuny i cnoty różność zadedykowano woje-
wodzie i staroście krakowskiemu Krzysztoforowi z Szydłowca. Romans o Pannie 
Morskiej Meluzynie powstały we Francji w XIV w. napisany został na zamówienie 
wielkiego miłośnika sztuki księcia Jeana de Berry, hrabiego Poitou, i jego siostry 
Marie de France. Miała to być lektura dla dzieci księżniczki, spadkobierców rodu 
Lusignanów, co w znacznej mierze determinowało warstwę treściową dzieła. Pi-
sarz chciał stworzyć rodzaj podręcznika dydaktycznego, wypełnionego opisami wo-
jen i turniejów.

Charakteryzując romanse średniowieczne należy zwrócić uwagę na jeszcze je-
den, dosyć istotny fakt: małą ilość utworów opartych wyłącznie na motywie miło-
ści; rodzime utwory ubogie są w sposoby obrazowania uczucia rodzącego się mię-
dzy parą bohaterów, w opisy stanów emocjonalnych, jakie im towarzyszą podczas 
poznawania ukochanej osoby, mało jest także charakterystyk samych bohaterów. 
Wiązało się to z częściową sakralizacją literatury w owym okresie. Pogańska For-

6 Ibidem.
7 Ł. Opaliński, Polonia defensa, Dantisci, Kraków 1648, s. 76.
8 S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, Drukarnia Pijarów, Warszawa 1683, s. 31. 
9 J. Krzyżanowski, Proza polska XVI wieku, Warszawa 1953, s. 21.
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tuna została zamieniona na chrześcijańskiego Boga. Znamienna dla synkretyzmu 
średniowiecznego jest także interpretacja działania głównych bohaterów uzależnio-
nego zarówno od losu, jak i Opatrzności Bożej. Przykładem mogą być Cudowna hi-
storia o morskiej pannie i jej walecznym potomstwie: Meluzyna i Rajmund spotykają 
się dzięki przypadkowi interpretowanemu jako zdarzenie Boga oraz Historia o Ma-
gielonie królewnie neapolitańskiej, której bohaterka wychodzi za mąż za ukocha-
nego Piotra w nagrodę za pobożne życie (zbudowała kościół i szpital dla chorych).

W romansach antycznych nagość i lubieżność zachowań bohaterów nie stanowi 
tabu, inaczej rzecz się ma w ich średniowiecznych odpowiednikach. Pominięcie sfor-
mułowań dotyczących wyglądu zewnętrznego tytułowej bohaterki Historii o Magie-
lonie czy wspominanej już Meluzyny spowodowane było średniowiecznymi poglą-
dami dotyczącymi cielesności. Jak zauważa Hanna Dziechcińska:

[…] w świecie wartości średniowiecznych człowiek pojmowany był jako składnik kosmosu, a jego 
ciało nie istniało odrębnie, lecz stanowiło jedynie siedlisko duszy. Było ono przedmiotem ta-
jemniczym należącym do Stwórcy, stało się swego rodzaju tabu jako element sacrum i jako 
takie musiało być nietykalne. Ponadto jego tabu nasilało się wraz z przekonaniem, że ciało 
jest zjawiskiem groźnym, wiodącym na pokuszenie, a więc prowadzącym do grzechu. Należało 
więc wobec ciała zachowywać dystans, ukrywać je pod ubraniem, nie powinno być oglądane.10

W tradycji średniowiecznej utrwalone było przekonanie, że obserwacja ciała kobie-
cego jest grzechem, a nadmierne zwracanie na nie uwagi mogło prowadzić do nie-
szczęścia. Problem stwarzało także zakorzenione w epoce przekonanie, że oczy, 
włosy, usta i piersi są narzędziem grzechu. Dowód istnienia takich poglądów zna-
leźć możemy m.in. w Historii o Magielonie, kiedy to bohaterowie zostają skazani 
na rozłąkę, będącą formą kary za czyn, jakiego dopuścił się Piotr – pożądliwego 
spojrzenia na ciało śpiącej królewny.

Na koniec warto zaznaczyć, że romanse średniowieczne wyrosłe z tradycji an-
tycznej były nie tylko skarbnicą ciekawych opowiadań o przygodach młodych ko-
chanków, ale często także źródłem moralistycznych przesłań i nakazów. Zalecenia 
te niekiedy były starannie ukryte w gąszczu fabuły, innym razem zaś – przedstawio-
ne w sposób jawny i czytelny. Dotyczyły one ludzkiego postępowania i podejmo-
wania decyzji, podpowiadały, jakimi zasadami się kierować, by należycie i godnie 
przeżyć życie, a także według jakich reguł postępować, aby swym zachowaniem 
przypodobać się Bogu i wypełniać jego przykazania.
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On the Originality of Romance – a Contribution to the Subject
This paper’s subject is the difference between medieval and ancient romance. It aims at 
outline the history of the genre of romance, as well as the main topic of medieval romance 
and one new issue connected with it.

Summarized by Magdalena Falska

De generis romantici novitate – inceptus cogitationum
Differentia inter mediaevalia opera romantica et scripta eiusdem generis ex antiquitate 
quaestionem dissertationis constituit. In hac comprehenduntur historia generis, praecipua 
materies et res nova mediaevalium fabularum romanticarum.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki
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romans – gatunek – różnica – wizerunek – oryginalność – średniowiecze – starożytność 
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W pierwodruku eseju Józefa Wittlina Orfeusz w piekle XX wieku, pochodzącym z 1931 
roku, znaleźć można fragment dotyczący utrwalonego głosu ludzkiego. Passus ten nie 
pojawia się w późniejszym, bardziej znanym, książkowym wydaniu szkicu (1963), 
wskutek czego uszedł on uwagi krytyków. Tymczasem skojarzenie (możliwe dzięki ty-
tułowi utworu) problematyki dźwiękowego zapisu mowy i śpiewu, poruszonej w wy-
kreślonym miejscu tekstu, z mitem Orfeusza pozwala dotrzeć do istotnej, chociaż 
mniej rozpoznanej, warstwy znaczeń związanych z legendą o trackim śpiewaku.

Usunięty z ostatecznej wersji ustęp pojawia się w eseju bezpośrednio po stwier-
dzeniu, że najbardziej tajemniczym z instrumentów pozostających w dyspozycji 
człowieka jest jego własny głos.

Głos ten – pisze Wittlin – trwa jeszcze i po śmierci człowieka, do którego kiedyś należał, prze-
chowują go czarne, wirujące dyski, w których odzywa się pod zaklęciem magicznej formuły 
Edisona. Na tym miejscu niech mi wolno będzie przypomnieć jeden z najpiękniejszych utwo-
rów liryki polskiej – Płyty Carusa Marii Pawlikowskiej. W wierszu tym umarły tenor włoski 
podnosi skargę o to, że przeżył go jego własny głos1.

1 J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX w., „Wiadomości Literackie”, nr 1, 1931, s. 1.
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Wittlin podkreśla tutaj ten wymiar utrwalania dźwięku, na którym często skupiali się 
pierwsi obserwatorzy zjawiska: dzięki „magicznej formule” zapisany głos, oddzie-
liwszy się od mówiącej osoby, ma szanse ją przetrwać. Na jednym z najstarszych 
nagrań, dokonanym w 1889 roku przez europejskiego współpracownika Thomasa 
Edisona – Adelberta Theodora Wangemanna – hrabia Helmut von Moltke daje 
wyraz swojemu podziwowi dla wynalazku Amerykanina. Dzięki odkryciu fono-
grafu – mówi pruski mąż stanu – „człowiek dawno spoczywający w grobie może 
raz jeszcze użyć swojego głosu, by pozdrowić nim współczesnych”.2 Z podniosłym 
nastrojem wypowiedzi Moltkego kontrastuje humorystyczny ton słów marszałka 
Polski, dotyczących tego samego doświadczenia, a zapisanych na płycie gramofo-
nowej ponad trzydzieści lat później, nadal jednak we wczesnym okresie funkcjo-
nowania nagrań: „Najzabawniejsza jest […] myśl, że kiedy mnie już nie będzie, 
głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za trzy grosze gdzieś na jarmarkach, 
prawie na funty, jak pierniki, na łuty jak jakie cukierki”3. Maria Pawlikowska nato-
miast – na co zwraca uwagę autor eseju o nowoczesnym Orfeuszu – w cyklu liry-
ków pochodzących z tomu Profil białej damy (1930) interpretuje temat w duchu 
tragicznym.

Sytuacja, w której głos ludzki staje się – w dosłownym sensie – głosem zza grobu, moż-
liwa dzięki rozwojowi nowoczesnej techniki, znajduje prefigurację w jednym z ostatnich 
epizodów mitu o Orfeuszu. Po okrutnej śmierci bohatera, rozszarpanego przez kobiety 
trackie albo przez menady, jego głowa wraz z lirą znalazły się w  rzece Hebrus. 

[…] Gdy zdartą 
Z marmurowego karku głową miotał Hebru 
Eagryjskiego bystry nurt, sam głos, sam zimny 
Język przyzywał, resztką tchnienia, Eurydike, 
O, biednej Eurydike! I wzdłuż całej rzeki 
Imieniem Eurydike brzegi rozbrzmiewały.4

W opowieści Wergilego morderczynie unicestwiły śpiewaka, nie powstrzymały jed-
nak pieśni. Eurydykę nadal przyzywał zimny język, a może jedynie pełen żalu głos. 

2 Vide S. Puille, Prince Bismarck and Count Moltke Before the Recording Horn: The Edison Pho-
nograph in Europe, 1889-1890, przeł. P. Feaster. Tekst, wraz z nagraniami dokonanymi przez 
Wangemanna oraz ich zapisem, dostępny jest na stronie internetowej: http://www.nps.gov/
edis/photosmultimedia/prince-bismarck-and-count-moltke-before-the-recording-horn.htm 
[dostęp on-line: 4.01.2014]. Tłumaczenie słów z nagrania – moje.
3 J. Piłsudski, Przemówienia utrwalone na płytach gramofonowych, [w:] id., Myśli, mowy 
i rozkazy, wybór i wstęp: B. Urbankowski, Warszawa 1989, s. 120. Piłsudskiego bardziej zresz-
tą zainteresowało samo zjawisko rozdzielenia głosu i jego właściciela, do którego podszedł 
z prawdziwie filozoficznym humorem: „Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos 
mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. […] Pusty 
śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos, ode mnie oddzielony, przestał nagle być moją 
własnością i należy już nie wiem do kogo, nie wiem do czego: do trąby czy do jakiegoś akcyj-
nego towarzystwa”. Ibidem.
4 Wergiliusz, Georgiki, tłum. Z. Kubiak, [cyt. za:] Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, War-
szawa 1999, s. 358-359. Podkreślenie – moje.
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Ten sam, którym Orfeusz błagał władców podziemia, by zwrócili mu żonę; i nie 
ten sam, skoro był to już – jak w Płytach Carusa Pawlikowskiej – „śpiew umarłego” 5.

Obraz głowy zamordowanego, wyśpiewującej imię jego ukochanej, w drastycznym 
skrócie przedstawia centralną problematykę mitu, zawierającą się – jak zauważył 
Charles Segal – w trójkącie tematycznym: miłość – śmierć – sztuka.6 Miłość, zdaje 
się mówić cytowany fragment Georgik, może przetrwać śmierć kochających się 
osób dzięki sztuce. Kiedy brzegi rozbrzmiewają imieniem żony poety, wspomnie-
nie Eurydyki staje się powszechną własnością. Oderwanie od twórcy, reprezento-
wane przez rozłączenie umarłego Orfeusza i jego śpiewu, jest warunkiem funkcjo-
nowania dzieła we wspólnej – i wiecznej, w ramach wieczności danej gatunkowi 
ludzkiemu – przestrzeni kultury. Głos artysty, aby móc trwać, musi go przeżyć. 
Wittlin w szkicu zatytułowanym Pisma pośmiertne podkreślał zbawienne dla dzieła 
konsekwencje tej świadomości: „Blask śmierci, wciąż dojrzewającej w nas i zawsze 
obecnej, niezależnie od tego, co sobie wyobrażamy po jej spełnieniu, obdarza ar-
tystę niezmąconym spojrzeniem na świat i na jego tajemnicze sprawy”7. Dalej eseista 
przyznawał, że sam próbuje tworzyć tak, jakby powstającym utworom dane było 
istnienie niezależne od niego oraz od relacji łączących go z innymi ludźmi i jakby 
wkrótce po ich napisaniu miał odejść ze świata.

Do najbardziej znanych artystycznych przedstawień tematu głowy herosa należy 
obraz Gustave’a Moreau Dziewczyna tracka z głową Orfeusza (1865), podejmujący 
wątek trwania dzieła po śmierci twórcy. Tytułowy motyw nie pochodzi z żadnego 
źródła literackiego, stanowi pomysł malarza. Bohaterka, najwyraźniej znalazłszy 
wyrzucone na brzeg głowę i lirę zamordowanego śpiewaka, trzyma je „przepeł-
niona żałobną czułością”8. Scenę interpretowano wielokrotnie, najczęściej do-
strzegając w niej wizerunek artysty-męczennika i upersonifikowanej potomności, 
otaczającej opieką jego dzieło.9 Zdaniem Marii Poprzęckiej, niewidzące spoj-
rzenie wymieniane przez dziewczynę i głowę umarłego (oboje mają zamknięte 
powieki!) wyraża istotę symbolizmu, polegającą na poznawaniu świata idei dzięki 
wewnętrznemu wzrokowi.10 

W sytuacji podobnej do położenia dziewczyny z dzieła Moreau znajduje się bo-
haterka cyklu siedmiu krótkich liryków Pawlikowskiej, słuchająca płyt zmarłego 
tenora, Enrica Carusa. Jeden z wierszy nosi właśnie tytuł Kobieta i Caruso, który 
można by zresztą odnieść również do całego cyklu, zdominowanego przez kobie-
ce zaangażowanie emocjonalne oraz nastawienie na egzystencjalny konkret. Różni 
się ono od perspektywy francuskiego malarza, ilustrującego ogólne prawa związa-

5 M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Płyty Carusa, [w:] ead., Wybór poezji, opr. J. Kwiatkowski, 
Wrocław 1980, s. 135.
6 Ch. Segal, Orpheus. The Myth of the Poet, Baltimore – London 1993, s. 2.
7 J. Wittlin, Pisma pośmiertne, [w:] id., Orfeusz w piekle XX wieku, posł. J. Zieliński, Kraków 
2000, s. 708-709.
8 M. Poprzęcka, W stronę ukochanych cieni. Obraz Orfeusza w sztuce symbolizmu, [w:] Mit 
Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska-Ko-
minek, Gdańsk 2003, s. 238.
9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 241.
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ne z powstawaniem i dalszym funkcjonowaniem w kulturze dzieł sztuki. Symbo-
licznemu i melancholijnemu wydźwiękowi płótna przeciwstawić można przyjętą 
przez poetkę strategię wstrząsu. Podczas gdy Moreau opowiada o świecie ducho-
wym, przedstawia sytuację w wymiarze ponadczasowym i ponadindywidualnym, 
Pawlikowska pisze tylko o rzeczywistości empirycznej, interesuje ją wyłącznie los 
jednostki. W orfejskim temacie głosu oddzielającego się od źródła – nietrwałych 
ust śpiewaka – autorka Płyt Carusa odnajduje nie alegorię wiecznotrwałości sztu-
ki, nie gwarancję istnienia dzieła w kulturze, ale wizję zagłady indywiduum.

W cyklu poetyckim Pawlikowskiej śpiew tenora jest „śpiewem umarłego”, płyta 
staje się „żałobnym dyskiem”, skrzynka patefonu – „trumiennym pudłem”, stalowa 
igła przeszywa serce śpiewaka, a zgrzyty i nieuchronny koniec nagrania przypomi-
nają o losie artysty. Płyta, przeznaczona do wielokrotnego odtwarzania, wiecznie 
przypomina zgon tenora. Równocześnie, przy wtórze dobiegającego z patefo-
nu koncertu, młoda kobieta beztrosko przeżywa swoją miłość. Uczucie pozwala 
korzystającej z życia bohaterce zapomnieć o nieuchronnym końcu. Caruso, „za-
klęty w dysku i sztyfcie”, świadom, że „nie zbawi [go – M. J.] muzyka”, nie może 
pogodzić się ze spokojem i obojętnością, z jakimi słuchający płyty przyjmują jego 
sytuację i straszną kolej rzeczy. Ostatni utwór cyklu w tytule i słowach powtarza-
nych przez pieśniarza przywołuje jedną z kancon, nazwaną Perché – „Dlaczego”11. 
Dwudziestowieczny Orfeusz umiera wciąż na nowo, ze skargą na ustach, nie rozu-
miejąc swojego losu.

Autorka Płyt Carusa uchwyciła upiorne wrażenie towarzyszące słuchaniu nagra-
nia głosu osoby zmarłej, znanej nam przecież wcześniej jako żywa. Śpiew tenora 
(nieżyjącego od 1921 roku) przedstawiła jako dochodzący zza grobu. Wydaje się 
jednak, że Pawlikowska zamierzała też wyrazić inne, jeszcze bardziej podstawowe 
doświadczenie związane z akuzmatyczną właściwością głosu, znane pierwszym 
użytkownikom gramofonu, radia czy telefonu,12 a dziś zatarte wskutek osłuchania 
się z nagranymi dźwiękami oraz powszechnego dostępu do telekomunikacji. Ter-
min „akuzmatyczny” – wprowadzony do teorii muzyki przez Pierre’a Schaeffera 
– odnosi się do odgłosu, który słyszymy, nie widząc jego przyczyn.13 Korzysta-
niu z urządzeń oddzielających mowę od ciała często towarzyszył u ich początków 
efekt grozy i niesamowitości, podobny przeżywanemu przez uczestników seansu 
spirytystycznego. Bezcielesność głosu, dobywającego się niby z otchłani, odczuwa-
no jako znak ostatecznej nieobecności, zapowiedź śmierci.14

11 Vide M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Płyty Carusa, op. cit., s. 133-136.
12 Odłączenie głosu od ciała podczas rozmowy telefonicznej uznawano za emblematyczne 
dla epoki, o której Pawlikowska pisała w znanym wierszu jako o czasach, kiedy „ludzie przez 
telefon mówili do siebie, / nie widząc się nawzajem” (Babcia, [w:] ead., op. cit., s. 52).
13 Znaczenie słowa wywodzi się z tradycji antycznej Grecji: akuzmatykami nazywano uczniów 
Pitagorasa, ukrytych za zasłoną podczas słuchania wykładów mistrza. Vide P. Schaeffer, Aku-
zmatyka, [w:] Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, wybór i red. C. Cox, D. Warner, 
Gdańsk 2010, s. 106-107.
14 Piszą o tym doświadczeniu Mladen Dolar w rozprawie A Voice and Nothing More, Cambridge, Mas-
sachussets 2006, s. 63-64; oraz rozwijająca jego spostrzeżenia Ewelina Godlewska-Byliniak w pracy 
Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza, posł. M. Kanabrodzki, Warszawa 2012, s. 98-100.
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W interpretacji poetki nagrany głos, śpiew umarłego, mówi właśnie o śmierci i za-
razem – o nigdy nienasyconym pragnieniu istnienia. Pieśni zaklętego w patefonie 
włoskiego tenora oraz wiersze Pawlikowskiej reprezentują to, co Wittlin w swoim 
szkicu o nowoczesnym artyście określił jako „głos ludzki, vox humana”15, rozumie-
jąc pod tym pojęciem uniwersalne dążenie ludzi do miłości oraz do życia, a więc 
– w dłuższej perspektywie – do przezwyciężenia śmierci, do transcendencji. Dą-
żenie to najlepiej wyrażane jest przez sztukę. Za pomocą tego właśnie głosu Orfeusz 
próbował nakłonić bogów podziemia, by pozwolili mu zabrać stamtąd ukochaną.16 
Tym głosem, wydanym przez martwy język trackiego śpiewaka, rozbrzmiewały póź-
niej brzegi Hebru.
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The Voice of Orpheus
This paper is inspired by Józef Wittlin’s remarks on Maria Pawlikowska’s cycle of poems 
Caruso’s Discs (Płyty Carusa), made in his essay Orpheus in Hell of the Twentieth Century 
(Orfeusz w piekle XX wieku). The vision of the singing head of Orpheus, argues the author 

15 J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX w., op. cit., s. 1.
16 Ibidem.
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of the paper, prefigurates the separation of body and voice which became possible in 
the Modern Period. This separation is interpreted as a symbol of necessity: the work 
of art, in order to become a part of human culture, must outlive the artist. The author 
compares Caruso’s Discs to Gustave Moreau’s painting The Thracian Girl with the Head of 
Orpheus: both works feature a girl and the dead singer, and both concentrate on an artifact 
outliving its creator. The melancholy of the symbolical painting contrasts with the tone of 
existential despair in the poems. For Wittlin and Pawlikowska, the singer’s voice, whether 
is it Orpheus begging the gods of the Underworld to return his wife or Caruso trapped in a 
pathephone disc, represents the inappeasable human longing for love and life.

Summarized by Maciej Jaworski

Orphei vox
Mentione poematum Mariae Pawlikowska inscriptorum Disci Carusiani facta a Iosepho 
Wittlin in tractatione eius titulo Orpheus in inferis vicesimi saeculi dissertatiuncula inspiratur. 
Imaginem capitis canentis Orphei separationi corporis et vocis, quae hodiernis temporibus 
potis, praecedere auctor huius dissertatiunculae disceptat. Quae separatio signum 
necessitatis interpretatur: artificium artifici supervivendum est, ut culturae humanae insit. 
Auctor Discos Carusianos cum Gustavi Moreau pictura Puella Thracia cum capite Orphei 
comparat: res utraeque argumentum puellae et cantoris mortui demonstrant, utraeque 
causam artificii creatorem supervivendi pertinent. Bilis picturae significantis cum sono 
tristitiae vitalis in poematibus differunt. Iosepho Wittlin et Mariae Pawlikowska vox 
cantoris, quae Orpheus a deis inferorum uxorem eius reddendam obsecrans vel Caruso 
tentus in disco esse potest, desiderium humanum amoris vitaeque numquam perfectum 
effingit.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe:
Orfeusz – głos – Józef Wittlin – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Gustave Moreau

Key words:
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Chaim Perelman zasłynął na gruncie polskim przede wszystkim dzięki trzem swoim 
książkom.1 Pierwszą jest dzieło pt. O sprawiedliwości,2 prezentujące badania Perel-
mana dotyczące tytułowego problemu, zwieńczone opracowaniem reguły sprawie-
dliwości formalnej, zgodnie z którą istoty należące do tej samej kategorii podstawo-
wej/istotnej powinny być traktowane w ten sam sposób („les êtres d’une même 
catégorie essentielle doivent être traités de la même façon”3). Drugą, ważną zwłasz-
cza dla czytelników zainteresowanych teorią i filozofią prawa, jest traktat zatytuło-
wany Logika prawnicza. Nowa retoryka,4 zaś trzecim, niezwykle poczytnym i po-
pularnym dziełem jest Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja.5 We wstępie 
do niego autor wskazuje na poszczególne kroki badawcze, które doprowadziły go 
do koncepcji nowej retoryki. Wyodrębnienie wspomnianej reguły sprawiedliwo-

1 Chociaż są to bez wątpienia pozycje wartościowe, to jednak literatura polska jest raczej 
uboga w przekłady dzieł Perelmana. Tłumaczenia na język polski niestety nie doczekało 
się jedno z ważniejszych dzieł Perelmana (napisane we współpracy z L. Olbrechts-Tyteca), 
a mianowicie Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique.
2 Vide Ch. Perelman, O sprawiedliwości, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1959.
3 Ch. Perelman, De la justice, Bruxelles 1945, s. 27; id., Justice et raison, Bruxelles 1972, s. 26.
4 Vide Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, przeł. T. Pajor, Warszawa 1984.
5 Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2004.
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ści skłoniło Perelmana do podjęcia innego, niezwykle ważnego na gruncie jego 
systemu filozoficznego, zagadnienia, a mianowicie problemu uzasadniania sądów 
wartościujących. Zastanawiał się bowiem, jak odróżnić to, co istotne, od tego, co 
istotne nie jest, a także to, co ważne, od tego, co nieważne („[…] distinguer ce qui 
est essentiel de ce qui ne l’est pas, ce qui importe de ce qui est négligeable?”6). Po-
szukiwania odpowiedzi na to pytanie doprowadziły go do wniosku, że nie da się 
przeprowadzić takiego rozróżnienia bez uprzedniego odwołania do sądów oceniają-
cych. Wraz ze swoją współpracownicą – Lucie Olbrechts-Tyteca – Perelman usiło-
wał dociec, czy w ogóle istnieją akceptowalne, racjonalne metody, które pozwalają 
przedkładać dobro nad zło, sprawiedliwość nad niesprawiedliwość, demokrację 
nad dyktaturę.7 Początkowo stwierdzili, że odpowiedzi na to pytanie dostarczyć im 
może jakaś specjalna logika sądów wartościujących. Celem ich naukowych eksplo-
racji stała się więc dyscyplina, na gruncie której można uzasadniać decyzje podej-
mowane w oparciu o uznawane wartości. W związku z tym poddali szczegółowej 
analizie rozmaite formy uzasadniania, które odnaleźć można w tekstach z pograni-
cza literatury, filozofii, teorii moralności oraz prawa.8

Na pewnym etapie badań Perelman natrafił na publikację Jeana Paulhana pt. Les 
Fleurs de Tarbe, dzięki której odkrył, że coś takiego jak specyficzna logika sądów 
wartościujących po prostu nie istnieje, co nie oznacza, że nie da się w żaden spo-
sób uzasadnić tego typu sądów. Perelman i Olbrechts-Tyteca doszli do zaskaku-
jącego dla nich początkowo wniosku, zgodnie z którym to retoryka, rozumiana 
jako antyczna sztuka perswazji i przekonywania („l’ancien art de persuader et de 
convaincre”9), stanowi źródło sądów dotyczących ocen oraz fundament ich uza-
sadniania. Perelman i Olbrechts-Tyteca stwierdzili, że tym, co stanowi niezwy-
kle istotny element procesu podejmowania decyzji, jest dyskusja, podczas której 
dostarcza się argumentów za bądź przeciwko rozważanej kwestii, a tym samym 
niejako pomaga się osobie stojącej przed dylematem dokonać wyboru i ostatecz-
nie podjąć działanie. Uczestnicy dyskusji wygłaszają sformułowane przez siebie 
postulaty za pomocą mowy perswazyjnej polegającej na oddziaływaniu na inne 
osoby poprzez argumenty odwołujące się do rozumu (logos), charakteru (ethos) oraz 
uczuć (pathos). Retoryka jest natomiast tym miejscem, gdzie gromadzi się uniwersalne 
metody argumentacyjne, określa zasady dyskursu oraz wskazuje sposoby, które pomaga-
ją mówcy uzyskać poparcie ze strony audytorium. Perelman i Obrechts-Tyteca odkryli 
ponadto, że retoryka ma zastosowanie właśnie w tych dziedzinach, w których

[…] chodzi o ustalenie tego co najbardziej pożądane, tego, co rozsądne i akceptowalne, w któ-
rych rozumowania nie są ani formalnie poprawnymi dedukcjami, ani indukcjami idącymi od 

6 Ibidem, s. 75.
7 “Comment peut-on raisonner sur des valeurs? Existe-t-il des méthodes rationnellement ac-
ceptables permettant de préférer le bien au mal, la justice à l’injustice, la démocratie à la dictatu-
re?”; vide Ch. Perelman, L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation, Paris 1997, 2002, s. 8.
8 „Ce que l’non qualifiait de logique des jugements de valeur se degage à partir de l’analyse 
de diverses formes de justification”; vide Ch. Perelman, Justice et raison, Bruxelles 1972, s. 242.
9 Vide Ch. Perelman, L’empire rhétorique…, op. cit., s. 10.
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szczegółu do ogółu, lecz są wszelkiego rodzaju argumentacjami, których celem jest skłonie-
nie słuchaczy do uznania tez, jakie przedstawia się im do akceptacji.10

Owocem przeprowadzonych badań jest teoria argumentacji, która – gdy rozpa-
truje się ją w wąskim sensie – może być również nazwana nową retoryką. Jej za-
sadniczym przeznaczeniem jest bycie narzędziem metodologicznym przydatnym 
filozofii w jej praktycznym zastosowaniu. Opozycją dla tak rozumianej retoryki 
jest logika formalna, której narzędzia są, zdaniem Perelmana, niewystarczające, 
aby mogła ona zajmować się problemami dotyczącymi poszczególnych dzie-
dzin, w tym nade wszystko dziedzin przynależących do sfery życia praktycznego. 
Co więcej, o ile celem logiki jest analiza logiczna oraz badanie dowodów formal-
nych,11 o tyle praktyka argumentacyjna ma zastosowanie tam, gdzie podważana 
jest oczywistość, a zatem gdzie niemożliwe jest korzystanie z dowodów.12 

Perelman wielokrotnie podkreśla, że celem teorii argumentacji nie jest i nigdy 
nie było wyprowadzanie określonych konsekwencji z pewnych przesłanek, ale anali-
za technik dyskursywnych, które zmierzają do wywołania lub wzmocnienia zgody 
audytorium co do przedstawianych mu do akceptacji tez.13 Mówca, prezentując 
swoje argumenty, nie zmierza wyłącznie do pozyskania swego rodzaju zgody inte-
lektualnej audytorium, ale stara się również pobudzić jego członków do działania 
lub co najmniej stworzyć w nich pewną dyspozycję, która w przyszłości przeja-
wiać się będzie poprzez określone czyny.14 

Na gruncie Perelmanowskiej teorii argumentacji nie tylko prawdy, fakty i przy-
puszczenia stanowią przedmiot dyskusji. Te bowiem określane są na mocy zgody 
audytorium powszechnego, przez które Perelman rozumie wszystkie osoby ra-
cjonalne i kompetentne mogące ocenić dany argument pod kątem jego perswa-
zyjności oraz możliwości praktycznego zastosowania. Istnieją natomiast jeszcze 

10 Vide Ch. Perelman, Imperium retoryki…, op. cit., s. 6.; cf. wersja oryginalna: „Nous consta-
tions que, dans les domaines où il s’agit d’établir ce qui est preferable, ce qui est acceptable 
et raisonnable, les raisonnements ne sont ni des deductions formellement correctes, ni des 
inductions, allant du particulier au général, mais des argumentations de toute espèce, visant 
à gagner l’adhésion des esprits aux theses qu’on présente à leur assentiment”, Ch. Perelman, 
L’empire rhétorique…, op. cit., s. 10.
11 Vide Ch. Perelman, Cours de logique, Bruxelles 1964, t. 3, s. 5-7, za: R. Kleszcz, Od analizy do 
argumentacji. Wprowadzenie do Perelmana, „Studia Filozoficzne”, t. 283, nr 6, 1989, s. 131.
12 Więcej na temat zagadnienia oczywistości vide Ch. Perelman, Évidence et preuve, [w:] id.: 
Justice et raison, op. cit., s. 140-154; Ch. Perelman, O oczywistości w metafizyce, [w:] Szkice 
filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa – Kraków 1964, s. 159-171. 
13 „Comme le but d’une argumentation n’est pas de déduire les consequences de certaines 
premises, mais de provoquer ou d’accroître l’adhésion d’un auditoire aux thèses qu’on 
présente à son assentiment”, vide Ch. Perelman, L’empire rhétorique…, op. cit., s. 28; “En 
effet, l’objet de cette théorie est l’étude des techniques discursives permettant de provoqu-
er ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment”, vide 
Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, wyd. 6, 
Bruxelles 2008, s. 5; cf. tłum. ang.: “Indeed, the object of the theory of argumentation is the 
study of the discursive techniques allowing us to induce or to increase the mind’s adherence 
to the theses presented for its assent”, vide Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, The New Rhe-
toric. The Treatise on Argumentation, tłum. J. Wilkinson, P. Weaver, Notre Dame 1969, s. 4.
14 Vide L’empire rhétorique…, op. cit., s. 31.
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takie przedmioty porozumienia, co do których nie sposób przekonać wszystkich 
ludzi, a więc którym tylko niektóre grupy są wierne. Przedmioty te to, jak wska-
zują Perelman i Olbrechts-Tyteca, wartości, hierarchie oraz miejsca (loci, topoi).15

Pierwsze z nich, a zatem wartości, Perelman określa za Louisem Lavellem, który 
twierdził, że słowo to ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dochodzi do zerwania 
„jednolitości lub równości między rzeczami, wszędzie gdzie jedna z rzeczy musi być 
usytuowana przed lub ponad inną, wszędzie gdzie uznaje się ją za nadrzędną i zasłu-
gującą na pożądanie”16. Perelman dodaje, że tego typu definicja określa zwłaszcza 
hierarchie, w których wyraźnie wskazano uporządkowanie elementów. Wartości 
mogą być albo pozytywne, albo negatywne. Wynika to z tego, że stanowią one swe-
go rodzaju wyraz oceny przychylnej lub deprecjonującej, której poddajemy dane 
zjawisko, działanie, zachowanie, cechę, etc. Ponieważ jednak ocena ta dokonu-
je się bez porównawczego odniesienia danego przedmiotu do innych zjawisk, zatem 
temu, co w naszym mniemaniu jest dobre, słuszne, piękne, prawdziwe czy też realne, 
nadajemy wartość, temu zaś, co określamy jako złe, niegodziwe, niesłuszne, fałszywe 
czy też pozorne, tę wartość odbieramy. Z uwagi na fakt, że trudno jest z całą pewno-
ścią orzec o obiektywnym lub subiektywnym charakterze wartości, są one częstym 
przedmiotem wielu kontrowersji, zarówno filozoficznych, jak i moralnych.17 

Hierarchie wartości, a więc ich uporządkowania według pewnych kryteriów, pełnią, 
zdaniem Perelmana, nieco istotniejszą rolę w argumentacji od samych wartości, które 
mogą być pomocne, gdy istnieje potrzeba uzasadniania przyjętych hierarchii. To 
jednak ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy są one kwestionowane i w związku z tym 
wymagana jest ich obrona. Jak zauważa Perelman, na gruncie argumentacji hierar-
chie są zazwyczaj obecne implicite. Filozof przywołuje Maxa Schelera, który wskazał, 
że wartości mogą być umieszczane w hierarchii w taki, a nie inny sposób ze względu na 
to, co jest ich fundamentem czy też – innymi słowy – do czego się odnoszą. Gdy za-
tem rozważać będziemy wartości, które odnoszą się do człowieka, to niejako z uwagi 
na ich naturę czy też naturę tego, do czego się odnoszą, uznamy je za wyższe od 
wartości przyporządkowanych przedmiotom.18 

Tzw. loci (miejsca), definiowane na ogół jako pewne reguły, wzory lub matry-
ce, pojawiają się w argumentacji wówczas, gdy celem jest wzmocnienie wartości 
czy ich hierarchii albo pewne zintensyfikowanie u słuchaczy swoistego przywiązania, 
które jest efektem obcowania z wartościami. Mówca może bądź połączyć jedne 

15 Cf. „A côté des faits, des verities, et des présomptions, caractérisés par l’accord de l’au-
ditoire universal, il faut faire place, dans notre inventaire, à des objets d’accord à propos 
desquels on ne pretend qu’à l’adhésion de groups particuliers: ce sont les valeurs, les hierar-
chies, et les lieux du preferable”, [w:] Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumen-
tation…, op. cit., s. 99.
16 Vide L. Lavelle, Traité des valeurs. Théorie générale de la valeur, t. 1, Paris 1951, s. 13; za: Ch. 
Perelman, Imperium retoryki…, op. cit., s. 39. Cf. „Pour reprendere une définition de Louis 
Lavelle, on peut dire que le mot valeur s’applique partout où nous avons affaire à une rupture 
de l’indifférence ou de l’égalité entre les choses, partout où l’une d’elles doit être mise avant 
une autre ou au-dessus d’une autre, partout où elle est jugée supérieure et mérite de lui être 
préférée”, [w:] Ch. Perelman, L’empire rhétorique…, op. cit., s. 46.
17 Ibidem, s. 46-47.
18 Vide Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation…, op. cit., s. 107.
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wartości z innymi – mającymi nieco bardziej uniwersalny charakter, bądź też wskazać 
na inne – przyjęte już przez audytorium – hierarchie wartości, bądź wreszcie może 
odwołać się do przesłanek mających ogólniejszą naturę. Innym określeniem po-
chodzącym z języka greckiego jest topoi (toposy), od którego swą nazwę bierze dys-
cyplina bliska retoryce i dialektyce, a mianowicie topika. Perelman, zarysowując hi-
storyczny kontekst, w ramach którego rozwijały się badania nad toposami, wskazuje, 
że antyczni pisarze stosowali je jako pewne pozycje, w ramach których możliwe było 
klasyfikowanie argumentów. Miały one służyć mówcy w jego staraniach o przyciągnię-
cie i utrzymanie uwagi słuchaczy, a także w pewnym porządkowaniu materiału, tak 
by w razie potrzeby łatwiej było znaleźć to, co okazuje się w danej chwili przydatne.19 

Dla Cycerona i Kwintyliana loci były swoistą skarbnicą, magazynem, w którym 
mówca przechowywał rozmaite argumenty, przesłanki czy też matryce rozumo-
wań, po to, by w razie potrzeby sięgnąć do nich i tym samym sprawić, by jego 
wywód wyglądał na bardziej spójny i uzasadniony. Zagadnienie toposów podjął 
również Arystoteles, który dokonał ich podziału na te, które były wspólnymi 
punktami odniesienia (loci communes) oraz te, które wynikały z przesłanek typo-
wych dla poszczególnego gatunku i rodzaju mowy czy też poszczególnej dyscy-
pliny, w ramach której prowadzi się wywód.20 Zdaniem Perelmana, charaktery-
styczną cechą loci communes była ich najwyższa uniwersalność. To zaś czyniło je 
użytecznymi we wszystkich kwestiach, jakie mówca podjął w swej argumentacji. 

19 Perelman odwołuje się tutaj do Arystotelesa, który w dziele Topiki pisze: „Należy starać 
się opanować główne tematy, pod które podpadają najczęściej inne argumenty. Bo właśnie 
tak jak w geometrii korzystne jest wyćwiczenie się w elementach, a w arytmetyce opanowa-
nie mnożenia do dziesięciu wiele się przyczynia do biegłości w mnożeniu innych liczb – po-
dobnie i w dyskusji jest pożyteczne mieć w pogotowiu zasady i mieć na końcu języka grun-
towną wiedzę o przesłankach. Bo tak jak biegły w sztuce zapamiętywania mając przed sobą 
tylko »miejsca«, natychmiast przypomina sobie rzecz samą, tak też dzięki takim ułatwieniom 
osiągnie się większą sprawność w rozumowaniu, mając przed sobą określone przesłanki w 
określonej liczbie. Lepiej pamiętać ogólną przesłankę [tzn. »miejsce«] niż dowód; trudno jest 
bowiem mieć pod ręką dostateczną ilość zasad i hipotez”, ks. VIII, 163b.
20 Cf. „Sądzę, że sylogizmy dialektyczne i retoryczne dotyczą tego rodzaju rzeczy, które 
nazywamy »toposami«. Są to mianowicie wspólne punkty odniesienia (loci communes) dla 
zagadnień praworządności, fizyki, polityki i dla wielu innych, nie mających nic wspólnego 
ze sobą, dziedzin. Takim toposem jest np. »jeśli więcej, to i mniej«, ponieważ na jego pod-
stawie można utworzyć logiczny sylogizm lub retoryczny entymem zarówno dla zagadnień 
praworządności, fizyki lub jakiejkolwiek innej dziedziny, mimo że zachowuje ona właściwą 
sobie różnicę gatunkową. Odrębnymi (punktami odniesienia) są natomiast takie stwierdze-
nia, które wynikają z przesłanek właściwych wyłącznie dla poszczególnych gatunków i ro-
dzajów. Istnieją np. przesłanki właściwe dla zagadnień fizyki, z których nie da się utworzyć 
sylogizmu lub entymemu na temat zagadnień etycznych. Istnieją też przesłanki właściwe dla 
etyki, na podstawie których nie można wnioskować na temat zagadnień z fizyki. Podobnie 
zresztą rzecz ta przedstawia się we wszystkich innych dyscyplinach. Toposy nie uczynią więc 
z nikogo specjalisty w jednym rodzaju [nauki], ponieważ nie dotyczą żadnego określonego 
przedmiotu rzeczywistości. Im lepiej natomiast dobiera ktoś przesłanki [właściwe dla po-
szczególnych nauk], tym bardziej – nie zdając sobie sprawy – wchodzi w dziedzinę wiedzy 
innej niż dialektyka i retoryka. A jeśli nawet przytrafi mu się sformułować jakąś ogólną zasa-
dę, to nauka ta nie stanie się z tego powodu ani dialektyką, ani retoryką, lecz pozostanie 
dziedziną, do której należy odkryta w ten sposób zasada”, [w:] Arystoteles, Retoryka, przeł. 
H. Podbielski, Warszawa 1988, ks. I, 2, s. 74-75 (1358a10-1358a25).
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Ponieważ jednak na przestrzeni wieków retoryka uległa pewnego rodzaju degene-
racji skutkującej brakiem należytego zainteresowania nią wśród badaczy, a do tego 
logicy przejęli studia nad zagadnieniem loci, to po pierwsze, wystąpienia o cha-
rakterze retorycznym zniknęły ze szkolnych podręczników, gdzie wcześniej funk-
cjonowały jako przykłady do ćwiczeń i, po drugie, pomimo swego specyficznego 
charakteru, toposy zaczęły funkcjonować w opinii publicznej jako pewne puste 
frazesy, elementy pełniące jedynie rolę ornamentalną w argumentacji. Zdaniem 
Perelmana to, że obecnie miejsca wspólne kojarzą się z czymś trywialnym, bynaj-
mniej nie oznacza, że tracą one swą specyfikę oraz walor użytecznościowy. Ponie-
waż jednak dany topos stosujemy często w odniesieniu do tego samego zjawiska, 
rozwijamy w określonym porządku, a co więcej, czynimy to zgodnie z przewidy-
walnymi zależnościami pomiędzy poszczególnymi loci, zaczynamy po pewnym 
czasie dostrzegać jedynie jego banalność i przestajemy doceniać jego wartość ar-
gumentacyjną. Nie pamiętamy już o tym, że loci stanowią niezbędny arsenał, do 
którego osoba, której zamiarem jest nakłonienie kogoś do czegoś czy też przeko-
nanie kogoś do swoich racji, musi nolens volens sięgnąć.21

Jak przypomina Perelman, Arystoteles poddał szczegółowej analizie wszystkie 
rodzaje miejsc, które mogą posłużyć jako przesłanki w dialektycznym i retorycz-
nym sylogizmie. Co więcej, pogrupował je tak, że odzwierciedlały niejako charakter 
jego systemu filozoficznego. Wyodrębnił zatem loci dotyczące przypadłości, rodza-
ju i gatunku, posiadania, definicji oraz tożsamości. Choć Perelman uczynił analizy 
Arystotelesa swym punktem wyjścia, to jednak zastrzegł, że koncepcja Stagiryty 
różni się od tej, która stała się owocem pracy jego samego z Olbrechts-Tyteca. Wy-
nika to stąd, że, po pierwsze i najważniejsze, Perelman i jego współpracownica nie 
zamierzali krępować swojego punktu widzenia odniesieniem do jakiejkolwiek me-
tafizyki. Po drugie, tak jak rozróżnili typy przedmiotów porozumienia dotyczące 
tego, co realne i tego, co preferowane czy też bardziej wskazane z takich czy innych 
względów, tak też zastosowali termin loci jedynie do tych przesłanek o charakterze 
ogólnym, które mogą posłużyć za podstawę dla wartości i ich hierarchii. Loci w ten 
sposób rozumiane u Arystotelesa funkcjonują pod nazwą tych, które odnoszą 
się do przypadłości. Konstytuują one zatem najbardziej ogólne przesłanki, któ-
re w rzeczywistości często są jedynie dorozumiane (niewypowiedziane explicite, 
ukryte, domyślne), jednak odgrywają przy tym pewną rolę w uzasadnianiu więk-
szości wyborów, które podejmujemy. Perelman dodaje, że choć oczywiście można 
się zastanawiać nad sporządzeniem listy loci, które reprezentowałyby główne 
uzgodnienia dotyczące tego, co najbardziej pożądane, a tym samym − z których 
można by było wydedukować pozostałe loci, a w konsekwencji także uzasadnić 
je w oparciu o te główne, to jednak – nawet jeśli okazałoby się to wykonalne – wy-
magałoby zaangażowania jakiejś konkretnej metafizyki i aksjologii. To natomiast 
oddaliłoby od powziętego celu, jakim jest jedynie badanie i analiza konkretnych 
argumentów.22 

21 Vide Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation…, op. cit., s. 112-113.
22 Ibidem, s. 113.
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Gdy w trakcie wymiany racji lub na skutek ich mocy perswazyjnej, pomiędzy 
rozmówcami nastąpi porozumienie, możemy założyć, że w istocie opiera się ono 
na bardziej ogólnych loci, zaakceptowanych przez nich uprzednio. Aby jednak już 
wykazać, czym są te loci, należałoby odwołać się do hipotezy, zgodnie z którą są 
one pewne. W związku z tym ktoś może sprowadzać uzasadnienie do potwierdze-
nia, że to, co jest bardziej trwałe i bardziej stałe, jest tym samym bardziej pożąda-
ne od tego, co posiada te własności w mniejszym stopniu. Jednak – jak zastrzega 
Perelman – należy mieć na względzie, że gdy jakieś locus zostaje użyte przez roz-
mówcę, zawsze można od niego wymagać, aby podał dlań stosowne uzasadnienie 
wskazujące na przyczyny wyboru tego właśnie konkretnego miejsca oraz źródło 
pewności, iż faktycznie jest ono tym, co potwierdza dany wywód.23

Niezwykle ciekawym i bądź co bądź użytecznym zagadnieniem są miejsca wspól-
ne i szczegółowe akceptowane w różnych społeczeństwach i tym samym stano-
wiące niejako ich cechę charakterystyczną. Interesujące jest dla Perelmana to, że 
nawet jeśli jest mowa o bardziej ogólnym locus, to – tak czy inaczej – istnieje moż-
liwość skonfrontowania go z innym, nawet z nim sprzecznym. Klasyczne locus na 
przykład, które wskazuje na wyższość tego, co bardziej trwałe i stałe, można prze-
ciwstawić romantycznemu ujęciu, w którym docenia się bardziej to, co niepew-
ne i ulotne. Płynie z tego wniosek, zgodnie z którym dla odpowiedniej charaktery-
styki danego społeczeństwa konieczne jest nie tyle samo odkrycie, która wartość 
jest w nim najwyżej ceniona, ile raczej określenie odległości, jaka dzieli wartości 
znajdujące się w rozważanej parze przeciwstawnych loci, np. stałość i ulotność.24 

Stąd też, zdaniem Perelmana, aby dobrze zrozumieć argumentację i wychwycić 
jej najistotniejsze punkty, nie ma potrzeby sporządzania wyczerpującej listy loci, 
ale za to należy pamiętać, że te, które pojawiają się w argumentacji, pełnią istotną 
rolę. Oznacza to, że nie powinno się ich traktować jak pustych, nic nieznaczących 
frazesów, które, choć zakorzeniły się w języku, to jednak nie niosą z sobą żadnej 
wartości poza ozdobną.25

Perelman wypracował własną klasyfikację, dzieląc loci na te, które odnoszą się: 
do jakości, do ilości, do porządku (kolejności), do istoty, do istnienia oraz do osoby. Jak 
twierdzi, uzasadnieniem dla takiego, a nie innego podziału jest potrzeba namysłu, 
który odnosiłby się nie tyle do konkretnej teorii metafizycznej czy aksjologicznej, 
ile raczej do tych kategorii, które funkcjonują w aktualnej praktyce argumenta-
cyjnej. Tym sposobem bowiem loci staną się czymś więcej aniżeli tylko pustymi 
ramami, w które nie da się wpisać żadnego argumentu funkcjonującego w prakty-
ce i uzasadniającego konkretny wybór. Miejsca, które odnoszą się do kategorii 
ilościowej łączą się z pojęciem „większości”. Mówimy na przykład, że rzecz A, któ-
ra jest bardziej korzystna dla największej liczby osób, jest tym samym bardziej po-
żądana aniżeli rzecz B, której przydatność można dostrzec jedynie w sytuacjach 
wyjątkowych czy też nielicznych i do tego w odniesieniu do niewielkiej liczby 

23 Ibidem, s. 113-114.
24 Ibidem, s. 114.
25 Ibidem.
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osób. Miejsca jakości są poniekąd zarezerwowane dla elit – w przeciwieństwie 
do loci dotyczących ilości, które stanowią mocniejszy argument dla tłumu – po-
nieważ uosabiają one to, co jawi się jako wyjątkowe, unikalne czy też jako coś, 
co zdarza się rzadko lub też rzadko jest łatwo dostępne. Stosowanie miejsc ilości 
charakterystyczne jest dla umysłu klasycyzującego, zaś jakości – dla umysłu roman-
tyzującego.26 Gdy wskazuje się na wyższość tego, co ma charakter poprzedzający 
nad tym, co jest następujące, czy też np. przyczyny nad konsekwencjami, celu nad 
powziętymi do jego realizacji środkami, etc., wówczas stosowane jest miejsce od-
noszące się do porządku. Locus istoty stosowane jest tam, gdzie wyższość czy 
też większą wartość przyznaje się temu, co najlepiej reprezentuje lub najtrafniej 
określa naturę jakiegoś rodzaju czy też gatunku. Gdy zaś odnosimy się w dyskusji 
do statusu ontycznego zjawiska, podkreślając wyższość tego, co już istnieje nad 
tym, co ma jedynie charakter możliwy, używamy miejsca dotyczącego istnienia. 
Locus osoby wskazuje na wyższość tego, co odnosi się do bytu ludzkiego, a zatem 
jego godności i autarkiczności, nad tym, co z osobą nie jest związane bądź nie 
odwołuje się do jej cech konstytutywnych, ale np. związane jest z przyjemnością 
lub użytecznością.27

Tytułem podsumowania zauważmy, że choć Perelman w wielu swych dzie-
łach i przy okazji omawiania rozmaitych zagadnień, nie tylko dotyczących reto-
ryki – której elementem jest omawiana w niniejszym artykule topika – ale rów-
nież z pogranicza filozofii, przywołuje rozstrzygnięcia Arystotelesa, to jednak jego 
rozumienie retoryki różni się od ujęcia Stagiryty. Chociaż więc pewna pierwsza 
intuicja, jaka pojawia się w związku z interpretacją samej nazwy systemu Perel-
mana, jaką jest „nowa retoryka”, niejako odsyła do „starej retoryki” Arystotelesa, 
to jednak już głębsza lektura dzieł Perelmana pokazuje, iż nie jest on ani wiernym 
kontynuatorem myśli klasycznej, ani też jej przeciwnikiem czy krytykiem. Nie-
kwestionowaną zasługą Perelmana było przywrócenie retoryce jej wartości na-
ukowej i pokazanie, że jest ona nieodłącznym elementem dyskursu kulturowego. 
Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnięcia Perelmana dokonane w oparciu o inną 
koncepcję czy nawet inną tradycję filozoficzną, nie tylko nie przystają do roz-
strzygnięć klasycznych, ale nawet wykluczają się z nimi. W związku z tym można 
twierdzić, że choć wiele zagadnień poruszanych na gruncie retoryki Perelmana, 
jak np. zagadnienie loci, stanowi wyraźne nawiązanie do Arystotelesa i tradycji kla-
sycznej, to jednak cały jego system myślowy, jest – by tak rzec – antypodą syste-
mu Stagiryty. Pomimo że Perelman odżegnuje się od osadzania rezultatów swoich 
badań na gruncie jakiejś konkretnej koncepcji filozoficznej, a nawet widzi pewną 
słabość topiki Arystotelesowskiej właśnie w tym, że jest ona niejako warunkowana 

26 Vide Ch. Perelman, Classicism and Romanticism in Argumentation, [w:] id., The New Rhe-
toric and the Humanities. Essays on Rhetoric and Its Applications, Dordrecht, Holland 1979, 
s. 159-160.
27 Vide Ch. Perelman, L’empire rhétorique…, op. cit., s. 50-51. Więcej na temat rodzajów loci 
odnoszących się kolejno do: jakości, ilości, porządku, istnienia, istoty oraz do osoby Perelman 
pisze w kolejnych paragrafach Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique na stronach 
115-128.
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konkretną metafizyką, to jednak nie sposób nie dostrzec, że jego własne rozstrzy-
gnięcia są zdeterminowane suponowaną przez niego koncepcją. Filozofia, którą 
– w miejsce systemów o charakterze absolutystycznym – proponuje Perelman, jest 
otwarta, a więc nie uznaje absolutnych zasad, które miałyby stanowić podstawę 
dla wszelkiego namysłu filozoficznego, a także pełnić rolę ostatecznego kryterium 
prawdy. Co więcej, nie szuka ona konieczności i oczywistości dla twierdzeń, które 
uznaje za rudymentarne. Nie stara się uczynić ich bezwzględnie absolutnymi ani 
też nie usiłuje określić, które wartości, prawdy i zasady miałyby mieć charakter in-
tersubiektywny, uniwersalny i konieczny.28 Filozofię tę określa Perelman mianem 
regresywnej, ponieważ wszelkie kryteria, jakie uznaje się w jej ramach, a także 
wszelkie reguły mają charakter względny, w każdej chwili mogą bowiem ulec falsy-
fikacji. Ich ważność i zasadność uzależniona jest od poznania, doświadczenia oraz 
aktualnego stanu rzeczy. Filozofia powinna naturalnie korzystać z tradycji i roz-
wiązań, jakie na przestrzeni wieków oferowano, jednak nie powinna czynić tego 
bezkrytycznie.29 Pytanie o to, czy Perelman – pomimo wielokrotnych zapewnień, 
deklarowanego pluralizmu metodologicznego, aksjologicznego i socjologicznego 
– sam nie prezentuje koncepcji filozofii, retoryki i topiki jako jedynych słusznych 
rozwiązań, pozostawiam zawieszone.

Choć Perelman wzbrania się przed wyraźną deklaracją sytuującą go w ramach 
określonej tradycji filozoficznej i buduje swoją koncepcję raczej na sposób eklek-
tyczny, to jednak poszczególne elementy, które zapożycza z innych nurtów filozo-
ficznych (również wyrosłych z systemu Arystotelesa), ostatecznie składają się w ca-
łość, której z pewnością nie można określić mianem filozofii klasycznej. Co więcej, 
Perelman twierdząc, że retoryka jako narzędzie filozofii nie może być badana poza 
nią, uniemożliwia tym samym dokonanie niezależnej oceny swojej koncepcji re-
toryki i związanej z nią ściśle topiki. Retoryka ma być dla filozofii przydatnym 
narzędziem, pozwalającym na przekonanie audytorium do prezentowanych przez 
siebie poglądów. Topika stanowiąca w pewnym sensie element retoryki również 
służyć ma osiągnięciu celu praktycznego, jakim jest uzyskanie lub wzmocnienie 
poparcia audytorium względem prezentowanych mu do akceptacji tez. Te zaś 
mają za swój fundament określone wartości odpowiednio uhierarchizowane. Sto-
sowanie toposów ma pomóc słuchaczom w dostrzeżeniu tych wartości i ich hie-
rarchii oraz w powiązaniu ich z innymi, bardziej ogólnymi i uprzednio zaakcepto-
wanymi. Twierdzenie Perelmana, że nowa retoryka przedłuża i umacnia retorykę 
Arystotelesa, należałoby więc zamienić raczej na twierdzenie, zgodnie z którym 
nowa retoryka wychodząc od koncepcji Arystotelesa i zapożyczając z niej pewne 
elementy, nie tyle ją przedłuża i umacnia, ile przebudowuje i umieszcza w innym 
systemie myślowym.30

28 Cf. Ch. Perelman, Philosophies premières et philosophie regressive, [w:] Rhétorique et phi-
losophie, Paris 1952, s. 85-109.
29 Vide Ch. Perelman, Le Champ de l’argumentation, Bruxelles 1970, s. 342-343.
30 Cf. „Leur étude, ainsi que celle des conditions de leur présentation, est l’objet de la no-
uvelle rhétorique, qui prolonge, tout en l’amplifiant, celle d’Aristote”, [w:] Ch. Perelman, L’em-
pire rhétorique…, op. cit., s. 21.
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Between “Old” and “New” Rhetoric - Topics in Terms of Chaim Perelman
The purpose of this paper is to present Chaim Perelman’s account of topics. At the beginning, 
the author tries to outline the path that leads to the formulation of Perelman’s concept of 
the “new rhetoric.” She briefly describes the conception of justice developed by Perelman, 
which is articulated by the rule of formal justice; the problem of justifying judgments about 
values; as well as the concept of rhetoric, understood as a theory of argumentation and as 
a tool of philosophy. Then, the author reconstructs different concepts of and briefly describes 
different types of loci (quantity, quality, order, the existing, essence, and the person).The 
paper culminates by outlining Perelman’s concept of philosophy, and an attempt to answer 
the question whether Perelman’s rhetoric and topics, which is a part of rhetoric, can without 
any reservations be regarded as a continuation of Aristotle’s thought.

Summarized by Joanna Kiereś-Łach



31

Joanna Kiereś-Łach

Pomiędzy „starą” 
i „nową” retoryką 

Inter rhetoricam „veterem” et „novam” - loci a Chaim Perelman intellecti
Propositum dissertatiunculae descriptio topicorum secundum Chaim Perelman est. In initio 
auctor viam ductam ad opinionem rhetoricae „novae” faciendam a Perelman praescribere 
conatur. Visio iustitiae finctae in Perelman operibus breviter narratur, quae lege iustitiae 
formalis explicari potest. Quaestionem iudiciorum virtutum excusandorum auctor 
quoque explanat. Opinio rhetoricae etiam describitur, quam theoriam ratiocinationis 
et instrumentum philosophiae esse Perelman intellegit. Deinde ab auctore rationes 
locorum revocantur et hi describuntur, quorum sunt loci quantitatis, qualitatis, ordinis, 
existentiae, substantiae et personae. Finis dissertatiunculae mentionem facere de Chaim 
Perelman visione philosophiae est. Auctor quoque, num e Perelman scriptura rhetorica 
et loci, qui rhetoricae pars sint, sine dubio nullo continuatio Aristotelis hereditatis haberi 
possint, respondere conatur.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe: 
Perelman – Arystoteles – topika – loci – topoi – nowa retoryka

Key words: 
Perelman – Aristotle – topics – loci – topoi – new rhetoric





Na osadzenie twórczości genezyjskiej Słowackiego w tradycji zwracano uwagę wie-
lokrotnie. Badacze podkreślający jej związki z mistyką europejską zaznaczają, że:

choć mistycy żyjący w różnych czasach i okolicznościach nie znali się i nie czytali swoich pism, pre-
zentowali różne (często skrajne) nurty i koncepcje religijne, to w swoich doświadczeniach mówili 
jednym językiem, przywołując przy tym podobną metaforykę, sposoby obrazowania, symbole.1

Motywem wywodzącym się jeszcze z późnego antyku, a powracającym w dziele 
Słowackiego, jest topos księgi natury: wyrażone w tekście za pomocą metaforycz-
nego obrazu księgi przekonanie, że elementy świata są znaczące i zawierają możli-
wą do odkrycia i zrozumienia prawdę o jego istocie.

Przegląd zastosowań tego motywu, jaki daje Ernst Robert Curtius,2 pokazuje, że 
był on żywy w kulturze europejskiej przez wiele wieków. Jego źródła płyną z same-

1 E. Hoffmann-Piotrowska, Twórczość Słowackiego wobec tradycji mistyki konfesyjnej, [w:] 
Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warsza-
wa 2012, s. 33.
2 E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, 
Kraków 2005, s. 326-333.
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go Pisma Świętego – Księga Mądrości poucza: „Bo z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”3 (Mdr 13, 5). Relacjonując pokrótce 
historię toposu, warto przypomnieć emblematyczne dla tego sposobu myślenia 
słowa otwierające trzynastowieczny utwór Alana z Lille: „Omnis mundi creatu-
ra  / quasi liber et pictura” („Wszelkie stworzenie świata jakby księga i obraz”4). Wy-
rażane za pomocą metafory księgi świata przekonanie zaowocowało w XII i XIII 
w. m.in. wspaniale ilustrowanymi bestiariuszami – swego rodzaju słownikami 
przyrody. Oczywiście omawiany pogląd ewoluował: stopniowo „czytanie” natury 
oddala się od lektury Pisma Świętego, desakralizuje się, jak na przykład u filozofów 
XVIII w., którzy samą naturę wynoszą na piedestał. „Wystarczy Panu tylko uczyć 
się czytać w księdze natury, aby stać się najmądrzejszym spośród śmiertelnych” – 
pisze Rousseau w Nowej Heloizie.5 Wśród romantyków i ich inspiratorów wątek ten 
podejmują najsilniej myśliciele niemieccy (Hamann, Schelling).6

Wydaje się, że analiza pism genezyjskich przez pryzmat toposu księgi natury 
jest dobrym sposobem na zbliżenie się do zawartej w nich koncepcji poznania. 
Spośród wielu zagadnień interpretacyjnych, które otwiera dostrzeżenie tego moty-
wu w tekstach Słowackiego, to wydaje się szczególnie interesujące jako przyczynek 
do rozważań o sposobie traktowania przez Słowackiego tradycji i o miejscu, które 
przypisywał „wierze widzącej”7 w dziejach myśli.

Jak zostało wyżej powiedziane, u podstaw metafory księgi natury leży przekona-
nie, że poszczególne elementy świata są znakami – wszak i pismo nim jest. Słowac-
ki nieraz dawał wyraz temu przekonaniu. W liście do matki z 15 X 1845 pisał: 
„[...] drzewa mi się tłumaczą z tajemnic swoich – [...] a wszystko gada dziwnym, 
nowym językiem rzeczy, który zapewne nieprędko inni ludzie posłyszą...”8. Po-
eta rysuje tu obraz świata nie tylko znaczącego, lecz także znaczącego aktywnie 
(„wszystko gada”). W Genezis z Ducha czytamy: „Każdy ząbek listka wiem, co zna-
czy [...]” (21). To, że „każdy ząbek listka” znaczy, jest więc poniekąd oczywiste, 
ważne, że mówiący umie rozszyfrować jego znaczenie. Rozumienie jest bowiem 
umiejętnością i można porównać je do czytania – wynika to jasno z wersji powyż-
szego fragmentu zamieszczonej w pierwszej redakcji Genezis: „[...] ząbek każdy 

3 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. 
zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1971.
4 Alanus ab Insulis, Rhytmus, [w:] PL 210, kol. 579, [dostęp on line 12.05.2013] http://books.
google.pl/books?id=xnTYAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, 
przekład własny.
5 Cyt. i tłum. za: E. R. Curtius, op. cit., s. 331.
6 Vide E. Zarych, Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej 
– od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego romantyzmu, Gdańsk 2010, zwł. w rozdz. V: część 
Schellingiańskie motywy przyrodnicze. W moim tekście nie zajmuję się bliżej romantycznymi 
koncepcjami natury, aby skupić się na związkach omawianego toposu z myślą dawniejszą. 
7 J. Słowacki, Genezis z Ducha, [w:] id., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 12, Pisma prozą. Część 
druga, oprac. W. Floryan, Wrocław 1952, s. 30. Wszystkie cytaty z Genezis z Ducha oraz innych 
pism prozą Słowackiego podaję za tomem XII Dzieł w wydaniu Krzyżanowskiego. W nawiasie 
numer strony, a w przypadku utworów innych niż Genezis z Ducha – tytuł (nadany przez reda-
ktora) i numer strony.
8 J. Słowacki, Dzieła..., op. cit., t. 13, s. 488.
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listka jest mi napisem... wiem, co znaczy bladość jego – lub ciemność ponura...” 
(384). To, co jest napisem, może być w pełni zrozumiałe – jeśli umie się czytać. 
Świat mówi do tego, kto rozumie jego mowę, zna jego język.

Osobliwy charakter genezyjskich koncepcji Słowackiego polega, zdaniem wielu 
badaczy, na antynomiach jego teorii poznania: z jednej strony przychodzi ono w wy-
niku objawienia („Na skałach oceanowych postawiłeś mię, Boże, abym przypomniał 
wiekowe dzieje ducha mojego” (9) – jak mówi początek Genezis z Ducha), z drugiej − 
jest wynikiem pracy intelektualnej podmiotu.9 Wydaje się, że sprzeczność tę można 
rozwikłać właśnie, jeśli poznanie potraktuje się jako interpretowanie znaku. Metoda 
interpretacji musi zostać objawiona, natomiast nie wystarczy ona do osiągnięcia po-
znania – trzeba jeszcze wykonać samą pracę interpretacyjną.

Warunkiem pierwszym jest więc otrzymanie pewnego rodzaju łaski poznania. 
(„Pozwól mi Boże, że jako dzieciątko wyjąkam dawną pracę żywota i wyczytam 
ją z form [...]” (9)). Następnie należy rozpocząć lekturę. Przebiega ona zgod-
nie z metodą, którą chciałabym nazwać metodą a l ego re z y  gen e z y j s k i e j. Sło-
wacki objaśnia ją kilkakrotnie. Posługuje się w tym celu obrazem posągu Saturna:

Oto weź posąg Saturna... Najniższy duchem człowiek widzi w nim bezserdeczne ojca straszy-
dło, który własne dzieci skamieniałe połyka... [...]. 
Lecz filozof uśmiecha się... i rzecze: «Jest to alegoria i morał w postaci posągu, w kościele na-
szym stojący... jest to Czas, który nareszcie i ten kościół z kolumnami i blachami złotymi, i z całą 
gromadą dzieci posągów połknie i strawi...».
A jać powiadam po zdjęciu trzeciej zasłony, że jest to wyobrażenie ducha, który po pracy wie-
kowej – formy z siebie urodzone i materią całą wchłonie [...]

(Rozmowa o celach finalnych I, 41).

Możemy przypuszczać, że podobnie jak posąg Saturna należy interpretować także 
inne zjawiska świata. Ich ostateczny sens jest możliwy do odczytania dopiero „po 
zdjęciu trzeciej zasłony” – to znaczy w perspektywie duchowej, którą otwiera wie-
dza genezyjska. „Ten jedynie, kto z ducha pocznie rozglądać naturę, o tajemnicach 
jej w głębi ducha własnego z pewnością się dowie (20)”. Nie powinno zaskakiwać, 
że w nowym świetle ujawniają się zupełnie nowe prawdy:

Jeżeli powiadamy, że w dogmatach świętych katolickiego kościoła pokazują się nowe słonecz-
ne prawdy duchowe, [...] a niektórzy ze stróżów u sionek kościelnych twierdzili, że rozjaśnienia 
takie być nie mogą, to zaprzeczenie przeciw Duchowi Świętemu i brak wiary był nie u nas – 
ale w stróżach wiary [...] (List do J.N. Rembowskiego, 186).

Poprzednie interpretacje nie są zupełnie błędne – przynależą do odpowiednich eta-
pów rozwoju duchowego ludzkości. Winą byłoby jedynie opóźnianie Sprawy Bożej 
przez celowe zatajanie prawdy. Jak pisze Marta Piwińska:

9 Vide np. A. Kowalczykowa, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Wrocław 1997, 
s. XXIV.
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Symbole [...] można rozumieć rozmaicie. Dlatego tradycja wciąż domaga się przekładu. Sło-
wacki wiele razy pisze o tym, dowodząc, że kolejne religie, kolejne kultury przynosiły człowie-
kowi taką wiedzę o nim samym, jaką on mógł udźwignąć i tak „pisały” mu przeznaczenie, by 
je mógł spełnić. Trójstopniowa interpretacja posągu Saturna jest kanonicznym i po wielokroć 
powtarzanym przykładem dowodzącym historycznej względności interpretacji symboli i stop-
niowalności tzw. praw ostatecznych.10

Warto zwrócić uwagę na podobieństwo metody Słowackiego do metod związa-
nych z lekturą Pisma Świętego. Interpretując posąg Saturna, Słowacki wyróżnia trzy 
poziomy sensu. O pierwszym mówi, że kształt: „literalną maską bronił się przed roz-
tajemniczeniem niegotowych” (Rozmowa o celach finalnych I, 41). Ci, którzy dojrzeli 
drugi, to ci, „którzy ujrzeli prawdę alegoryczną” (Rozmowa o celach finalnych II, 75). 
Trzeci dostępny jest tym, „którzy ducha prawdy, wieczność w posągu uczuli” (Roz-
mowa o celach finalnych II, 75). Przywodzi to na myśl warstwy znaczeń wyodręb-
niane – także obecnie – podczas egzegezy Biblii. Współczesny Katechizm Kościoła 
Katolickiego mówi:

Według starożytnej tradycji można wyróżnić dwa rodzaje sensu Pisma Świętego: dosłow-
ny i duchowy; sens duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, moralny i anagogiczny. Ścisła 
zgodność między tymi czterema rodzajami sensu zapewnia całe jego bogactwo w żywej lektu-
rze Pisma Świętego w Kościele.11

Oczywiście nie mamy tu do czynienia z całkowitą odpowiedniością. Przede wszyst-
kim między rodzajami sensu Pisma panuje pełna zgodność, podczas gdy u Słowac-
kiego sens literalny, a nawet alegoryczny, są czymś, co ostatecznie powinno zostać 
przekroczone. Warto jednak przypomnieć, że w początkach kształtowania się metod 
egzegezy biblijnej, u Orygenesa, sensy były trzy: materialny, alegoryczny i duchowy, 
przy tym również – jak u Słowackiego – zhierarchizowane:

Trzeba zatem w potrójny sposób wpisać do swej duszy myśli Pism świętych: na prostego czy-
telnika wpłynie budująco to, co niejako jest ciałem Pisma (tak nazywamy sens prosty); ten, 
kto zrobił pewne postępy, zostanie zbudowany jego, żeby tak powiedzieć duszą; a „prawem 
duchowym”, które „jest cieniem przyszłych dóbr”, zostanie zbudowany doskonały.12

10 M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992, s. 195.
11 Katechizm Kościoła Katolickiego, art. 115, [dostęp on line: 6.06.13] http://www.katechizm.
opoka.org.pl/rkkkI-1-2.html.
12 Orig., De principiis IV 2, 4, [w:] Filokalia I 11-12, przeł. K. Augustyniak, s. 349, cyt. za: S. Swieżawski, 
Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 291. Na związek teorii trzech sen-
sów pisma związanej z tzw. szkołą aleksandryjską z obrazem posągu Saturna przedstawionym 
przez Słowackiego wskazuje Pawlikowski (J. G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego, red. M. Cieśla-
Korytowska, Kraków 2008, s. 394). O Orygenesie wspomina Słowacki w jednym z dialogów z He-
lionem i Helois (u Krzyżanowskiego jako Rozmowa o celach finalnych, s. 46). Część możliwych 
związków między ich koncepcjami omawia M. Kostuchowska (M. Kostuchowska, Patrysty-
czne źródła myśli genezyjskiej. O wpływie pism Orygenesa i Nemezjusza z Emezy na „Genezis z Du-
cha”, [w:] Słowacki mistyczny. Rewizje…, op. cit., s. 67-72), o zagadnieniu podziału człowieka na 
ducha, duszę i ciało w twórczości genezyjskiej w odniesieniu do koncepcji Orygenesa pisze 
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Skoro poruszone już zostało zagadnienie lektury Pisma, trzeba w tym miejscu wska-
zać dzieło otwierające okres genezyjski w twórczości Słowackiego: Genezis z Ducha. 
Jest ona bowiem nie tylko zapisem lektury księgi świata, lecz także zapisem lektury 
Księgi. Kieruje na ten trop już sam tytuł: utwór Słowackiego jest „Genezis” nową, 
napisaną raz jeszcze – z Ducha (oczywiście Ducha w rozumieniu myśli genezyj-
skiej, a nie Ducha Świętego jako natchnienia autorów Biblii). Nasuwa się spostrze-
żenie, że jej autor zastosował wobec Pisma Świętego tę samą metodę, co w innych 
swoich tekstach filozoficznych wobec posągu Saturna. Przy takim, jak wyżej opi-
sano, rozumieniu odkrywania nowego, duchowego sensu znaków nie było nic 
dziwnego w „przepisaniu” Księgi Rodzaju, podobnie jak w tym, że autor uważał 
głoszone przez siebie nauki za rozwinięcie doktryny Kościoła Katolickiego, z tą dok-
tryną niesprzeczne.

Poza tytułem utworu związki z biblijnym opisem stworzenia świata sugeruje też 
konstrukcja tekstu.13 Zachowuje ona w najogólniejszym zarysie porządek sześciu dni 
stworzenia. Wypada przypomnieć, że taki porządek zachowywały nie tylko traktu-
jące o początku świata otwarcia średniowiecznych kronik, lecz także encyklopedie 
(np. Speculum naturale Wincentego z Beauvais) – będące przecież formą wykładu 
księgi natury. Innym gatunkiem, na który należałoby wskazać w związku z kompozy-
cją utworu Słowackiego, jest hexaemeron – cykl kazań o sześciu dniach stworzenia.14 
Jako swego rodzaju hexaemeron jest Genezis z Ducha komentarzem biblijnym.15

Poprzez odwołanie się w tytule do księgi „Genezis” Słowacki zaznacza bezpo-
średni związek swojego utworu z Biblią, ale też wpisuje go w tradycję wymienio-
nych gatunków, a tym samym także w tradycję myślenia o świecie jako o księdze. 
Stanowi to uzasadnienie wyboru jako kontekstu dla jego myśli nie tylko bliskich 
mu czasowo koncepcji romantycznych, lecz także odleglejszych usytuowanych w tej 
tradycji tekstów. Dostrzeżenie w modelu epistemologicznym zaproponowanym 

R. Przybylski (R. Przybylski, Esencja i egzystencja w kosmicznej biografii Juliusza Słowackiego, [w:] 
Słowacki mistyczny, propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion, 
M. Żmigrodzka, Warszawa 1981, zwł. s. 253-258).
13 Co zauważa S. Skwarczyńska: „Za tym odesłaniem stoi oczywiście zbliżenie obu dzieł także 
pod względem gatunkowym”. (S. Skwarczyńska, Struktura rodzajowa „Genezis z Ducha”, [w:] 
Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice, red. M. Bizan, Z. Lewinówna, 
Warszawa 1959, s. 237).
14 Również na to zwraca uwagę Skwarczyńska: „[...] narzuca [Słowacki] naszej pamięci te wszyst-Również na to zwraca uwagę Skwarczyńska: „[...] narzuca [Słowacki] naszej pamięci te wszyst-
kie epiczne i epiczno-dydaktyczne utwory, które czerpiąc z nich [Ksiąg Mojżeszowych] swój 
temat wyrosły z ducha pobożności i z zapału nauczycielskiego, a więc takie, jak »Hexameron« 
(lub »De Deo«) Dracontiusa z końca V wieku, dzieło, które przez obraz raju ziemskiego stało się 
wzorem literackim wizji zaświata, lub utwór owiany ambicją uczoności »Imago mundi« Hon-»Imago mundi« Hon-Imago mundi« Hon-« Hon- Hon-
oriusza z Autun z XII wieku, który oparł na Biblii obraz stworzenia świata”. (S. Skwarczyńska, 
op. cit., s. 238).
15 Różnica między nową Genezis a komentarzem do Genezis jest tu płynna, jak pokazuje J. Tom-
kowski: „Natchniony autor tworzy własną wersję Księgi Rodzaju również wtedy, gdy nadaje 
jej formę komentarza do tekstu biblijnego. Tym samym mistyk powtarza jakby prace boskie, 
identyfikując się, a czasem zastępując samego Stwórcę”. (J. Tomkowski, Juliusz Słowacki 
i tradycje mistyki europejskiej, Warszawa 1984, s. 23-24). Piwińska zauważa, że Słowacki ro-
zumie Stwórcę jako twórca, ma poczucie, że jedynie przepisuje jedno dzieło na drugie, ale 
jednocześnie, że powtarza akt kreacji (M. Piwińska, op. cit., s. 215).
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przez myśl genezyjską starego toposu księgi świata pozwala rozwiązać część jego 
pozornych sprzeczności. Oświetla też, często ekscentryczne w oczach czytelnika, 
alegoryczne interpretacje przyrody przedstawione np. w Genezis z Ducha. Wresz-
cie, pozwala zrozumieć, jakie miejsce w stworzonej przez siebie historiozoficznej 
narracji o dziejach religii przypisywał Słowacki własnemu systemowi.
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Old Language of the New Faith. The Topos of the Book of Nature in Juliusz 
Słowacki’s Genesic Writings
This paper focuses on the theme of the Book of Nature in Juliusz Słowacki’s so-called 
genesic texts. Firstly, the meaning and brief history of the theme are presented. Then, 
they are used to explain Słowacki’s epistemological concepts. The idea of the allegorical 
interpretation of the world is compared to the concepts of allegorical biblical exegesis 
developed by theologians from the Alexandrian school. Finally, the relation between 
the Bible and Słowacki’s treatise – the new Genesis and the commentary to the Genesis 
– is analyzed in more detail. The paper shows the connections between Słowacki’s texts 
and Christian tradition as well as the place in the history of religion ascribed to the genesic 
ideas by the poet himself.

Summarized by Helena Markowska

Lingua vetus fidei novae. Usus Libri Naturae in Iulii Słowacki scriptura de 
primordiis
Hoc caput argumentum Libri Naturae in Iulii Słowacki seris scriptis nominatis de primordiis 
considerat. Primum intellectus et brevis historia argumenti ostenduntur. Quibus deinde 
epistemologiae opiniones Iulii Słowacki explanare convenit. Cogitatio mundi allegoria 
interpretati cum opinionibus de Bibliae allegoria factis a theologis scholae Alexandrinae 
comparatur. Cognatio tandem inter Bibliam et opus a Słowacki scriptum – novum Genesis 
et commentatio Genesin deliberans – enarratur. Coniunctiones inter scripta a Iulio 
Słowacki facta et traditionem Christianorum esse et poetam ipsum cogitatione sua de 
primordiis in religionis historia certum locum merere caput demonstrat.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe:
alegoria – mistycyzm – natura – księga – filozofia genezyjska

Key words: 
allegory – mysticism – nature – book – genesic philosophy





1. Kontekst historyczno-literacki łacińskiego piśmiennictwa

Poniższych kilka akapitów stanowi wstęp, w którym przedstawione zostały bardzo 
ważne informacje dotyczące literatury rzymskiej. Są to kluczowe elementy pozwa-
lające zrozumieć rudymentarne realia łacińskiej działalności pisarskiej. Dla filologa 
klasycznego czy historyka starożytności będą to truizmy. Jednak ze względu na to, 
że tekst skierowany jest nie tylko do specjalistów, konieczne jest, aby i odbiorca, 
który nie zajmuje się wspomnianymi dziedzinami, zorientował się w podstawo-
wych założeniach antycznego rzymskiego pisarstwa.

Oryginalność jest kategorią, za pomocą której trudno i dość ryzykownie byłoby 
opisywać literaturę rzymską. Termin ten nie występował w starożytności, a zatem 
charakteryzowanie przy jego użyciu klasycznych utworów czy twórców nieko-
niecznie jest poprawne, choć dla uproszczenia często się tak postępuje. W ten 
sposób można zgubić esencję rzymskiego piśmiennictwa artystycznego, ponie-
waż łatwo jest zignorować zjawiska, które dla starożytnych były naprawdę ważne. 
Wspomnieć należy o dwóch zasadach, ponieważ odnosić się do nich będą anali-
zowane niżej fragmenty źródeł. Te kluczowe elementy wyraźnie konstytuujące 
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Krzysztof Mogielnicki zasady literatury, widoczne od początku w rzymskiej twórczości, to imitatio oraz 
aemulatio. Pierwsze pojęcie oznacza naśladownictwo, drugie – współzawodnictwo. 
Naśladowanie polegało na przejmowaniu wybranych i już istniejących gatunków 
literackich oraz wzorowaniu się na twórczości danego autora. Nie należy tego jed-
nak rozumieć jako ślepego powtarzania ustalonych form, ponieważ mile widziane 
było wprowadzanie do dzieła nowych treści oraz motywów.1 Z tego powodu ter-
min „nowatorstwo”, jako lepiej odpowiadający realiom antyku, pojawia się w ty-
tule tekstu. Trzeba jednak równocześnie pamiętać, że zmiany mogły prowadzić do 
udoskonalenia jakiegoś gatunku. I to także zawierało się w zakresie semantycznym 
pojęcia aemulatio. Starano się współzawodniczyć ze starszymi autorami czy to pod 
względem ulepszenia stylu, czy wprowadzania nowatorskich zagadnień.2 Każdy 
współczesny odbiorca literatury rzymskiej powinien przystępować do lektury ze 
świadomością obecności tych dwóch zjawisk – kreatywnego naśladownictwa i ry-
walizacji – w dziełach autorów posługujących się językiem łacińskim.3 

Literatura tworzona w oparciu o takie normy funkcjonowała pośród osób o okre-
ślonych przekonaniach. Obywatele rzymscy byli tradycjonalistami, a ich poglądy 
na otaczającą rzeczywistość streszczał termin mos maiorum (obyczaj przodków).4 
Pojmowano go jako utworzony i przekazany przez dawnych Rzymian porządek 
społeczno-polityczny oraz obowiązki religijne, których utrzymywanie zapewniało 
bezpieczne trwanie rzymskiej państwowości republikańskiej. Ważne jest w tym 
miejscu pierwotne znaczenie pojęcia oznaczającego sposób sprawowania rządów. 
Przez res publica Rzymianie rozumieli jawność relacji między obywatelami, którzy, 
mimo podziału na patrycjuszów i plebejuszów, zgodnie rządzą dzięki odpowied-
nim instytucjom – senatowi i zgromadzeniom ludowym. Mos maiorum dotyczyło 
więc także nałożonego na obywateli obowiązku sprawowania władzy urzędniczej 
i wojskowej oraz cyklicznej wymiany obsady poszczególnych magistratur (kon-
sulatu, pretury itd.). W końcu termin ten regulował zasady życia obyczajowego 
(etyka seksualna) i ustanawiał hierarchię wartości. Należy wskazać w tym miej-
scu, używając bardziej nowoczesnego pojęcia, na rzymski patriotyzm, gotowość 
do poświęceń dla republiki i przywiązanie do postaw uważanych za wartościowe. 

1 Vide Hor. Ars 38-59 oraz 131-134.
2 O pojęciu „oryginalności”, którym można opisywać rzymskie zjawiska literackie, jak 
i o poglądach Rzymian na nowatorstwo literackie vide M. von Albrecht, A History of Roman 
Literature. From Livius Andronicus to Boethius, t. 1, Leiden – New York – Köln 1997, s. 13-26. 
Cf. D. A. Russell, De imitatione, [w:] Creative Imitation and Latin Literature, red. D. West, T. Wo-
odman, wyd. 2, Cambridge – New York 1979, s. 1-16.
3 O praktycznym zastosowaniu reguł imitatio i aemulatio m. in. vide M. von Albrecht, op. cit., 
s. 112-118; 129-144; S. M. Goldberg, The Early Republic: the Beginnings to 90 BC, [w:] A Compa-
nion to Latin Literature, red. S. Harrison, Malden, Massachusetts – Oxford – Carlton 2005, 
s. 15-21. Cf. E. E. Perry, Rhetoric, Literary Criticism, and the Roman Aesthetics of Artistic Imita-
tion, [w:] The Ancient Art of Emulation. Studies in Artistic Originality and Tradition from the 
Present to Classical Antiquity, red. E. K. Gazda, Michigan 2002, s. 153-172. 
4 F. P. Polo, Dziejopisarstwo, mos maiorum i rzymska tożsamość, tłum. L. Olszewski, oprac. 
L. Mrozewicz, Poznań 2003; N. Rosenstein, Aristocratic Values, [w:] A Companion to the Ro-
man Republic, red. N. Rosenstein, N. Morstein-Marx, Malden, Massachusetts – Oxford – Carl-
ton 2006, s. 365-382.
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Krzysztof MogielnickiPośród reguł zachowania Rzymianina-obywatela wymienić trzeba fides – wier-
ność danej obietnicy, pietas – poszanowanie obowiązków religijnych i szacunek 
dla rodziców, constantia – opanowanie własnych emocji oraz, ważne ze względu 
na patriarchalną strukturę w Rzymie, virtus5  – „męstwo” postrzegane jako zespół 
cech charakteryzujących mężczyznę. Trzeba jednak pamiętać, że mos maiorum 
był światopoglądem kultywowanym szczególnie przez wyższe warstwy rzymskie-
go społeczeństwa, choć nie jest wykluczone, że niektóre opisane powyżej ideały, 
szczególnie te odnoszące się do etyki, były bliskie wielu Rzymianom spoza war-
stwy arystokratycznej.6

Obyczaj przodków dotyczył także tworzenia dzieł literackich. Pisać mogła ary-
stokracja albo średniozamożna część społeczeństwa rzymskiego, a odbiorcami ich 
dzieł byli ludzie wykształceni na tym samym poziomie, którzy potrafili docenić 
kunszt twórczości autorów. Działalność artystyczna mogła być podjęta jako część 
aktywności politycznej. Była to wówczas metoda uzupełnienia urzędniczej karie-
ry. Wzorcowa postawa polegała na rozdzieleniu w życiu dwóch dziedzin. Czas pra-
cy dla dobra republiki przypadał więc na okres negotium, podczas gdy literaturą 
(najlepiej historiografią) czy filozofią należało zająć się w czasie wolnym od zajęć 
urzędniczych nazywanym otium.7 Przykładem może być Sallustiusz (86-34 przed 
Chr.), który swoje dwie monografie historyczne oraz utwór historiograficzny na-
pisał po zakończeniu działalności publicznej, w roku 44 przed Chr., po śmierci Ce-
zara. Otium było także w praktyce wypełnione przez Marka Tulliusza Cycerona, 
który odwoływał się do tego ideału w swoich pismach.8

W czasach działalności mówcy z Arpinum pojawia się niezwykle ciekawe zja-
wisko literackie. Niektórzy twórcy tego okresu, kiedy zasady retoryki wpływały 
na piśmiennictwo i dominowało oratorstwo,9 zawiązali poetycką grupę. Idzie tutaj 
o neoteryków, których działalność dosyć często określa się mianem „oryginalnej”. 
Poniżej przedstawionych zostanie kilkanaście uwag i argumentów za tym, że część 
społeczeństwa rzymskiego mogła odnosić się z niechęcią do tych poetów, po-
nieważ świadomie kontestowali oni rzymską obyczajowość i tradycję. Najpierw 
przytoczone zostaną cechy powszechnie przypisywane poezji neoteryckiej dla 
przybliżenia przedstawicieli i założeń tej grupy. Następnie w trzech bezpośred-
nich odniesieniach z pism Cycerona dotyczących neoteryków wskazana zostanie  
pejoratywna konotacja nazw używanych przez mówcę oraz charakter jego krytycz-
nego stosunku do grona nowych poetów. Ostatnim etapem będzie prezentacja 

5 N. Rosenstein, op. cit., s. 366-368.
6 H. I. Flower, Spectacle and Political Culture in the Roman Republic, [w:] The Cambridge Com-
panion to the Roman Republic, red. H. I. Flower, Cambridge 2004, s. 322. Cf. podejście Ronalda 
Syme’a do obyczaju przodków, któremu poświęcony jest 11. rozdział w jego słynnej książce 
pt. Rewolucja rzymska – R. Syme, Rewolucja rzymska, tłum. A. M. Baziór, posłowie L. Mroze-
wicz, Poznań 2009, s. 150-163.
7 M. von Albrecht, op. cit., s. 25, 37-38.
8 Ch. Wirszubski, Cicero’s Cum Dignitate Otium: A Reconsideration, „The Journal of Roman 
Studies”, t. 44, 1954, s. 1-13. 
9 O roli umiejętności przemawiania i przywiązaniu Rzymian do niej jako jednej z cech dobre-
go obywatela vide M. von Albrecht, op. cit., s. 489. Cf. N. Rosenstein, op. cit., s. 368-369.
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Krzysztof Mogielnicki wybranych motywów z utworów Katullusa (ok. 84-54 przed Chr.) – najlepiej za-
chowanego autora spośród neoteryków – ukazujących konstrukcję rzeczywistości 
odmienną w stosunku do tej, w której się wychował.

2. Charakterystyka twórczości neoteryków – amare et ludere

Najprawdopodobniej lata 60., 50. i 40. I wieku przed Chr. to czas działalności po-
etów, których za Cyceronem nazywa się z języka greckiego neoterykami (νεώτεροι) 
– poetami młodszymi. Zaliczyć do nich trzeba Gajusza Waleriusza Katullusa, Hel-
wiusza Cynnę (I w. przed Chr.) oraz Licyniusza Kalwusa (82-47 przed Chr.). Także 
mniej znani Cecyliusz, Ticidas i Kornificjusz byli najprawdopodobniej neoteryka-
mi.10 Twórczość ich wszystkich polegała na naśladownictwie poezji aleksandryjskiej, 
w szczególności Kallimacha.11 Podobnie jak ich mistrz, opowiadali się za krótszymi 
utworami. Wynikało to z przejętego od wspomnianego poety z Aleksandrii zało-
żenia, że twórczość epicka wydawała się zbyt pompatyczną formą do oddania my-
śli poety. Wobec tego należało pisać krótsze wiersze, epigramaty czy popularne 
wśród twórców greckich epoki hellenistycznej jedenastozgłoskowce. Dla neote-
ryków najważniejszą tematyką była miłość, relacje z przyjaciółmi oraz inne wy-
darzenia z życia codziennego i politycznego, które chętnie komentowali. Oprócz 
tego młodsi poeci odwoływali się do materii mitologicznej. Unikając tworzenia 
wielkich poematów, pisano więc mniejsze formy epickie nazywane epylionami, 
w których opiewano perypetie bogów i herosów.12 W swoich wierszach na tema-
ty mitologiczne neoterycy wykorzystywali, wedle mody hellenistycznej, bardzo 
słabo znane wersje mitów. Często również w popularnych historiach o bogach 
i herosach przedstawiali wydarzenia z innej perspektywy oraz umieszczali uczone 
aluzje dla zainteresowania i zaangażowania odbiorcy. W przekształcaniu tematyki 
mitologicznej odnaleźć można kolejną cechę twórczości neoteryków, a miano-
wicie erudycyjność.13 Nie tylko objawiała się ona w nowatorskim podejściu do 
treści, ale również podkreślana była wyjątkowo doprecyzowaną stroną formalną, 
wycyzelowaniem metrycznym, dążeniem do perfekcji strony brzmieniowej. Bar-
dzo dobrze naturę twórczości grupy oddają dwa łacińskie terminy amare i ludere. 
Pierwszy oczywiście odwołuje się do tematyki miłosnej i erotycznej strony neote-

10 Trudno uznać za należących do nich gramatyka Waleriusza Katona, Furiusa Bibaculusa oraz 
Memmiusa. Skład neoteryków to do dziś niejasna kwestia, vide N. B. Crowther, Valerius Cato, 
Furius Bibaculus, and Ticidas, „Classical Philology”, t. 66, nr 2, 1971, s. 108-109; R. O. A. M. Lyne, 
The Neoteric Poets, „The Classical Quarterly”, t. 28, nr 1, 1978, s. 169-171, 173, 178; W. R. John-
son, Neoteric Poetics, [w:] A Companion to Catullus, red. M. Skinner, Malden, Massachusetts 
– Oxford – Carlton 2007, s. 176-177; A. Klęczar, Wstęp, [w:] Katullus, Poezje wszystkie, tłum. 
G. Franczak, A. Klęczar, Kraków 2013.
11 W. Clausen, Callimachus and Latin Poetry, „Greek, Roman, and Byzantine Studies”, t. 5, 
nr 3, 1964, s. 181-196.
12 Znamy taki utwór Katullusa oznaczony numerem 64. Wiadomo, że tekst Zmyrna Helwiusza 
Cynny był epylionem. Podobnie mniejszym utworem epickim była Io Kalwusa, Magna Mater 
Cecyliusza i Glaucus Kornicjusza.
13 O roli erudycyjności i epylionu w twórczości neoteryków vide R. O. A. M. Lyne, op. cit., 
s. 180-185.
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Krzysztof Mogielnickiryckiej poezji, drugi zaś wiąże się z kategoriami stylistycznymi, zamiłowaniem do 
eksperymentów formalnych i treściowych oraz oznacza pochwałę czasu spędza-
nego pośród przyjaciół.

Istnieje kilkanaście problemów, które dotyczą wyżej przedstawionych cech twór-
czości neoteryków oraz są związane z samymi poetami. Trudno jest jednoznacznie 
ocenić, czy powyższe założenia programowe były obecne u wszystkich twórców 
zaliczanych do tego grona. Różni badacze próbują na podstawie wzmianek o każ-
dym poecie zrekonstruować spójny program grupy.14 Naturalne wydaje się, że 
mogły występować pewne różnice w poglądach między ludźmi, jednak podkreśla 
się, że na pewno wspólne dla poetów młodszych było poczucie stanowienia jed-
nolitej grupy (vide carmina Katullusa 6, 9, 10, 11, 14, 35, 38)15 oraz emocjonalny 
stosunek do poezji.16 Trzecim elementem, o którym również powinno się mówić 
w przypadku neoteryków, jest ich krytyczny stosunek do rzymskiej tradycji lite-
rackiej i mos maiorum. Poglądy Katullusa i jego kompanów mogły wpłynąć na sto-
sunek Cycerona do grona tych poetów.

3. Cyceron o νεώτεροι – wartościowanie nowatorstwa

Istnieją trzy podstawowe relacje mówcy z Arpinum dotyczące neoteryków i po-
świadczające, że tacy poeci funkcjonowali w Rzymie. Pierwsza pochodzi z roku 
50 przed Chr. z  listu Cycerona do przyjaciela Attyka. Autor tak zaczyna swo-
ją wiadomość (Att. 7.2.1): „Brundisium venimus vii Kalend. decembr. usi tua  
felicitate navigandi; ita belle nobis flavit ab Epiro lenissimus Onchesmites. Hunc 
σπονδειάζοντα si cui voles τῶν νεωτέρων pro tuo vendito”17. Drugie świadectwo 
zawarte jest w traktacie Orator z około 45 roku przed Chr. (Orat. 161): „Ita non 
erat ea offensio in versibus quam nunc fugiunt poetae novi. Sic enim loquebamur: 
qui est omnibu’ princeps non omnibus princeps, et: vita illa dignu’ locoque, non 
dignus. Quod si indocta consuetudo tam est artifex suavitatis, quid ab ipsa tandem 
arte et doctrina postulari putamus?”18. Ostatni krótki fragment, w którym Cyce-

14 Ibidem; W. R. Johnson, op. cit.; o problemie integralnego rozumienia poezji neoteryków 
vide A. Klęczar, op. cit., s. 19-22.
15 M. von Albrecht, op. cit., s. 337, 351: „Catullus’ picture of the world would be incomplete 
without his circle of friends [...]. Catullus is a poet of friendship. The lively exchange of tho-
ughts and feelings in this circle is a permanent part of our picture of Catullus’ life and poetry.” 
Cf. R. O. A. M. Lyne, op. cit., s. 187.
16 N. B. Crowther, Catullus and Traditions of the Latin Poetry, „Classical Philology”, t. 66, nr 4, 
1971, s. 249.
17 „Przybyliśmy do Brundyzjum siódmego dnia przed Kalendami grudniowymi, podzieliwszy 
twoją żeglarską pomyślność. Tak łagodnie wiał dla nas od strony Epiru najlżejszy Onchesmites. 
Ten wiersz ze spondejami, jeśli chcesz, sprzedaj jako twój któremuś z neoteryków”.
18 Drugie zdanie zacytowanego fragmentu jest niemożliwe do przełożenia na język polski 
– jego specyfika zostaje wytłumaczona w dalszej części tekstu. Tłumacz oddaje je literalnie. 
„Tak więc nie była to przeszkoda w tworzeniu wersów, przed czym obecnie uchylają się 
nowi poeci. Tak bowiem mówiliśmy: »kto jest wodzem spośród wszystkich [omnibu’]«, a nie 
»ze wszystkich [omnibus] wodzem«, podobnie »tamtego życia godny [dignu’] i miejsca«, nie 
»godny [dignus] życia«. Jeśli więc mało uczony zwyczaj jest tak znacznym twórcą przyjem-
ności, czegóż mamy wymagać od teorii dobrego warsztatu?”



46

Nowatorstwo  
neoteryków a rzymski 

obyczaj przodków

Krzysztof Mogielnicki ron pisze o neoterykach, znajduje się w Tusculanae Disputationes (Tusc. 3.45): 
„O poetam egregium! Quamquam ab his cantoribus Euphorionis contemnitur”19. 
W pierwszym cytacie odnaleźć można żartobliwą uwagę autora odnoszącą się do 
maniery neoteryków w wykorzystywaniu jednej z miar metrycznych. W sposo-
bie, w jaki Marek Tulliusz imituje styl pisania młodszych poetów można zauważyć 
wspomniane w poprzedniej sekcji charakterystyczne elementy ich twórczości. 
Są to: przywiązanie do warstwy metrycznej wiersza i tendencja do umieszczania 
w utworach uczonych nawiązań lub wyjątkowych mało znanych wyrazów – w tym 
przypadku idzie o wyszukaną nazwę wiatru, „Onchesmites”20. Kolejny fragment 
również dostarcza informacji na temat stylistyki neoteryków. Tym razem kryty-
kowani są za odejście od dawnej ściśle fonetycznej cechy łacińskiej poezji, która 
polegała na odrzucaniu w wyrazach końcowego „s”. W Dysputach Tuskulańskich 
zaś naśladowcy Euforiona,21 których należy utożsamiać z nowymi poetami,22 po-
nownie są przedstawieni jako twórcy odchodzący od tradycji literatury łacińskiej. 
Odrzucają oni Enniusza, przez Cycerona określonego zaszczytnym mianem poeta 
egregius, jako wzór do naśladowania.

W powyżej zacytowanych fragmentach dotyczących neoteryków Marek Tulliusz 
zwraca uwagę na cechy ich stylu i założenia programowe. Stosunek mówcy niewąt-
pliwie jest krytyczny. Cyceron był osobą wyznającą tradycyjne rzymskie poglądy 
dotyczące życia prywatnego, politycznego i w końcu odnoszące się do działalności 
literackiej.23 Twórczość neoteryków nie odpowiadała jego przekonaniom i z tego po-
wodu poddał ją krytyce. Wydaje się, że jego negatywny stosunek do grona poetów 
młodszych zawarty jest także w dwóch określeniach, których mówca używa w przy-
toczonych fragmentach. Dlatego najpierw należy dokładnie przyjrzeć się terminom 
νεώτεροι oraz poetae novi.

Pierwsze pojęcie, greckiego pochodzenia, jest stopniem wyższym od przymiotnika 
νέος − młody, świeży, nowy. Drugie wyrażenie − „poeci nowi”, musi być najprawdo-
podobniej cycerońskim przekładem na łacinę greckiego pojęcia − „młodsi”24. Zresztą 
przymiotnik novus posiada identyczne znaczenia jak jego helleński odpowiednik. Co 
więcej, „nowość” w języku łacińskim może mieć dość pejoratywne zabarwienie – 

19 „Cóż za wyjątkowy poeta! Chociaż gardzą nim naśladowcy Euforiona”.
20 N. B. Crowther, ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ, Poetae Novi, and Cantores Euphorionis, „The Classical Quar-
terly”, t. 20, nr 2, 1970, s. 322-324.
21 Twórczość Euforiona miała najprawdopodobniej wpływ na poetów młodszych, vide R. O. A. M. 
Lyne, op. cit., s. 185; A. Klęczar, op. cit., s. 18.
22 Za tą wersją optuje R. O. A. M. Lyne, op. cit., s. 18. Cf. W. R. Johnson, op. cit., s. 176-177. 
Sceptycznie do takiej interpretacji podchodzi zaś N. B. Crowther, ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ, Poetae Novi, 
and Cantores Euphorionis, s. 325-327.
23 Vide W. Clausen, Cicero and the New Poetry, „Harvard Studies in Classical Philology”, t. 90, 
1986, s. 160. Badacz prezentuje dość kontrowersyjną tezę, jakoby Cyceron sam był kiedyś po-
eta novus. Mało prawdopodobne, ponieważ mówca pisał swoje utwory poetyckie, będąc pod 
wpływem popularnego w Rzymie już w pierwszej połowie I wieku przed Chr. naśladownic-
twa twórców aleksandryjskich. Wówczas jednak to zjawisko nie przybrało formy działalności 
podobnej do neoteryków, vide R. O. A. M. Lyne, op. cit., s. 172, oraz M. von Albrecht, op. cit., 
s. 332-333. Cf. R. Syme, op. cit., s. 154-155.
24 N. B. Crowther, ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ, Poetae Novi, and Cantores Euphorionis, s. 324.
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Krzysztof Mogielnickioznacza czynności służące wprowadzeniu zmian politycznych czy zmierzające do 
przejęcia władzy. Bardzo znany przypadek użycia wskazanego przymiotnika w ta-
kiej właśnie konotacji zawarty jest we fragmencie z pierwszej mowy Cycerona 
przeciwko Katylinie (Cic. Cat. 1.1.3): „Nam illa nimis antiqua praetereo, quod 
C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus studentem manu sua occidit”25. Podob-
nie wyrażenie res novae pojawia się w mowie tego samego autora w sprawie usta-
wy rolnej przeciwko trybunowi ludowemu Publiuszowi Serwiliuszowi Rullusowi 
(Cic. Agr 2.33.91). To samo złożenie o negatywnym wydźwięku wykorzystuje 
Juliusz Cezar w Wojnie Galijskiej, kiedy pisze o swoich przeciwnikach planujących 
bunt przeciwko rzymskim legionom (Gall. 3.10; 4.5). W identycznym znaczeniu 
res novae występuje w Spisku Katyliny Sallustiusza – „plebs rerum novarum cupi-
da”26 (Cat. 28.4), „cuncta plebes novarum rerum studio Catilinae incepta proba-
bat”27 (Cat. 37.1). W monografii Wojna z Jugurtą tego samego autora dwa razy 
można znaleźć podobne użycie tych słów (Iug. 19.1; 46.3). Co wydaje się intere-
sujące, to fakt, że grecki termin νεώτερος może również tworzyć wyrażenia zwią-
zane z buntowaniem się, zamiarem przeprowadzenia zamachu stanu czy ogólnie 
wyrządzaniem komuś krzywdy.28

Przymiotnika novus w jego pejoratywnym znaczeniu używa kilka razy histo-
ryk Tytus Liwiusz. Wyraźnie negatywną ocenę otrzymuje ustawa Oppiusza z 215 
roku nazwana przez trybuna ludowego nova ista lex29(Liv. 34.6.9), o którą miał 
w Rzymie rozegrać się spór w 195 roku przed Chr. W księdze czterdziestej drugiej 
Ab Urbe condita historyk przekazuje zaś, że grupa senatorów była niezadowolo-
na z działań dyplomatycznych Kwintusa Marcjusza Filipa ze 171 roku przed Chr. 
w czasie konfliktu z Macedonią pod rządami króla Perseusza. Starzy Rzymianie 
twierdzili, że ich przedstawiciel prowadził działania przy pomocy nowej mądrości, 
nova sapientia (Liv. 42.47.9), która objawiała się w zwodzeniu przeciwnika w celu 
uzyskania nad nim przewagi. W obu przykładach zresztą to, co jest zaprezento-
wane niekorzystnie jako nowe, antytetycznie zestawione jest ze starym − warto-
ściowanym pozytywnie. W pierwszym przypadku krytykowane na zgromadzeniu 
ludowym reguły przeciwstawiane są bardzo starym ustawom królewskim czy pra-
wu dwunastu tablic (Liv. 34.6.7-34.6.8). Co ważniejsze, przemawiający Rzymia-
nin dalej wprost mówi, że wiekowość byłaby dobrym argumentem, żeby żadnego 
prawa nie odwoływać (Liv. 34.6.10). Opozycją do postępowania Marcjusza Filipa 

25 „Albowiem pomijam już tamte zbyt dawne wydarzenia, gdy Gajusz Serwiliusz Ahala własno-
ręcznie zabił Spuriusza Meliusza dążącego do przewrotu”. O tej historii pisze Tytus Liwiusz w Ab 
Urbe condita, vide Liv. 4.13-14.
26 „Plebs żądny przewrotu”.
27 „Cały plebs [przepełniony] pragnieniem buntu popierał zamiary Katyliny”.
28 Vide H. G. Liddell, R. Scott, Greek-English Lexicon, Oxford 1940, s. 1002. W języku greckim 
bezpośrednio od przymiotnika „nowy” w stopniu wyższym, którego używa Cyceron, wywodzi 
się także czasownik νεωτερίζω. Znaczy on „wprowadzać nowe rzeczy, wprowadzać zmiany 
polityczne, buntować się”. Pojawiają się także i inne słowa należące do tej samej rodziny wyra-
zów o znaczeniu politycznym wykorzystywane w okresie klasycznym i hellenistycznym litera-
tury greckiej, a także występujące u autorów z epoki cesarstwa.
29 „Ta nowa ustawa”.
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Krzysztof Mogielnicki jest zaś, zdaniem sędziwych senatorów, metoda walki dawnych Rzymian dająca 
równe szanse obu stronom konfliktu (Liv. 42.47.4-42.47.8).

Zaprezentowane pejoratywne znaczenie przymiotnika wynika z rzymskiego 
przywiązania do mos maiorum i realizowanego w myśl jego zasad przywiązania 
do tego, co rzymskie – Romanitas. Dążenie do zbyt kategorycznych zmian mogło 
być odczytywane jako zabiegi rewolucyjne czy zarzucenie uświęconych tradycją 
elementów kultury łacińskiej. Wszelkie nietypowe rozwiązania należało trakto-
wać z ostrożnością i przyglądać się ich potencjalnemu wpływowi na otaczający 
świat zbudowany przez roztropnych przodków.30 Od Rzymian wymagano, aby 
stale manifestowali swoje przywiązanie i przynależność do własnej kultury wy-
glądem, ubiorem, czynami w polityce i życiu religijnym. Wystarczy przypomnieć 
wydarzenia ze 186 roku przed Chr., kiedy italskich wyznawców Dionizosa skaza-
no pod pozorem spisku przeciwko republice. Jako novum był oczywiście odbiera-
ny kult niezgodny z obyczajem przodków. W ten sam sposób należy interpretować 
przyczyny wygnania poselstwa filozofów − Karneadesa, Kritolaosa i Diogenesa − 
z Rzymu w 155 roku przed Chr., ponieważ ich nauki mogły poddawać w wątpli-
wość zasady mos maiorum oraz – co będzie miało znaczenie za chwilę – deprawo-
wały młodzież.31

W związku z tym reguły przodków można było także złamać, przyjmując nieodpo-
wiednią postawę w twórczości literackiej. W zacytowanych fragmentach pocho-
dzących z dzieł Cycerona i dotyczących poetów nowych autor dokonuje aksjolo-
gicznej oceny ich działalności. Przede wszystkim neoterycy są podejrzani przez sam 
fakt, że pogardliwie traktują rzymską tradycję literacką. Dystansują się od zasad 
dawnego pisania, wolą imitować, przetwarzać i rywalizować z wzorcami helleni-
stycznymi, które reprezentuje postać Euforiona we fragmencie utworu Cycerona. 
Enniusz zaś, tworzący znienawidzoną przez neoteryków epikę, jest we wzmiance 
z Dysput Tuskulańskich symbolicznym przedstawicielem rzymskiego świata literackie-
go. Ten dla nowych poetów nie stanowi już źródła inspiracji i materiału do wyko-
rzystania w myśl imitatio i aemulatio. Wystarczy przywołać incipit 36 carmen Ka-
tullusa: „Annales Volusi, cacata carta”32. Tytuł dzieła bliżej nieznanego Woluzjusza 
wyraźnie odwołuje się do takiego samego utworu Enniusza. Na podstawie pejo-
ratywnego nacechowania przymiotnika novus można wywnioskować, że Cyceron 
zamanifestował swój nieprzychylny stosunek do grona poetów reprezentowane-
go przez Katullusa, Kalwusa i innych, nadając im przyjęte do dziś nazwy. Ocena 
mówcy mogła być tym bardziej negatywna, że dostrzegalne w poezji Katullusa 

30 R. Syme, op. cit., s. 319. Syme pisze na temat zmian wprowadzanych przez Oktawiana 
Augusta, ale bez przeszkód można jego słowa odnieść do wcześniejszych wieków rzymskiej 
republiki: „Nie znając żadnej teorii postępu – ponieważ jej jeszcze nie wymyślono – Rzymianie 
przyjmowali nowinki nieufnie i niechętnie. Słowo »novus« miało złowrogi wydźwięk. Mimo to 
przeszłość przypominała Rzymianom, że zmiany zachodziły, choć powolnie i nie bez oporu”.
31 Trafnie rzymski stosunek do nowości opisuje również M. von Albrecht, op. cit., s. 36: „These 
qualities, which are basic to Roman civilization, are not mere reflections of Greek philosophy. 
They also refine the prudence of the ancient Roman peasant. Clever talk arouses mistrust, but 
all circumspection, even great hesitancy, is highly esteemed”.
32 „Annały Woluzjusza, obsrany utwór”.
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Krzysztof Mogielnickimotywy wynikały  pewnością z neoteryckiego nowatorstwa i umyślnych ekspe-
rymentów poetyckich. Tematyka jego niektórych utworów, jeśli przyjąć, że wy-
dostały się na zewnątrz koła neoteryków, musiała wzbudzać niepokój lub niechęć 
w odbiorcach takich, jak Cyceron.

Kilkanaście wierszy Katullusa zawiera opis uczuć podmiotu lirycznego (któ-
ry można utożsamiać z autorem) do chłopaka imieniem Juwencjusz (carmina 24, 48, 
81, 99). Homoerotyczne carmina poety zawierają nawet motywy występujące 
w utworach miłosnych do Lesbii.33 Na podstawie treści samych wierszy skierowa-
nych do Juwencjusza trudno jest określić, czy młodzieniec przedstawiony jest jako 
obywatel rzymski. Mogłaby na to wskazywać wzmianka z carmen 24 o bohaterze 
wymienionych utworów jako o członku większej grupy osób o łacińskim imieniu 
rodowym Iuventius – „O qui flosculus es Iuventiorum”34. Wiadomo, że w Rzymie 
mieszkał plebejski ród Juwencjuszów. Cyceron w mowie Pro Plancio stwierdza, 
że familia Iuventia pochodziła z Tuskulańskiego municypium.35 Mówca określa ro-
dzinę mianem consularis, co znaczy, że jakiś mężczyzna z rodu sprawował najwyż-
szy urząd. Rzeczywiście jeden z członków tej gens – Maniusz Juwencjusz Thalna 
– był konsulem36 w 163 roku przed Chr. Bliżej czasu działalności Katullusa żyli se-
nator Marek Juwencjusz Pedo37 oraz pełniący różne funkcje publiczne Marek Ju-
wencjusz Laterensis.38 W związku z tymi informacjami potencjalnego odbiorcę spo-
za koła neoteryków mogła oburzać treść utworów o Juwencjuszu, który zostałby 
przez Rzymian utożsamiony z jakimś autentycznym członkiem plebejskiego rodu. 
Przyczyną poruszenia byłby fakt dwuznacznych związków pomiędzy podmiotem 
lirycznym a młodzieńcem sugerujących kontakty seksualne. Takie zachowanie 
dwóch obywateli rzymskich uznawano za wykroczenie przeciw obyczajom. Re-
lacje homoseksualne (oparte na dychotomii męska aktywność – niemęska bier-
ność) mężczyzn były w Rzymie dopuszczalne, o ile dotyczyły tylko kontaktów po-
między obywatelem a niewolnikiem.39 

Także w cyklu utworów opisujących dzieje związku podmiotu lirycznego − Katul-
lusa − z Lesbią można doszukać się pewnych motywów dla tradycyjnych Rzymian 
skandalicznych. Przede wszystkim ukochana amanta jest mężatką, co sprzeciwia 
się rzymskiemu ideałowi kobiety przez całe życie wiernej jednemu mężczyźnie.40 
Niezwykłe jest także zobrazowanie postaci kochanka, której Katullus nadaje cechy 
żeńskie (np. carmina 51 i 68), co, jak można się domyślać, przeciwstawia się z kolei 
rzymskiemu ideałowi mężczyzny odznaczającemu się virtus, czyli siłą fizyczną oraz 

33 A. Klęczar, op. cit., s. 84-85.
34 „Ty, który jesteś kwiatkiem spośród Juwencjuszów”.
35 Cic. Planc. 8.19.
36 T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, t. 1, New York 1951, s. 440.
37 Id., The Magistrates..., t. 2, New York 1952, s. 492.
38 Ibidem, s. 241, 443, 577.
39 Craig Williams w swojej książce szczegółowo przedstawia problematykę homoseksualizmu 
w starożytnym Rzymie. Vide C. A. Williams, Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in 
Classical Antiquity, New York, Oxford 1999. Na temat relacji Juwencjusza z Katullusem vide 
także A. Klęczar, op. cit., s. 83-84.
40 Ibidem.
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Krzysztof Mogielnicki zdecydowaniem.41 Wydaje się również, że autor, którego poezja charakteryzowała 
się silną emocjonalnością i nieskrywaną subiektywnością, mógł być postrzegany przez 
większość jako osoba niedysponująca takimi ważnymi cechami charakteru jak gra-
vitas (powaga) czy constantia (stałość). Dla przykładu w utworze 50. podmiot  
liryczny silnie przeżywa proces twórczy i wspólne pisanie wierszy z przyjacielem, 
a w 8. – rozstanie. Co do ukazywania stylu życia interesująco prezentuje się carmen 
10. W wierszu tym Katullus opisuje scenę spotkania ze znajomym i jego ukocha-
ną. Zaczyna się od tego, że mężczyzna dostrzegł podmiot liryczny − Katullusa 
− na forum. Pierwsze dwa wersy brzmią: „Varus me meus ad suos amores / visum 
duxerat e foro otiosum”42. Następuje tutaj zderzenie dwóch przeciwnych ele-
mentów. Forum w kulturze rzymskiej kojarzono jako miejsce przeprowadza-
nia czynności publicznych, a więc oznaczało sferę kojarzoną z negotium. Podmiot 
liryczny zaś, który znowu w tym wierszu może być utożsamiony z Katullusem, 
spędza swój wolny czas w nieprzeznaczonej do tego przestrzeni. Odnośnie jesz-
cze nowej konstrukcji katullańskiego czasu wolnego należy przywołać wiersze 
44. oraz, ponownie, 50. W pierwszym utworze podmiot liryczny spędza swoje 
otium w wiejskiej willi. Byłoby to niemalże wzorowe zachowanie, gdyby nie fakt, 
że jest to spokój wymuszony przez lekturę mowy. Nie jest jasne, czy carmen 44. 
zawiera krytykę autora nieszczęsnej oracji. Zwraca jednak uwagę fakt, że otium 
jest w  jakiś sposób spowodowane przedmiotem, który kojarzy się z rzymskim 
życiem politycznym. Nie jest to więc należyte otium po trudnym czasie negotium. 
W tym wierszu prawdopodobnie oznacza ucieczkę przed światem obowiąz-
ków politycznych. W wierszu 50. zaś rzymski ideał odpoczynku Katullus prze-
kształca w czas przeznaczony na poetycką zabawę z przyjacielem i picie wina. 
W pierwszych dwóch wersach zawarta jest przewodnia myśl łącząca otium z ludere:  
„Hesterno, Licini, die otiosi / multum lusimus in meis tabellis”43.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o pewnych charakterystycznych utworach, 
które prawdopodobnie krytykują życie polityczne w Rzymie czasów Katullusa. Po-
eta niejednokrotnie ostro atakuje polityków, na przykład Juliusza Cezara czy jego 
dowódcę – Mamurrę, wykorzystując inwektywy. Funkcjonowała ona oczywiście 
również jako forma oratorska i była dopuszczalna, jako że w Rzymie nie obowiązy-
wało żadne prawo regulujące kwestie obrazy czyjegoś dobrego imienia.44 W przy-
padku Katullusa byłaby to więc inwektywa poetycka, i to w dodatku uprawiana 
przez człowieka, który nie bierze czynnego udziału w polityce.45 Jak wcześniej 

41 E. Manwell, Gender and Masculinity, [w:] A Companion to Catullus, red. M. Skinner, Mal-
den, Massachusetts – Oxford – Carlton 2007, s. 111-128. Cf. A. Klęczar, op. cit., s. 156-158, oraz 
wspominany przez autorkę wstępu do polskiego tłumaczenia utworów Katullusa artykuł M. 
Skinner, Ego Mulier: The Construction of Male Sexuality in Catullus, [w:] Roman Sexualities, 
red. J. Hallet, M. Skinner, Princeton 1999, s. 129-150. = Catullus, red. J. H. Gaisser, Oxford 2007, 
s. 447-475.
42 „Mój Warus zaprowadził mnie do swojej ukochanej, gdy dostrzegł mnie wypoczętego na 
forum”.
43 „Wczorajszego wolnego dnia, Licyniuszu, / długo zabawialiśmy się moimi utworami”.
44 R. Syme, op. cit., s. 152-153.
45 A. Klęczar, op. cit., s. 9-10.
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Krzysztof Mogielnickipokazano, twórca demonstruje to swoją poezją. Jednakże wystąpienia publiczne 
i umiejętność przemawiania były postrzegane przez Rzymian jako najlepsza forma 
uczestnictwa w życiu publicznym.46 Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie przedsta-
wione powyżej przykładowe motywy poezji Katullusa mogły występować u każ-
dego neoteryka. Jednakże przytoczone odstępstwa od rzymskich ideałów warto 
rozpatrywać jako składnik klimatu poezji neoteryckiej, który mógł mieć wpływ na 
całościowe postrzeganie poetów młodszych.47

Cyceron nie tylko ocenia nowatorstwo poetów nowych w kontekście literackim, 
ale także może sugerować polityczny odbiór ich twórczości przez zastosowanie epi-
tetu pochodzenia greckiego i jego łacińskiego odpowiednika. Literatura w końcu 
była dla Rzymian częścią świata, w którym wszystkie aspekty życia były podpo-
rządkowane interesom wspólnoty. Dość odważnym i trudnym do udowodnienia 
byłoby twierdzenie, że neoterycy dążyli do jakichś zmian ustrojowych itd. Idzie 
raczej o to, że ich nowatorstwo i do jakiegoś stopnia zamknięty obieg utworów48 
bardziej tradycyjni Rzymianie mogli odbierać jako zagrożenie dla porządku spo-
łecznego i klimatu moralnego miasta. Warto jednak nadmienić, że grupę neotery-
ków stanowili najprawdopodobniej w większości młodzi ludzie, którzy na począt-
ku lat 50. mieli po około dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery lata (vide Katullus, 
Licyniusz Kalwus). Młodość w świecie rzymskim (ale także w całym świecie staro-
żytnym) uchodziła za czas, w którym człowiek ryzykuje niebezpiecznym postępo-
waniem oraz jest podatny na wpływy nieodpowiednich postaw.49 Czy jest możliwe, 
aby w źródłach z czasów działalności poetów młodszych można było dopatrzeć się 
ich obecności? W Spisku Katyliny Sallustiusz stwierdza, że przywódca sprzysięże-
nia zgromadził wokół siebie sporo młodzieży nie tylko spośród arystokracji (Cat. 
7.4; 12.2; 14.5-14.6; 16.1-16.3; 17.6). Brak jakichkolwiek  dowodów na to, że 
wśród zwolenników Katyliny w 63 roku przed Chr. znajdowali się jacyś neoterycy. 
Prędzej należałoby spodziewać się ich pośród rzymskiej młodzieży wspierającej 
działania trybuna Publiusza Klodiusza w latach 50. I wieku przed Chr. Klodiusz 
dla wzmocnienia wpływów popularów i warstwy plebejskiej przeprowadził w 58 
roku przed Chr. szereg reform. Wśród nich znajdowała się ustawa umożliwiająca 
jego zwolennikom tworzenie kolegiów. Sam Cyceron, świadomy celu tworze-
nia nowych ugrupowań, określa je negatywnym epitetem nova collegia (Pis. 4.9; 
Sest. 25.55).50 Jeśli przyjąć ustalenia Timothy’ego P. Wisemana na temat jednego 

46 Vide przyp. 9.
47 Aby poznać temat mechanizmów budowy rzeczywistości poetyckiej przez Katullusa w wa-
runkach kulturowych schyłku republiki i jego przekształcania znanych mu elementów rzym-
skiego świata, warto przeczytać artykuł: B. A. Krostenko, Catullus and Elite Republican Social 
Discourse, [w:] Catullus, red. J. H. Gaisser, Oxford 2009, s. 212-232.
48 M. von Albrecht, op. cit., s. 351.
49 Klasycznym przykładem literackiego motywu sporu mądrego starca z porywczym mło-
dzieńcem jest debata pomiędzy Kwintusem Fabiuszem Maximusem a Publiuszem Korneliu-
szem Scypionem ukazana w Ab Urbe condita Liwiusza (Liv. 28.40-28.44). Rzymski historyk 
wzorował się na podobnym wydarzeniu przedstawionym przez Tukidydesa – sporze pomię-
dzy Nikiaszem a Alkibiadesem (Th. 6.9-6.18).
50 T. Łoposzko, Kolegia rzymskie w latach 58-56 przed n.e., „Annales UMCS”, t. 20, nr 2, 1965, 
s. 21-43.
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Krzysztof Mogielnicki z listów Marka Tulliusza (Att. 1.16.5), to najprawdopodobniej Licyniusz Kalwus, 
przedstawiciel neoteryków, był do jakiegoś stopnia związany ze stronnictwem 
Klodiusza.51 Charyzmatyczny trybun swoim zdecydowanym zachowaniem mógł 
wpływać na młodzież i przyciągać ją do siebie w trudnych czasach schyłku repu-
bliki, kiedy tradycyjne wartości przeżywały kryzys.

4. Podsumowanie

Odczytanie trzech klasycznych świadectw Cycerona o poetach młodszych staje 
się uboższe bez odniesienia się do szczegółowego charakteru użytych przez mów-
cę epitetów. Prawdopodobnie nie tylko krytykuje on postawę literacką poetów 
młodszych, ale nadaną im nazwą potępia ich stosunek do mos maiorum, który do-
tyczy także literatury. Wykorzystane przez Cycerona pojęcia oparte są na pejo-
ratywnych konotacjach nowości i innowacji w rzymskiej kulturze. „Νεώτεροι” 
jak i „poetae novi” służą więc jako terminy, które mają podkreślić nieodpowiedniość 
działalności neoteryków. Ich nowatorskie imitowanie i przetwarzanie aleksandryj-
skiej poezji wobec odrzucenia rzymskich norm literackich i prawdopodobnego ma-
nifestowania odrębności obyczajowej zniechęcały tradycyjną część rzymskiego 
społeczeństwa. Uprzedzenia były zapewne podsycane zamkniętym charakterem 
grupy jak i młodym wiekiem autorów. A młodzi ludzie ze względu na swój kon-
trowersyjny udział w rzymskim życiu politycznym połowy I w. przed Chr., i to mło-
dzi ludzie tworzący w dodatku poetyckie „rzeczy nowe”, musieli automatycznie 
wzbudzać rzymską nieufność. 
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The Novelty of Neoteric Poetry and Roman Ancestral Custom in Cicero’s 
Testimonies
The paper examines the probable reception of neoterics’ poetry by the more traditionally 
inclined part of the Roman society – the citizens cultivating mos maiorum. The first 
subsection outlines the literary context of the new poetic group’s artistic life, namely, the 
categories of imitation and emulation present in Latin writings, and describes the values 
associated with ancestral custom. The second part concerns distinctive features of neoteric 
artistic activity at Rome at the end of the Republic as well as some issues connected with 
their cohesive poetic program. The third and most relevant section contains an analysis 
of the three references to neoterics made by Cicero (Att. 7.2.1; Orat. 161; Tusc. 3.45); from 
his Greek (νεώτεροι) and Latin (poetae novi) words, which signalize a new kind of poetic 
activity, it can be inferred that the famous orator criticizes new poets. As the adjective 
“new” had a pejorative connotation in Roman culture, the last section aims at establishing 
which elements of neoteric poetry led to Cicero’s negative opinion. The elements in 
question are undoubtedly: contempt for Latin literary tradition and disregard of the 
Republic’s ancestral values.

Summarized by Krzysztof Mogielnicki

Novitas poesis poetarum novorum et Romanus mos maiorum in Ciceronis 
testimoniis
Dissertatiuncula poesis τῶν νεωτέρων comprehensionem veresimilem scrutat, quam 
operibus illorum artificium lectis cives Romani mori maiorum magnopere studiosi habere 
poterant. Itaque caput primum litterarias condiciones, quorum sunt duo prinicipia 
Latine imitatio et aemulatio appelantia, scripturam societatis novae poetarum pertinentes 
depingit ac refert virtutes cum more maiorum coniunctas. Res secundae partis τοὺς 
νεωτέρους proprietatibus artis poeticae suae primo saeculo ante Christo nato in fine rei 
publicae praestasse enarrat atque integritatem regularum eorum artificiosae absolutionis 
inquirit. Caput tertium autem maximo gravitate tres mentiones a Cicerone scriptae in eius 
operibus (Att. 7.2.1; Orat. 161; Tusc. 3.45) interpretari conatus est. Ex quibus poetas novos 
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Krzysztof Mogielnickiab oratore claro vituperatos et hoc factum visum in significatione verborum „νεώτεροι” 
et „poetae novi” usorum pro nomine novarum actionum poeticarum coniectare potest. 
Cum adiectivum „novus” malissime a Romanis intellectum sit, in extremo capite causa 
sinistrae sententiae Ciceronis inter propria poeticae poetarum novorum reperitur. Quae 
vestiganda deinde qaeruntur: contemptio habitus antiqui litterarum Latinarum atque 
irreverentia moris maiorum.
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Tworząc swoje dzieło, którego – wydaje nam się – nikt nie zna, możemy być przeko-
nani, że zapiszemy się złotymi zgłoskami w historii nauki, kultury, czy sztuki. Bierze-
my do ręki pióro, wykonujemy zamaszyste ruchy pędzlem, siadamy do pianina i two-
rzymy. Następnie prezentujemy efekty swojej pracy znajomemu i zbliża się chwila 
glorii, gdy nagle z ekstazy twórczej wyrywa nas jego głos: „Czy to nie leciało ostatnio 
w telewizji?” Możemy zapomnieć o blasku sławy i chwały. Właśnie nieświadomie 
zapożyczyliśmy sobie czyjś dorobek i jednocześnie padliśmy ofiarą kryptomnezji. 

1. 1 Zjawisko kryptomnezji: Nie pamiętam, że zapomniałem

Sytuację dobrze obrazuje nieco złośliwe powiedzenie o kimś: „To rodzaj osoby, 
która – kiedy ma miejsce dyskusja o bardzo dobrym pomyśle – jest przekonana,  
że ten pomysł z pewnością jest jego.”1 Pomijając możliwość pobudek egoistycz-
nych pana X, z literatury psychologicznej wyłania się inne wytłumaczenie zaist-
niałego zdarzenia.

1  T. J. Perfect, L.-J. Stark, Why Do I Always Have the Best Ideas? The Role of Idea Quality  
in Unconscious Plagiarism, „Memory”, t. 16, nr 4, 2014, s. 386-394.
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Kryptomnezja to połączenie dwóch greckich słów: kryptos – ukryty i mneme – 
pamięć. To iluzja pamięci, przekonanie danej osoby o wygenerowaniu czy stworze-
niu czegoś nowego (układu słów, wizji artystycznej, linii melodycznej), podczas 
gdy w rzeczywistości są to jedynie wcześniej zasłyszane pomysły, które z tajemni-
czych powodów (o których będzie mowa dalej) uważane są za własne.2 To pro-
ces w pełni nieświadomy. Jednostka wierzy, że to, co właśnie stworzyła, jest nowe 
i oryginalne.3 Nie pamięta, że przed laty, kilka dni temu, a nawet kilka minut temu 
zasłyszała czy przeczytała dany fragment. 

1.2. Klasyfikacja form zapożyczenia

Obok kryptomnezji istnieją inne rodzaje twórczości „pożyczonej”. Psychologia pa-
mięci bada zjawisko zapożyczeń, podkreślając wieloaspektowość problemów wy-
nikających z braku oryginalności w twórczości tak naukowej, jak i artystycznej. 

Wyróżniamy trzy formy zapożyczeń: t wó rc zo ś ć  rów n o l eg ł ą (gdy dwie oso-
by niezależnie od siebie wymyślają to samo w tym samym okresie) oraz zapoży-
czenia: świadome (czyli celowe kopiowanie czyjejś twórczości) i nieświadome 
(indywidualne pomysły, których oryginalność można poddać w wątpliwość i któ-
re występują najczęściej w odstępie czasowym). 

1.3. Przykłady poszczególnych odmian

Zjawisko n i e z a l e ż n ego  s t wo r zen i a dwóch takich samych bądź bardzo podob-
nych do siebie dzieł jest znane od wieków, a kwestia równoległego wymyślenia 
rachunku różniczkowego przez Newtona i Leibniza jest jego sztandarowym przy-
kładem. Newton niewątpliwie był pierwszy. Inspirowany mechaniką i geometrią 
tworzył swoją koncepcję w latach 1665-1666, jednak nie opublikował jej, lecz 
włożył do szuflady, a gdy Leibniz w latach 1684-1686 wydał swoje odkrycia, 
zaczął dochodzić pierwszeństwa. Spór trwał kilkadziesiąt lat i nie sposób było roz-
sądzić, który ma rację, bo obaj uczeni dokonali tego samego odkrycia zupełnie 
niezależnie. Dzisiaj równie ciężko byłoby zająć w tej sprawie jednoznaczne stano-
wisko, skoro Sąd Apelacyjny uznaje, że „nie jest plagiatem dzieło, które powstaje 
w wyniku zupełnie odrębnego, niezależnego procesu twórczego, nawet jeżeli posiada 
treść i formę bardzo zbliżoną do innego utworu” 4.

Odmianą z ap oż yc zen i a  ś w i ad o m ego w sensie prawnym jest plagiat – ce-
lowa kopia czegoś, co już było, kradzież. Plagiat jest pojęciem na tyle młodym, 
że wciąż nie ma stuprocentowej pewności, gdzie zaciera się granica między inspi-
racją a kopiowaniem. W starożytności plagiatorem nazywano złodzieja, łacińskie 
plagum oznacza „porwanie”. Średniowiecze to epoka tworzenia ad maiorem Dei glo-

2  A. C. Gingerich, M. C. Sullivan, Claiming Hidden Memories as One’s Own: A Review of Inadver-
tent Plagiarism, „Journal of Cognitive Psychology”, t. 25, nr 8, 2013, s. 903-916.
3  F. K. Taylor, Cryptomnesia and Plagiarism, „British Journal of Psychiatry”, t. 111, 1965, 
s. 1111-1118.
4  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 września 1995 r. (I ACr 620/95).
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riam – nie było potrzeby dochodzenia praw autorskich, skoro na dziele nie było 
nawet nazwiska. Największym dobrem od starożytności aż do renesansu była 
wspólnota dorobku – dzieła wiekopomne, z pewnością zaś nie oryginalne (vide: 
wersje mitu o Edypie, poezja renesansowa, czy dzieło Historia orientalis Jacquesa 
de Vitry). Prawdziwa burza rozpętała się w romantyzmie, kiedy to podobne wątki 
splatały się ze sobą w dziełach twórców romantycznych, inspirowanych „boskim 
tchnieniem”. Bohaterowie ginący w imię miłości do kobiety i ojczyzny, protest, bunt, 
długa i wyczerpująca podróż oraz motyw zemsty – to tylko kilka nieustannie po-
wracających leitmotivów treściowych epoki romantyzmu.

Oprócz tych powszechnych, znanych z życia codziennego zjawisk, istnieje jeszcze 
jedno, określane w psychologii jako n i e ś w i ad o m e  z ap oż yc zen i e czy nieświa-
domy plagiat. Uderza sprzeczność drugiego terminu, gdyż – z definicji prawnej 
– plagiat jest formą kradzieży, celowym, rozmyślnym przywłaszczeniem cudzego 
utworu, pomysłu twórczego. Skoro celowy, to nie może być nieświadomy. Bez-
pieczniej więc przyjąć termin nieświadomego zapożyczenia, nazywanego również 
przypominaniem bez rozpoznawania. Człowiek przypomina sobie fakt lub czyn-
ność, ale sądzi, że są one jego wytworem. Nowość ta jest tylko względnie nowa 
– jest taka w umyśle twórcy, tymczasem tak naprawdę kiedyś już została stwo-
rzona. Wielokrotnie okazuje się, że nasz mózg płata nam figle… Jak mogliśmy 
zapomnieć, że taki motyw faktycznie istnieje, już dawno wymyślony i oprawiony 
w ramkę? Psychologia pamięci odpowiada na to pytanie.

2. Wokół zjawiska kryptomnezji

Pamięć to prywatna encyklopedia, w której część haseł plącze się bez uporząd-
kowania, a niekiedy zdarzają się też puste strony. Może być książką telefoniczną, 
w której zapisujemy numery i wskazówki, mające na celu pomóc nam w dotarciu 
do określonych informacji. Do trzech głównych faz procesu pamięciowego nale-
żą: zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji. 

 2.1 Błąd rozpoznawania

Kluczowym zjawiskiem w pamięci trwałej jest rozpoznawanie – w naszym mózgu 
są już zgromadzone pewne informacje i rozpoznawanie polega na tym, by nowa, 
spostrzeżona i rozpoznana informacja, została dopasowana do tych, które już 
posiadamy (asymilacja). Czasami zmuszeni jesteśmy modyfikować nasze zasoby 
poznawcze, by dopasować je do aktualnej wiedzy (akomodacja). Dzięki rozpozna-
waniu wiemy doskonale, czy dana informacja jest nam znana, czy też jest nowa. 
Rozpoznawanie jest łatwiejsze niż odtwarzanie – podobnie dla większości stu-
dentów łatwiejszy jest test złożony z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, 
w którym muszą rozpoznać prawidłową odpowiedź, niż zestaw pytań otwartych, 
w których sami muszą ją wygenerować. Aby proces rozpoznawania mógł się poja-
wić, konieczne jest zaktywizowanie odpowiednich danych, zmagazynowanych 
w pamięci długotrwałej. Co jednak w przypadku, gdy dane te nie zostaną popraw-
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nie zaktywizowane i nasz mózg nie rozpozna danego bodźca, uznając go za nowy? 
Wówczas mamy do czynienia z ilościowym zaburzeniem pamięci, nazwanym przez 
Théodore’a Flournoya kryptomnezją.5

2.2. Formy kryptomnezji

Badacze rozróżniają dwa rodzaje kryptomnezji. Pierwszy to ten, o którym już wspo-
minałam – zapominanie źródła i błąd rozpoznania autorstwa, czyli czyjś pomysł 
zapamiętany jako swój. Na przykład pięciu muzyków przeprowadza burzę mó-
zgów w celu znalezienia nazwy dla nowego zespołu i, gdy już im się to uda, zarów-
no basista, jak i perkusista twierdzi, że to jemu należy przypisać autorstwo. Drugi 
rodzaj kryptomnezji polega na regenerowaniu własnego pomysłu, czyli stwarza-
niu czegoś, co wymyśliło się już wcześniej. B. F. Skinner opisuje jedno z najbardziej 
przygnębiających doświadczeń starości – gdy człowiek odkrywa, że myśl, na którą 
właśnie wpadł, jakkolwiek by nie była trafna i zachwycająca, tak naprawdę pojawi-
ła się już dużo wcześniej, np. w jednej z publikacji owej jednostki.6

2.3. Badania nad kryptomnezją

W pierwszych badaniach empirycznych dotyczących kryptomnezji uczestnicy 
w grupach wymyślali słowa należące do większego zbioru, np. rodzaje ptaków, 
sporty, instrumenty muzyczne. Następnie mieli za zadanie wymyślić inne wyrazy 
pasujące do tych samych kategorii tak, by nie powtarzały się z tymi, które pojawiły 
się już wcześniej. Uczestnicy powtórzyli 3-9% słów (badania Browna i Murphy-
’ego), ponownie podając również te, które sami wymyślili, ale proponowali także 
jako swoje te wymyślone przez innych,7 po prostu je pożyczali. Ponadto naukowcy 
zauważyli, że badani rzadko używają własnych przykładów. Pojawiła się tendencja 
do plagiatów wypowiedzi osób, które odpowiadały bezpośrednio przed badanym, 
co oznacza, że uczestnik był mniej biegły w przetwarzaniu napływających infor-
macji tuż przed własną odpowiedzią. 

O k az a ł o  s i ę,  że  k i ed y  p ro s i my  l u d z i  o   w y ko nan i e  k reat y w n ego 
z ad an i a  w y magającego  n ow yc h  p o my s ł ów  a l b o  roz w i ąz an i a  p ro -
b l em ów,  wówc z a s  k i er u ją  o n i  s wo j e  z a s o by  p oz nawc ze  i   s wo ją 
ś w i ad o m o ś ć  b e z p o ś red n i o  na  z ad an i e,  co  z m n i e j sz a  m oż l i wo ś ć 
ko nt ro l i  p o c h o d zen i a  i   p o my s ł ów. Badania Richarda Marsha wskazują, 
że  ludzie zachęcani do monitorowania źródeł swoich pomysłów rzadziej są nara-
żeni na kryptomnezję. Zdolność do kontrolowania źródeł jest osłabiona, gdy jed-
nostka jest pod dużym obciążeniem poznawczym i koniecznie musi wpaść na jakiś 

5  Th. Flournoy, From India to the Planet Mars: A Case of Multiple Personality with Imaginary 
Languages, Princeton 1994.
6  B. F. Skinner, Intellectual Self-Management in Old Age, „American Psychologist”, t. 38, nr 3, 
1983, s. 239–244.
7  A. S. Brown, D. R. Murphy, Cryptomnesia: Delineating Inadvertent Plagiarism, „Journal 
of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, t. 15, nr 3, 1989, s. 432–442.
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pomysł.8 Łatwo się domyślić, że tendencja do braku rozpoznania pomysłu jako czy-
jegoś wzrasta wraz z upływem czasu, w którym człowiek doświadczał oryginalnej 
myśli kogoś innego. Co ciekawe, nieświadome zapożyczenia często pojawiają się, 
gdy pierwotne pomysły pochodzą od osób tej samej płci.

Marsh zaznacza, że pomimo tak wielu problemów i kontrowersji związanych 
z nieświadomymi zapożyczeniami, zjawisko to ma również pozytywne strony: ucze-
nie dzieci norm społecznych, wyjaśnienie, jak łatwo ludzie ulegają reklamom czy 
poglądom politycznym... W psychologii klinicznej, gdy terapeuta usiłuje przeko-
nać upartego i odpornego klienta do danego sposobu myślenia, początkowo ten 
drugi stanowczo zapiera się, ale już po dniu przemyśleń przyjmuje i wyraża jako 
swoje to, co całkiem niedawno przedstawiał mu terapeuta.

T. J. Perfect, A. C. Defeldre, R. Elliman i H. Dehon w swoich badaniach (2011) 
udowodnili, że starsi ludzie nie byli podatni na plagiatowanie swoich partnerów 
w tak dużym stopniu jak młodsi dorośli, natomiast często tworzyli całkowicie nowe 
elementy, niewygenerowane wcześniej przez nikogo.9

W innych badaniach T. J. Perfecta 32 studentów z Uniwersytetu w Plymouth, 
którzy wzięli udział w eksperymencie, podzielono na grupy po 4 osoby.10 Bada-
ni zostali poinformowani, że za chwilę usłyszą listę nazw przedmiotów (cegła, but, 
spinacz, guzik), a ich zadaniem będzie stworzenie opowieści o każdym z tych 
słów. Tuż po usłyszeniu listy dostali czas na podzielenie się swoimi pomysłami 
w grupach. Kolejność przemawiania każdej z osób była wyznaczana przez ekspe-
rymentatora, więc badani nie mogli przewidzieć, kiedy będą mówić. Powiedziano 
im za to, aby uważali i unikali powtarzania pomysłów innych. Po wygenerowaniu 
16 pomysłów w każdej z grup (4 uczestników po 4 pomysły), badani wypełniali 
test komputerowy (pełniący rolę dystraktora), w którym mieli określić poziom 
pomysłów (np. „excellent ideas”, „very good ideas”). Kolejnym punktem ekspe-
rymentu było zapisanie udoskonaleń do pomysłów, które znalazły się w rubryce 
„very good”. Tydzień później badani zostali poproszeni o spisanie na kartce swoich 
własnych pomysłów, na które wpadli podczas pierwszego spotkania. Na kolejnej 
kartce mieli zapisać pomysły odnośnie tych samych przedmiotów, lecz z zastrze-
żeniem, że mają to być pomysły, które nie pojawiły się podczas poprzedniej sesji. 
W sumie wyprodukowano 370 pomysłów. 294 historie zostały poprawnie odtwo-
rzone przez uczestników badania. Aż 76 pomysłów zostało nieświadomie skopio-
wanych. Poprawność każdego z badanych oscylowała wokół 60%. Zdecydowa-
na większość (24 osoby) splagiatowała co najmniej jeden pomysł, na który wpadł 
członek innej grupy. Jednym z wniosków badaczy było stwierdzenie, że l i c zba 
b ł ęd ów  pam i ęc i  z w i ę k sz a ł a  s i ę ,  k i ed y  u c ze st n i c y  p o d c h o d z i l i  d o 
p o szc zegó l nyc h  p o my s ł ów  w   p o d o b ny  s p o s ó b.

8  C. N. Macrae, G. V. Bodenhausen, G. Calvini, Contexts of Cryptomnesia: May the Source 
Be with You, „Social Cognition”, t. 17, nr 3, 1999, s. 273-297.
9  T. J. Perfect, A.-C. Defeldre, R. Elliman, H. Dehon, No Evidence of Age-Related Increases 
in  Unconscious Plagiarism During Free Recall, „Memory”, t. 19, nr 5, 2011, s. 514-528.
10  T. J. Perfect, L.-J. Stark, Why Do I Always Have the Best Ideas? The Role of Idea Quality 
in  Unconscious Plagiarism, „Memory”,  t. 16, nr 4, 2008, s. 386-394.
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Wreszcie badania A. C. Gingerich oraz Ch. Dodsona11 (2013) sugerują, że oso-
by, które są w złym nastroju, są mniej narażone na popełnienie nieświadomego 
plagiatu niż osoby szczęśliwe. Autorzy w swoim eksperymencie postawili hipo-
tezę, że l u d z i e  szc zę ś l i w i  s ą  bard z i e j  s k ł o n n i  d o  ko r z y st an i a  z   d o -
ś w i ad c zen i a  p o d c z a s  p ro ce su  my ś l owego  i   n i e  m o n i to r u ją  ź ró d ł a 
s w o i c h  p o my s ł ó w,  p o d c z a s  g d y  c i  s m u t n i  p o d e j d ą  d o  p r o b l e m u 
l o g i c z n i e  i   s y stem owo. Autorzy tłumaczą to także faktem, że, kiedy ludzie 
są szczęśliwi, mają tendencję do przetwarzania informacji w grupach, łącząc je ze-
sobą w sposób relacyjny. Zadaniem badanych biorących udział w eksperymencie 
Gingerich i Dodsona było tworzenie wyrazów z podanych liter (na zasadzie gry 
Boggle). Po takiej zabawie uczestnicy mieli napisać opowieść o tym, jak się czują, 
z użyciem słów, które ułożyli podczas gry (w tej samej kolejności). Jeśli badani uży-
wali zupełnie nowych słów lub zapożyczali słowa ułożone przez innych uczestni-
ków, autorzy traktowali to jako przejawy kryptomnezji. Badacze w eksperymencie 
wykorzystali także kwestionariusz nastroju, który miał za zadanie sprawdzić, jak 
się czują osoby badane: jak bardzo są szczęśliwe podczas i zaraz po napisaniu opo-
wiadania. Zgodnie z oczekiwaniami, naukowcy odkryli związek między emocjami 
i rozwiązywaniem zadań. Szczęśliwi ludzie wykazywali beztroskę, nie dostrzegali 
żadnych problemów. Smutni zmniejszali ryzyko powtórzenia dzięki kierowaniu się 
logiką. Co za tym idzie, okazało się, że odrobina stresu może wzmocnić efektyw-
ność i wydajność ludzi, a ponury nastrój może trzymać z daleka od nieścisłości czy 
popełniania błędów.
 
3. Kryptomnezja w życiu codziennym

Możliwe są sytuacje, kiedy dwóch twórców niezależnie wykorzystuje ten sam 
pomysł i realizuje go przy pomocy podobnych środków, szczególnie gdy temat, ja-
kiego dotyczy dzieło, jest ten sam czy bardzo podobny. Żaden utwór nie powstaje 
w zupełnej izolacji, choćbyśmy się zamknęli na cztery spusty, pozasłaniali firanki 
i wyłączyli telefon.

Przykładem może być jedno z najbardziej znanych dzieł Friedricha Nietzsche-
go – Tako rzecze Zaratustra, stanowiące kompilację poglądów filozofa. Co cieka-
we, zapożyczenie pojawiające się w książce wyśledził psycholog Carl Jung. Pomy-
ślał on początkowo, że ma déja vu, jednak po pewnym czasie przypomniał sobie, że 
identyczne sformułowania czytał w opowiadaniach o duchach autorstwa Juliusza 
Kernera, opublikowanych w 1686 roku.12 Oto przykład – zestawienie przetłuma-
czonego przeze mnie fragmentu powieści Kernera z „pożyczonym fragmentem” 
Nietzschego:

11  A. C. Gingerich, Ch. S. Dodson, Sad Mood Reduces Inadvertent Plagiarism: Effects of Affec-
tive State on Source Monitoring in Cryptomnesia, „Motivation and Emotion”, t. 37, nr 2, 2013, 
s. 355-371.
12  C. G. Jung, Cryptomnesia, [w:] id., Collected Works, t. 1, London 1957 –  New York 1953, 
s. 95-106. 
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Czterej kapitanowie i kupiec, pan Bell, przybili do lądu, na wyspę Stromboli, na łowy królików. 
Gdy o godzinie trzeciej zebrano załogę na pokładzie – ku ich niewypowiedzianemu zdziwieniu 
– zobaczyli dwóch mężczyzn, unoszących się chyżo, sunących jak cienie w ich stronę. Jeden 
ubrany był na czarno, drugi na szaro. Ku ich przerażeniu, mężczyźni zstąpili pośród płomieni 
do krateru ognistej góry.13

Czasu, gdy Zaratustra bawił na wyspach szczęśliwości, przyjezdny okręt zarzucił kotwicę u wy-
spy z górą ognistą, a załoga jego przybiła do lądu na łowy królików. Usłyszano zarazem głos 
wyraźny: «Czas już! czas najwyższy!» Gdy postać owa zbliżyła się do okrętu – a niosła się ona 
chyżo, sunąc jako cień w stronę góry ognistej – poznano ku wielkiemu przerażeniu, że to Za-
ratustra.14

Według badaczy nie było to ani celowe, ani przypadkowe. Spostrzegawczy doktor 
Jung postanowił napisać do siostry filozofa, która przyznała, że młody Friedrich czy-
tał oryginalne dzieła Kernera w wieku 11-12 lat. Dla Junga był to oczywisty dowód 
na istnienie podświadomości i zaburzeń związanych z pamięcią.

Jedną z najbardziej znanych spraw, rozdmuchaną przez media, był przypadek 
Helen Keller, amerykańskiej głuchoniemej pisarki. Keller w wieku jedenastu lat na-
pisała opowieść The Frost King i podarowała ją Michaelowi Anagnosowi, dyrekto-
rowi szkoły dla niewidomych. Następnie The Frost King trafił do lokalnych gazet, 
a po pewnym czasie prasa została powiadomiona, że opowieść Keller jest prawie 
dokładną kopią innej historii – The Frost Fairies, autorstwa Margaret Canby. Roz-
poczęła się fala oskarżeń o plagiat. Książka Canby została znaleziona w domu 
przyjaciółki rodziny Keller, która przyznała, że czytała jej fragmenty Helen, kiedy 
ta miała osiem lat. Pojawiły się również dalsze spekulacje. W następnych latach 
Keller pisała kolejne książki, jednak nigdy już nie odważyła się napisać opowieści 
fikcyjnej.15

Przykładów kryptomnezji nie brakuje także w środowisku muzycznym. W słyn-
nym procesie o plagiat, jaki odbył się w 1976 roku, oskarżonym był gitarzysta 
The Beatles – George Harrison. Po rozpadzie Beatlesów Harrison zadebiutował 
trzypłytowym albumem – All Things Must Pass. Jedna z piosenek, która znalazła 
się na tej płycie – My Sweet Lord – bardzo przypominała ułożoną na przełomie 
lat 50-tych i 60-tych piosenkę He’s So Fine, wykonywaną przez żeński zespół The 
Chiffons. W procesie Harrisona, toczącym się przez kilka lat, sędzia nie wziął pod 
uwagę możliwości nieświadomego plagiatu. Owszem, stwierdził, że Harrison wy-
korzystał ten motyw podświadomie, jednak podkreślił, że nawet jeżeli działanie 
nie było celowe, to prawnie konsekwencje będą takie same jak w przypadku pla-

13  J. Kerner, An Extract of Awe-Inspiring Import from the Log of the Ship Sphinx in the Year 
1686, in the Mediterranean, „Blätter aus Prevorst”, t. 4, 1833, s. 57.
14  F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, [dostęp on-line: 9.03.14] http://books.google.pl/
books?id=HZsiAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&ca-
d=0#v=onepage&q&f=false.
15  H. A. Keller, Story of My Life - The Frost King, [dostęp on-line: 9.03.14] http://www.worl-
dwideschool.org/library/books/hst/biography/StoryofMyLife/chap44.html.
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giatu. Harrison został pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie i ukarany 
grzywną, a postępowanie sądu wzbudziło spore wątpliwości i protesty, szczegól-
nie wśród fanów muzyka. 

4. Podsumowanie

Dla wprawnych obserwatorów, w badaniach nad kryptomnezją szybko pojawia się 
niewygodne pytanie: skąd tak naprawdę możemy wiedzieć, że działania jednostki 
były niezamierzone? Jak oddzielić kłamstwa od typowych przejawów krypto-
mnezji? W jakim stopniu moje opowiadania są moje, a w jakim to po prostu fuzja 
wszystkich opowiadań, które czytałam? I – najgorsze ze wszystkich pytań – czy 
dzisiaj, wśród natłoku dzieł, da się stworzyć coś oryginalnego? Niestety – odpo-
wiedzi wciąż brak. Pozostaje nam przyjąć, że nie jesteśmy do końca świadomi, 
w jak mocny sposób kształtują nas i naszą pracę doświadczenia. Wówczas nowego 
sensu nabiera złota myśl: „Aby być dobrym pisarzem, należy czytać dobre teksty, 
zapamiętywać je i zapominać, gdzie się je czytało”. Być może oryginalność to po 
prostu staranne, ostrożne naśladowanie, a sztuka więcej skorzystałaby, gdyby za-
miast o jej oryginalność, dbać bardziej o autentyczność. Jeżeli w powyższym tek-
ście zauważyłeś, Drogi Czytelniku, jakiekolwiek przejawy kryptomnezji czy też 
nieświadomego zapożyczenia, to serdecznie Cię za to przepraszam.
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”Where Have I Seen It?” – Reasons and Consequences of Unconscious 
Borrowings
When one attempts to create an original work, one is prone to the illusion that it is 
exceptional and deserves a place in history. We take a pen in hand or take a seat at the piano 
and begin to compose. However, our work will not go down to eternity, as our friends are 
soon going to ask: “Was that on TV?”. We can forget about fame, having unconsciously 
copied someone else’s work. This is how one falls victim to cryptomnesia, which refers to 
false memories, not consciously connected to past events. The possible outcomes include 
social embarrassment and accusations of plagiarism. Cases of cryptomnesia are more 
numerous that could be expected, and include Helen Keller and George Harrison of The 
Beatles. However, two works bearing much similarity to each other do not necessarily 
constitute an example of plagiarism. All our artifacts are strongly influenced by our memories 
and experiences.

Summarized by Agnieszka Szwajgier

„Alicunde hoc nosco...” sive causae eventaque mutuationum inscitarum
Cum artificium novitate praecellens creamus, vitium apparere potest, ut opus nostrum 
eximium sit et dignum in libris historicis locare. Stilum manu capimus aut apud clavile sedemus 
et componere coepimus. Effectus laboris amicis sperantes monstramus. Sempiternas tamen 
nostro operi non erat, quod cari nostri vulnerant una sententia: „In televisione eratne?” Nos 
illustres oblivisci possumus, quia alicuius opus inscite exscripsimus. Cryptomnesiam ita patimur. 
Quae ad memorias inscias pertinet, quas ad perfecta relatas sciens non cognoscit. Exitus sunt 
multi, quorum inter alia rubor in rebus socialibus vel plagiarii faciendi accusatio sunt. Exempla 
tanta communia in societate inveniri possunt contra expectationes multorum, e.g. Helena 
Keller aut Georgius Harrison ex Beatles, manu musicorum. Duo opera similia non necessarie in 
plagiariorum scriptis numerant. Artificia nostra factis praeteritis ac memoriis graviter finguntur.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe:
kryptomnezja – błąd rozpoznawania – zapożyczenie – plagiat – fałszywa pamięć – monito-
rowanie źródeł

Key words:
cryptomnesia – recognition error – borrowing – plagiarism – false memory – source-moni-
toring





Twórczość przeznaczona dla dzieci i młodzieży wyrasta z praw kulturowych konkret-
nych czasów. Bywa nazywana literaturą „czwartą”, „osobną”, a nawet „kopciuszkiem”. 
Pierwsze dwa określenia pochodzą z prac jednego z największych badaczy twórczości 
dla młodych odbiorców kultury – Jerzego Cieślikowskiego, który opierał się na podziale 
Czesława Hernasa.1 Kategoria pierwsza to literatura narodowa, wysoka; druga – ludo-
wa; trzecia – brukowa (gorsza, grafomańska). Literatura dla dzieci i młodzieży nazywa-
na jest czwartą, zasługuje ona na wyodrębnienie, na osobne traktowanie, gdyż cechuje 
się własnymi wewnętrznymi prawami oraz zewnętrznymi wymogami komunikacji kul-
turowej.2 Spełnia dane funkcje,3 posiada własne gatunki, normy i odrębny obieg komu-
nikacyjny: określonego odbiorcę, krytyków, badaczy, czasopisma, wydawnictwa. 

1  Vide Cz. Hernas, Potrzeby i metody badania literatury brukowej, [w:] O współczesnej kultu-
rze literackiej, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, t. 1, Wrocław 1973, s. 15-45.
2  Vide J. Cieślikowski, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Warszawa 1985, s. 9-21.
3  Zofia Adamczykowa wyróżnia następujące funkcje: estetyczno-ekspresywną, edukacyj-
no-poznawczą, dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczno-dydaktyczną, kompensacyjną, lu-
dyczną oraz aktywizującą. Badaczka zaznacza, że działania aktywizujące to bardzo ważny 
element rozwoju indywidualnego i społecznego dziecka. Vide Z. Adamczykowa, Literatura 
„czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 
1980), red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 24-28.
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Z kolei określenie „kopciuszek” ma dwie konotacje.4 Po pierwsze, literatura dla 
dzieci i młodzieży była bardzo długo traktowana niepoważnie, badania nad nią zaj-
mowały miejsce marginalne, może dlatego, że twórczość tę oceniano jak zjawisko 
pedagogiczne, a nie artystyczne. Przez literaturę dla dzieci i młodzieży rozumia-
no teksty spełniające funkcję dydaktyczną i wychowawczą, postrzegano ją przez 
pryzmat ideologii. Po drugie, ta dziedzina pisarstwa bardzo dynamicznie zmienia 
się, przeobraża. Zrzuca ciężkie brzemię dydaktyzmu, ukazując swoje artystyczne 
oblicze. Zwrócono więc uwagę na jej wymiar estetyczny. Ta droga od dydaktyzmu 
do artyzmu5 nie była łatwa, wymagała wielu prac badawczych, a przede wszystkim 
zmiany świadomości, zwrócenia uwagi na to, iż pierwsze książki są najważniejsze, 
bowiem kształtują gusta czytelnicze, zostają z człowiekiem na całe życie. 

Nauka o omawianym zagadnieniu ma długą historię, zaczęła rozwijać się wraz 
z pojawieniem się oryginalnej twórczości dla młodych odbiorców. Od lat 30. XIX 
w. do wybuchu drugiej wojny światowej można zauważyć następujące osiągnięcia: 
zrekonstruowano historię rozwoju literatury i czasopiśmiennictwa dla dzieci i mło-
dzieży, pojawiła się myśl krytyczna, opracowano pierwszy zarys teorii literatu-
ry, wreszcie podjęto badania związane z czytelnictwem, tym samym w obszarze 
literaturoznawstwa zrodził się zalążek nowej subdyscypliny – nauki o literaturze 
dla dzieci i młodzieży. Po drugiej wojnie światowej istotną rolę w rozwoju tej gałęzi 
wiedzy odegrały sympozja i seminaria. W październiku 1946 roku odbyła się pierw-
sza konferencja z inicjatywy wydawnictwa „Czytelnik”, na której omówiono funkcję 
wychowawczą oraz poziom artystyczny twórczości dla młodego pokolenia, zwróco-
no uwagę na potrzebę udostępniania młodym odbiorcom kultury wybitnych dzieł 
z literatury polskiej i światowej.6 Współcześnie o niesłabnącym zainteresowaniu 
badaczy literaturą dla dzieci i młodzieży świadczą m.in. konferencje zorganizowane 
przez Uniwersytet Opolski pod szyldem „Stare i Nowe”. Pierwsza, dotycząca litera-
tury, odbyła się w 2010 roku, druga – poświęcona czasopiśmiennictwu – w 2012 
roku, zaś trzecia sesja naukowa, podczas której przedmiotem rozważań były biogra-
fie przeznaczone dla młodego odbiorcy, miała miejsce w marcu 2014 roku.

Oprócz „Czytelnika” również inne wydawnictwa, np. „Nasza Księgarnia”, inspi-
rowały rozwój współczesnych badań. Powstawały także czasopisma poświęcone 
sprawom literatury oraz czytelnictwa dzieci i młodzieży. Współcześnie najważ-
niejszym periodykiem tego typu jest „Guliwer”, założony z inicjatywy Joanny 
Papuzińskiej w roku 1991. Po roku 1945 powstało wiele syntez historycznolite-
rackich, antologii tekstów, tomów pokonferencyjnych, zestawień bibliograficznych 
oraz studiów monograficznych, dotyczących wybranych zagadnień, dzieł, autorów.7 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż od wojny do dziś „zaszły poważne zmiany 

4  Vide Kim jesteś, Kopciuszku?, czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, 
red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1968.
5  Krystyna Kuliczkowska pierwszy rozdział książki pt. Wielcy pisarze dzieciom (Warszawa 
1964) zatytułowała właśnie Od dydaktyzmu do artyzmu.
6  Opracowano na podstawie: S. Frycie, M. Ziółkowska, W. Bojda, Nauka o literaturze dla dzieci 
i młodzieży [hasło w:] Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków Trybunalski 2007, 
s. 498-514.
7  Opracowano na podstawie: ibidem, s. 498-514.



69

Lidia Urbańczyk

„Czwarta”, „osobna”… 
najważniejsza – 
o badaniu literatury 
dla dzieci i młodzieży 
dawniej i dziś

w postawach metodologicznych badaczy i krytyków literatury dla dzieci i młodzie-
ży. Część z nich, posługując się tradycyjnymi metodami historycznoliterackimi, 
badała i bada nadal literaturę dla dzieci i młodzieży jako integralną część całego pi-
śmiennictwa pięknego; inni natomiast traktowali ją i traktują jako literaturę swo-
istą, nazwaną przez J. Cieślikowskiego «literaturą osobną»”8.

Jedno z  najważniejsz ych py tań,  jak ie  staw iają  teoret yc y l i teratu-
r y  d la  dz iec i  i  młodzież y,  to  py tanie  o  swoi stość  te j  l i teratur y. Rodzi 
się potrzeba antropologii literatury dla młodego pokolenia – badania i rekonstruk-
cji kontekstu kulturowego.9 Cieślikowski wyróżnił cztery sposoby istnienia litera-
tury dla dzieci. Pierwszy typ to ten, w którym „dziecko” i „dzieciństwo” pojawiają 
się jako temat, drugi – to utwory okazjonalne, powstałe z powodu dziecka, trzeci 
– twory pisane jak dla dziecka. Te trzy pierwsze warianty dotyczą twórczości 
dla dorosłych, zaś dopiero strefa czwarta to rzeczywista literatura dla dzieci, czyli 
przeznaczona dla nich i do nich adresowana. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest 
to zbiór zamknięty. Młodzież chętnie sięga po książki dla dorosłych, a książki pi-
sane dla młodzieży często są lekturą dojrzałych czytelników. Podział na piśmien-
nictwo wysokoartystyczne, literaturę ludową, popularną oraz twórczość dla dzieci 
i młodzieży ma zatem charakter nie tyle wartościujący, ile porządkujący zjawiska 
literackie. Poza tym granice między poszczególnymi typami są płynne, na przy-
kład można zauważyć przenikanie tekstów z literatury wysokiej do piśmiennic-
twa dla młodych odbiorców (teksty są odpowiednio przystosowywane). Swoistość 
przeznaczonej dla dzieci i młodzieży literatury, która jest wielotematyczna, wielo-
funkcyjna i bardzo różnorodna, polega na łączeniu funkcji edukacyjnych z nace-
chowaniem artystycznym. „Takie przymioty literackie, jak atrakcyjność fabularna, 
romantyka przygód bohatera, humor, treści ludyczne, zespolenie marzenia z fan-
tastyką są w niej niezwykle pożądane” 10.

K o l e j n e  w aż n e  p y t an i e  w i ąże  s i ę  z   p ł y n ny m i  g ran i c am i  p o d z i a-
ł u  l i terat u r y  ze  w zg l ęd u  na  o b i eg  c z y te l n i c z y  i   ro d z aj  o d b i o rców. 
To  py t an i e  o   to,  c z y  l i terat u ra  d l a  d z i ec i  i   m ł o d z i e ż y  ma  c hara k-
ter  p o p u l ar ny. W obrębie twórczości dla młodych odbiorców można wyróżnić 
utwory wybitne, ale i proste w formie oraz treści, utwory ponadczasowe, ponad-
pokoleniowe, zawierające uniwersalne przesłanie, ale i ulotne, komercyjne, nasta-
wione wyłącznie na funkcję rozrywkową. Czy przemiany typu „od dydaktyzmu 
do artyzmu” nie są zdominowane przez typ „od artyzmu do populizmu”?11 Wielu  

8  Ibidem, s. 514.
9  Potrzebę antropologii wskazywała Anna Gomóła w artykule pt. O potrzebie antropologii 
literatury dla dzieci i młodzieży, [w:] Antropologia kultury – antropologia literatury, red. nauk. 
E. Kosowska, współudział E. Jaworski, Katowice 2005, s. 146-155.
10  S. Frycie, M. Ziółkowska, W. Bojda, Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w kulturze lite-
rackiej i jej cechy swoiste, [hasło w:] Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków Trybu-
nalski 2007, s. 471-472.
11  Pytanie o to, czy funkcjonuje literatura popularna dla młodego odbiorcy zadaje Violetta 
Wróblewska w artykule pt. Czy istnieje literatura popularna dla dzieci? [w:] Relacje między 
kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, 
Lublin 2005, s. 291-298.
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autorów książek dla młodego pokolenia chce odnieść komercyjny sukces, powszechne 
są serie książek o podobnej tematyce – powielane są schematy i konwencje, 
a wizerunki postaci upraszczane (powtarzają się bohaterowie antagonistyczni 
– dobrzy albo źli). Częste są także odwołania do dzieł, które stały się popularne 
(np. nawiązania do serii o Harrym Potterze) oraz upraszczanie tych przeznaczo-
nych dla dorosłych (np. stylizowanie baśni braci Grimm wedle wzorów Disneya). 
Okazuje się, że obok tekstów nastawionych na wzbudzanie przeżyć estetycznych 
i intelektualnych, zdarzają się utwory spełniające jedynie funkcję rozrywkową.

Tr zec ie  ważne py tanie  dot ycz y cz y telnict wa dziec i  i   młodzież y. 
Warto spojrzeć, jakiego rodzaju książki wybierają młodzi ludzie, jeśli samodzielnie 
sięgają po dane pozycje, a nie są zmuszeni do czytania lektur szkolnych. Oczywiście 
lektury spełniają ogromną rolę w kształtowaniu kultury literackiej (dlatego z tro-
ską trzeba budować ich kanon), ale młodzieży kojarzą się z przykrą koniecznością, 
obowiązkiem. Młody czytelnik wybiera przede wszystkim te pozycje, które odpo-
wiadają jego potrzebom psychicznym i społecznym. Wybór zależy od indywidu-
alnych zainteresowań i predyspozycji. Książka jest traktowana jako forma spędza-
nia czasu wolnego, ale również jako źródło wiedzy o świecie. Młodzi oczekują 
od książki „ucieczki w świat marzeń i wyobraźni”12 (stąd częstym wyborem jest 
literatura fantastyczna), poszukują także intensywnych emocji. W swoich wybo-
rach kierują się opinią rówieśników i po prostu modą. Nie sięgają raczej po książki  
wymagające rozwiniętych kompetencji literacko-odbiorczych, podobnie jak doro-
śli, którzy też preferują pozycje „łatwe i przyjemne”.13

Grzegorz Leszczyński, jeden z najbardziej znanych współczesnych badaczy 
twórczości dla dzieci i młodzieży, w swojej najnowszej książce pt. Książki pierw-
sze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności 
stworzył dekalog nowoczesności – zbiór zasad, które wpływają na kształt litera-
tury (zasada „opresji na opak”, refleksyjności, symetryczności dialogu literackie-
go, estetyki epoki, prawdy świata, wtajemniczania, prawdy człowieka, szczerości, 
kreatywności i wolności oraz zasada radości czytania).14 Wszystkie te reguły spro-
wadzają się do stwierdzenia, że literatura dla dzieci i młodzieży jest zwierciadłem 
współczesności, odnosi się do uniwersalnych ludzkich emocji i pragnień. „Nowo-
czesność nie jest tu zestawem motywów i form, lecz sposobem traktowania samej 
materii literackiej, samego literackiego tworzywa, wyzyskiwania idei, wartości, 
tematów żywych dla współczesności”15.

Wzorem Leszczyńskiego chciałabym zaprezentować również pewien katalog, 
obejmujący zestaw tematów, które zajmują aktualnie badaczy literatury dla mło-
dych odbiorców (na podstawie analizy współczesnych opracowań z zakresu nauki 

12  D. Świerczyńska-Jelonek, Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży, [w:] Społeczne oddziały-
wanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze, red. J. Chruściński, E. Kubisz, Warszawa 2002, 
s. 92.
13  Vide ead., Jak nastolatki oceniają książki?, „Polonistyka”, nr 2, 2006, s. 13.
14  Vide G. Leszczyński, Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wo-
bec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012, s. 11-24.
15  Ibidem, s. 12.
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o literaturze dla dzieci i młodzieży).
1.  Modne nur t y:  ant y pedagog i k a  i  ant yestet y k a;  problemy z w i ą -

z a n e  z   p r ze k ł ad em. „Wyrazisty nurt wśród książek tłumaczonych tworzą te, 
które są utrzymane w obrębie tzw. antypedagogiki”16. Te książki „wywrotowe”, 
„zbójeckie” opisują dziecko jako jednostkę równą dorosłemu. Sceny konfrontacji 
dwóch światów często balansują na granicy dobrego smaku – autorzy chętnie po-
sługują się kategoriami takimi jak brzydota, kicz, groza, absurd, groteska, ironia.17

2.  R oz wó j  n ow yc h  gat u n ków,  n p.  h o r ro re k ,  ant y ba ś ń. Dzieci, po-
dobnie jak dorośli lubią przeżywać intensywne emocje, np. strach, lęk. Przeżycie 
emocji w kontrolowanych warunkach odbioru sprzyja swoistemu oczyszczeniu. 
Stąd nie dziwi powstanie nowych gatunków – horroru dziecięcego18 (droga od 
„artyzmu do gotycyzmu”19). Bracia Grimm tworzyli swoje baśnie dla dorosłych, 
z czasem (po odpowiedniej redakcji, wyrugowaniu z nich grozy, okrucieństwa) 
trafiły one na półki dzieci. Stylizowanie baśni według wzorów Disneya sprawiło, 
że w wielu opowieściach zakłócono funkcje archetypów będących nośnikami zna-
czeń. Współcześnie motywy baśniowe są przetwarzane, znane opowieści np. prze-
rażają, szokują nieszczęśliwym zakończeniem, zaskakują wizją świata „na opak”.20

3. Po p u l ar n o ś ć  f ant a st y k i. Światy fantastyczne przywracają magię szaremu 
życiu, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, ale są też skarbnicą cennych 
wartości, odnoszą się bowiem do istoty człowieczeństwa, mimo iż wykorzystują 
w tym celu istoty i zjawiska nierealne. Warto przypomnieć, że książki fantastyczne 
są najczęściej wybierane przez młodzież (lektura spontaniczna).21

4. Bad an i a  nad  nar rac ją ,  kwe st i e  i d eo l o g i c z n e,  a s p e k t y  ku l t u ro -
we. To trzy największe kierunki badawcze w literaturze zachodnioeuropejskiej. 
Narratologia pozwoliła na badanie poszczególnych tekstów jako autonomicznych 
bytów, ale nie skupia się na odbiorcach, a z pewnością ciekawe byłoby zaprezen-

16  Id., Współczesna literatura dla dzieci – gatunki, tematy, [w:] Dziecko i książka. Materiały 
z ogólnopolskiej konferencji. BN 27-28 października 2003 roku, red. G. Lewandowicz-Nosal, 
Warszawa 2004, s. 12.
17  Vide M. Chrobak, „Niebezpieczne książki”. Echa antypedagogiki we współczesnej literaturze 
dla dzieci i nastolatków, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej, red. A. Ungeheuer-Gołąb, Rze-
szów 2008, s. 80-89.
18  Grzegorz Leszczyński proponuje nazwę „horror dla maluczkich” (vide G. Leszczyński, 
Współczesna literatura dla dzieci – gatunki, tematy…, s. 12). To problematyczna nazwa, ponie-
waż słowo „maluczki” kojarzy się z prostym, skromnym człowiekiem, a nie dzieckiem. Bez-
pieczniej byłoby użyć sformułowania „horror dla miniaturowego dorosłego” – tym mianem 
we współczesnej kulturze określa się dziecko, które podobnie jak dorosły musi dostosować 
się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Autorka książek dla dzieci i młodzieży, Kali-
na Jerzykowska, proponuje jeszcze jedną nazwę, po prostu horrorek (tak określiła typ swo-
jej powieści Widma z ulicy Wydmowej z serii Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty). 
19  Sformułowanie własne.
20  Vide S. Gajownik, O „antybaśniach” słów kilka, [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci 
i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 311-321. W. Kostecka, Niepokorne 
baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej, [w:] 
„Stare” i „nowe”…, s. 323-335.
21  Vide Z. Zasacka, Nastoletni czytelnicy – wspólnota symboliczna i społeczne dysonanse, [w:] 
Czytanie – czytelnictwo – czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, Wrocław 2011, s. 159-174.
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towanie poetyki literatury z perspektywy dziecka. Ujęcie ideologiczne pozwala 
na badania pod kątem socjologii i zachowań społecznych, natomiast uwydatnienie 
aspektów kulturowych umożliwia spojrzenie na literaturę dla młodych odbiorców 
pod kątem estetyki postmodernizmu (gatunki płynne, intertekstualność, metafik-
cja). W Polsce badania nad literaturą dla dzieci i młodzieży zespolone są z obie-
giem szkolnym – z odbiorem edukacyjnym. Z modnymi trendami wiąże się: k r y-
t y k a  f em i n i st yc z na, gen d erow a, p o st ko l o n i a l na. Wymienione metody 
badań humanistycznych pozwalają na ponowne odczytanie tekstów, uwydatnienie 
roli płci oraz podkreślenie znaczenia społeczeństw.22

5. Em o t y w ny  o d b i ó r  l i terat u r y.  Bi b l i o te rap i a. Odpowiednio dobra-
ne teksty mogą pełnić funkcję terapeutyczną, pomóc dziecku poradzić sobie ze skrajny-
mi emocjami (np. oswoić strach) i wzmocnić pewność siebie.23

6.  Tr u d n e  temat y  (n p.  p ro b l e my  d z i ec i ęce j  t anato l o g i i). W litera-
turze dla dzieci i młodzieży od zawsze istniały tematy tabu – tematy zakazane doty-
czą m.in. śmierci i cierpienia. Wielu badaczy podkreśla znaczenie „smutnych baśni”, 
bowiem ukazują one świat całościowo (bez cukierkowej otoczki), uczą wrażliwości, 
rozwijają zdolność empatii, uczą nazywać własne uczucia i wybierać cenne wartości.24

7. R o l a  i l u st rac j i  i  o k ł ad k i. Wzajemne oddziaływanie słowa i obrazu. Do-
bra ilustracja wzbogaca wyobraźnię, poszerza świat uczuć, pełni różne funkcje (es-
tetyczną, interpretacyjną, inspiracyjną, kreacyjną).25

Powodem prezentacji tej listy była potrzeba wskazania najważniejszych problemów 
podejmowanych przez literaturoznawców; to katalog otwarty (każdy temat może 
być rozwijany i może stać się podstawą do złożonych badań). We współczesnej  
literaturze dla dzieci i młodzieży mamy do czynienia z pewnym paradoksem: z jed-
nej strony spotęgowanie pierwiastka strachu i makabry (horror dla młodych od-
biorców),26 a z drugiej – wyczyszczone z grozy i okrucieństwa, przesłodzone hi-
storie à la Disney.27 Można wskazać książki ambitne, będące skarbnicą wartości,  

22  Opracowano na podstawie: K. Rättyä, D. Michułka, Nowe aspekty badania literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej. Przegląd stanowisk w literaturze zachodnioeuropejskiej / Z perspektywy 
polskiej, cz. 1-2, „Nowa Polszczyzna”, nr 1 i 2, 2005.
23  Vide A. Ungeheuer-Gołąb, „Łzy i dreszcze”. O emotywnym odbiorze literatury dziecięcej, 
[w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 
Katowice 2012, s. 45-57.
24  Vide D. Wojciechowska, Po co komu smutne baśnie – o problemach dziecięcej tanatologii, 
[w:] Baśnie nasze współczesne, red. J. Ługowska, Wrocław 2005, s. 197-229. M. Gwadera, „Z 
mroku ku jasności”. Cierpienie i śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] 
Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980)…, s. 113-135.
25  Vide K. Iwanicka, Habent sua fata libelli, [w:] Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – per-
spektywy badawcze – problemy animacji, red. G. Leszczyński, Warszawa 2006, s. 131-142; B. Ma-
zepa-Domagała, O ilustracji w książce literackiej dla dzieci, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży 
(po roku 1980)…, s. 327-341.
26  K. Tałuć, Horror w tekstach dla młodego odbiorcy (rekonesans badawczy), [w:] Nowe opi-
sanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niespo-
rek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 41-54. 
27  A. Fornalczyk, Piękna czy bestia, czyli o disneizacji popularnej literatury dziecięcej, [w:] 
Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków 
2011, s. 309-329.
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poruszające ważne tematy, ale także te błahe i trywialne.28 Gdzie leży granica? Czy 
nie można znaleźć złotego środka? Może nie warto pytać, przecież postmodernizm 
to paradygmat nowej kultury, a jego najważniejszą cechą jest wola transgresji, prze-
kraczania wszelkich granic. Clive Barker – autor horrorów dla dorosłych i strasz-
nych książek dla dzieci – podpowiada: „W książkach dla młodzieży niektórych 
rzeczy robić nie wolno – nie można zamieszczać scen z seksem ani z przemocą, 
bohaterowie nie mogą też kląć. Lecz opowieść dla młodzieży to nadal opowieść”29. 
Książki rozmawiają ze sobą, żyją swoim własnym życiem, a nieustanny dialog trwa.

Neil Gaiman, znany autor-fantasta, napisał opowiadanie pt. Problem Zuzanny. 
To ta sama Zuzanna, która znana jest z Opowieści z Narni. Tytułowa bohaterka, 
już dorosła, jest wybitną badaczką literatury dla dzieci i młodzieży, autorką książ-
ki W poszukiwaniu znaczeń literatury dziecięcej. Zuzanna skrywa ogromną stratę – 
śmierć rodzeństwa i odmówienie prawa wejścia do raju. W odpowiedzi na pytanie 
dziennikarki o to, skąd wzięły się jej zainteresowania literaturą dziecięcą, stwier-
dza: „Właśnie te książki od zawsze wydawały mi się najważniejsze. Tylko one na-
prawdę się liczyły, wtedy gdy byłam mała i później, kiedy dorosłam”. Ponowne 
odczytanie książki Lewisa pozwoliło Gaimanowi na wydobycie nowych znaczeń. 
Pierwsze książki zostają z czytelnikiem na całe życie, dobrze dobrane lektury przy-
gotowują do świadomego i krytycznego odbioru różnych tekstów kultury w przy-
szłości, ale oby nie stały się ostatnimi.
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• Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, 
M. Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

• Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze, red. J. Chruścińska, E. Ku-
bisz, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 2002.

The ”Fourth,” the ”Separate…” the Most Important: on Researching the 
Children’s and Young Adult Books Now and Before
Literature for young readers is called the literary “Fourth”, the “Separate” – anthropology 
showing that this literature’s history proceeds from from didacticism through artistry 
to populism and commercialism. This literature is ruled by its own laws: performs certain 
functions, has its own genres, standards and a separate communication circuit (the 
authors, publishers, critics and readers). Contemporary researchers are interested in issues 
such as: reading at school and constructing a literary canon, the growing popularity of 
fantasy literature (horror stories for children) and books associated with anti-education, 
anti-aesthetics (in which authors use categories like ugliness, kitsch, absurd, grotesque, 
irony, terror, etc.), the emergence of new methods (e.g., feminism, postcolonialism), 
analysis of difficult topics (e.g., death and suffering), and examining the plot and profiles 
of the characters. The first books one reads are important because they will shape one’s 
reading tastes.

Summarized by Lidia Urbańczyk

„Quartae”, „distinctae”... gravissimae – de scrutatione litterarum ad liberos 
adulescentesque olim et heri
Litterae iuvenilibus lectoribus destinatae litterariae „Quartae” et „Distinctae” vocatur 
atque harum litterarum historiam a propositis institutionis per artificium ad popularitatem 
et editionem vendibilium adducere anthropologia ostendit. Hae litterae legibus suis 
reguntur, quarum sunt functiones certorum officiorum et generum suorum, regularum 
ac separati orbis communicationis (i.e. auctores, editores, critici lectoresque) possessio. 
Doctores contemporales conquirunt, quae librorum lectionem in scholis et constructionem 
albi regularum pertinent, litterarum imaginativarum (fabulae horriferae liberis) favorem 
maximum et libros contra educationem stantes tractant, et negant pulchrum esse 
(auctores turpitudine, gustu malo, rebus absurdis, ludibriis, ironia ac terrore utentes). 
Illi scrutantes recens emergentes modos scientificos (feminismus, postcolonialismus) 
sequuntur, solvunt difficilia (mors dolorque), deliberant, quomodo fabulam et personas 
faciantur. Primus liber lectoris gustum conformat. Itaque hic magnitudine est.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe:
artyzm – dydaktyzm – kultura popularna – literatura dla młodych czytelników – metodologia 
badań literackich

Key words:
artistry – didacticism – popular culture – literature for young readers – the methodology 
of literary studies



Sposób rozumienia literatury podlegał w starożytności wielu przemianom, istotnym 
szczególnie w przypadku poezji, bardziej niż proza zbliżonej w powszechnym 
rozumieniu do tego, co dziś określa się jako literaturę piękną. Najwcześniejsze 
teksty antyczne mówiące o naturze poezji uznają ją, po pierwsze, za formę przed-
stawiania rzeczywistości, a po drugie – za owoc nadprzyrodzonego natchnienia, 
lecz kwestionowanie obu tych tez dość szybko doprowadziło do powstania kluczo-
wego we współczesnych badaniach nad literaturą pojęcia fikcji literackiej. Mar-
galit Finkelberg,1 opisująca ten proces w kategoriach przejścia od „poetyki praw-
dy” do „poetyki fikcji”, uważa, że w dużej mierze odbywał się on pod wpływem 
filozofii (platońska teoria mimesis, a przedtem właściwa sofistom koncentracja 
na formie, inspirowana potrzebami dialektycznymi), a jego punktem końcowym 
była arystotelesowska Poetyka. Spór pomiędzy obiema wizjami literatury rozgry-
wał się jednak także później, a jednym z tego przykładów są poglądy głoszone w III 
w. p.n.e. przez Eratostenesa z Kyreny i związane z nimi kontrowersje.

1  M. Finkelberg, The Birth of Literary Fiction in Ancient Greece, New York 1998; vide zwłaszcza 
s. 18-33.

Sylwia 
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Funkcja literatury według Eratostenesa 
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Tezy Eratostenesa – przekazane, niestety, wyłącznie w polemicznej relacji zawar-
tej w I księdze Geografii Strabona z Amasei2 – dotyczą przede wszystkim Homera, 
w ślad za poglądami wcześniejszych autorów uznawanego w epoce hellenistycznej 
za niedościgniony wzór, lecz rozciągają się na poezję w ogóle. Uczony z Kyreny uwa-
ża, że eposy homeryckie nie stanowią wiarygodnego źródła wiedzy historycznej 
i geograficznej, a na dowód tego wskazuje wiele rozbieżności między światem Iliady 
i Odysei a tym, który wyłania się z najnowszych badań geografów. Stąd Eratostenes 
potępia pogląd Hezjoda i Kallimacha, że przygody Odysa rozgrywały się w okoli-
cach Italii i Sycylii: według niego Homer odnosi się tylko do rzeczywistych miejsc 
leżących na obszarze Grecji i jej okolic, zaś reszta opisywanych przez niego wędró-
wek to fantastyczne wymysły: „nie prędzej dowiemy się, którędy błądził Odys, niż 
odnajdziemy kaletnika, który zaszył [mu] w torbie wiatry”3.

Taki stan rzeczy Eratostenes wyjaśnia tym, że, niezależnie od wyraźnie prze-
jawiającej się w tekstach erudycji autorów, celem poezji nie jest διδασκαλία –  
nauczanie – lecz ψυχαγωγία (słowo to może mieć różne znaczenia, lecz kontekst 
historyczny wskazuje, że Eratostenes miał na myśli rozrywkę);4 temu właśnie  
celowi służą wprowadzane przez autora elementy fantastyczne, których obecność 
przetwarza również historyczne miejsca i wydarzenia w miejsca i wydarzenia fik-
cyjne. Poezja, jako pełna wymysłów, nie służy rozwojowi odbiorcy. (Nie znaczy 
to, że Eratostenes ocenia ją negatywnie, a tylko, że nie przypisuje jej funkcji dydak-
tycznej.) Na potrzeby fabuły poeta, zamiast opierać się na faktach, może wytwa-
rzać (πλάττειν) alternatywną rzeczywistość, możliwie najbardziej pociągającą dla 
czytelnika; dlatego, według Eratostenesa, znajomość takich dziedzin jak historia, 
retoryka czy strategia wojenna nie wnosi nic do poezji, a Homer nie posiadał tak 
szerokiej wiedzy jak przypisywana mu przez tradycję. Z taką alternatywną rzeczy-
wistością należy łączyć nie tylko te elementy świata przedstawionego w tekście 
(Strabon pisze o miejscach), które ewidentnie są fikcyjne (πεπλασμένοι), ale i te, 
które znajdują odpowiedniki w rzeczywistości (οὐ πεπλασμένοι). Nie świadczy 
to o tym, że według Eratostenesa żadne z wydarzeń opisanych przez Homera nie 
miało miejsca w rzeczywistości (czego dowodzi fakt ustalenia przezeń daty wojny 
trojańskiej na 1184/3 r. p.n.e.), a tylko, że zgodnie z głoszoną przez niego kon-
cepcją eposy homeryckie jako poezja nie mogą być uznawane za źródło wiedzy 
naukowej.

Możliwość obecności w literaturze fałszu już dużo wcześniej była przedmiotem 
refleksji. Za pierwszego autora poruszającego ten temat można uznać Hezjoda, któ-
ry na początku Teogonii wkłada w usta rozmawiających z pasterzami Muz ostrzeże-
nie, że mogą mówić zarówno prawdę, jak i fałsz, który prawdę tylko przypomina.5 
Dobrze znane są zastrzeżenia Platona6 wobec zdolności poezji do przekazywania 

2  Str. Geog. 1.1.10, 1.2.3-1.2.40.
3  Ibidem, 1.2.15.
4  A. Laird, Fiction, Bewitchment and Story Worlds: The Implications of Claims to Truth in Apu-
leius, [w:] Lies and Fiction in the Ancient World, red. Ch. Gill, T. P. Wiseman, Exeter 1993, s. 171.
5  S. Stabryła, Antyczna teoria literatury, Wrocław 1982, s. 5. Vide: Hes. Th. 26-28.
6  Pl. R. 10.595a-605b.
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prawdy, a także odczytywane czasem jako odpowiedź na platońskie zarzuty spo-
strzeżenie Arystotelesa,7 że poezja, w przeciwieństwie do historii, opisuje nie to, 
co rzeczywiste, ale to, co możliwe. Świadomość tej różnicy musiała jeszcze wzro-
snąć w epoce hellenistycznej, gdy badania – zarówno historyczne jak literaturo-
znawcze – niezwykle się rozwinęły, a tworzenie poezji często połączone było z jej 
badaniem. Wiele wskazuje jednak na to, że koncepcja literatury, której funkcją 
nie jest ani relacjonowanie prawdziwych wydarzeń, ani (jak chciał Arystoteles) 
przekazywanie jakiegoś rodzaju prawd ogólnych, wciąż była obca badaczom; prze-
mawia za tym np. fakt, że ówczesna teoria literatury ma skłonność do pomijania 
tematyki młodego gatunku literackiego, jakim jest romans – a tam, gdzie się ona 
pojawia, określany jest on jako rodzaj narracji historycznej lub dramatycznej.8 To, 
podobnie jak fakt, że Strabon, odwołując się do tradycji, jeszcze dwa wieki później 
uznaje poglądy Eratostenesa za kontrowersyjne, pozwala uznać, że były one niety-
powe; dlatego interesujące jest pytanie o ich pochodzenie i uzasadnienie – nawet 
jeśli wobec szczupłości dostępnych źródeł każda próba dotarcia do szczegółów siłą 
rzeczy zakończy się spekulacją.

Rudolf Pfeiffer9 przypisuje specyfikę podejścia Eratostenesa do literatury jego 
wykształceniu matematycznemu i przyrodniczemu, które kazało mu podkreślić 
rozbieżności między geografią rzeczywistą a przedstawioną przez Homera i pod-
powiedziało nieufność wobec interpretacji alegorycznych, zaś Allan H. Gilbert10  
widzi tu wpływ krytycznego wobec poezji i jej roli edukacyjnej Platona. Wpływ pla-
tonizmu na Eratostenesa jest niewątpliwy: był on autorem tekstu pt. Πλατωνικός, 
rozwijającej twórczo elementy platońskiego Timajosa i wykorzystanej przez Teo-
na ze Smyrny w jego neoplatońskim komentarzu do matematycznych fragmentów 
dzieł Platona. Friedrich Solmsen,11 omawiając znaczenie tego tekstu, wskazuje też 
na wpływ platonizmu na geograficzne i muzykologiczne badania Eratostenesa 
i przypomina, że cieszył się on przydomkiem „drugiego Platona”. Uczony z Kyreny 
spotkał się jednak z koncepcjami Platona przede wszystkim za pośrednictwem 
Nowej Akademii, będąc uczniem jej inicjatora – Arkesilaosa z Pitane – dlatego py-
tanie o wpływ filozofii na jego poglądy o literaturze odsyła także do dominującego 
w niej ówcześnie sceptycyzmu.12

Za sprawą Arkesilaosa, piątego przywódcy Akademii, w historii szkoły, mimo 
nieprzerwanej obecności w niej różnych nurtów badań, rozpoczął się nowy okres. 

7  Arist. Po. 1451a-b.
8  Ch. Gill, Plato on Falsehood – not Fiction, [w:] Lies and Fiction…, s. 79-81.
9  R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic 
Age, Oxford – New York 1988, s. 166-168.
10  A. H. Gilbert, Did Plato Banish the Poets or the Critics?, „Studies in Philology”, t. 36, nr 1, 
1939, s. 17-18.
11  F. Solmsen, Eratosthenes as Platonist and Poet, „Transactions and Proceedings of the Ame-
rican Philological Association”, t. 73, 1942, s. 192-211.
12  O możliwym wpływie nawiązującego do Sokratesa sceptycyzmu Nowej Akademii na poglą-
dy Eratostenesa w kwestii literatury wspomniałam w artykule Filozofowie i filozofia w Geo-
grafii Strabona z Amasei („Roczniki Humanistyczne”, t. 60, z. 3, 2012, s. 65-74). Tu chciałabym 
rozwinąć ten temat, któremu wówczas poświęciłam tylko kilka zdań, koncentrując się przy 
omawianiu poglądów Eratostenesa raczej na elementach platonizmu.
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Ze względu na to, że nie zachowały się żadne dzieła Arkesilaosa, a obraz wyła-
niający się ze świadectw antycznych nie jest jednolity, istnieją sprzeczne interpre-
tacje filozofii uczonego z Pitane.13 Sekstus Empiryk14 uznaje tezy Arkesilaosa za 
niemal identyczne z poglądami pirronistów, wzywających do powstrzymania się 
od wydawania sądów; jego zdanie podziela Numeniusz,15 uznający go za wyłącz-
nie nominalnego platonika. Obaj jednak przytaczają również opinię, że oficjalne 
nauki Arkesilaosa, rzeczywiście bliskie sceptycyzmowi, były tylko kamuflażem dla 
prawdziwych, dogmatycznych poglądów – u Sekstusa zgodnych z tradycyjnym 
platonizmem – zaś Diogenes Laertios16 przypisuje mu inspiracje jednocześnie 
platońskie i pirrońskie. Diogenes i Sekstus przywołują tu powiedzenie Aristona 
z Chios, że Arkesilaos był „z przodu Platonem, z tyłu Pirronem, w środku Diodo-
rem”; poza opozycją między platonizmem a sceptycyzmem odwołuje się ono do 
zainteresowania filozofa z Pitane dialektyką, reprezentowaną przez przedstawicie-
la szkoły megarejskiej – Diodora Kronosa; zainteresowanie to potwierdzają auto-
rzy17 przypisujący Arkesilaosowi koncentrację na sztuce dyskusji, w której udało 
mu się osiągnąć niezwykłą biegłość.

Dotyczące Arkesilaosa świadectwa pogodził A. A. Long,18 przyjmując śladem 
Cycerona, że piąty scholarcha Akademii skoncentrował się w swojej filozofii na 
innym niż jego poprzednicy elemencie tekstów Platona – charakterystycznych dla 
Sokratesa deklaracjach niewiedzy. Long i David N. Sedley podają wiele argumen-
tów przemawiających za ciągłością między filozofią platońskich dialogów a poglą-
dami Arkesilaosa,19 zauważając, że ten ostatni nie zostałby wybrany na przywódcę 
szkoły, gdyby nie zgadzał się z filozofią Platona, toteż nowość jego tez musiała po-
legać nie tyle na sprzeciwie wobec platonizmu, co na jego reinterpretacji. Uczo-
ny z Pitane dokonał jej, porzucając próby rekonstrukcji platońskiego systemu na 
rzecz koncentracji na elenktycznej metodzie Sokratesa, prowadzącej do zawiesze-
nia sądu wskutek równowagi argumentacyjnej. Obraz ten, sprzeczny z klasyczną, 
„dogmatyczną” interpretacją, według której zawieszenie to odgrywa wyłącznie 
funkcję dydaktyczną, pasował najlepiej do tych dialogów platońskich, w których 
element wykładu jest całkowicie nieobecny na rzecz dyskusji, zakończonej oba-
leniem przez Sokratesa tezy przeciwnika bez wyraźnego przedstawienia własnej. 
Sceptyków akademickich szczególnie interesowały więc wczesne dialogi, uznawa-
ne za relacjonujące raczej praktykę filozoficzną Sokratesa niż powstałe później 

13 Krótki przegląd stanowisk w tej kwestii można znaleźć w: M. Schofield, Academic Episte-
mology, [w:] The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, red. K. Algra, J. Barnes, J. Mans-
feld, M. Schofield, Cambridge 1999, s. 324-327.
14  S.E. P. I.232.
15  Eus. PE XIV.6.6.
16  D.L. IV.32 n.
17  Cic. Ac. 2.60, D.L. VI.37.
18  A. A. Long, Socrates in Hellenistic Philosophy, „The Classical Quarterly. New Series”, t. 38, 
nr 1, 1988, s. 156-160.
19  A. A. Long, D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophy, t. 1: Translations of the Principal Sour-
ces with Philosophical Commentary, Cambridge – New York – Melbourne 1987, s. 5, 445-447.
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tezy samego Platona;20 należą do nich Laches, Lizys i Charmides, zakończone kon-
statacją, że w trakcie dyskusji nie udało się odpowiedzieć na postawione uprzed-
nio pytanie, a szczególną rolę odgrywa wśród nich Apologia, źródło historii o roz-
mowie Sokratesa z Apollinem, według Cycerona dokumentującej sceptycyzm 
filozofa.

Ze względu na brak źródeł nieznane są szczegóły interpretacji dialogów platoń-
skich przez Nową Akademię, lecz to, co da się na ten temat wyczytać z informacji 
o filozofii tego środowiska, wskazuje na to, że Arkesilaos i jego uczniowie uzna-
wali sokratejską deklarację niewiedzy za klucz do interpretacji jego pozostałych 
wypowiedzi. Szczególnie cenny – i szczególnie sprzyjający koncepcji ciągłości po-
między Platonem a Arkesilaosem i jego uczniami – jest obraz Sokratesa zawar-
ty w zachowanych fragmentach dotyczących Akademii dzieł Cycerona:21 według  
autora Katylinarek oczywiste jest, że Sokrates uznawał niemożliwość wiedzy – 
poza wiedzą o tej niemożliwości – zaś Platon, jako jego uczeń, przedstawiający go 
z takim szacunkiem we własnych pismach, z pewnością się z nim zgadzał. To wła-
śnie przekonanie miało doprowadzić Sokratesa do rezygnacji z badań nad przy-
rodą i zainspirowało jego metodę elenktyczną; filozofia Arkesilaosa po prostu je 
pogłębia: uczony z Pitane powstrzymuje się od sądu nawet w kwestii możliwości 
wiedzy, w ten sposób idąc w swym sceptycyzmie o krok dalej niż Sokrates. Wie-
dzy, jakkolwiek niemożliwej, można jednak wciąż poszukiwać, a temu skazanemu 
na porażkę, lecz szlachetnemu przedsięwzięciu służy rozwijana przez Arkesilaosa 
i jego zwolenników sztuka dyskusji, pozwalająca podążać za rozumem tak daleko, 
jak to możliwe.22

Taka interpretacja początków Nowej Akademii uwzględnia zarówno wzmianki 
o „Platonie”, jak „Pirronie” i „Diodorze”. Wyjaśnia ona też częściowo intensyw-
ność zainicjowanej przez Arkesilaosa dyskusji ze stoicyzmem: elementów pole-
micznych w stosunku do poglądów stoików było w Nowej Akademii tak wiele, 
że Giovanni Reale23 uważa, iż bez stałego przeciwnika w ich osobach scepty-
cyzm akademicki stracił rację bytu. Poza oczywistymi różnicami samej filozo-
fii (w stoicyzmie kluczową rolę odgrywały pozytywne twierdzenia zarówno na 
temat przyrody, jak etyki), przyczyną może być także to, że z punktu widzenia 
Nowej Akademii stoicy – na czele z Zenonem, uczniem tego samego Polemona, 
który uczył Arkesilaosa – bezprawnie przywłaszczali sobie pewne elementy pla-
tonizmu, rozwijając je jednak w niewłaściwym kierunku.24

Za pierwszy ślad zależności poglądów Eratostenesa na literaturę od Nowej Aka-
demii można uznać właśnie fakt, że poglądy te stoją w zdecydowanej opozycji wo-
bec tez głoszonych na ten temat przez stoików: badaczy reprezentujących filozofię 

20  J. M. Cooper, Arcesilaus: Socratic and Sceptic, [w:] Remembering Socrates: Philosophical 
Essays, red. L. Judson, V. Karasmanis, Oxford 2006, s. 178.
21  Cic. Ac. 1.15-16.
22  Argumenty za połączeniem sceptycyzmu z racjonalizmem w filozofii Sokratesa i Arkesi-
laosa przedstawia: J. M. Cooper, Arcesilaus: Socratic and Sceptic, [w:] Remembering Socra-
tes…, s. 169-187.
23  G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3, Lublin 1999, s. 508.
24  A. A. Long, D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophy…, s. 445-446.
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stoicką charakteryzowało zamiłowanie do interpretacji alegorycznej, zakładającej 
poszukiwanie ukrytej za fantastyczną fabułą prawdy, a więc pozwalającą traktować 
poezję jako jeden z obszarów przejawiania się wszechobecnego logosu. Ten typ 
interpretacji, zapoczątkowany już w VI w. p.n.e., a reprezentowany wiek później 
przez wymienionego w platońskim Ionie Metrodora z Lampsakos, służył na po-
czątku obronie Homera przed zarzutami o niewłaściwe pod względem etycznym 
przedstawianie postaci; obronie tej służyło uznanie, że za opisem wydarzeń o wąt-
pliwej wartości dydaktycznej kryją się głębsze znaczenia. W epoce hellenistycznej 
podejście to reprezentowane było przez szkołę w Pergamonie, której założyciel, 
stoik Krates z Mallos, posługiwał się metodą alegoryczną właśnie w badaniach 
nad Homerem; odnalazł on w opisie tarczy Achillesa ukryte treści kosmologiczne, 
dowodzące posiadania przez Homera znacznej wiedzy na temat struktury świata. 
Linię tę kontynuowali kolejni stoiccy badacze; Posejdonios doszukał się nawet 
w eposach homeryckich potwierdzenia swojej teorii dotyczącej przypływów.25

Ponieważ w Aleksandrii, ośrodku konkurencyjnym wobec Pergamonu, nie po-
dzielano założeń filozoficznych obecnych w tamtejszych badaniach nad literaturą, 
Eratostenes – jako uczeń Nowej Akademii i reprezentant środowiska aleksan-
dryjskiego – miał podwójny powód, by nie przyjmować stoickiej koncepcji literatury 
jako nośnika prawdy. Jego pogląd stanowi wyraźne przeciwieństwo poglądu stoików: 
uczony z Kyreny stanowczo sprzeciwia się założeniu, że, jak chcieliby Krates i Posej-
donios, poezja może być kryterium oceny czy choćby źródłem uzupełnień wiedzy 
naukowej. Eratostenes odrzuca tu przyjmowane przez stoików założenie, że 
poezja, podobnie jak język, ma naturę mimetyczną; założenie to, zapożyczone 
od nich z platońskiego Kratylosa,26 nie należało do tej części przekazu Platona, 
na której skoncentrował się Arkesilaos i jego uczniowie.

Na wpływ Nowej Akademii mogą też wskazywać analogie między tezami Era-
tostenesa a poglądami głoszonymi przez Sokratesa w Ionie, dialogu platońskim 
poruszającym interesującą Eratostenesa kwestię wiedzy w poezji Homera. Tekst 
ten, należący do dialogów wczesnych, a więc najważniejszych dla sceptyków aka-
demickich, został w młodości opatrzony komentarzem przez Arkesilaosa – który, 
śladem swego mistrza, Krantora, był wielkim miłośnikiem Homera.27 W dobrze 
znanej wymianie zdań Sokrates przekonuje tytułowego rapsoda Iona, że zarówno 
tworzenie poezji, jak i jej odtwarzanie nie są owocem τέχνη – rzemiosła, umiejęt-
ności – lecz irracjonalnej, pochodzącej od bogów inspiracji; z tezą tą wiąże się pro-
blem roli, jaką w poezji odgrywa wiedza. Ion wpisuje się w istotny w twórczości Pla-
tona temat opozycji między poezją a filozofią, poruszany szczególnie w Państwie; 
teza – obecna także w Fajdrosie – że tworzenie i odtwarzanie poezji nie jest kwestią 
wiedzy i umiejętności, lecz irracjonalnego impulsu, oddala poezję od racjonalnej 
i możliwej do nauczenia filozofii. W Ionie Sokrates pokazuje, że z negacji tej tezy 
wynika paradoks: gdyby poeta posiadał wiedzę na temat tego, o czym mówi po-

25  R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship…, s. 237-242.
26  Ph. DeLacy, Stoic Views of Poetry, „The American Journal of Philology”, t. 69, nr. 3, 1948, 
s. 256.
27  D.L. IV.4.
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ezja, to, skoro poezja porusza tematykę należącą do wielu różnych dziedzin, poeta 
musiałby posiadać wiedzę o wszystkich tych dziedzinach, mogąc zastąpić każdego 
specjalistę – w tym lekarza czy generała. To jednak byłoby absurdalne, z czego 
wynika, że poeta czy rapsod nie posiadają żadnej wiedzy o rzeczywistości: moż-
na wiedzieć wszystko na temat jeździectwa czy stolarki u Homera, nie wiedząc 
jednocześnie nic o prawdziwym jeździectwie czy stolarce, bo znajomość realiów, 
wydarzeń i osób z Iliady nie implikuje znajomości świata realnego. Sokrates wy-
raźnie rozgranicza tu wiedzę o świecie i poezję, co współgra z tezą Eratostenesa, 
że z dzieła literackiego nie można czerpać informacji o rzeczywistości, a zajęcie 
poety dalekie jest od działalności badawczej.

Ponieważ nie jest jasne, kogo – i czy w ogóle kogoś – krytykuje Sokrates w oso-
bie Iona, filozoficzna wymowa dialogu wielokrotnie stanowiła przedmiot dyskusji. 
Komentarz Arkesilaosa do Iona nie zachował się, a jego związek ze sceptycyzmem 
nie jest znany; nie możemy wiedzieć, jak interpretował Iona piąty scholarcha Aka-
demii i jego uczniowie, lecz nietrudno jest wskazać w tekście elementy sprzyjają-
ce interpretacji sceptyckiej: po pierwsze, opartą na paradoksach argumentację 
Sokratesa, a po drugie – zakończenie debaty arbitralnym wyborem Iona zamiast 
pewną konkluzją. Asercja, z jaką Sokrates wygłasza swe poglądy, jest osłabiona 
przez stałe użycie słów takich jak „πού”, „δήπου” („być może”), „μοι δοκεῖ” („wyda-
je mi się”),28 zaś w pewnym momencie29 każdy z uczestników sporu stwierdza, że 
ten drugi mówi prawdę.

To, że Eratostenes najprawdopodobniej odczytywał Iona przez pryzmat scep-
tycyzmu akademickiego, nie jest pozbawione znaczenia. Z tekstów platońskich czy-
tanych przez Arkesilaosa i jego uczniów wyłaniał się zupełnie inny Sokrates i Platon 
niż ci zapamiętani przez zwycięską interpretację „dogmatyczną”: gdy punkt ciężko-
ści przesunął się na element elenktyczny, tezy pozytywne, kluczowe dla „dogma-
tycznego” odczytania, zeszły na dalszy plan. Platon interpretowany „dogmatycz-
nie” widział zadanie filozofii w docieraniu do idei, a więc umożliwianiu poznania 
świata w jego najgłębszej warstwie; poezję, jako fałszującą rzeczywistość, mógł 
więc uważać po prostu za złą filozofię. Z chwilą, gdy za funkcję filozofii uznano 
w Akademii ukazywanie niemożliwości rozwiązywania sporów na temat rzeczy-
wistości, musiało stać się jasne, że poezja jest czymś zupełnie odmiennym, a je-
śli posiada wartość, to zupełnie innego rodzaju – dla czytających Iona sceptyków 
akademickich rdzeniem poglądów Sokratesa nie były zatem tezy o irracjonalnym, 
nadprzyrodzonym natchnieniu jako źródle twórczości poetyckiej, lecz negacja 
przedstawionego jako naiwny poglądu Iona, że znajomość poezji pociąga za sobą 
znajomość rzeczywistości. To właśnie tę negację, prowadzącą do odrzucenia po-
ezji jako źródła wiedzy naukowej, podtrzymuje Eratostenes, całkowicie pomijając 
pozytywne tezy Sokratesa.

28  Pl. Ion – np. 538b, 534a, 534e. (Zwroty te pojawiają się w podobnej funkcji także w innych 
dialogach Platona.)
29  Ibidem, 539d.



82

Sylwia Wilczewska

Funkcja literatury 
według Eratostenesa 

z Kyreny

Nietrudno zauważyć, że analogia między poglądem Eratostenesa a Sokratesa w Io-
nie sięga tylko kwestii relacji między poezją a wiedzą; pod innym względem uczo-
ny z Kyreny zgadzał się raczej z Ionem: użyte w relacji Strabona słowa „πλάττειν” 
i „πεπλασμένοι” sugerują, że Eratostenes uznawał poezję za wytwór τέχνη. W tej 
kwestii zgodziliby się z nim także stoicy, przywiązujący dużą wagę do elementu 
racjonalności w twórczości literackiej. Nieodwoływanie się do czynników nad-
przyrodzonych było w czasach i środowisku Eratostenesa zupełnie naturalne; 
sprzyjał temu, po pierwsze, zwiększający się dystans uczonych do religii,30 a po 
drugie – przemiany w rozumieniu literatury związane z faktem, że badania filolo-
giczne, tak aleksandryjskie jak pergamońskie, skupiały się na intencji i kunszcie 
językowym autorów, zaś pisaniem poezji często zajmowali się sami jej badacze, 
drobiazgowo dopracowując ją technicznie i mnożąc erudycyjne nawiązania. To 
„stechnicyzowanie” poezji doczekało się nawet opozycji w osobach οἰνοπόται 
– „pijących wino” – grupy poetów odwołujących się wbrew przeważającemu nur-
towi do tradycji tworzenia pod wpływem irracjonalnego natchnienia, porówny-
wanego (również przez Platona) do upojenia alkoholowego; swych oponentów, 
poetów-filologów, ochrzcili oni ὑδροπόται – „pijącymi wodę”.31 Eratostenes, kie-
rownik Biblioteki, badacz literatury i poeta, z pewnością „pił wodę”, i niepodpisy-
wanie się przezeń pod koncepcją nadprzyrodzonego natchnienia nie domaga się 
dalszych wyjaśnień.

Kwestia religii i bogów prowadzi do trzeciego punktu, w którym na poglądy Era-
tostenesa mogła wpłynąć filozofia Nowej Akademii. Karneades, dziewiąty scholar-
cha Akademii i kontynuator zapoczątkowanej przez Arkesilaosa odmiany sceptycy-
zmu, znany był z krytyki formułowanych przez stoików tez odnoszących się do sfery 
nadprzyrodzonej; sceptycy akademiccy, choć nie krytykowali praktyk religijnych, 
byli zdania, że na temat bóstw nie da się powiedzieć nic pewnego, i dlatego kry-
tykowali charakterystyczną stoicką teologię filozoficzną.32 Pośród wiedzy, którą 
według stoickich badaczy przekazywała poezja, znajdowały się także informacje 
z tej dziedziny: za fantastycznym, antropomorficznym przedstawieniem bogów – 
których dodatkową funkcją było dydaktyczne wzbudzanie bojaźni w niewykształ-
conych odbiorcach – miały się kryć prawdy o boskiej rzeczywistości, poznawalnej 
dzięki filozofii; pośród nich znajdowało się nawet twierdzenie o istnieniu bogów.33 
Dla nieakceptujących tych prawd filozofów Nowej Akademii fantastyczne home-

30  Uczeni aleksandryjscy z pewnością mieli świadomość podporządkowania oficjalnego kultu 
wymogom politycznej propagandy. O swobodnym podejściu do niego samego Eratostene-
sa świadczy jego satyryczna aluzja do organizowanych przez Ptolemeuszy uroczystych 
pochodów, gdzie strój uczestników – przebranych za sylenów i satyrów – miał wzmacniać 
skojarzenia między Aleksandrem Macedońskim, za którego dziedziców uznawano dynastię 
królewską, a bogiem Dionizosem (vide: J. Pamias, Dionysus and Donkeys on the Streets of 
Alexandria: Eratosthenes’ Criticism of Ptolemaic Ideology, „Harvard Studies in Classical Philo-
logy”, t. 1102, 2004, s. 192-196).
31  A. Sperduti, The Divine Nature of Poetry in Antiquity, „Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association”, t. 81, 1950, s. 223.
32  J. Mansfield, Theology, [w:] The Cambridge History…, s. 477.
33  Ph. DeLacy, Stoic Views of Poetry, s. 269-270.
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ryckie opowieści o bogach nie odnosiły się do żadnego elementu świata realnego 
– a od tego niedaleko już do tezy Eratostenesa, że ich funkcja jest wyłącznie roz-
rywkowa. Problem ten wiąże się pośrednio z kwestią natchnienia: trudno sobie 
wyobrazić, by wiedza o bogach nie pochodziła od bogów, zaś sceptycy akade-
miccy wątpili w wiarygodność ewentualnie otrzymywanych tą drogą informacji, 
stwierdzając – znacznie wcześniej niż Descartes – że bóstwo może także wpro-
wadzać ludzi w błąd.34 Choć nic nie świadczy za tezą, by argument ten odnoszony był 
w Nowej Akademii do literatury, jego waga dla problemu możliwości wiedzy o sfe-
rze nadprzyrodzonej znacznie ułatwia odrzucenie tezy o poezji jako przekaźniku 
prawd teologicznych.

Mimo że spór o prawdę w literaturze trwał już od stuleci, fakt, że w momencie 
powstawania Geografii Strabona poglądy Eratostenesa wciąż wydawały się kontro-
wersyjne, świadczy o ich pewnej oryginalności – jednocześnie zaś pozwala domy-
ślać się ich źródła, otwierając możliwość odczytania ich jako głosu w filozoficznym 
sporze między stoikami a przedstawicielami akademickiego sceptycyzmu. Od-
czytanie to, jeśli jest trafne, stanowi drobną cząstkę odpowiedzi na szersze pytanie, 
istotne dla współczesnej filozofii nie mniej niż dla teorii literatury: dlaczego – i czy 
rzeczywiście – literatura „zawiesiła sąd”.
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The Function of Literature According to Eratosthenes of Cyrene and Academic 
Scepticism
According to a polemical account in the Geography by Strabo of Amasia, Eratosthenes of 
Cyrene was of the opinion that the poetry’s task is not to convey knowledge but to deliver 
entertainment. There are some reasons to connect his view with the influence of scepticism 
prevailing in the Academy during the scholarchate of Arcesilaus of Pitane: first, Eratosthenes’ 
position is the opposite of that of the stoics, which allows for interpreting it as an element 
of the polemical dialogue between academic sceptics and stoicism, and second, they 
correspond to the Socrates’ view presented in Plato’s Ion and interpreted in accordance with 
the assumptions of the philosophers of the New Academy, inspired by Socratic dialectics. 
Third, Eratosthenes’ view of knowledge of gods fits the arguments of Academic Scepticism.
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Litterarum officium secundum Eratosthenis Cyrenaei et doctrina Scepticorum 
Academicorum
Eratosthenes Cyrenaeus secundum disputatione in Geographia scripta a Strabone, nato 
Amasiae, officium poesis non educationem sed delectationem esse arbitrabatur. Causae 
sunt, ut opinio eius cum affectionis doctrinae Scepticorum in Academia valentium Arcesilao 
scholae praestito coniungat. Primum Eratosthenes contradicit Stoicis, quod factum pro 
parte controversiae inter Scepticos Academicos et Stoicos interpretari sinitur. Secundum 
ad Socratis sententiam in Platonis opere Ion dictam et interpretatam recte secundum 
rationem philosophorum Academiae Novae (inspiratae Socratis dialectica) opinio eius 
convenit. Causa tertia arbitrii Eratosthenis habendi doctrina Scepticorum Academicorum 
affecti theologiam pertinet, quod id ad ratiocinationem huius scholae participum 
accomodat.
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Wstęp

W artykule tym chciałbym przeanalizować użyteczność różnego typu definicji 
w przekładzie międzykulturowym. W pierwszej części wyjaśnię, z jakimi proble-
mami metodologicznymi i etycznymi wiążą się badania kultur nastawione na ich 
z roz u m i en i e, a następnie uzasadnię swoje przekonanie, że jednym ze sposobów 
rozwiązania tych problemów jest rozpoznanie funkcjonowania różnego typu defi-
nicji. Druga część przyjmie formę studium przypadku. Przeanalizuję w niej kilka 
rodzajów definicji pojęcia czarów funkcjonującego w osiemnastowiecznej Mało-
polsce. W części ostatniej na podstawie dokonanej wcześniej analizy sformułuję 
propozycję metodologiczną.

Spór relatywistów z racjonalistami

Pierwsza pod względem chronologicznym, a także bardziej istotna, gdyż dotyczą-
ca samej możliwości poznania innej kultury, jest dyskusja relatywistów z racjona-
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listami.1 Ci pierwsi są przekonani, że translacja międzykulturowa właściwie nie 
jest możliwa.2 Wychodzą z założenia, że nie ma żadnych obiektywnych i ogólno-
ludzkich kryteriów, wedle których bylibyśmy w stanie wyjaśniać różne sposoby 
myślenia.3 Co więcej twierdzą, że kultury różnią się od siebie tak bardzo, że treści 
powstałe w obrębie jednej z nich są zrozumiałe tylko wewnątrz niej. Przedstawi-
ciel danej kultury nie ma wglądu do kultury sobie obcej, gdyż jedynym sposobem 
byłaby pełna akulturacja, która jest jednak niemożliwa.4

Racjonaliści uważają, że przekład jest jak najbardziej możliwy. Twierdzenie takie 
wyciągają z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze ludzie niezależnie od różnic 
międzykulturowych są przedstawicielami jednego gatunku, a co za tym idzie – po-
znają świat za pomocą tych samych zmysłów i rozumieją go za pomocą fundamen-
talnie takiego samego umysłu.5 Po drugie istnieje narzędzie, które może posłużyć 
do obiektywnego opisu każdej kultury. Jest nim nauka, która ze względu na swój 
programowy krytycyzm i instytucjonalizację zapewniającą relatywnie dużą nieza-
leżność jest w stanie wykraczać poza własne społeczne ograniczenia.6

Z uwagi na pierwszą, antropologiczną przesłankę, podejście racjonalistów jest 
mi zdecydowanie bliższe. Niemniej jednak, przesłankę drugą skutecznie podwa-
żyli relatywiści.7 Według nich nauka nie jest pozakulturowa, a wręcz przeciwnie 
– jest bardzo specyficznym i spójnym typem kultury. W związku z tym jej z założe-
nia obiektywny opis jest de facto wtłaczaniem sensów innych kultur w niepasujące 
do nich ramy naukowego światopoglądu.8

1  Charakter sporu referuję za obszernymi i subtelnymi analizami Michała Buchowskiego. 
Do nich też odsyłam zainteresowanych jego szczegółami. W kolejnych przypisach wskazuję 
tylko teksty tych autorów, na podstawie których M. Buchowski sformułował uwagi kluczowe 
dla problematyki tego artykułu: M. Buchowski, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, 
Kraków 2004; id., Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego 
w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.
2  J. Kmita, Towards Cultural Relativism ‘with a Small „r”’, [w:] Epistemology and History, 
red. A. Zeidler-Janiszewska, Amsterdam – Atlanta 1996, s. 545, za: M. Buchowski, Zrozumieć 
innego, op. cit., s. 48.
3  W. Burszta, The Epistemological Aspect of the Controversy over Cultural Relativism, przeł. 
Z. Nadstoga [w:] Visions of Culture and the Models of Cultural Sciences, red. J. Kmita i K. Zamiara, 
Amsterdam – Atlanta 1989, s. 191.
4  M. Herskovitz, Man and His Works, The Science of Cultural Anthropology, New York 1956, 
s. 63, za: W. Burszta, The Epistemological Aspect of the Controversy over Cultural Relativism, 
op. cit., s. 188.
5  R. Horton, Patterns in Thought in Africa and the West, Cambridge 1993; D. Sperber, On An-
thropological Knowledge, Cambridge 1985; J. F. Hamil, Ethno-logic: the Anthropology of Human 
Reasoning, Urbana 1990, za: M. Buchowski, Zrozumieć innego, op. cit., s. 43-44.
6  J. C. Jarvie, Thinking about Society, London 1987; E. Gellner, Legitimation of Belief, Cam-
bridge 1974, za: M. Buchowski, Zrozumieć innego, op. cit., s. 41-42.
7  Przytaczając zdania relatywistów, mam na myśli tych, których M. Buchowski nazywa relaty- Przytaczając zdania relatywistów, mam na myśli tych, których M. Buchowski nazywa relaty-
wistami przez wielkie „R”. Wśród etnologów w zasadzie nie ma sporu wokół relatywizmu 
deskryptywnego wskazującego na fakt, że ludzkie cechy są kulturowo zdeterminowane, ani 
normatywnego, tego, który postuluje niemożliwość oceny moralnej ludzi z punktu widzenia 
obcej dla nich kultury. Spory wzbudza natomiast relatywizm epistemologiczny, czyli kwes-
tia poznawalności różnic kulturowych.
8  B. Barnes, Scientific Knowledge and Sociological Theory, London 1974, za: M. Buchowski, 
Zrozumieć innego, op. cit., s. 46.
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Moim zdaniem podnoszony przez relatywistów fakt, że nauka jest jednym 
z wielu typów kultury, nie oznacza, że nie ma możliwości przynajmniej częściowe-
go wyzwolenia się ze swojego zachodnioeuropejskiego, nowożytnego społeczne-
go zaplecza. Otwarcie nauki na kultury inne niż europejska może ją zreformować, 
a same głosy takich myślicieli jak owi wyidealizowani przeze mnie relatywiści sku-
tecznie przyczyniają się do realizacji tego celu. Niemniej, pomijając moje przeko-
nanie o tkwiącej w nauce możliwości wyjścia poza własną kulturę, teza relatywi-
stów trafnie opisuje dotychczasowe i niektóre aktualne typy naukowego opisu.

Teoria postkolonialna

Przytoczony wyżej spór został wzbogacony etycznymi uwagami wysuniętymi przez 
teoretyków postkolonialnych.9 Zauważyli oni, że opisy kultur tworzone przez naukę 
są nie tylko nieskuteczne poznawczo, ale również krzywdzące dla przedstawicieli 
grup opisywanych.10

Naukowcy będący najczęściej przedstawicielami nie tylko konkretnej kultury, 
ale również konkretnej warstwy społecznej,11 opisując „innych”, mniej lub bardziej 
świadomie korzystają z własnych przekonań o charakterze aksjologicznym. Dobrym 
przykładem jest używanie terminu kicz, czy tandeta do opisu wytworów artystycznych 
Europejczyków nienależących do elity intelektualnej.12 Zresztą sam termin „elita” 
jest idealną ilustracją nie-neutralności.

Co więcej, przedstawiciele grup badanych często są odizolowani od kanałów 
przekazu informacji i nie mają szans umieścić własnej interpretacji swoich czynów 
w oficjalnym i publicznym dyskursie.13 Niekiedy wynika to z ich pozycji społecznej, 
niekiedy np. z niepiśmienności, a niekiedy, jak w przypadku kultur badanych przez 
historyków, z faktu, że zmarli oni wiele lat przed badaniem.14

9  Uwagi na interesujący mnie temat wysunięte przez teoretyków postkolonialnych oraz 
odnośniki do ich tekstów przytaczam za: T. Rakowski, Humanistyka i dominacja, [wstęp 
w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych 
rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Warszawa 2011, s. 7–28.
10  L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań 
2008, s. 81, za: T. Rakowski, Humanistyka i dominacja, op. cit., s. 14-15.
11  A. Gupta, J. Ferguson, Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, [w:] Badanie 
kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, t. 2, przeł. 
J. Giebułtowski, Warszawa 2006, za: T. Rakowski, Humanistyka i dominacja, op. cit., s.18. 
12  E. Klekot, Etnografia wobec nikiformy. Szkic, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne 
doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski i A. Malewska-
Szałygin, Warszawa 2011, s. 139-147.
13  L. Gandhi, Teoria postkolonialna, op. cit., s. 50.
14  Niezależnie od teorii postkolonialnych, kwestią braku reprezentacji doświadczeń ludzi 
nieuprzywilejowanych zajmowali się od końca drugiej wojny światowej historycy społeczni 
(M. Kurkowska-Budzan, Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów 
społecznych, Kraków 2003). W zasięgu ich refl eksji była również problematyczność epistemo-). W zasięgu ich refl eksji była również problematyczność epistemo-. W zasięgu ich refleksji była również problematyczność epistemo-
logiczna i etyczna badania tych grup za pomocą źródeł tworzonych przez członków ówcz-
esnej elity intelektualnej (C. Ginzburg, Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w., 
przeł. R. Kłos, Warszawa 1989, s. 7-24).
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Konsekwencje sporów

Uwagi teoretyków postkolonialnych, mimo że wychodzące z etyki, a nie z episte-
mologii, prowadzą do tych samych konkretnych problemów metodologicznych, 
co debata między racjonalistami a relatywistami. Świadomy obu dyskusji antro-
polog niezależnie od swoich poglądów staje przed koniecznością wyboru sposobu 
opisu. Możliwości jest bardzo wiele, omówię je więc przez wskazanie teoretycz-
nych skrajności.15

Radykalnym rozwiązaniem typowym dla relatywistów i teoretyków postkolo-
nialnych jest rezygnacja z tłumaczenia na rzecz przytaczania głosu badanych lub 
referowanie tylko własnych odczuć. Natomiast rozwiązaniem typowym dla ra-
cjonalistów jest zawierzenie naukowym dogmatom, teoriom oraz nomenklaturze 
i opisywanie kultur w oderwaniu od ich własnego samo-postrzegania.

Już na pierwszy rzut oka widać, że oba podejścia stwarzają problemy metodolo-
giczne. Opiszę je szczegółowo przy okazji analizowania konkretnych przykładów. 
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na pewną możliwość ich rozwiązania. 

Odnoszę wrażenie, że poszczególni przedstawiciele sporów zakładają milcząco, 
iż badacz bezwzględnie musi wybrać wyłącznie jedną z wielu opcji. Prowadzi to do 
absolutyzacji stanowisk, gdyż konieczność wyboru skłania do hiperbolizowania 
wad metod odrzuconych i zalet wybranych. Moja propozycja polega na uznaniu 
(prawie) wszystkich sposobów opisu za równoważne, choć odmienne części skła-
dowe zmierzającego do zupełności badania antropologicznego.

Miejsce definicji w sporach o przekład

Abstrahując od filozoficznych podstaw przytaczanych wyżej stanowisk, konkret-
nym przedmiotem sporu okazuje się język opisu. Przedstawiciele wszystkich kon-
cepcji zdają się pomijać heurystyczny etap badań, a do etapu hermeneutycznego 
przywiązują stosunkowo mniejszą wagę, rozpatrując go tylko na poziomie teore-
tycznym i nie przekładając swoich tez na konkretne procedury analityczne i inter-
pretacyjne.

Spór o język jest w dużej mierze sporem o używane pojęcia i ich definicje. Dys-
kusyjne jest to, czy używane do opisu terminy powinny pochodzić z języka kultu-
ry badanej czy być konstruowane przez naukowca. W związku z faktem, że pojęcia 
nowe należy zdefiniować (w tłumaczeniu kultury każde pojęcie jest z założenia dla 
czytelnika nowe), powstaje pytanie: czy robić to, używając wiedzy naukowej, czy 
też wiedzy będącej w posiadaniu badanej kultury. Kontrowersyjne jest wreszcie, 
czy definicje pojęć o nieostrym zakresie powinny być tworzone zgodnie z zasada-
mi definicji równościowych, czy wręcz przeciwnie.

Waga języka, a przede wszystkim pojęć oraz ich definicji, jest kluczowa z dwóch 

15  Idee wielu możliwości opisu etnograficznego zaczerpnąłem z: M. Brocki, Sposoby artyku-
lacji potocznych doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszony praktyką etnograficzną, 
[w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych 
rozpoznań, red. T. Rakowski i A. Malewska-Szałygin, Warszawa 2011, s. 47–59.
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dodatkowych względów. Po pierwsze, większość materiałów, z jakich korzystają an-
tropolog czy historyk, ma charakter językowy, a więc już na etapie zapoznawania 
się ze źródłami, tworzone ad hoc definicje są kluczowe dla dalszego postępowania 
analitycznego. Po drugie, osiągnięcia etnolingwistyki pozwalają traktować język 
jako repozytorium funkcjonujących w kulturze treści, a zatem odkrywanie sensów 
pojęć można uznać za ekwiwalent zrozumienia samej kultury.16 

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że przekład międzykulturowy 
opiera się w dużej mierze na definiowaniu pojęć kluczowych dla opisywanej kul-
tury. W związku z tym, to w metodologii tworzenia definicji można szukać rozwią-
zania opisywanych wyżej problemów.17

Studium przypadku – definicje czarów

Definicje pojęcia czarów wybrałem nieprzypadkowo. Po pierwsze, jest to pojęcie 
bezpośrednio związane ze zjawiskiem magii, a w związku z tym dotyczy fundamen-
talnego dla dyskusji o przekładzie międzykulturowym zagadnienia trzech głównych 
sposobów myślenia (magia, religia, nauka). Po drugie, mikro-historyczne badania, 
jakie prowadziłem w ramach pracy licencjackiej, pozwolą mi skonstruować defi-
nicję czarów będącą w użyciu grupy społecznej określonej zarówno czasowo (XVIII 
wiek), jak i przestrzennie (należący do biskupów krakowskich Klucz Muszyński 
w Beskidzie Sądeckim), a zatem na wyjście poza analizę funkcjonujących w literatu-
rze modeli teoretycznych.18 Po trzecie Małgorzata Pilaszek, autorka najważniejszego 
polskiego opracowania procesów o czary, postuluje językoznawczą analizę partyku-
larnych użyć tego terminu.19

Definicja oceniająca, nauko-ideologiczna (typ 1)

Wtedy, gdy na zachodzie Europy płonęły liczne stosy nieszczęśliwych ofiar zabobonu, w Pol-
sce wciąż jeszcze było o tym głucho.20

16  Mam tu na myśli koncepcje Językowego Obrazu Świata, vide J. Bartmiński, Językowe pod-
stawy obrazu świata, Lublin 2007.
17  Metody tworzenia definicji i ich typologie zaczerpnąłem z: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć 
i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.
18  „Maszynopis” pracy licencjackiej dostępny jest pod adresem internetowym https://
www.academia.edu/3833935/Nabywanie_reputacji_czarownicy_Mikrohistoryczna_in-
terpretacja_zycia_Oryny_Pawliszanki_mieszczki_Tylicza. [dostęp on-line: 9.01.2014 r.]; 
Ponadto na podstawie tej pracy przygotowałem dwa artykuły rozwijające poszczególne 
kluczowe wątki. Ze względu na fakt, że są one w trakcie prac redakcyjnych zamieszczam 
również linki do maszynopisów: Gaining the Reputation of a Witch (an ‘Other’). Explana-Explana-
tion of the Social Game. [dostęp on-line: 9.01.2014 r.] https://www.academia.edu/4493982/ 
Gaining_the_Reputation_of_a_Witch_an_Other_Explanation_of_the_Social_Game; One Decap-
itation, Three Meanings. Social Diversity in Understanding the Function of Punishment. [dostęp 
on-line: 9.01.2014 r.] https://www.academia.edu/4493928/One_Decapitation_Three_Mean-
ings_Social_Diversity_in_Understanding_the_Function_of_Punishment.
19  M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008, s. 59-62.
20  B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952, s. 15.
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Powyższy cytat nie jest pod względem formalnym definicją. Mimo to użycie słowa 
zabobon jako synonimu czarów oraz jego współwystępowanie z pojęciem ofiary jest 
świadectwem określonego sposobu rozumienia/użycia pojęcia czarów. Bohdan 
Baranowski, autor przytoczonych słów, czary rozumiał jako zabobon, czyli wia-
rę w skuteczność działań obiektywnie nieprzynoszących żadnych skutków. Oczy-
wiście w tej definicji czary były czymś złym, ale ofiarami były bezpodstawnie oskar-
żane o czary kobiety, a nie ich oskarżyciele.21 Podobny charakter ma pod względem 
formalnym poprawna definicja w internetowym Słowniku Języka Polskiego:

Czary – nadzwyczajne zjawisko przypisywane działaniu sił nadprzyrodzonych; środek ma-
giczny wywołujący takie zjawisko.22

Obie powyższe definicje są realne, odnoszą się nie do znaczenia, jakie ma pojęcie w ję-
zyku, w którym jest używane, ale do tego, czym wedle wiedzy posiadanej przez autora 
definicji jest desygnat danego pojęcia. W przypadku obu definicji ową wiedzą jest świa-
topogląd naukowy, który zmusza do postrzegania czarów przede wszystkim jako coś nie-
skutecznego, jako działanie oparte na braku wiedzy czy błędzie w sposobie rozumienia 
świata. Definicja Baranowskiego jest projektująca, autor używając słowa „czary”, ma na 
myśli „zabobon” i nie imputuje, że przedstawiciele kultury badanej w ten sposób to po-
jęcie rozumieli. Definicja SJP jest natomiast sprawozdawcza, opisuje jednak współczesne 
znaczenie pojęcia czarów. Pomimo tej różnicy, obie definicje łączy kilka fundamen-
talnych cech. Są one w pełni etyczne,23 opisują kultury całkowicie w swoich własnych ter-
minach. Takie podejście nie jest w stanie wyjaśnić np. procesów o czary, bo jedyne, 
co z nich wynika to imputowana irracjonalność, a nawet niemoralność, postępowania 
badanych. Jednak nawet te silnie etnocentryczne i oceniające definicje można uznać za 
dobry punkt wyjścia do dalszej pracy translatorskiej – mają one bowiem jeden pozytyw-
ny skutek. Opis za pomocą niezrelatywizowanej nomenklatury uwypukla skalę dystansu 
dzielącego obie kultury i pozwala wytyczyć dalsze kroki badawcze.

Definicja realna i projektująca, nauko-terminologiczna (typ 2)

Gdy w okresie wczesnonowożytnym Europejczycy używali wyrazu „czary”, mieli zawsze na 
myśli dwojakiego rodzaju czynności. Pierwszy rodzaj stanowiły praktyki wyrządzające szko-
dę, była to czarna, czyli niszczycielska magia, spełnianie szkodliwych czynów za pośrednic-
twem pewnego rodzaju niezwykłych, tajemniczych, okultystycznych, nadprzyrodzonych, 
czy nadnaturalnych mocy.24

21  Należy podkreślić, że tego typu ujęcie było typowe dla nauki tamtych czasów. Celem mojej 
analizy nie jest jej deprecjacja, ale wskazanie, jakie założenia epistemologiczne stały za ta-
kim, a nie innym ujęciem. Krytykowanie B. Baranowskiego za jego poglądy byłoby równym 
ahistoryzmem co krytykowanie średniowiecznych astrologów za nieznajomość teorii helio-
centrycznej. Więcej na temat tego typu błędów w: M. Buchowski, Spór o racjonalność magii, 
„Lud”, t. 67, 1983, s. 75.
22  [dostęp on-line: 29.07.2013] http://sjp.pl/czary.
23  Pisząc „etyczne”, mam na myśli pojęcie będące przeciwieństwem terminu „emiczne”.
24  B. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 2009, s. 15.
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Gdyby powyższemu zdaniu, zaczerpniętemu z najważniejszej monografii doty-
czącej europejskich procesów o czary, nadać kształt poprawnej formalnie defi-
nicji, to brzmiałaby ona tak:

Czary to szkodliwy czyn dokonany przy użyciu magii.

Jest to definicja równościowa, charakterystyczna dla większości opracowań: nie istnieją 
takie czary, które by nie były szkodliwymi czynami dokonanymi przy użyciu ma-
gii i nie istnieją takie szkodliwe czyny dokonane przy użyciu magii, które nie 
byłyby czarami. Równościowość tej definicji pozwala w sposób ścisły odróżnić 
przedmioty będące i niebędące czarami. Ostrość zakresu tej definicji jest oczy-
wiście uzależniona od pojęcia szkodliwości i magiczności. Ale i to drugie jest 
najczęściej definiowane. Czasami za pomocą definicji cząstkowej składającej się 
z szeregu zdań połączonych alternatywami (jw.), albo za pomocą definicji równo-
ściowej wskazującej, że magia jest to sposób myślenia, w którym nie odróżnia się 
czynności symbolicznych od techniczno-użytkowych. 

Definicja czarów w zamierzeniu Levacka jest sprawozdawcza i nominalna – ma 
oddawać to, jak myśleli wczesnonowożytni Europejczycy. Niemniej, wydaje się, że 
jest to jednak definicja realna, gdyż cechy zawarte w definiensie określają przed-
mioty znajdujące się w zakresie pojęcia czary, ale nie dotyczą one jego treści. Pro-
blem w tym, że przedstawiciele kultury magicznej niemal wszystkie czynności 
życiowe wykonywali przy pomocy magii, a więc nie byli świadomi jej istnienia.25 
Oznacza to, że nie mogli wyróżniać czynów czarowniczych od nieczarowniczych 
za pomocą cechy magiczności. 

Definicja czarów ze względu na połączenie z definicją magii jest częścią pełnej 
naukowej teorii sposobów myślenia. Uznaję więc, że mimo czynionych założeń, 
językiem, do którego należy definiowane pojęcie, jest język nauki, a definicja ma 
charakter projektujący. Niemniej, fakt, że została ona zaprojektowana na podsta-
wie obserwacji użycia, przynajmniej co do zakresu (bo nie treści), wskazuje na jej 
zgodność z pojęciem wczesnonowożytnym. 

W porównaniu z typem pierwszym definicja ta jest mniej etnocentryczna, gdyż 
nie zawiera oceny etycznej. W dalszym ciągu jednak definiens oddaje zespół wie-
dzy charakterystyczny dla kultury badającej, a nie badanej. Nie jest to wiedza  
potoczna ludzi o naukowym światopoglądzie, jak w przypadku definicji z SJP, ale 
wiedza specjalistyczna naukowca-profesjonalisty . 

W procesie przekładu międzykulturowego definicja tego typu może pełnić istot-
ne funkcje. Po pierwsze, precyzyjnie wskazuje członkom kultury badającej, jakie 
desygnaty kryją się pod pojęciem kultury badanej, a co za tym idzie, umożliwia 
zrozumienie zakresu pojęcia. Po drugie, przez użycie w definiensie dobrze znanych 
dla kultury badającego cech, pozwala nie tylko dostrzec różnicę międzykulturo-
wą, ale także pojąć jej charakter. Tego typu definicje są niezbędne w międzykul-

25  T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do 
końca XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 164–167.
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turowych porównaniach. Ustalają bowiem typy idealne (np. czyny technologicz-
ne i symboliczne) i pozwalają porównywać kultury pod kątem ich występowania 
i wzajemnych relacji.

Definicja taka nie pozwala jednak zrozumieć doświadczeń członków kultury ba-
danej, gdyż nie sposób zrozumieć konkretnych oskarżeń o czary za pomocą konsta-
tacji, że czary były czynem magicznym. Definicja tego typu pozwala natomiast zro-
zumieć, na czym polegała różnica między kulturami, ale nie umożliwia zrozumienia 
działań ludzi w tych kulturach uczestniczących.

Definicja realna, sprawozdawcza, relatywno-terminologiczna (typ 3)

Czary to czyn potępiany oddzielony czasowo i/lub przestrzennie od swojego szkodliwego 
skutku.26

Powyższa definicja, podobnie jak poprzednia, ma charakter równościowy i jej pod-
stawową zaletą jest wyznaczenie zakresu pojęcia zgodnego z jego znaczeniem histo-
rycznym. Co więcej, dostarcza ona wiedzy nie tylko na temat tego, jak wyróżnić cza-
ry od nie-czarów, ale też informuje, jak mogli dokonywać tego właściwi użytkownicy 
tego pojęcia.

Definicja ta ma niewątpliwie charakter sprawozdawczy. Niestety, jest również 
realna, gdyż dotyczy cech nie tyle zawartych w samym pojęciu, co w czynach bę-
dących tym pojęciem nazywanymi. Powyższe zdanie zawiera sugestię, że realność 
tej definicji jest jej wadą, a nie zaletą. Jest tak ze względu na fakt, że czary są bytem 
intencjonalnym.27 W analizie doświadczenia ludzi stykających się z czarami o wiele 
ważniejszy jest sposób, w jaki oni je konstruowali oraz z czym kojarzyli, niż cechy 
przedmiotów wchodzących w zakres tego pojęcia. Drugą wadą jest to, że w defi-
nicji tej nie zawierają się istotne cechy czarów i to niezależnie od tego, czy mamy  
na myśli istotność postrzeganą oczyma badających, czy badanych. 

Stało się tak dlatego, że nie jest możliwe stworzenie równościowej, formalnie po-
prawnej, taksonomicznej definicji pojęcia o tak nieostrym sensie. Póki do wyzna-
czenia zakresu używa się cech desygnatów, wyabstrahowanych za pomocą naukowej 
analizy, póty są one z punktu widzenia zrozumienia różnicy międzykulturowej istot-
ne. W momencie, gdy próbuje się zachować ostrość zakresu bez odwoływania się do 
naukowej wiedzy, definicja wyzbywa się cech istotnych. Okazuje się bowiem, że nie 
zawsze cechy konieczne i dostateczne są jednocześnie istotne.

Przewagą powyższej definicji nad poprzednią jest więc mniejsza etnocentrycz-
ność, gdyż nie odwołuje się do wiedzy niedostępnej właściwym użytkownikom 

26  Definicję tę skonstruowałem na potrzeby swojego licencjatu, na podstawie obserwacji 
cech czynów nazwanych czarami w procesach sądowych, jakie toczyły się na terenie Kresu 
Muszyńskiego w osiemnastym wieku: Księga wójtowsko-ławnicza Tylicza, Archiwum Państwowe 
w Krakowie, it. 1805; Księga zapisów i spraw miasteczka Tylicza, Archiwum Państwowe w Krakow-
ie, it. 257; Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647-1765, red. F. Piekosiński, Kraków 1889.
27  Rzecz jasna, twierdzenie, że czary są bytem intencjonalnym, jest typowe dla światopoglądu 
naukowego. Dla osiemnastowiecznych Małopolan czary były bezwzględnie realne.
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pojęcia. Pozwala ona zrozumieć, czym były przedmioty kryjące się za osiemnasto-
wiecznym pojęciem czarów. Usunięcie z definiensa elementów nieznanych użyt-
kownikom badanego języka umożliwia wyciągnięcie istotnych dla zrozumienia 
ich doświadczenia wniosków. Po pierwsze, widać wtedy, że czary nie były niczym 
niezwykłym, co ułatwia zrozumienie częstotliwości oskarżeń, po drugie zaś pozwala 
to zauważyć, że czary istniały tylko pod warunkiem zaistnienia ich skutku, co wy-
jaśnia rzadkość wyroków. Wadą jest jednak to, że na podstawie takiej definicji nie 
dowiadujemy się właściwie niczego na temat istotnych cech tworzących treść tego 
pojęcia. Naprzeciw tym niedoskonałościom wychodzi definicja kognitywna.

Definicja kognitywna (typ 4)

CZARY
EKSPLIKACJA
Grzech szkodzenia, częsty i zwyczajny, ale bardzo groźny i niemiły Bogu, zasługujący na su-
rową karę.
1. PRZEZ KOGO?
Zawsze kobiety, często zachowujące się inaczej niż reszta, biedne, stare, swarliwe, mające 
dużą wiedzę.
2. DLACZEGO?
W wyniku konfliktu, w celu zdobycia pieniędzy, z zemsty, dla wywołania miłości.
3. W JAKI SPOSÓB?
Za pomocą dostępnych dla każdego metod. Przy użyciu nieznanej innym wiedzy albo przy 
pomocy diabła. W oddaleniu od miejsca szkody. W innym czasie niż nastąpiła szkoda. Po kryjo-
mu, w niezbyt zrozumiały sposób. 
4. Z JAKIM SKUTKIEM?
Uszkodzenie zdrowia lub utrata życia zwierząt i ludzi. Wzbudzenie gniewu Boga. Powodo-
wanie dalszych kłótni na wsi.
5. JAK OCENIANY?
Jako bardzo zły moralnie i groźny. Potępiany przez Kościół i prawo. 28

Powyższa definicja już na pierwszy rzut oka różni się diametralnie od wszystkich 
poprzednich. Po pierwsze, rezygnuje ona z postulatu podawania cech dostatecz-
nych i wystarczających, w zamian prezentując cechy „prototypowe”. Ta dyrektywa 
metodologiczna wypływa z obserwacji funkcjonowania pojęć w języku potocz-
nym. Bardzo często zdarza się bowiem, że cechy najbardziej charakterystyczne 
dla przedmiotów wchodzących w zakres danego słowa nie są ani dostateczne, ani 
wystarczające. W przypadku czarów tą cechą jest genderowe zdeterminowanie. 
Czary łączyły się z kobietami tak jak ptaki z umiejętnością latania, mimo że ani 
kobiecość, ani lotność nie są cechami nadającymi się na taksonomiczną definicję 
czarów i ptaków.

Po drugie, definicja kognitywna rezygnuje ze skupiania się na cechach desygna-

28 Definicję tę utworzyłem na tej samej podstawie źródłowej, co poprzednią.
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tów pojęcia. Wychodzi z założenia, że terminy funkcjonują w ścisłym związku 
z pojęciami pokrewnymi i są związane z całokształtem językowego obrazu świata. 
Rezultatem tego jest zawarcie w definicji pojęcia wielu informacji niedotyczących 
jego zakresu. Najczęściej są to konotacje pojęcia, ale często również całe fragmen-
ty wiedzy potocznej. Po j ęc i a  w   d e f i n i c j i  ko g n i t y w n e j  n i e  t ra k t u j e  s i ę 
jako nazw y zbior u pr zedmiotów,  a le  jako całośc iow y by t  kulturow y.

Wreszcie definicja kognitywna zakłada antropocentryczność, egocentryczność 
i etno-relatywność. Nie tylko rezygnuje z pojęć nieznanych użytkownikom danego 
języka, ale również stara się uchwycić perspektywę, z jakiej patrzyli oni na świat. 
Z dyrektywy tej wynika wybór hiperonimu, a niekiedy nawet decyzja o jego usu-
nięciu. W przypadku definicji czarów hiperonimem nie jest więc abstrakcyjne i bar-
dzo ogólne słowo „czyn”, w zasadzie nie używane w osiemnastowiecznym języku 
potocznym, ale bardziej precyzyjne i kluczowe dla tamtej kultury słowo „grzech”. 
Ponadto z omawianej dyrektywy wynika także zmienny dobór faset, reprezentu-
jących zbiory istotnych z punktu widzenia użytkownika języka informacji, wiążą-
cych się z przedmiotem definicji.

Definicja kognitywna najbardziej ze wszystkich wyzbywa się etnocentryzmu. 
Jest sprawozdawcza, nominalna i cząstkowa. W pełni relatywizując materiał, z któ-
rego jest zbudowana, najbardziej zbliża się do ideału obiektywizmu. Oddaje całą 
treść pojęcia oraz jego miejsce w językowym obrazie świata, dzięki czemu pozwala 
zrozumieć konkretne zachowania i doświadczenie przedstawicieli badanej kultu-
ry, np. zdeterminowanie genderowe procesów o czary. 

Ma oczywiście swoje wady – w ogóle nie wskazuje na zakres pojęcia oraz nie 
odwołuje się do wiedzy poza danym językowym obrazem świata. Rezygnując z od-
woływania się do pozakulturowego, fizycznego lub behawioralnego desygnatu, 
uniemożliwia porównanie różnic pomiędzy sposobem ujmowania tego samego 
d e s y g nat u w pojęciach różnych kultur. Umożliwia natomiast porównanie pojęć 
nieraz równobrzmiących, ale mających różne znaczenie w zależności od kultury. 
By osiągnąć ten cel, należy jednak skonstruować dwie osobne definicje: jedną 
z punktu widzenia kultury badanej, drugą z punktu widzenia kultury badającej. 
Definicja kognitywna pozwala więc zrozumieć obcą kulturę, a przede wszystkim 
człowieka w kulturze, oraz umożliwia porównanie ze sobą językowych obrazów 
świata różnych kultur.

Definicje a przekład międzykulturowy

Analiza powyższych definicji miała wykazać, że pomimo różnic nie są one z sobą 
sprzeczne, a wręcz przeciwnie – są komplementarne. Wynika to z faktu, że defi-
nicje, nawet sprawozdawcze, różnią się od twierdzeń empirycznych. Są one na-
rzędziami poznania, a nie jego efektem, zatem ich przydatność nie jest oceniana 
w trybie zerojedynkowym, lecz w relacji do określonego celu.

W przypadku translacji międzykulturowej celów jest kilka. W pierwszej kolej-
ności należy sobie uświadomić skalę dystansu, do czego najlepiej służy etnocen-
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tryczny i wartościujący typ definicji nr 1. Następnie należy zrozumieć charakter tej 
różnicy, posługując się typem definicji nr 2, który opisuje z zewnętrznej perspek-
tywy cechy desygnatów pojęcia. Wreszcie na końcu należy zrozumieć doświadcze-
nie członków drugiej kultury, czemu służą komplementarne definicje 3 (wskazu-
jąca na zakres) i 4 (wskazująca sens). W przekładzie międzykulturowym wszystkie 
definicje okazują się użyteczne – jako że służą innym celom.

W analizie nie przytoczyłem definicji autorstwa badanych. Jednym z powodów 
jest fakt, że nie występują one w źródłach dotyczących Klucza Muszyńskiego, 
a rozpoznane polskie nowożytne definicje czarów były autorstwa przedstawicieli 
grup uprzywilejowanych i należących do religijnego, a nie magicznego typu kultu-
ry.29 Ważniejszą przyczyną jest jednak fakt, że definicje znajdowane w źródłach nie 
są narzędziem poznania. Pozostawione w narracji bez wyjaśnienia są tylko świa-
dectwem uwiarygadniającym odmienność bądź, co gorsza, sugerującym pozorną 
tożsamość kultury badanej i badającej.30 W związku z tym każda próba dialogu 
międzykulturowego jest skazana na opis jednej kultury językiem drugiej.

W takiej sytuacji, celowi przekładu najlepiej wydaje się służyć kultura naukowa. 
Jest ona świadoma swojego etnicznego pochodzenia i wynikających z niego ogra-
niczeń i stara się je eliminować przez osłabienie związków z kulturowym i społecz-
nym zapleczem. Oczywiście, nawet definicja kognitywna jest narzędziem ściśle 
związanym z danym typem kultury. Sądzę jednak, że jej nauko-centryczność ma 
takie zalety, jak jawność i powtarzalność metody, porównywalność oraz falsyfiko-
walność, nie posiada natomiast takich wad jak ocenianie „innego” z własnej per-
spektywy, opisywanie przy pomocy nieznanej „innemu” terminologii czy imputo-
wanie „innemu” własnych, w domniemaniu uniwersalnych i jedynie prawdziwych, 
wierzeń.

Bibliografia:

Źródła:
• Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647-1765, red. F. Piekosiński, Akademia 

Umiejętności, Kraków 1889.
• Księga wójtowsko-ławnicza Tylicza, Archiwum Państwowe w Krakowie, it. 1805.
• Księga zapisów i spraw miasteczka Tylicza, Archiwum Państwowe w Krakowie, it. 257.

Opracowania:
• Baranowski B., Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódzkie Towarzystwo Na-

ukowe, Łódź 1952.
• Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

-Skłodowskiej, Lublin 2007.
• Brocki M., Sposoby artykulacji potocznych doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszo-

ny praktyką etnograficzną, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne 

29  M. Pilaszek, Procesy o czary, op. cit., s. 62-66. 
30  M. Brocki, Sposoby artykulacji potocznych doświadczeń, op. cit., s. 52-56.



98

Stanisław Witecki

Definicje w praktyce 
przekładu między-

kulturowego

w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski i A. Malewska-Szałygin, Insty-
tut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Colloquia Humanio-
rum, Warszawa 2011, s. 47–59.

• Buchowski M., Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antro-
pologii i filozofii brytyjskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Poznań 1990.

• Id., Spór o racjonalność magii, „Lud”, t. 67, 1983, s. 73-90.
• Id., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2004.
• Burszta W., The Epistemological Aspect of the Controversy over Cultural Relativism, przeł. 

Z. Nadstoga, [w:] Visions of Culture and the Models of Cultural Sciences, red. J. Kmita 
i K Zamiara, Rodopi, Amsterdam – Atlanta 1989, s. 185-197.

• Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie,  
Poznań 1999.

• Ginzburg C., Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w., przeł. R. Kłos, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

• Klekot E., Etnografia wobec nikiformy. Szkic, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświad-
czenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski i A. Malewska-
-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Col-
loquia Humaniorum, Warszawa 2011, s. 139-147.

• Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dzie-
jów społecznych, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2003.

• Levack B., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 2009.

• Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

• Pomorski J., W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984.

• Rakowski T., Humanistyka i dominacja: wprowadzenie, [wstęp w:] Humanistyka i domi-
nacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. 
T. Rakowski i A. Malewska-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Warszawskiego, Colloquia Humaniorum, Warszawa 2011, s. 7–28.

• Wiślicz T., Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do 
końca XVIII wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.

• Witecki S., Gaining the Reputation of a Witch (an ‘Other’). Explanation of the Social Game, 
[dostęp on-line: 09.01.2014]  https://www.academia.edu/4493982/Gaining_the_Reputa-
tion_of_a_Witch_an_Other_Explanation_of_the_Social_Game.

• Id., One Decapitation, Three Meanings. Social Diversity in Understanding the Function of Pu-
nishment, [dostęp on-line: 09.01.2014] https://www.academia.edu/4493928/One_Deca-
pitation_Three_Meanings_Social_Diversity_in_Understanding_the_Function_of_Puni-
shment.

• Wrzosek W., Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1995.



99

Stanisław Witecki

Definicje w praktyce 
przekładu między-
kulturowego

Definitions in the Practice of Intercultural Translation. A Case Study and 
Methodological Proposal
The paper deals with the methodology of intercultural translation. In it I analyse the 
epistemological and the ethical problems which are related to the inquiry focused on 
understanding “the other” culture. I also briefly sum up the most important academic 
discussions (relativism vs. rationalism and postcolonial critique), to show that, apart 
from deep philosophical basis of disagreement, the real matter of the debate is linguistic 
strategies of description. Among them definitions play a crucial role. Thus I argue that 
different types of definitions have different functions which can be complementary, in spite 
of their apparent contradictoriness. To support my idea I examine various definitions of early 
modern sorcery. Finally I argue that using them all may allow us to overcome some crucial 
methodological difficulties.

Summarized by Stanisław Witecki

Finitiones in usu translationis inter culturas varias. Causa inquirenda et consilium 
methodologiae
Dissertatiuncula methodologiam translationis inter culturas varias tangit. Quaestiones cum 
epistemologia et ethica coniunctas scrutor, quae ad studia culturae aliae intellegendae 
pertinentia referunt. Academicae disputationes potissimae (i.e. relativismus contra 
rationalismum et postcolonialismus) breviter colligo, ut non tantum discordiam in 
gravibus fundaminibus philosophis esse sed propriam disceptationem modos linguae 
functae in descriptione constituere ostendam. In his finitiones magno pondere sunt. 
Itaque exemplis variis finitionum varia officia esse haeque contrariis claris habentibus se 
complere contendo. Multitudinem ergo finitionum artis magicae ex novo aevo conquiro, 
ut opinionem meam adiuvem. Harum omnium usum maximas quaestiones methodologiae 
fortasse vinci sinere tandem arbitror.

Transtulit Krzysztof Mogielnicki

Słowa kluczowe:
definicje – metodologia przekładu międzykulturowego – relatywizm – racjonalizm – czary

Key words: 
definitions – methodology of intercultural translation – relativism – rationalism – sorcery
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