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60. tom Łódzkich Studiów Etnograficznych jest wydany dzięki pomocy finansowej
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) to instytucja dedykowana wspieraniu i ochronie kultury wsi oraz jej dziedzictwa, powołana w 2019 roku
decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej program i działania nawiązują do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi utworzonego przez prezydenta Ignacego
Mościckiego w 1936 roku. Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dzie
dzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy
na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich oraz dziedzictwa historycznego
wsi, w tym – miast i miasteczek o tradycjach rolniczych. Swoją misję Instytut realizuje poprzez działalność merytoryczną opartą na 4 filarach: popularyzacja, edukacja,
wsparcie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza (zob. nikidw.bip.gov.pl/fobjects/download/998269/koncepcja-programowa-nikidw.html).
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Popularyzacja. W tym zakresie działania NIKiDW obejmują popularyzację kultury
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i ich produkty, muzea, pracownie twórcze i galerie regionalne.

Edukacja. Działania edukacyjne dotyczące kultury ludowej skierowane są do dzieci
i młodzieży. Przygotowywane są scenariusze zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych, podczas których młodzi ludzie zapoznają się m.in. z tradycyjnymi instrumentami,
pieśniami ludowymi, tańcami ludowymi czy plastyką obrzędową i zdobniczą, bajkami
i legendami, poznają różnice między tradycyjną muzyką ludową a folkiem. Młodzież
będzie również poznawać lokalne tradycje i historię regionu, w którym mieszka.
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unikalny w Polsce, bogaty zbiór obejmujący problematykę rolnictwa i nauk przyrodniczych, leśnictwa oraz szeroko pojętą wiedzę praktyczną o gospodarowaniu, w tym
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Dofinansowanie wydania niniejszego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
wpisuje się w koncepcję działalności Instytutu na najbliższe lata. Pozostaje mieć nadzieję, że pomoc dla naszego pisma będzie dobrą zapowiedzią stałej współpracy
ze środowiskiem etnologów, folklorystów i kulturoznawców.
Katarzyna Saks
Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
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Mapa jako optyka*
A map as optics
Gdyby chcieć uciec od restrykcyjnego definiowania mapy, a równocześnie zbliżyć się
do jej istoty, należałoby zapewne ją usytuować na węzłowym przecięciu kilku osi:
między pamięcią a wyobraźnią, między myślą a doświadczeniem, między odwzorowaniem świata a jego projekcją1, między obiektywizmem a intencjonalnością. Chociaż to zaledwie wybrane bieguny konceptualizacyjne, wprowadzające wielokrotną
dychotomiczność rozumienia mapy, dalekie od wyczerpania jej złożonego charakteru
proweniencyjnego, niemniej jednak ukazują pospołu określony rys mapy, a mianowicie zamiar relacjonowania dziejącej się rzeczywistości w trybie retrospektywnym,
aktualnym bądź prospektywnym, w rejestrze indywidualnym lub uniwersalizującym.
Mapa zatem przypomina soczewkę, dzięki której potrafimy skierować i wyostrzyć
uwagę na wybrany fragment czasoprzestrzeni oraz o nim opowiadać.
Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała
i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzała – tam leży ona, jak kot w słońcu – ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie! (…) Daremnie tłumaczyć, że tym długim falistym językiem ziemi, którym dyszy ten kraj w skwarze lata,
tym kanikularnym przylądkiem ku Południowi, tą odnogą wsuniętą samotnie między
smagłe węgierskie winnice – oddziela się ten partykularz od zespołu krainy i idzie samopas, w pojedynkę, nie wypróbowaną drogą, próbuje na własną rękę być światem

* Autor pragnie podziękować za kartograficzne konsultacje profesorowi Jackowi Pasławskiemu, którego
cenne refleksje i inspirujące wątpliwości zmusiły piszącego te słowa do przeformułowania i uzupełnienia kilku myśli w niniejszym tekście.
1

W tym miejscu słowo „projekcja” oznacza proponowaną interpretację realności, akt twórczej recepcji
świata. Termin „projekcja” ma oczywiście różną wykładnię w odrębnych dziedzinach wiedzy (psychologii, chemii, algebrze i innych). W rozważaniach o mapie wypada zaakcentować, że współczesne kartograficzne pojęcie „odwzorowania” dawniej było właśnie „projekcją”.
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– oto kartograficzne spojrzenie Brunona Schulza (1998: 341), uruchamiające skojarzenia z kolejnymi umiejscowionymi wędrówkami oka, jak m.in. u Zbigniewa Herberta:
Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek,
pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety, wielki pająk rozsnuł na nim
swą sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia (Herbert 1997: 115).

Mapa stanowi tedy świadectwo zauważenia, obdarzenia refleksją i fabułą. Aliści nie tylko,
gdyż mapa poza tym, że jest zjawiskiem komunikacyjnym ziszczającym się w ideogramie i tekście, funkcjonuje jako kod. Ów znakowo-werbalny kod w postaci mapy wyraża
informację chorologiczną, tzn. dotyczącą rozmieszczenia faktów, obiektów, procesów
i fenomenów w przestrzeni geograficznej (Ratajski 1989: 11), obrazuje również konfigurację i dynamikę nacechowania miejsc. Wykładnia geodezyjno-kartograficzna podpowiada zaś dodatkowo, że mapę pojmuje się jako obiektywne i z założenia wierne, acz
uogólnione i umowne, odzwierciedlenie realnej sytuacji terenowej2, w adekwatnej skali
(zmniejszeniu), na zasadzie ekwiwalencji, tj. gdy dla każdego punktu (linii, powierzchni)
istnieje korelat w rzeczywistej topografii (Pasławski 2006: 16). Mimo że zrazu wypracowana i zoperacjonalizowana w dyscyplinach stricte przestrzennych, mapa oczywiście
zagościła na stałe w poznawczym laboratorium wielu dziedzin badawczych, od nauk
ścisłych i biologicznych po społeczne i humanistyczne, nabywając tym samym innych
właściwości teoretycznych i aplikacyjnych, odmiennych funkcji i rozmaitych problematyzacji (zob. m.in. Czapliński 2016; Dajnowski 2016; Engberg-Pedersen 2017; Fish
2020; Kaczmarek 2014; Karpowicz 2019; King 1996; Konończuk 2011; Monmonier 1993;
Niedźwiedź 2019; Pavlovskaya, Martin 2007; Perkins 2008; Rosemberg, Troin 2017;
Rybicka 2013; Sparke 1998; Wójtowicz 2019; Yin, Wang, Chen, Zhang P., Zhang L. 2020).
Bez względu na to, czy w mapie widzimy kod, narzędzie, model, metaforę lub
praktykę kulturową, dokumentację przeszłości, sejsmogram teraźniejszości albo
wizję przyszłości, inwentaryzacyjną pochodną res extensa bądź krytyczną refleksję o res cogitans – nieodmiennie należy zastanowić się, jaką przestrzeń planujemy
kartować (mapować). Od tego zależy bowiem, jaki nadamy sens i strukturę mapie
w wymiarach semantycznym, syntaktycznym, pragmatycznym oraz pod kątem izomorfizmu (położenia, postaci i treści) (por. np. Ostrowski 2008; Ratajski 1989: 11–15;
Żyłko 2009: 107–108). Kartograficznie możemy przecież ujmować przestrzeń morfologiczną (tj. fizjonomiczną, porządkująco-organizującą), przestrzeń znaczącą (obejmującą tożsamość, nacechowanie i wartościowanie miejsc), przestrzeń doświadczenia (uwzględniającą różnicujące opozycje, typu „własne – cudze”, „bliskie – dalekie”,
2

Chociaż nie ogranicza się ono – tj. odzwierciedlenie – do ogólnogeograficznej „wizualnej reprodukcji” rzeczywistości. Podkreślmy już na początku, że mapą w rozumieniu kartograficznym jest także
obraz-rezultat, czyli efekt zastosowania pewnej metody analitycznej lub syntetycznej, słowem – klucza interpretacyjnego.
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„znane – nieznane”, „powszednie – niecodzienne”, „publiczne – prywatne”), przestrzeń
archetypiczną (odwołującą się do kardynalnych stron świata, centrum czy symbolicznej figury drogi), przestrzeń fizykalną (zasadzającą się na konkretnym układzie współrzędnych, np. w ujęciu Isaaka Newtona czy Alberta Einsteina), przestrzeń konstrukcyjną (zatem układy, warstwy, strefy, dystanse i umiejscowienia) i wiele innych (por.
m.in. Sławiński 1978: 11–14; Symotiuk, Nowak 1998–2000; Lisowski 2003).
Godzi się traktować mapę jako optykę interpretacyjną rozpiętą co najmniej między źródłową tradycją kartograficzną a krytycznym dyskursem humanistycznym.
O ile dla tej pierwszej rdzeniową procedurą jest odwzorowanie, o tyle dla tego drugiego – projekcja. Pierwsza przewiduje uchwycenie topograficznego kontekstu narracyjnego o charakterze bezosobowego rzutowania (najczęściej ortogonalnego), natomiast drugi zwykle koncentruje się
na dominancie narracyjnej rozpoznawanej z nieobojętnego
punktu widzenia (nolens volens zakładając anamorfozę); pierwsza rejestruje zjawiska przestrzennie ciągłe (istniejące w każdym punkcie przestrzeni geograficznej), fragmentarycznie ciągłe lub dyskretne (zazwyczaj więc rezultat badawczy stanowi
mapa pełna, czyli pozbawiona luk treściowych), drugi przeważnie skupia się na fenomenach dających się unaocznić częściowo albo wręcz wyspowo (skutkiem czego ma się do czynienia
z mapą niewypełnioną, przy czym pustki nie są pozbawione
znaczenia); pierwsza – metaforycznie rzecz biorąc – wykorzystuje „światło dzienne”, drugi operuje „reflektorem punktowym”
w oglądzie świata. Trop kartograficzny wiedzie ku interpretacji mapowanej sytuacji przestrzennej poprzez identyfikację jej
składowych, trop humanistyczny z kolei prowadzi do hermeneutycznej identyfikacji tejże sytuacji poprzez interpretację jej
elementów. Mapa jako optyka oscylować może w takim razie
między obiektywizującą diagnozą kartometryczną a persona-

Il. 1.
Znaczek pocztowy poświęcony
160. rocznicy działalności urugwajskiego towarzystwa topograficznego, wydrukowany w Montevideo
w 1991 roku

lizującą konstatacją intencjonalną. W obydwu tych brzegowych scenariuszach chodzi
o dotarcie do jakiejś prawdy czy też prawdopodobieństwa, do odnotowania zmian
gradientu cech, do stwierdzenia różnic i podobieństw. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ważne staje się wyrażenie regularności oraz idiomatyczności świata,
przyznanie doniosłości. Tworzenie mapy, podobnie jak
[t]worzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia tym
wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos,
dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji (Tokarczuk 2020: 287–288).
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Niniejszym rozważaniom – rozpisanym na trzy odsłony wedle sekwencji pytań: po
co? (asumpt), jak / w jaki sposób? (rozdroża) oraz kto / dla kogo? (czytelnik) – emblematycznie patronuje zaprojektowany przez Rodolfo Candána, a wyemitowany
w 1991 roku, znaczek pocztowy poświęcony 160. rocznicy urugwajskiego towarzystwa topograficznego (il. 1). W polu treści znaczka, na tle mapy Urugwaju, widnieją
teodolit i pomiarowa łata geodezyjna, czyli dawne instrumenty stosowane podczas
bezpośredniego kartowania terenu.
1. Asumpt, czyli założenia porządkujące
W dziele nie kartografa, lecz pisarza i dziennikarza Thomasa Reinertsena Berga (2018)
pn. Teatr świata. Mapy, które tworzą historię, poza skrupulatną argumentacją na
rzecz tytułowej tezy, odnajdujemy reprodukcje słynnych (najprzód) ikonograficznych
i quasi-kartograficznych oraz (późniejszych) kartograficznych wizualizacji stopniowo
odkrywanego, a zarazem dokumentowanego świata (por. Robinson 1982). Zza każdej
z tych map przeziera pewna filozofia, która doprowadziła do ich powstania. Spójrzmy
na wybrane przykłady3.
Oto wykuta w skale mapa z Bedoliny (na terenie dzisiejszych Włoch), datowana
na ok. 1000 rok p.n.e., wraz z tysiącami sąsiadujących petroglifów objęta ochroną
w ramach Parku Archeologicznego Seradina–Bedolina (Berg 2018: 14). Ów złożony
obraz naskalny, o wymiarach 4,3 x 2,4 metra, przedstawia, obok rysunków ludzi
i zwierząt, również zabudowania, schematyczne drogi, czworoboczne pola uprawne.
Jednakże wartość geograficzna tej protomapy ustępuje przed jej znaczeniem symbolicznym, gdyż ma ona ponoć ilustrować historyczny przełom społeczny, kiedy to
myśliwi i koczownicy przeobrazili się w rolników odtąd przywiązanych do jednego
miejsca. Wypada tedy uznać mapę z Bedoliny za świadectwo punktu zwrotnego
w dziejach i zapis doniosłego doświadczenia. Zerknijmy na wywiedzione z pism
antycznych autorów próby graficznego ujęcia znanego świata: mapy narysowane
według traktatów Hekatajosa, Herodota, Strabona i Eratostenesa (Cram’s Atlas of
the World 1901 za: Berg 2018: 46–47). Wzmiankowani myśliciele pragnęli opisać
ziemskie uniwersum możliwie najpełniej, podzielić się tym samym ówczesną wiedzą o lądach i akwenach, ciekach i wyspach, cieśninach i przylądkach, operowali
już jednostką przestrzenną typu kontynent (Europa, Libia, Azja) i względnie prawidłowo sytuowali miejsca w odniesieniu do innych miejsc i kierunków geograficznych. Oikouménē wyznaczała granice zamieszkanej rzeczywistości, a Hiperborea
tudzież Okeanos stanowiły jeszcze niewiadomą. Wizje Ziemi wyłonione spod pióra
3

O wiele rzetelniejszą rekonstrukcję dziejów kartografii od czasów najdawniejszych znajdujemy m.in.
w cyklu pt. The History of Cartography pod redakcją J.B. Harleya, D. Woodwarda, później przy współpracy z G.M. Lewisem i M. Monmonierem (The University of Chicago Press, Chicago; cykl kilku tomów
zapoczątkowany w 1987 roku) – zob. https://press.uchicago.edu/books/HOC/index.html.
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Il. 2.
Mapa świata przypisywana Gerardowi Kremerowi (Merkatorowi) z 1569 roku

Anaksymandra, Talesa, Pitagorasa, Parmenidesa, Demokryta czy innych tęgich umysłów doby antycznej miały za zadanie dawać wyobrażenie o świecie i orientację
w stwierdzonych ex visione lub przynajmniej ex auditu jego ramach. Instancje wiary
i wiedzy wespół regulowały także późniejsze wersje mappae mundi, jak choćby kartę
z Atlasu katalońskiego z 1375 roku, na której linie referencyjne narzucają róże wiatrów (Berg 2018: 86–87), albo renesansową mapę z 1482 roku, opracowaną wedle
współrzędnych Ptolemeusza, gdzie system południków i równoleżników porządkuje
kartowaną przestrzeń globu (Berg 2018: 54–55). Obydwie te mapy proponują nieobojętną narrację o świecie, a zarazem ucieleśniają ambicję encyklopedyczną w wariancie graficzno-lokalizującym. Mapa świata Martina Waldseemüllera z 1507 roku
(Berg 2018: 126–127) poniekąd jako jedna z pierwszych ustala kanon odwzorowania
kartograficznego całej kuli ziemskiej, atoli
[p]ierwotny plan nie zakładał włączenia żadnych zmian do Ptolemeuszowego obrazu
świata. Tymczasem Waldseemüller właśnie wszedł w posiadanie nowego portolanu
autorstwa Genueńczyka Nicola Caveriego (Caneria), na którym zaznaczono na zachodzie duże, nowo odkryte obszary lądów, a książka pochodzącego z Florencji Ameriga
Vespucciego Mundus novus (Nowy Świat) biła rekordy popularności (Berg 2018: 114).

Mapa świata Gerarda Kremera, znanego potem jako Merkator, służyła zaś jako portolan ułatwiający nawigację między kontynentami, chociaż holizm ujęcia dostępnej
wtedy rzeczywistości, oddany nasyconą szczegółem grafiką, obecnością korpusów
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Il. 3.
Aksjologiczne typy wędrówek. Objaśnienia: A – dom, B – inny punkt określony niebędący domem, x – miejsce jakiekolwiek, wymienne; lewe górne grafy obrazują figury żołnierza-tułacza
(a), Odyseusza (b), Eneasza (c), emigranta (d); prawe górne grafy przedstawiają włóczęgę (a,
c), przekreślenie lub odwlekanie powrotu (b); lewy dolny graf prezentuje pętlę: wyruszenie
z domu i powrót; prawy graf wizualizuje bezdomność

Il. 4.
Trajektoria pierwszoosobowego bohatera opowiadania S. Mrożka pt. Ci, co mnie niosą
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tekstowych, a poddany rygorom siatki kartograficznej i równocześnie orientacyjnym
różom wiatrów – uwyraźnia się na pierwszy rzut oka jako differentia specifica tego
opracowania (Berg 2018: 152–153) (il. 2).
Wspomnijmy ponadto o triangulacji pomiarowej widocznej na Trigonometrisk
Carte over Siæland forfattet ved Thomas Bugge z 1779 roku (Berg 2018: 179), a także
o wojskowej mapie z 1915 roku, po raz pierwszy na świecie sporządzonej na podstawie
zdjęć lotniczych (obszar kartowania obejmuje okolice francuskiej wioski Neuve-Chapelle), zredagowanej przez służby brytyjskie przed atakiem na Niemców – czyli mapie,
od której rozpoczyna się okres wykorzystania fotografii lotniczej, a z czasem satelitarnej, w praktyce kartograficznej (Berg 2018: 246). Mniej więcej od tej pory – kiedy
to aktualność obrazu fotograficznego następnie przeniesionego na mapę precedensowo stała się orężem wojennym – datować można cierpliwe i sukcesywne uniezależnianie się od niedoskonałości bezpośredniego, tzn. niewzmocnionego optycznie
spojrzenia ludzkiego w procedurze mapowania, jak też coraz silniejszy mariaż geodezji i teledetekcji, zawiązany ku chwale poznawczej satysfakcji kartografów. Wraz
z mapą rejonu Neuve-Chapelle obrazowanie przestrzeni przypomina rzut prostokątny,
odwzorowujący trójwymiarową rzeczywistość na płaszczyźnie (rzutni), gdy prosta
przechodząca przez każdy punkt przestrzeni i przypisany mu punkt na rzutni jest
prostopadła do tej ostatniej.
Wobec powyższego bodaj zasadne będzie stwierdzenie, że o ile protomapy ontologicznie konceptualizowały świat, a po części go klasyfikowały (znane versus nieznane, zamieszkane versus niezamieszkane, dostępne versus niedostępne itd.), o tyle
późniejsze odwzorowania mają na celu przede wszystkim klasyfikować, skoro ziemski
glob został ukonstytuowany w powszechnej świadomości w trakcie sztafety odkryć
i uściśleń lokalizacyjnych względnie fizjonomicznych, a także doszacowań gabarytowych i odległościowych. Konceptualizacyjne mapowanie, zakładające nieneutralność
i wrażliwość spojrzenia, polegające na kreacji, tworzeniu kategorii i konfiguracji czasoprzestrzennych, nie odeszło wszelako do badawczego lamusa, ponieważ po zwrocie
przestrzennym w naukach humanistycznych ponownie święci triumfy jako praktyka
dyskursywna, wprawdzie na innym poziomie niźli w czasach narodzin refleksji kartograficznej. Mapowanie stricte klasyfikacyjne zaś – przyjmujące za zasadę (quasi)
przezroczystość i neutralność perspektywy 4, jest niejako reaktywnym odtwarzaniem kształtu uniwersum, aliści też twórczą recepcją zastanych danych przestrzennych i coraz bardziej złożonym i wielowymiarowym ich przetwarzaniem na drodze
interpretacji ilościowej i jakościowej (wystarczy przywołać dorobek spod znaku GIS,
kartografii cyfrowej czy m.in. studia oparte na eye-trackingu). Egzemplifikacji map
klasyfikacyjnych dostarczają w wymownej obfitości nie tylko atlasy geograficzne, ale
także historyczne i polityczne.
4

Tutaj „perspektywę” rozumie się jako spojrzenie, punkt widzenia.
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Il. 5.
Kolista przestrzeń narracyjna w Our Village (tom 1) autorstwa M. Mitford

Il. 6.
Lokalizacja opowiadań Our Village – w tomach 1, 3 i 5 – autorstwa M. Mitford
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Mimo nakładanych tematycznych (kwalifikacyjnych) filtrów hermeneutycznych
współczesne kartograficzne odwzorowania klasyfikacyjne – podyktowane wymiennymi lub komplementarnymi założeniami regionalizacji, typologii, hierarchizacji, delimitacji, nacechowania, umiejscawiania bądź usieciowienia pewnego terytorium – są
posłuszne imperatywowi obiektywizmu i paradygmatowi izomorfizmu. Humanistyczne mapy konceptualizacyjne ujawniają się nam nie jako idealna szyba (już prędzej musiałaby to być szyba nieidealnie pęknięta albo wręcz rozbita) w soczewce lupy
czy lunety, lecz jako filtr autoteliczny, intencjonalna przesłona, z nastawionym każdorazowo różnym czasem naświetlania w procesie oglądu (niekiedy tylko podglądu)
właśnie stającego się na naszych oczach świata, który nigdy nie jest zastany, a raczej wywołany (sprowokowany do odsłonięcia się). Często owe mapy abstrahują od
języka zaproponowanego przez kartografów i topografów, przybierając postać grafów (il. 3), schematów i tabel (il. 4), regularnych albo nieregularnych wykresów (m.in.
Moretti 2016: 47, 55, 60) (il. 5), sekwencyjnych diagramów (il. 6), a jeżeli już nawiązują
do klasyki kartograficznej – najczęściej są dosyć roboczo opracowanymi szkicami sytuacyjnymi (m.in. Moretti 2016: 48–50) względnie na tradycyjnym podkładzie kartograficznym wtórnie umieszcza się sygnatury, znaczniki czy odnośniki metatekstowe.
Literaturoznawcze, kulturoznawcze czy nawet antropologiczne mapy konceptualizacyjne przypuszczalnie nie doczekały się na razie adekwatnego języka (słownika
i gramatyki) ikonograficznego ani dyskursywnie relewantnych metod prezentacji. To
oczywiście nie znaczy, że dziedzinie kartografii źródłowej obce wydają się dylematy
metodologiczne.
2. Rozdroża, czyli selekcja treści i formy
Mapa jest rezultatem wielu decyzji, w pierwszym rzędzie dotyczących tego, co kartować oraz jak to uczynić. Toteż mapa okazuje się realizacją pewnej możliwości spośród
innych, alternatywnych lub konkurencyjnych, stanowi poniekąd ujednoznacznienie
wieloznaczności, formalne wyabstrahowanie danego rysu rzeczywistości z jej substancjalnego bogactwa, celowe dopowiedzenie zubażające, podobnie jak fotografia zatrzymuje dynamikę świata w statyce ujęcia, a akt werbalizacji zamienia myśl w słowo.
Ontologia staje się ontyką. „Każda decyzja jest wyrzeczeniem się tego, co nie zostało
wybrane” – przypomina Władysław Tatarkiewicz (2011: 247) w duchu maksymy omnis
decisio est negatio. Mapę więc trzeba potraktować niczym dobrowolne zawężenie
pola widzenia i wyostrzenie uwagi na konkretnym aspekcie otoczenia.
Mówimy zatem o procedurze selekcji treści i formy podczas kartowania, o swoistej destylacji sensu i ustaleniu postaci jego unaocznienia. W tradycji kartograficznej
nazywa się to generalizacją, kiedy chcąc dostosować meritum i jego graficzne wyobrażenie do możliwości percepcyjnych tudzież potrzeb adresata mapy, dokonujemy
wyboru, uogólnienia i uproszczenia zarówno odzwierciedlanej informacji (treści), jak
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i sposobu jej obrazowania (formy) (Pieniążek, Zych 2017: 59; Ratajski 1989: 197–199).
Redukujemy tedy liczbę i głębię danych realnych, aby uczytelnić intencję przekazu5.
Generalizować przychodzi nam wobec tego – po pierwsze – ilościowo, ograniczając
pulę prezentowanych informacji, pozostawiając tylko relewantne (adekwatne względem intencji merytorycznej), upraszczając przebieg linii między obiektami czy kontury
obszarów (w stosunku do ich faktycznej morfologii). W tym przypadku przeprowadzamy generalizację formy i kształtu, ale analogicznie postępujemy w ramach generalizacji treści, gdy rezygnujemy z elementów drugorzędnych na rzecz uwypuklenia
miejsc oddających specyfikę kartowanego terytorium bądź charakteryzujących przedstawiane zjawisko (Pieniążek, Zych 2017: 60–62; Ratajski 1989: 200–207). Po drugie,
generalizacja ma równocześnie wymiar jakościowy, a polega wtedy na syntezie informacji przestrzennej, m.in. symbolizacji (wizualizacji zjawiska sygnaturą), grupowaniu
(zmniejszeniu liczby kategorii odwzorowywanych obiektów, łączeniu ontologicznie
pokrewnych fenomenów, agregowaniu przedziałów klasyfikacyjnych czy integracji
pól odniesienia) lub zmianie ujęcia zjawiska – innymi słowy zastąpieniu obrazowania
bezpośredniego (naśladującego fizjonomię obiektu rzeczywistego) formułą pośrednią (np. umowną sygnaturą) (Pieniążek, Zych 2017: 62–65; Ratajski 1989: 208–209).
Owszem, w świetle powyższego mapa jako wynik konwencjonalizacji, geometryzacji, przeskalowania, odwzorowawczej „redakcji” złożonego świata realnego, który
uparcie umyka redukującemu portretowaniu, wydawać się może niedopuszczalną
trywializacją i jawnym przekłamaniem. Atoli właśnie dzięki zabiegowi uogólniającej
restrykcji, primo, zwracamy uwagę na idiomatyczność fragmentów udostępniającej
się nam przestrzeni (w przekazie kartograficznym wyjaskrawia się nade wszystko
odrębność i swoistość miejsc), secundo, dysponujemy zrozumiałym kodem narracyjnym, czytelnym wspólnym mianownikiem ikonograficznym, wypracowanym na
dualnej kanwie podobieństwa do rzeczywistości doświadczanej oraz zweryfikowanej
praktykami odbiorczymi umowności znakowej. Rejestrując zmysłami bodźce z otoczenia, mimowolnie odcedzamy z szumu informacyjnego dane istotne, interesujące nas
hic et nunc, absorbujące bezinteresownie bądź w związku z określonym działaniem.
Mapa też gra rolę takiego sita, a raczej jest już efektem czynności poznawczego (interpretacyjnego) przesiewania, a więc stanowi zawsze nieobojętną narrację wątkową,
nieprzypadkowo u-motyw-owaną.
Odwzorowanie multiwymiarowego świata, bez jakościowej i ilościowej jego redukcji, nie miałoby statusu mapy, ponieważ pokrywałoby się z nim samym w skali
1:1. Mapa winna proponować – jak przekonuje Franco Moretti (2016: 64) – „pewien
model narracyjnego uniwersum, które reorganizuje swoje elementy składowe w sposób nietrywialny i może ujawnić pewne ukryte wzorce”. Każdy model, ex definitione
5

Amerykański geograf M. Monmonier wprost sugeruje: „Dobra mapa upiększa lub przemilcza prawdę,
aby ułatwić użytkownikowi dotarcie do najważniejszych danych. (…) Mapa, która nie wprowadzałaby
generalizacji, byłaby nawet całkowicie bezużyteczna” (Monmonier 1996: 45)
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idealny, ukazuje wybraną zasadę myślenia. Optyka, jeżeli ma być funkcjonalna i skuteczna, musi zakładać selekcję spojrzenia, co więcej, uwzględniać ostry plan pierwszy
i niekiedy kontekstowy, czasami rozmyty plan drugi. Zastanówmy się pokrótce nad
trzema (spośród jakże wielu) eliminacyjnymi rozdrożami, rozstrzygającymi o zawartości i retoryce mapy.
Rejestr odwzorowania
Przed przystąpieniem do kartograficznego odwzorowywania ważnego badawczo
aspektu bądź fragmentu świata należy zdecydować, ■ czy zamiarujemy mapować
przestrzenną sytuację realną, tj. namacalnie istniejące obiekty, miejsca, artefakty,
morfologię materialną pochodzenia przyrodniczego (np. góry, doliny, rzeki, jeziora,
lasy, pustynie, wyspy, bagna) lub antropogenicznego (osadnictwo, trakty komunikacyjne, zagospodarowanie wybrzeży, miejsca eksploatacji surowców itd.), czy też
pewną abstrakcję, tj. albo charakterystykę pośrednią jakiegoś regionu (sformułowaną
kodyfikacją względną – np. gęstość zaludnienia, procedurą ekstrapolacji – np. średnie
nasłonecznienie w ciągu półrocza, zabiegiem agregowania – np. sumaryczne koszty
utrzymywania przestrzeni publicznych w dzielnicach danego miasta), albo sferę imponderabiliów (m.in. religijność, preferencje światopoglądowe, zróżnicowanie wykształcenia)6. Następnie wypada określić, ■ w jakim kontekście planujemy zobrazować wybraną
część uniwersum: statycznym (np. uprawa zbóż w Afryce w 2020 roku), dynamicznym
(np. saldo ruchu migracyjnego w konkretnym pięcioleciu, zmiana liczby zatrudnionych
w okresie pandemii, etapy włączania prowincji do Cesarstwa Rzymskiego), relatywnie
aczasowym (np. polskie słownictwo o proweniencji rosyjskiej). Kolejnym decyzyjnym
rozstajem jest ■ ustalenie „ogniskowej” interpretacji, a mianowicie tego, czy koncentrujemy się podczas kartowania na regularności, powtarzalności, prawidłowości (kwantyfikator ogólny ∀), czy wręcz przeciwnie – pragniemy zwizualizować to, co oryginalne,
indywidualne, jednostkowe (kwantyfikator szczegółowy ∃), inaczej mówiąc podążamy
ścieżką nomotetyczną w poszukiwaniu reprezentatywności i wyjaśnienia, albo duktem
idiograficzności w nadziei na identyfikację reprezentacyjności i rozumienia. Słowem,
odwzorowując świat, mamy do rozpoznawczej dyspozycji normę i wyjątek, wspólne
6

Wnikliwymi refleksjami w tym względzie dzieli się K. Schlögel: „[h]istoria reprezentacji kartograficznej bazuje na podstawowych zasadach reprezentacji jako takiej oraz sposobu, w jaki radzi sobie ona
z własnymi ograniczeniami. Czasy schematycznego, niemal skamieniałego odwzorowania świata odeszły rzecz jasna do lamusa dzięki rozwojowi nowych mediów, które wprawiły mapy w ruch. (…) Geograficzne Systemy Informacji (GIS) wywarły znaczący wpływ na rozwój kartografii i rzutują także na
wygląd tradycyjnej mapy papierowej. Za pomocą tych częściowo interaktywnych map można dowiedzieć się niemal wszystkiego: wskaźnika urodzeń, ilości zgonów, stopy rozwodów, frekwencji wyborczej, poziomu wykształcenia itd. – tego nie mogłyby oddać legendy klasycznych map” (Schlögel 2009:
95–96). Mimo dyskusyjnej frazy ostatniej w przywołanym fragmencie, należy zgodzić się z myślami
wytrawnego niemieckiego historyka o zdynamizowaniu samej mapy oraz zmianie nośnika i statusu
informacji kartograficznej (innymi słowy – poszerzeniu kartograficznej puli możliwości komunikacyjnych).
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i odrębne własności, prawdopodobieństwo i różnicę. W kartografii obydwie drogi nie
muszą pozostawać alternatywą.
Tekstura informacyjna
Mapa jako optyka stanowi ■ kompozycję modułów wyartykułowanych (obiektów ujętych werbalnie i ikonograficznie), domyślnych (zaprezentowanych nie wprost, m.in.
w postaci relacji, wzajemnych proporcji, dystansu) oraz niewypowiedzianych wcale
(pominiętych, nieobecnych w polu treści). W takiej kompozycji bilateralny stosunek
rzeczywistości przedstawionej i nieprzestawionej, „elokwentnej” i „niemej”, nazwanej
i nienazwanej, mającej zarys i kształt oraz pozbawionej tychże atrybutów nigdy nie
powinien być przypadkowy. Przesądza bowiem o (nie)czytelności mapy, świadczy
o merytorycznej intencji jej autora. Przygotowując mapę, należy zadbać o adekwatną
wobec jej przeznaczenia ■ szczegółowość i dokładność, które w dyskursie kartograficznym – odmiennie niż w języku potocznym – nie pokrywają się semantycznie.
Szczegółowość oznacza stopień nasycenia informacyjnego, więc wraz z mnogością
faktów i zjawisk zaprezentowanych na mapie staje się ona bardziej szczegółowa,
bogatsza w treść (Ratajski 1989: 193). Przypomina się w tym momencie „przestrzeń
inwentarz” Georgesa Pereca:
oto pustynia i oaza, jej jezioro i dolina, oto źródło, wodospad, rzeka, kanał, dopływ, ujście,
rozlewisko i delta, oto morze i wyspy, archipelag, wysepki, skały, rafy, klify, falezy, mierzeja, a oto cieśnina i przesmyk, i półwysep, i zatoczka, i międzymorze, i zalew, i zatoka,
i przylądek, i akwen, i strumyk, i cypel, (…) a oto góry, szczyt, lodowiec, wulkan, skarpa,
zbocze, przełęcz, wąwóz, oto równina i płaskowyż, i pagórek (…) oto miasto i jego port,
i przystań, i jego latarnia morska… (Perec 2019: 22–23).

Natomiast dokładność mapy polega na pełnej odpowiedniości oddania realnych stosunków (konfiguracji) przestrzennych i ilościowych, co warunkuje obrana skala mapy
i przyjęte odwzorowanie (Ratajski 1989: 191). Oczywiście stopień zaopatrzenia mapy
w detal (czyli szczegółowość) oraz stopień wierności wyrażenia charakteru, kształtu,
przebiegu przestrzennych fenomenów (czyli dokładność) również podlega generalizacji – dla uniknięcia operowania „punktową, nieciągłą, niestałą mgławicą osobnych,
niejednorodnych zjawisk, dających się podzielić na jeszcze drobniejsze” (Calvino 2020:
130). Wizualną teksturę informacyjną mapy regulować mogą ponadto ■ morfologia
kartowanego miejsca, jego immanentna struktura i kontekst jego uobecnienia w polu
treści odwzorowanej (Bagiński, Francuz 2007: 26–31). Morfologię determinuje zaś
materialność obiektu i jego ekspozycja (m.in. skała macierzysta podłoża, rzeźba terenu, wilgotność gleby, pokrycie szatą roślinną, oświetlenie słoneczne, materiał wykończeniowy zastosowany w budownictwie, tworzywo nawierzchni dróg), ponieważ
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Il. 7.
Kontekst funkcji i lokalizacji danego elementu mapy. Objaśnienie: pewien moduł może być
1. częścią sygnatury liniowej (np. granicy), 2. fragmentem faktury w ramach sygnatury powierzchniowej (np. areału występowania jakiegoś zjawiska), 3. ekwiwalentem lokalizacyjnym
dla określonego desygnatu o naturze punktowej w obranej skali (np. jednostki osadniczej)

przesądzają o finalnej postaci wzrokowo percypowanego miejsca, które odzwierciedlamy kartograficznie. Struktura jest wewnętrznym porządkiem, swoistą zasadą organizującą zjawiska (m.in. rzeka wymaga deniwelacji, aby płynąć, góra to kumulująca
się wysokość, wyspa apriorycznie zakłada izolację i otoczenie akwenem, region metropolitalny dzieli się na mniejsze jednostki osadnicze niższego rzędu itp.), klasyfikującą je typologicznie (na podstawie atrybutów uniwersalnych, np. każda rzeka płynie),
a zarazem indywidualizującą (na kanwie cech specyficznych, np. każda rzeka płynie
inaczej). Kontekst, czyli wybór sąsiedztwa dla kartowanego obiektu, niejako podpowiada wymowę mapy i daje czytelnikowi klucz interpretacyjny (il. 7).
Kadrowanie realiów
Rama nadaje sens sytuacji opowiedzianej na mapie. Po pierwsze, ramą najczęściej
bywa ■ temat, czyli poziom i zakres problematyzacji rzeczy, procesów i zjawisk, które
uobecnimy w polu treści odwzorowania, założony filtr spojrzenia ukierunkowanego
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lub wyczulonego na określoną cechę przestrzeni (np. zróżnicowanie etniczne Półwyspu Bałkańskiego – wówczas m.in. hipsometria czy połączenia komunikacyjne tego
obszaru schodzą na plan dalszy, a wręcz nie odzwierciedla się ich, chyba że uznamy
jedno z nich za czynnik wyjaśniający wiodące zagadnienie). Po drugie, ramę zwykł
wyznaczać ■ zasięg przestrzenny kartowanego terytorium, zatem rozpiętość południkowa i równoleżnikowa, pole widzenia, rozmiar otoczenia przedstawionego na mapie (np. miejski kwartał delimitowany dookolnymi ulicami, najbliższa okolica pewnej
osady, część województwa, całe państwo, kontynent albo glob ziemski, fragment nieba
z konstelacjami ciał niebieskich), słowem bliższe i dalsze sąsiedztwo rozpościerające
się wokół przyjętego miejsca środkowego względnie regionu szczególnego naszego
zainteresowania. Po trzecie, formą kadrowania jest ■ obrana perspektywa, czyli skąd
patrzymy na rzeczywistość: czy identyfikujemy jakikolwiek początek układu odniesienia, a może oś ordynującą i dyscyplinującą nasze widzenie (w tym przypadku optykę
definiuje więc lokalizacja obserwatora-kartografa, który spoziera przecież w danym
kierunku, niekiedy osadza w centrum narracji mapy – w jej środku lub wzdłuż osi
rdzeniowej – spektrum najintensywniejszej uwagi). Perspektywa często wiedzie od
momentu-punktu inicjującego kartograficznie opowiadaną strukturę ku uwidaczniającej się w trybie koncentrycznym, narastającym albo sekwencyjnym panoramie
szerszej. Przypomnijmy sobie próbę określenia współrzędnych własnej osoby przez
Stefana Dedalusa, gdy jako uczeń gimnazjum w podręczniku do geografii wypisał następujący porządek: „Stefan Dedalus – Klasa Przygotowawcza – Gimnazjum w Clongowes Wood – Sallins – Hrabstwo Kildare – Irlandia – Europa – Świat – Wszechświat”
(Joyce 1931: 16). Olga Tokarczuk (2020: 264–265) nazwałaby taką konstrukcję narracją pierwszoosobową, zindywidualizowaną, niepowtarzalną, autonomiczną, chociaż
nierzadko alienującą, dopominając się o „czwartoosobowy” punkt widzenia, odsłaniający rozleglejszy pejzaż rzeczywistości, jednakże dystansujący się od stereotypowego centrum „powszechnie podzielanych opinii”, wykraczający poza horyzont pojedynczych podmiotów, słowem – o perspektywę,
z której widzi się wszystko. Widzieć wszystko to uznać ostateczny fakt wzajemnego
powiązania rzeczy istniejących w całość, nawet jeżeli te związki nie są jeszcze przez
nas poznane (Tokarczuk 2020: 285).

Po czwarte, oknem warunkującym jakość kartograficznego odwzorowania okazuje
się ■ skala mapy, metaforycznie kwestię ujmując – dystans obserwacyjny między
widzącym a widzianym, w języku matematycznym i topograficznym zaś to miara pomniejszenia prezentowanego terenu i obiektów występujących w jego obrębie w stosunku do ich realnych gabarytów (Pieniążek, Zych 2017: 31). Wyodrębnia się mapy
wielkoskalowe (np. 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 5000) oraz mapy małoskalowe (np. 1 : 500 000,
1 : 1 000 000); podczas gdy pierwsze zazwyczaj stanowią szczegółowe i dokładniejsze
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zobrazowania niewielkich powierzchni, to drugie są mocno zgeneralizowanymi wizualizacjami sporych połaci Ziemi.
Po piąte, umowną artykulację cech, rozmieszczenia, dynamiki i związków między
zjawiskami ukazywanymi na mapie podpowiadają ■ konwencje kartograficzne, dotyczące m.in. orientacji odwzorowania (np. północ u góry, południe u dołu), znaczenia sygnatur (np. kółko symbolizuje miasto, równomiernie pogrubiona linia – rzekę),
temperatury kolorystycznej (barwy ciepłe, intensywne rezerwuje się dla fenomenów
ważniejszych lub o wyższym natężeniu, a barwy chłodne, jasne – dla tych drugorzędnych czy o niższym natężeniu) (Ratajski 1989: 12–13)7. Po szóste, zabieg kadrowania
realności w ujęciach kartograficznych często sprowadza się do istotnej decyzji ■ o jednostce odniesienia, gdyż dobór właściwego pola podstawowego zapewnia czytelność
całego odwzorowania i daje szansę na porównywalność ilościowego i jakościowego
rozkładu atrybutów w wymiarze przestrzennym. Interpretować świat możemy przecież przez pryzmat różnogęstych struktur i licznych poziomów podziału, a jednostkami odniesienia (= modułami kluczowej analizy i refleksji) są w skali mapy punkty lub
powierzchnie, m.in. regiony administracyjne, pola geometryczne, jednostki w klasyfikacji fizycznogeograficznej, węzły osadnicze. Wielkość i kształt jednostki odniesienia,
będące pokłosiem zasady jej wyodrębnienia, określają stopień szczegółowości mapy
oraz zdradzają zakres potencjalnej agregacji danych (ten ostatni modyfikuje również
dobór przedziałów, czyli szeregowe grupowanie zmiennej charakterystyki kartowanego zjawiska) (Pieniążek, Zych 2017: 125–130; Ratajski 1989: 122–123). Na kanwie
tej samej informacji wyjściowej daje się niekiedy stworzyć zgoła odmienne portrety
pewnego meritum w przyjętych granicach, operując różnym poziomem podziału
przestrzennego – w zależności od tego, czy źródłowe dane odnosimy do jednostki
wyższego lub niższego rzędu (Pieniążek, Zych 2017: 128–129).
Inną ramę kartograficznej uwagi – po siódme – ucieleśnia ■ metoda rozpoznania i wizualizacji. Do klasycznych technik jakościowej refleksji i prezentacji zaliczymy
metody sygnaturowe (punktowe, liniowe), zasięgów i chorochromatyczną, natomiast
wśród ilościowych tropów badawczych i ilustracyjnych wymienić należy kartodiagramy (punktowe, liniowe, powierzchniowe, o ciągłej i nieciągłej skali wartości), metodę kropkową (z różną wielkością i wagą kropek), kartogramy (wraz z metodą dazymetryczną), jak również metodę izolinii (izolinie natężenia – czyli linie izometryczne
oraz izarytmy; izolinie odległości – czyli ekwidystanty; izolinie ruchu – czyli izotachy, izochrony, izodaty; czy też inne izolinie oddające intensywność określonej cechy,
7

I znowu wsłuchajmy się w adekwatną argumentację K. Schlögela: „(…) utrzymuje się wewnętrzna presja
«logiki graficznej», której nie można bezkarnie lekceważyć. Reguły powszechnie obowiązujące w każdym
języku, jak zasady gramatyki, retoryki, semantyki mają zastosowanie także w języku, którym posługują się i w którym wyrażają się kartografowie. Bez względu na to, jak mówią: spokojnie i z namysłem
lub z agitacyjną przesadą, agresywnie i kłamliwie – kartografowie są do tego zdolni nie mniej niż ich
koledzy historiografowie – nie mogą poruszać się ponad regułami kartograficznej «składni» i «gramatyki»” (Schlögel 2009: 96).
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a mianowicie izopaty – czyli linie łączące na mapie miejsca o podobnym natężeniu
emocjonalnym itp.).
Zarówno wymienione właśnie tradycyjne możliwości przedstawiania kartograficznego, czy też w ich kręgu interpretacyjne warianty klasyfikacji treści (np. interpolacja
proporcjonalna, geometryczna bądź odręczna w izarytmach – zob. Uhorczak 1930),
jak współczesne ich wersje i rozwinięcia zasługują na osobne rozważania w duchu
tytułowego zagadnienia, podobnie jak inna ważka rama z wielu pozostałych, a mianowicie kwestia samego odwzorowania rzeczywistości i jej koniecznych zniekształceń
(por. m.in. Szaflarski 1955; Ratajski 1977) w procesie translacji kartograficznej.
3. Czytelnik, czyli tryb odbioru
Optyka nadawcy (autora mapy) i optyka odbiorcy (czytelnika mapy) nie pokrywają
się, co więcej ich domniemane pole wspólne pozostaje zależne od wielu zmiennych.
Należą do nich wiedza o odwzorowanej części świata, wyobraźnia przestrzenna, doświadczenie w obcowaniu z kartografią, bezpośrednia znajomość przedstawionych
miejsc, kompetencje poznawcze i umiejętności artykulacyjne (w ramach kodu ikonograficznego i werbalnego), dyspozycja psychosomatyczna (w tym przypadku wzrokowa, a w razie map skonstruowanych dla osób niewidomych – także dotykowa),
skrupulatność dokumentacyjna, psychologiczna recepcja bodźców wizualnych (w tym
rola intuicyjności komunikacyjnej) i kilka innych determinant warunkujących efektywność i perswazyjność informacji kartograficznej, wśród których ważną funkcję
pełni również przyczyna posiłkowania się mapą. Sposób odzwierciedlania artefaktów
bądź zjawisk zdradza to, czy twórca – kartograf, ale też rzeźbiarz, malarz, fotograf
lub filmowiec – odwołuje się w swym dziele do unaoczniającej się tak a nie inaczej
rzeczywistości w momencie obserwacji, czy przyjmuje inny punkt widzenia, czy posługuje się skrótem perspektywicznym, a może rysuje (rzeźbi, maluje etc.) to, co wie?
Odmiennie przecież wygląda przedmiot (miejsce) en face (resp. z poziomu przechodnia), z góry (rzut ortogonalny), z pewnej odległości i sytuowany w relacji do sąsiedztwa (ujęcie ukośne) albo bez warstwy zewnętrznej, wierzchniej (resp. powłoki,
fasady, muru). Na starożytnych egipskich malowidłach ściennych drzewa i ryby obrazowano widokiem bocznym, a staw już z góry; na greckich wazach sprzed naszej
ery zauważamy ludzką stopę widzianą z przodu (percepcyjno-estetyczny precedens
datowany przed 500 rokiem p.n.e.), nadal jednak był to ogląd powierzchowny (płaski); dopiero zaś XV stulecie przynosi perspektywę geometryczną, czyli iluzję głębi
(Gombrich 2019: 61, 81, 137, 229–230). „Egipcjanie rysowali przede wszystkim to, co
wiedzieli, Grecy przedstawiali to, co widzieli; średniowieczny artysta nauczył się również wyrażać w swych obrazach to, co czuł” (Gombrich 2019: 165).
Kartografia zazwyczaj stanowi mariaż zweryfikowanych d
 otychczasowymi praktykami odbiorczymi ustaleń wizualnych oraz świadomości podyktowanej doświad-
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czeniem i właśnie wiedzą. Malarz Władysław Strzemiński (2016) odróżniał widzenie
(w kategoriach biologicznych) od świadomości widzenia, czyli podmiotowej autorefleksji, narastającej historycznie w skali społecznej. Zastanówmy się tedy, w jakim trybie
czytamy mapę. Niekiedy korzystamy z niej automatycznie, nieświadomie (podświadomie) traktując ją jako medium przezroczyste, przez które – niczym przez zawczasu
selekcjonujące okno uwagi (por. Francuz 2007), soczewkę lupy lub lunety – spozieramy wyłącznie w poszukiwaniu świata wypowiedzianego językiem kartografii, skupiając się na tym świecie i zakładając, że to ekwiwalent realności niewymagający testu
wiarygodności. Aliści od czasu do czasu rozpatrujemy mapę z wyostrzoną świadomością, pamiętając o naturalnej wędrówce oka ludzkiego i akomodacyjnej zdolności podświadomego wypełniania luk treściowych, o punktach zbiegu (węzłach podwyższonego zainteresowania) i widzeniu peryferyjnym (czyli spojrzeniu bocznym),
akceptując lokalne deformacje odwzorowawcze w imię porządkującej logiki ogólnej
względnie uprzytamniając sobie estetyczne tradycje wyrażania plastycznego tego,
co nas otacza (widzenie konturowe, sylwetowe, bryłowe, światłocieniowe). Słowem
oddajemy się lekturze mapy, nie zapominając z jednej strony o biologicznym aspekcie praktyki wzrokowego odbioru rzeczywistości, z drugiej zaś – o kulturowym dziedzictwie artykulacji ikonograficznej (Strzemiński 2016: 61–261).
Semantyczna i syntaktyczna nieprzezroczystość mapy intensyfikuje się zwłaszcza,
gdy koncentrujemy się m.in. na tym:
1.

czy mamy do czynienia z rezultatem kartometrycznej procedury, czy raczej z wytworem nieskrępowanej wyobraźni?

2.

jakie rozwiązania techniczne bądź kartograficzne zostały zastosowane?

3.

co było materialną podstawą mapy: rękopis, drzeworyt, miedzioryt etc.?

4.

czy w polu treści dostrzeżemy pewne przeinaczenia wobec oryginalnej topografii?

5.

czy sygnatury skonstruowano na zasadzie podobieństwa do desygnatu, czy też

6.

jaką wdrożono geometryzację morfologii wyjściowych?

7.

czy wychwycimy jakiekolwiek odstępstwa od prawdy lub prawdopodobieństwa?

8.

czy detale grają rolę punktów referencyjnych (orientacji, odniesienia), czy przy-

konwencji?

należą tylko do ornamentyki mapy?
9.

czy mapa odzwierciedla aktualną konfigurację przestrzenną?

Dodatkowo możemy przyjrzeć się konkretnemu egzemplarzowi mapy, niejako wzorem Andrzeja Stasiuka badając jej fizyczność:
Najlepsza mapa, jaką posiadam, to słowacka dwusetka. Jest tak dokładna, że wydostałem się kiedyś za jej pomocą z bezkresnych kukurydzianych pól gdzieś u podnóża Gór
Zemplén. Na wielkiej, obejmującej cały kraj płachcie zaznaczono nawet polne ścieżki.
Jest podarta i postrzępiona. Miejscami przez płaski wizerunek ziemi i nielicznych tutaj
wód przeziera nicość. Ale zawsze ją zabieram, chociaż jest nieporęczna i zajmuje dużo
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miejsca. Przypomina to trochę magię, bo przecież drogę do Koszyc i potem do Sátoraljaújhely znam właściwie na pamięć. No ale zabieram ją, ponieważ ciekawi mnie właśnie
jej rozpad, jej zniszczenie. Przetarła się najpierw na złożeniach. Pęknięcia i załamania
ułożyły się w nową siatkę, znacznie wyraźniejszą niż ta kartograficzna, którą naniesiono
za pomocą delikatnych błękitnych linii. Miasta i wsie powoli przestają istnieć, zużywają
się w miarę składania i rozkładania, w miarę upychania w zakamarkach auta albo plecaka. Przepadają Michalovce, przepada Stropkov, dziurawa nicość sięga na przedmieścia
Użhorodu. Niedługo zniknie Humenne, przetrze się Vranov nad Toplą i zetleje Cigánd
nad Cisą (Stasiuk 2004: 14).

***
Mapa jest optyką, bliższą raz dziedzinie sztuki (jak m.in. Urbs Warsavia sedes Regum
Poloniæ ordinaria eo statu repræsentanta, quo a S.R.M. Sueciæ d[ie] 30 Aug[usti]
An.o 1655 occupabatur – czyli mapa Warszawy autorstwa Erika Dahlbergha), raz inżynierii (jak np. warszawskie plany co najmniej dwóch pokoleń Lindleyów z końca XIX
wieku). Bywa konceptualnym postulatem powoływania miejsc do zaistnienia, kiedy
indziej próbuje zinwentaryzować już rozpoznane terytorium. Redukuje i upraszcza,
aby nieobojętnie uczytelnić przestrzeń doświadczenia indywidualnego i grupowego.
Nazywa i nadaje strukturę, różnicuje, wartościuje, rozgranicza. Dokumentuje dynamikę i inercję. Przybliża i ukonkretnia świat, więc do pewnego stopnia wydaje się
mirażem. Daje orientację i proponuje układ współrzędnych, zatem stanowi osnowę.
Symbolizuje to, co przecież namacalne, a zarazem kartometrycznie odwzorowuje
sąsiedztwo, nawet to odległe. Udostępnia się powszechnie dzięki ikonograficznemu
esperantu, a jednocześnie nasyca lokalnymi znaczeniami. Pozwala objąć wzrokiem
szeroką panoramę, ma tedy wiele wspólnego z obietnicą i potencjalnością. Oddaje
mimetycznie realia, toteż zachęca do weryfikacji. Zawsze spóźniona i kumulująca
własną nieaktualność z każdą upływającą chwilą. Częściej jest środkiem aniżeli celem.
To przeważnie ażurowy zapis relatywnej prawdy danego czasu, wybiórczej pamięci
lub prognostycznej wyobraźni. Schematyczne świadectwo obecności człowieka na
Ziemi i dowód nieodpowiedzialności jej zagospodarowania. Sugeruje narrację, chociaż
w istocie posługuje się deskrypcją. Mimo negatywnych i gwoli pozytywnych obliczy
mapa – podobnie jak słownik czy kalendarz – wyposaża ludzi w formalne zakotwiczenie: epistemologiczne i ontologiczne.
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Streszczenie
Tradycja i praktyka zarówno stricte kartograficznego odwzorowania realiów, jak i opracowanych na gruncie nauk humanistycznych i społecznych technik odzwierciedlania topografii sytuują mapę w centrum dyskursu. W niniejszych rozważaniach potraktowano mapę jako pojemną
optykę interpretacyjną rozciągającą się od obiektywnego rzutowania sytuacji przestrzennej na
płaszczyznę wedle określonych reguł do krytycznej narracji humanistycznej, wręcz zakładającej
nieobojętność recepcji i dokumentowania. Mapa jako optyka oscyluje między obiektywizującą
diagnozą kartometryczną a personalizującą konstatacją intencjonalną. W obydwu scenariuszach
chodzi o dotarcie do prawdy (prawdopodobieństwa), do odnotowania zmian gradientu cech,
do stwierdzenia różnic i podobieństw. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ważne staje
się wyrażenie regularności oraz idiomatyczności świata. Refleksję nad mapowaniem czysto

33

Mikołaj Madurowicz

Mapa jako optyka

kartograficznym (zmierzającym ku klasyfikacji) i humanistycznym (zwróconym raczej ku konceptualizacji i problematyzacji) rozpisano jako próbę odpowiedzi na trzy pytania: po co? jak /
w jaki sposób? kto / dla kogo? Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że mapa stanowi dla człowieka istotne medium epistemologiczne i świadectwo ontologiczne.
Słowa klucze: mapa, optyka, odwzorowanie kartograficzne, przestrzeń, humanistyka

Summary
The tradition and practice of both strictly cartographic mapping of reality and techniques of
reflecting topography developed on the basis of the humanities and social sciences put the map
at the centre of the discourse. In these considerations, the map has been treated as a capacious
interpretive optics, ranging from the objective projection of the spatial situation onto a surface
according to specific rules, to a critical humanistic narrative, even to assuming non-indifference
within reception and documentation of reality. Map as an optics oscillates between the objectifying cartometric diagnosis and the personalizing, intentional finding. In both scenarios, the
goal is to arrive at the truth (or just probability), to see changes in the gradient of features, and
to note differences and similarities. In both cases, it is important to express the regularity and
idiomaticity of the world. The reflection on purely cartographic mapping (mainly focused on
classification) and humanistic mapping (which takes into account conceptualization and problematisation) was outlined as an attempt to answer three questions: what for? how? who / for
whom? One conclusion is that a map is an epistemological medium and ontological evidence.
Keywords: map, optics, cartographic projection, space, humanities
Translated by Author
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Do czego służy mapa?
Kartografia w obiegu
socjokulturowym
What is the map for? Cartography in
the sociocultural circulation

Uwagi wstępne
Prymarne funkcje mapy – lokalizacja, orientacja, ustalanie trasy, szacowanie odległości – przejmowane są systematycznie przez urządzenia i aplikacje nawigacyjne. Ich
niebywały rozwój w ostatnich dekadach może wywoływać poczucie schyłku i upadku
tradycyjnej kartografii, może też jednak stanowić impuls do zbadania nowych dla niej
obszarów aktywności i funkcjonowania. Są one coraz chętniej stosowanym narzędziem
badawczym, służącym porządkowaniu i wizualizowaniu danych w psychologii środowiskowej, socjologii, literaturoznawstwie, by wskazać tylko kilka przykładów naukowych zastosowań (np. Lewicka 2004; Gendźwiłł 2009; Moretti 2016; Kietlińska 2018).
Celem artykułu będzie analiza społecznego życia map, a więc nie tyle autonomicznych
obiektów kartograficznych, ile pragmatyki tworzenia, wprowadzania do obiegu, użytkowania, także przechwytywania i modyfikowania. Spektrum takich aktywności jest
w gruncie rzeczy nieograniczone, warto jednak już na wstępie zaznaczyć, że obejmuje
ono zarówno działania profesjonalne, jak i wernakularne, kompetencje twórcze i odbiorcze, które splatają się ponadto z emocjami indywidualnymi i zbiorowymi.
Przyjmuję, że mapa jest faktem kulturowym (Siwicka 2018: 7), podlega więc na
wielu poziomach zmiennym historycznie i geograficznie uwarunkowaniom. Dotyczą
one zarówno materialnych podstaw, technik oraz narzędzi pomiaru i wizualizacji
danych, dostępnej wiedzy i wyobrażeń geograficznych, konwencji przedstawiania,
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nośników, możliwości wprowadzania do obiegu (lub jego ograniczeń), potrzeb cywilizacyjnych, ekonomicznych, politycznych. Mapa jest jednak faktem kulturowym także
z innego powodu – kształtuje wyobraźnię geograficzną, postrzeganie przestrzeni,
uczestniczy w sporach politycznych i w codziennym życiu.
Chciałabym zatem postawić pytanie, nie tyle o to, czy mapa jest wierna terytorium,
ile komu służy i do jakich celów. Innymi słowy, mniej zajmować mnie będzie kwestia
statusu mapy jako reprezentacji terytorium, a bardziej jej potencjalnej sprawczości
aktywizowanej zawsze w konkretnych kontekstach, a zatem czasowo i geograficznie
usytuowanej. Z tego powodu w artykule odwołam się do kilku wybranych zjawisk
z historii kartografii oraz współczesnych badań nad dawnymi mapami. Wynika to
również z faktu, że w ostatniej dekadzie rozwijają się analizy po części inspirowane
nurtem kartografii krytycznej, rozpatrujące mapy historyczne w rzadko uwzględnianej
do tej pory perspektywie, pojawiły się ponadto nowe edycje źródeł kartograficznych,
interesujące i ważne z kulturoznawczego punktu widzenia.
Z genealogii kultury mapy
Kultura mapy to swego rodzaju system naczyń połączonych, wymaga zatem uwzględnienia nie tylko materialnych obiektów (map i atlasów), ale też mechanizmów ich wytwarzania i upowszechniania, w tym również kształtowania umiejętności związanych
z czytaniem i dekodowaniem. Problem ten jest zbyt rozległy, by zamknąć go na kilku
stronach, chciałam więc odwołać się do paru wybranych epizodów z historii XIX wieku,
rozpoczynając od kluczowej kwestii, jaką była demokratyzacja dostępu do mapy za
pośrednictwem szkolnictwa. Przełomową rolę odegrała w tym przypadku Komisja
Edukacji Narodowej i to dzięki pierwszym reformom oświeceniowym zwiększono
nacisk na nauczanie przedmiotów przyrodniczych. Ich skutkiem było zalecenie wykorzystania map i globusów w edukacji geograficznej (łączonej wówczas z historią).
Obejmowała ona nie tylko umiejętność biernego posługiwania się mapą i mechanicznego zapamiętywania danych geograficznych, ale też sprawności o charakterze
bardziej praktycznym. Jedną z proponowanych metod dydaktycznych było bowiem
zachęcanie uczniów do przerysowywania map (Harasimiuk 1992, Spallek 2018). Upowszechnione w edukacji porozbiorowej, choć oczywiście ograniczonej obowiązującymi
regulacjami w różnych systemach szkolnictwa, kompetencje czytania mapy miały
decydujące znaczenie dla kształtowania świadomości kartograficznej. Wiek XIX to
jednak czas nie tylko nauki użytkowania, ale przygotowywania podstaw dla ich późniejszego tworzenia, ponieważ, jak zauważa Dorota Siwicka:
Edukacja pociągała za sobą demokratyzację – w świadomości obywatela mapa nie była
już ani domeną, ani własnością cesarzy czy wielkich wodzów (nawet jeśli ci próbowali swą
władzę nad mapą zachować), lecz każdego kulturalnego człowieka. Każdy miał więc prawo
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jej używać i każdy miał obowiązek ją rozumieć. Czy znaczy to również, że każdy miał prawo
(a może i obowiązek ją wykonać)? Przesadą byłoby twierdzenie, że dzięki oświeconej edukacji wykonywanie map uchodziło za dziecinnie proste. Wszelako zapewniała ona wystarczające, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, kompetencje piśmiennicze (literacy), by młodzi ludzie
już na początku wieku mogli aktywnie uczestniczyć w „kulturze map” (Siwicka 2018: 25).

Ostatnia uwaga Siwickiej – o aktywnym uczestniczeniu w „kulturze mapy” – wskazuje
na otwarcie pola kartografii dla osób spoza kręgu profesjonalistów. Sprawa to kluczowa
dla wielu polskich inicjatyw dziewiętnastowiecznych z kilku powodów. Po pierwsze,
mapy tworzyli wówczas nie tylko eksperci, jak Juliusz Kolberg, ale też, na przykład,
poeci, jak Karol Brzozowski, który przygotował pierwszą topograficzną mapę Kurdystanu, lub Gustaw Ehrenberg, autor Mappy okręgu Nerczyńskiego. Po drugie, osobliwa
sytuacji Polski jako kraju, który zniknął z oficjalnych map, wywołała w środowiskach
emigracyjnych szereg przedsięwzięć symbolicznie przywracających na mapę państwo
w granicach przedrozbiorowych. Była to między innymi powstająca od 1837 roku, zbiorowym wysiłkiem pod kierunkiem generała Wojciecha Chrzanowskiego, Karta dawnej
Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich (ukończona w 1859 roku). To właśnie
wokół tej mapy i jej wieloletniego procesu tworzenia ukształtowała się swego rodzaju
wspólnota, społeczność akcjonariuszy i darczyńców, wspierająca i finansująca prace.
Ten przykład dowodzi zarazem rangi praktyk kontrmapowania, jak też poszerzania
funkcji mapy. Mogła ona służyć celom militarnym przy okazji potencjalnych działań powstańczych, taka argumentacja stała zresztą za inicjatywą jej realizacji (Olszewicz 1921:
177), była też jednak manifestem politycznym środowisk emigracyjnych oraz reakcją
na kartograficzny projekt Rosji Topograficzną kartę Królestwa Polskiego (Zajac 2020).
Na tym wczesnym etapie polskiej kultury mapy nie ma zatem wielkiego projektu
założycielskiego (takiego jak mapa topograficzna Francji), z powodów historycznych
i politycznych jest więc rozproszona. Przywołane przykłady świadczą jednak, że mapa
już wówczas była czymś więcej niż tylko odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie,
że mogła służyć celom kontr-hegemonicznym, ponieważ podtrzymywała byt kraju
nieistniejącego na oficjalnych mapach politycznych, że proces tworzenia zawiązywał
wokół niej wspólnoty. I wreszcie, że wykonano już wówczas modernizacyjną „pracę
u podstaw”, która umożliwiła, pomimo braku państwowości, wejście map w obieg
społeczny (Siwicka 2018: 27).
Mapa, retoryka, propaganda
O tym, że mapa jest czymś więcej niż tylko narzędziem obiektywnego poznania przestrzeni był przekonany Stanisław Wyspiański, który jako członek Rady Miasta Krakowa
postulował w 1905 roku, by we wszystkich szkołach podstawowych i średnich pojawiły się mapy ścienne Polski. To cenny przykład, ponieważ dowodzi, że w świadomości
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kartograficznej nieprofesjonalistów mapa pełniła nie tylko funkcje mimetyczne i nawigacyjne, ale też perswazyjne. Kartografia oraz mapy wielokrotnie w swojej historii
były wykorzystywane do celów politycznych, militarnych, ekonomicznych, propagandowych. Za jedno z podstawowych narzędzi służących wytwarzaniu narodowej
i państwowej identyfikacji uznał je Benedict Anderson we Wspólnotach wyobrażonych
(Anderson 1997: 167–174). Warunkiem umożliwiającym takie użycie było upowszechnienie, dzięki masowej reprodukcji mapy-jako-logo, wyrazistego i czytelnego znaku,
pozwalającego nadać kształt i zobaczyć niedostrzegalne w codziennym doświadczeniu
terytorium. Do takiej właśnie intuicji odwoływał się zapewne Wyspiański formułując
swój postulat: szkolna mapa ścienna przekłada bowiem wyobrażoną ideę państwa
na język wizualny.
Inicjatywy kartograficzne mogą jednak pełnić role narodowotwórcze nie tylko za
sprawą umasowionych reprodukcji mapy-jako-logo. Przykładem europejskim może
być wielki projekt francuskiej mapy topograficznej realizowany przez kilka pokoleń
rodu Cassinich. Jakkolwiek słynie on przede wszystkim z zastosowania nowatorskiej
techniki triangulacji, to mapa miała jednak przełomowe znaczenie nie tylko dla metod pomiaru, czy dla upowszechnienia oświeceniowej racjonalności (Schlögel 2009:
164–173), ale również z powodu ujednolicenia języka. Funkcjonujące dotąd w obiegu
lokalnym i regionalnym toponimy wernakularne w różnych językach, dialektach i etnolektach (w tym między innymi bretońskim, katalońskim, gaskońskim czy oksytańskim) zostały zastąpione paryską wersją francuskiego, który „spajał wszystkich
w jeden naród” (Reinertsen Berg 2018: 189). Co więcej, była to zarazem stabilizacja
języka w postaci drukowanej, wypierającej wersje oralne, przyczyniła się więc do
homogenizacji państwa.
Mapy wielokrotnie pełniły także funkcje perswazyjne lub propagandowe. O takim użyciu można mówić wówczas, gdy „zamiarem kartografa (autora, redaktora,
wydawcy) staje się uzyskanie wpływu na opinię publiczną, skupienie uwagi odbiorcy
na idei, którą stara się zaakcentować” (Borowicz 2017: 187), a dotyczy on przede
wszystkim map tematycznych. Mechanizm propagandowy wykorzystuje dwa typy
zabiegów – pierwsze z nich można umownie nazwać retoryką mapy, a należą do
niej wszelkie amplifikacje, selekcje, barwy, symbole, napisy, wybór i sposób prezentacji danych, które wzmacniają zakładany przekaz. Drugie natomiast odnoszą się do
historycznego kontekstu, sytuacji, w której dane mapy wprowadzane są do obiegu,
w konkretnym czasie i miejscu, zwłaszcza w przypadku konfliktów terytorialnych.
W takich okolicznościach decydujące znaczenie mają intencjonalnie naddane funkcje,
dzięki którym mapy mogą być używane jako argument w sporze (Borowicz 2017).
Dwa przykłady. Pierwszy pochodzi z interdyscyplinarnego projektu realizowanego
przez zespół złożony z literaturoznawców Jakuba Niedźwiedzia i Grzegorza Franczaka,
historyka wojskowości Karola Łopateckiego oraz historyka kartografii Kazimierza
Kozicy. Projekt to istotny również ze względu na rozstrzygnięcia metodologiczne,
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zainspirowany, przynajmniej w przypadku literaturoznawców, nurtem kartografii
krytycznej, a w szczególności nastawieniem na badanie retoryki mapy, mechanizmów
jej oddziaływania oraz warunków skuteczności. Jego celem była analiza propagandowych aspektów Atlasu Księstwa Połockiego, zbioru ośmiu map stworzonych w trakcie
wojny inflanckiej, w której przedmiotem sporu pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą
stało się Księstwo Połockie. Autorem Atlasu był Stanisław Pachołowiecki, sekretarz
i kartograf Stefana Batorego, zbiór powstał w 1579 roku, a wydany został w 1580 roku
w Rzymie. Jego intencją było przekonanie środowiska międzynarodowego do polskiej
racji oraz podkreślenie przynależności Księstwa Połockiego do Rzeczypospolitej. Zaplanowano w tym celu szeroko zakrojoną kampanię, obejmującą nie tylko Atlas, ale
również łaciński edykt, relacjonujący zdobycie Połocka, czy poezję okolicznościową
(dwa wiersze Jana Kochanowskiego adresowane do różnych środowisk) oraz całą
sieć osób zaangażowanych w uruchomienie tej międzynarodowej maszyny propagandowej (Niedźwiedź 2019: 173–197).
Jakub Niedźwiedź wskazuje ponadto, że funkcja propagandowa Atlasu Pachołowieckiego nie ogranicza się do czasu powstania i jest kontynuowana również współcześnie. Wykorzystano go w historycznym komiksie Oblężenie Połocka 1579 wydanym w 2015 roku nakładem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz na
białoruskich okolicznościowych monetach. W przekonaniu autora:
w naszych czasach mapa jest jednym z najskuteczniejszych nośników treści propagandowych i informacyjnych, jej walory perswazyjne są niesłychanie silne. Ale też trwałe.
Zawarty na mapie przekaz może być atrakcyjny i wartościowy dla użytkownika nawet
długo po tym, gdy intencje jej twórców stały się przeszłością, a mapa się „zdezaktualizowała” (Niedźwiedź 2017: 7).

Drugi przykład pochodzi z książki historyka Macieja Górnego Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy, poświęconej roli ekspertów naukowych
w rozwiązywaniu problemów z przebiegiem granic po I wojnie światowej (Górny 2017).
Udział geografów i kartografów w komisjach i podkomisjach w paryskiej konferencji
pokojowej był znaczący i oczywiście niezbędny, jednak zdeterminowany logiką sporów terytorialnych, w których argumentem kluczowym stawały się mapy. We wspomnieniu Isaiaha Bowmana, geografa i głównego eksperta delegacji amerykańskiej,
przeczytamy, że
Każda z narodowości Europy Środkowej dysponowała swoim własnym zasobem statystycznych i kartograficznych sztuczek. Tam, gdzie zawodziła statystyka, używano kolorowych map. Trzeba by obszernej monografii, by pomieścić analizę wszystkich typów
fałszerstw, dokonywanych na mapach, wywołanych przez potrzeby wojny i pokoju. Odkryto nowe narzędzie – język mapy. Mapa była równie skuteczna, jak krzykliwy plakat,
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ale sam fakt, że była mapą, czyniła ją godną zaufania, autentyczną. Podkręcona mapa
stała się nośnikiem niejednego poronionego rozumowania (Górny 2017: 99).

Nie wszyscy kartografowie oczywiście stosowali jawne manipulacje, niemniej nawet
tak uznani, jak Eugeniusz Romer czy Jovan Cvijić, traktowali mapy jako narzędzie
wpływu w walce o przebieg granic na terenach spornych. Analogiczne polemiki, instrumentalnie wykorzystujące mapy, toczyły się w tym okresie poza Paryżem w niemal
całej Europie Środkowej. Do najbardziej oryginalnych należy z pewnością argumentacja sięgająca po dowody do geografii roślin; zarówno dla polskich, jak czeskich czy
ukraińskich badaczy zasięg występowania buka (czasem nawet już wyciętego) stał
się bowiem podstawą do wyznaczania odrębności terytorialnej (Górny 2017: 191–194).
Kartografia krytyczna i kontrmapowanie
Neutralność map została poddana krytycznej rozbiórce pod koniec lat osiemdziesiątych w pracach Johna Briana Harley’a (Harley 1989) czy Denisa Wooda (Wood 1992).
Wskazywali oni na polityczne, społeczne, ekonomiczne uwarunkowania przedsięwzięć
kartograficznych, a przede wszystkim na pozorny obiektywizm, wytwarzanie iluzji
bezstronnej, wolnej od wartościowania, naukowej reprezentacji przestrzeni. Często też
dowodzili ścisłego sprzężenia pomiędzy wiedzą a władzą, tworzeniem map a podbojem terytorialnym w kolonialnym lub państwowym kontekście. Ich książki przyczyniły
się do epistemologicznego przesunięcia oraz rozwoju kartografii krytycznej, nurtu
badawczego, który proponuje dwa kierunki zainteresowań. Po pierwsze, krytyczne
przemyślenie historycznych i naukowych podstaw tworzenia map, a więc nastawiony
jest na autorefleksyjne rozpoznanie warunków powstania i rozwoju dyscypliny, a także
jej profesjonalizacji, markującej i zacierającej ślady własnej historyczności. Konsekwencją tej autodiagnozy jest przyjęcie założenia, że mapy w takim samym stopniu
„tworzą rzeczywistość, jak i ją reprezentują”, a dzięki temu uznaje się ich sprawczość,
przyjmując, że są „aktywne, czynnie konstruują wiedzę, sprawują władzę i mogą być
wpływowym środkiem pobudzania zmian społecznych” (Crampton, Krygier 2005: 15).
Ta ostatnia uwaga prowadzi natomiast w drugą stronę aktywności – otwiera pole na
odmienne praktyki mapowania. Niewątpliwą zasługą badaczy związanych z nurtem
kartografii krytycznej było bowiem docenienie alternatywnych trybów mapowania,
sytuujących się intencjonalnie poza sferą oddziaływania zachodniego rozumu kartograficznego lub podejmujących z nim wyraźną polemikę. Jeremy W. Crampton i John
Krygier wskazują na kilka obszarów, w których rozwijają się takie odmienne i konkurencyjne praktyki: eksperymenty artystyczne, mapowanie codzienne (w tym ludyczne
i autochtoniczne), kontrmapowanie i hakowanie map (Crampton, Krygier 2005: 25).
Pole takich alternatywnych praktyk kartograficznych jest więc wyjątkowo zróżnicowane i gęsto, a może nawet coraz gęściej, nasycone aktywnościami oddolnymi.
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Wiele z nich ma charakter wernakularny. Chodzi w tym przypadku między innymi
o działania umownie nazywane mapowaniem autochtonicznym (indigenous mapping),
rozwijane w społecznościach tubylczych i wykorzystujące wiedzę lokalną. Mapy nie
muszą w tym przypadku przybierać formy materialnej i, jak zauważa Barbara Bender,
mogą być kształtowane jako legendy, opowieści, mapy pamięciowe (Bender 2014).
Niezależnie jednak od kształtu mapowanie autochtoniczne staje się praktyką dekolonizacji zachodniego porządku wiedzy i władzy. Warto jeszcze dodać, że w efekcie
rozwoju kartografii cyfrowej społeczności rdzenne uzyskały nowe narzędzia do odzyskiwania swych terenów (Hunt, Stevenson 2016).
Wraz ze wzrostem znaczenia nurtów badawczych koncentrujących się na społecznościach i grupach wykluczonych czy marginalizowanych rozwijały się równolegle alternatywne mapy (a także szlaki, trasy i przewodniki), przywracające ich widoczność. Do takich praktyk należy z pewnością mapowanie herstoryczne. Może ono
obejmować, jak w przypadku pionierskiego w Polsce Krakowskiego Szlaku Kobiet,
trasy z adresami na planie miasta, prowadzone śladami wybitnych krakowianek, krakowskich emancypantek czy Żydówek. Może też jednak ograniczać się do wybranych
aspektów wynikających z konkretnego czasu, jak w projekcie Re: wers – herstoryczne
mapowanie miasta realizowanym w Poznaniu, a dotyczącym działań konspiracyjnych
podejmowanych przez kobiety w latach 1939–1945. Mapowanie herstoryczne wynika
z założenia, że skoro w materialnych miejscach pamięci miasta, pomnikach i tablicach
upamiętniających, brakuje lokalizacji związanych z historią kobiet, to należy wprowadzić je na mapę. Na marginesie warto zauważyć, że te alternatywne praktyki mapowania herstorycznego mają charakter zdecydowanie oddolny i często performatywny,
realizowany w trakcie spacerów. Ponadto, ze względu na brak materialnych nośników
w przestrzeni publicznej, mapy stanowią „przedmiot symbolicznej gry o pamięć społeczną i uznanie kulturowe”(Sztandara 2014: 88).
Te różne przykłady kontrmapowania dowodzą dominacji funkcji rewindykacyjnej – odzyskiwania tego, co zawłaszczone w przestrzeni fizycznej lub pominięte czy wykluczone
w rzeczywistości społecznej i kulturowej. Słowem, impulsem do ich tworzenia jest dostrzeżenie „białych plam” na gęsto zadrukowanych oficjalnych mapach oraz diagnoza
niewspółmierności pomiędzy różnymi pamięciami, normatywnymi i przemilczanymi.
Niemniej alternatywne i eksperymentalne mapowanie to także domena działań
artystycznych lub pochodzących ze sfery pośredniej – artywizmu. Od słynnej kontrfaktycznej mapy surrealistów, przez psychogeograficzne mapowanie sytuacjonistów,
rozliczne działania i obiekty w ramach land artu, sztuki konceptualnej i wręcz eksplozję
w sztuce ostatnich dekad, mapa jest przez artystów przejmowana, przekształcana,
wytwarzana (Rydiger 2013). W ostatnich tylko latach w Polsce zorganizowano kilka
wystaw z mapami i globusami w roli głównej: Agnieszki Kurant, Kornela Janczego,
Radka Szlagi czy Wojciecha Kucharczyka. Można na to zainteresowanie mapą spojrzeć
z punktu widzenia zwrotu przestrzennego, ale biorąc pod uwagę jego późniejszą fazę,
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koncentrującą się nie tyle na uniwersalnej przestrzeni, ile na geograficznych terytoriach i miejscach. Relacje między mapą a terytorium wydają się zresztą głównym polem
eksploracji. W sztuce rzecz jasna nie zawsze podlegają one konkretyzacyjnej lokalizacji,
niemniej artyści przyglądają się podejrzliwie regułom i historii kartografii. Tak dzieje
się na przykład w projekcie Agnieszki Kurant Mapa polityczna wysp fantomowych,
w którym artystka odniosła się do historycznych błędów, przewidzeń lub manipulacji kartograficznych, terytoriów nieistniejących w rzeczywistości, ale przynoszących
czasem realne ekonomiczne zyski ich „odkrywcom”. Choć fantomowe wyspy były symulacjami z epoki odkryć geograficznych, to pozostawiały często materialne efekty.
Mapy tworzone przez artystów nie zawsze wycelowane są bezpośrednio w abstrakcyjny i uniwersalny rozum kartograficzny, czasem uruchamiają komentarze krytyczne wobec jego lokalnych realizacji. W ten sposób słowacka artystka Ilona Németh
w pracy Środki Europy odniosła się do regionalnych, środkowoeuropejskich osobliwości i zarazem aspiracji przestrzennych. Na projekt składa się mapa z zaznaczonymi na
niej dziewięcioma środkami Europy – zlokalizowanymi w Polsce, Niemczech, Litwie,
Austrii, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech. W każdym z tych miejsc znajduje się
oznakowany obeliskiem środek Europy. Niektóre z nich, jak polska Suchowola, zostały
wskazane wcześnie, bo w 1775 roku, inne, jak centrum usytuowane w Litwie, w 1989
roku. Ich zwielokrotnienie jest skutkiem przyjmowania różnych założeń wyjściowych,
punktów granicznych Europy lub metod pomiaru. Wszystkie jednak zebrane razem na
wspólnej mapie mówią coś o związkach geografii, polityki i emocji zbiorowych. Projekt
Nemeth jest więc podwójnie ironicznym komentarzem, zarówno wobec rozwijanych
na peryferiach aspiracjach bycia centrum Europy, jak i wobec względności kartograficznego wymierzania przestrzeni.
Jeszcze innym przykładem alternatywnego mapowania jest projekt Nowa Amerika,
zainicjowany w 2010 roku przez Andrzeja Łazowskiego i Michaela Kurzwelly’ego oraz
towarzysząca mu mapa, która eksperymentalnie przekształca normatywne reguły kartograficzne. Zamiast tradycyjnej orientacji północ-południe pojawia się na niej orientacja wschód-zachód, zamiast polsko-niemieckich granic państwowych płynną osią staje
się rzeka nazwana Oderą, zamiast ustabilizowanych polskich i niemieckich toponimów
nazwy, które są ich hybrydycznym połączeniem: Schweineujście, Szczettin, Chojnaberg,
Słubfurt. Każde z tych przekształceń jest jednocześnie interwencją w zasady kartografii
i propozycją stworzenia nowej geografii nadodrzańskiej, która nie dzieli a scala1.
Artystyczne eksperymenty proponują zatem inną logikę kartograficzną, bliską
rzuconemu na marginesie pomysłowi Gillesa Delezue’a i Felixa Guattariego:
Mapa jest otwarta, daje się połączyć we wszystkich swych wymiarach, daje się zdemontować, odwrócić, podatna jest na stałe modyfikacje. Może zostać rozdarta, odwrócona, może
1

O projekcie pisałam więcej w artykule Transgraniczność w kulturze a tożsamości regionalne (Rybicka 2016).
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zostać przystosowana do montażu każdego typu. Może być wzięta na warsztat przez jednostkę, grupę, formację społeczną. Można ją narysować na murze, uważać za dzieło sztuki, konstruować jako działanie polityczne albo medytację (Deleuze, Guattari 1988: 227).

Innymi słowy, jest to mapa w działaniu, pojmowana nie tyle jako statyczny, nieruchomy
obiekt, ile jako dynamiczna potencjalność, otwierająca się na zróżnicowane praktyki,
podatna na wszelkie aktywności i modyfikacje. W takim dynamicznym ujęciu – jako
mapowanie – funkcjonuje obecnie najczęściej w praktykach artywistycznych i w mapowaniu partycypacyjnym (Nacher 2016; Pankau 2020).
Mapa, sentymenty i resentymenty
O ile w przypadku funkcji rewindykacyjnych kluczową kwestią była krytyka sprzężenia
pomiędzy wiedzą a władzą nad terytorium, o tyle w przypadku map subiektywnych lub
emocjonalnych przedmiotem dystansujących zabiegów staje się obiektywizm, bezosobowość i neutralność kartografii. Mapy emocjonalne wprowadzają korektę, zamiast walczyć
pokazują, że siatki współrzędnych, skale, symbole nie są wystarczającymi parametrami,
że niezbędne jest wprowadzenie subiektywnych zmiennych. Przechodzą zatem od profesjonalnej racjonalności kartograficznej do trybu doświadczeniowego, zanurzonego
w codziennych przeżyciach, prywatnych pamięciach, sentymentalnych wspomnieniach,
hierarchii osobistych potrzeb. Preferują lokalne punkty widzenia, które albo zastępują,
albo są nakładane na uniwersalne współrzędne. I proponują często, choć nie zawsze, wernakularne rozwiązania. Genealogii takiej kartografii szukać zapewne można w działaniach
sytuacjonistów, ich psychogeograficzne dryfy i eksperymenty z mapami wynikały bowiem ze sprzeciwu wobec funkcjonalnej urbanistyki i zobiektywizowanych planów miast.
W mapowaniu emocjonalnym narzędziem „pomiaru” przestrzeni staje się często
ludzkie ciało i jego afektywne reakcje, czasem w asamblażowym połączeniu z nowymi technologiami. Tak dzieje się w przypadku projektów Bio Mappingu Christiana
Nolda, w których artysta wykorzystał czujnik biometryczny i nadajnik GPS, by badać
indywidualne, emocjonalne pobudzenie uczestników w konkretnych lokalizacjach
miasta. Nanoszone są one później na mapę, a właściwie plany miast i weryfikowane
w trakcie dyskusji. Projekt Nolda podważa zatem logikę kartograficznej racjonalności
i obiektywizmu, w miejsce bezcielesnej, odgórnej perspektywy proponuje zanurzone
w przestrzeń i prywatną pamięć czujące ciało, w miejsce statycznego, nieruchomego
planu – dryfowanie i spacery (Nacher 2010).
Nieco odmienny charakter ma projekt Barbary Kruger, która przygotowała emocjonalną mapę londyńskiego metra w ramach cyklicznego programu Art On the Underground. W odróżnieniu jednak od oficjalnego planu, zamiast istniejących nazw
stacji metra, artystka zaproponowała własne – identyfikujące emocje, powiązane
z konkretnymi lokalizacjami, pojawiają się wśród nich Wstyd, Duma, Współczucie.
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Dobrym przykładem pozaartystycznych praktyk może być projekt Mapa sentymentalna Lublina, koordynowany przez Lubelską Grupę Badawczą i realizowany
w poszczególnych dzielnicach miasta. Kluczową sprawą wydaje się w tym przypadku partycypacyjne wytwarzanie wiedzy o konkretnych obszarach wraz z mieszkańcami i na podstawie ich opowieści. Dotyczą one miejsc szczególnie ważnych
zarówno z punktu widzenia dzieci, jak i obecnych we wspomnieniach starszych
mieszkańców, ale też charakterystycznych lokalizacji, stanowiących o specyfice
i tożsamości dzielnicy. W konsekwencji powstałe dzięki tym relacjom mapy nie są
tylko reprezentacją synchronicznie ujętej przestrzeni, ale wraz z lokalnymi narracjami rozgałęziają się w przeszłość. Subiektywizacja mapy pozwala bowiem na
włączenie aspektu geobiograficznego, co sugestywnie zarysował Marc Augé, rozpisując i porządkując własną trajektorię autobiograficzną za pomocą planu metra
paryskiego i jego stacji:
Wielkim paryskim przywilejem jest móc posługiwać się planem metra jak notesem,
wyzwalaczem wspomnień, kieszonkowym lusterkiem, do którego zlatują się – by
przejrzeć się i za chwilkę spłoszyć skowronki przeszłości. (…) plan metra jest jak mapa
krainy Tendre lub otwarta dłoń, która trzeba umieć lekko przymknąć i wpatrzeć się
w nią, by odnaleźć drogę od linii życia do linii głowy i do linii serca (Augé 2009: 140, 144).

Co istotne, sentymentalnym mapom Lublina, w postaci wydrukowanej lub cyfrowej,
towarzyszy nie tylko neutralny opis lokalizacji, znamienny dla map turystycznych, ale
cytaty z wypowiedzi mieszkańców, odnoszące się do tych miejsc. I to indywidualne
komentarze stanowią o odrębności tego projektu, wprowadzają bowiem postrzeganie subiektywne, czasem emocjonalne, czasem anegdotyczne, mówią o przyjemnościach, rozczarowaniu, oczekiwaniach, obawach.
Podobne subiektywne mapy powstają też już w innych miastach (Sejnach, Toruniu, Gdyni), wywołując pytania o możliwości badania relacji z miejscami oraz użyteczność metod kartograficznych w takich inicjatywach. W tym przypadku bowiem
odpowiedź na pytanie, do czego służy mapa, będzie klarowna. Nie jest ona celem
samym w sobie, ale integralną częścią procesu, tworzonego przez wielu aktorów.
Stanowi narzędzie, które w ramach całego projektu pomaga skoncentrować i pobudzić refleksję wokół miejsc i przyczyn przywiązania do nich, pozwala zatem dopełnić
jego funkcje więziotwórcze w wizualnej formie.
Mapy subiektywne dowodzą przy tym odzyskiwania prawa do innej wiedzy
o terytorium, innej, ponieważ ucieleśnionej, prywatnej, emocjonalnie nasyconej.
Zmieniają też perspektywę oglądu – ze spojrzenia wertykalnego, wielkoskalowego,
ukierunkowanego na przestrzeń i płaszczyznę na spojrzenie horyzontalne, mikroskalowe i ukierunkowane na miejsce. To relacje z miejscami odgrywają bowiem
w nich najważniejszą rolę, a precyzyjniej rzecz ujmując, aktywizują ten ich aspekt,
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który wiąże się nie tylko z samą lokalizacją na neutralnej siatce współrzędnych,
i nie tylko z ich materialnym kształtem, ale z tym, co geografowie humanistyczni
określają jako sense of place, zarazem poczucie i znaczenie o charakterze emocjonalnym (Creswell 2004: 78), a psychologowie środowiskowi przywiązaniem do
miejsca (Lewicka 2012).
Choć tradycyjna kartografia nie mówi o emocjach, to potrafi wzbudzać silne emocje. Francesco M. Cataluccio, włoski literaturoznawca, swoją opowieść o Czarnobylu
rozpoczyna od znalezionej w paryskim antykwariacie dawnej mapy:
Miałem zamiar kupić na prezent starą mapę Polski. Ale takiej nie mieli i w zamian zaproponowali mi kolorową mapę Ukrainy: piękny druk norymberskiego kartografa Johanna Homanna (1663–1724) z 1705 roku. W lewym górnym rogu widniał napis, okolony
śmiesznymi wąsatymi postaciami w uszatych czapkach i z szablami w dłoniach – Ukrania quae et Terra Cosaccorum. (…)
Anna, polska przyjaciółka, której zawiozłem mapę kupioną za ciężkie pieniądze, nie
doceniła prezentu. Przeciwnie, strasznie się wściekła i rzuciła mi ją w twarz, krzycząc:
– Ta cała Ukraina zawsze była polska. Nie widzisz, że tu jest Lublin, Lwów i Podole?!
(Cataluccio 2013: 7, 8).

Być może będzie to zbędną skrupulatnością, ale dla ścisłości dodam, że na wspomnianej mapie Johanna Homanna akurat Lublin znajduje się w granicach polskich, w przeciwieństwie do Sanoka czy Przemyśla. Nie o precyzję kartograficzną czy narracyjną
jednak mi chodzi, lecz o emocje. Anegdota Cataluccio mówi bowiem w gruncie rzeczy
o tym, że poczucie terytorialności sytuuje się bardziej po stronie afektywnej niż racjonalnej i prowokować może zaskakująco nieobliczalne efekty.
Mapy stają się niejednokrotnie medium emocji zbiorowych, w takich przypadkach
pełnią najczęściej funkcje kompensacyjne. W ostatnich dekadach rozpowszechniają
się w Europie Środkowej historyczne mapy państw z okresu ich terytorialnej świetności – jak popularna mapa Wielkich Węgier. Są one zazwyczaj interpretowane jako
reakcja na postanowienia traktatu w Trianon z czerwca 1920 roku, które ograniczyły
terytorium Węgier o 60% na rzecz państw sąsiednich. Odbierany był on i jest do tej
pory jako klęska i upokorzenie, a manifestowaną obecnie odpowiedzią stało się upowszechnienie w obiegu społecznym map Węgier w granicach sprzed traktatu. Resentyment przeniesiony został w rejestr praktyk popularnych i rozwija się w formie
kartograficznych gadżetów:
mapa Wielkich Węgier, od Szeklerszczyzny po Rijekę i prawie od parkingu przed supermarketem przy drodze na Chyżne po przedmieścia Belgradu, naklejana jest na zderzakach i kufrach samochodów, wisi na ścianach jako plakat czy wycięta w drewnie, służy
też jako podkładka pod myszy (Szczerek 2017: 199).
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Węgrzy nie są oczywiście odosobnieni w produkcji kompensacyjnej kartografii – mapy
Wielkiej Polski, osobliwej i nigdy wcześniej nieistniejącej hybrydy terytorialnej, o kształcie sklejonym z aktualnej mapy państwa i wschodniej części obszaru II Rzeczypospolitej, może nie są jeszcze tak rozpowszechnione, niemniej krążą już w obiegu pod różną
postacią. Ich wprowadzanie ma charakter wyraźnie oddolny, najczęściej powstają one
i są reprodukowane w mediach cyfrowych, choć można je już spotkać w przestrzeni
publicznej jako vlepki w komunikacji miejskiej.
W rosnącej popularności kartografii resentymentalnej można dostrzec przejaw
kultury wernakularnej, rozumianej jako
praktyki i ich produkty wyłaniające się na styku systemowo złożonego społeczeństwa
i jednostkowego doświadczenia niezapośredniczonego przez systemy eksperckie, wyznaczające ramy rozumienia, odczuwania, wyobraźni i działania. Praktyki te stanowią
próby zastosowania taktyk skutecznych w prostym świecie wobec złożonej rzeczywistości społecznej (Napiórkowski, Szarecki, Dobrosielski, Filipkowski, Kaczmarek 2015: 17).

Praktyki wernakularne są zatem reakcją peryferii na wiedzę, wyobrażenia, reprezentacje pochodzące z głównego lub oficjalnego nurtu, zbyt złożone czy wyobcowujące,
by mogły zostać zaakceptowane i zasymilowane. W przypadku tworzenia i reprodukowania oddolnych, kompensacyjnych map taką usankcjonowaną, a nieuznawaną
i odrzucaną wiedzą będzie oczywiście aktualna mapa polityczna Europy. Mapy resentymentalne są więc także wariantem kontrmapowania, alternatywnym wobec
produkcji i dystrybucji wiedzy czy racjonalności kartograficznej, a jednocześnie silnie
z nią sprzężonym. Wyrażają prawo do własnego wyobrażonego terytorium, symplifikując rzecz jasna złożoność sytuacji. Niemniej głównym czynnikiem napędzającym
są jednak afektywne reakcje.
Na mapowanie resentymentalne można jednak odpowiedzieć innym jeszcze
kontrmapowaniem, równie wernakularnym. Co ciekawe bowiem, kompensacyjna
mapa Wielkiej Polski ma swój ludyczny i parodystyczny odpowiednik w postaci
mapy Wielkiej Rzeczpospolitej, której granice obejmują 75% powierzchni ziemskiej
i rozciągają się daleko w Polską Przestrzeń Kosmiczną. Anonimowi twórcy tej mapy
i alternatywnego świata przechwycili więc imperialne marzenia i tęsknoty, poddali
hiperbolizacji i tym samym przeprowadzili megalomanię narodową na skraj absurdu.
I w tym przypadku odpowiedź na pytanie, do czego służy mapa, będzie jasna – Wielka
Rzeczpospolita parodiuje Wielką Polskę, a przedrzeźniając i złośliwie wyjaskrawiając
jej skryte pragnienia, rozbraja przy okazji rozdmuchane mity mocarstwowe za pomocą żywiołu komicznego. Śmiech jest także reakcją afektywną.
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Mapa, narracja, wyobraźnia
Relacja pomiędzy mapą a narracją należy niewątpliwie do najbardziej intensywnych
i znaczeniotwórczych. Wskazywane już przykłady – czy to Atlasu Księstwa Połockiego, czy Sentymentalnej Mapy Lublina, czy autobiograficznej opowieści Marca
Augé świadczą, że narracja jest niezbędna, by schematyczność mapy przeobraziła
się w nasyconą znaczeniami wypowiedź o przestrzeniach i miejscach. Obie współdziałają ze sobą, by w duecie mogły odegrać swoją komunikacyjną rolę. Można też
mówić, jak proponuje Elżbieta Konończuk, o szerszym dialogu mapy, historii i literatury (Konończuk 2011). Analogiczna dynamika relacji i współpracy działa bowiem
w przypadku opowieści fikcyjnych, aktywizuje jednak jeszcze jeden element – wyobraźnię. To zastanawiająco częsty motyw, niemal topos, czasem przybierający postać
obrazu dziecka wpatrzonego w terrae incognitae, „białe plamy”, które rozbudzają
pragnienie poznania i odkrywczej podróży. Nawet zwyczajne mapy i atlasy bywają
jednak równie silnym doznaniem, mobilizującym wyobraźnię i ciekawość nieznanego.
Taki jest punkt wyjścia Judith Schalansky w książce Atlas wysp odległych. Impulsem
wywoławczym była w tym przypadku, podróż „palcem po mapie”, w której dziecięca
fascynacja atlasami mieszała się z mechanizmami kompensacyjnymi, a z czasem
podróże imaginacyjne zmieniły się w cykl małych narracji (Schalansky 2013).
Z tego powodu mapy mogą stać się bezpośrednią inspiracją opowieści. Tak
dzieje się na przykład w cyklu miniatur narracyjnych Jacka Dehnela zatytułowanych
Kosmografia. Trzydzieści apokryfów tułaczych (Dehnel 2012), które towarzyszyły
wystawie Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Od razu warto zaznaczyć, iż opowieści Dehnela nie mają charakteru ilustracyjnego, nie są ekfrazami map renesansowych kartografów (w tym
przypadku chodzi o Nicolausa Germanusa), wynikają raczej z próby przełożenia
przestrzennych wyobrażeń świata na język parabolicznych narracji. Każda z trzydziestu miniatur opowiada o innej przestrzeni postrzeganej przez innego bohatera w innym czasie. Apokryfy Dehnela podkreślają władzę wyobraźni – to dzięki
niej królowa Alienor, uwięziona w zamku w Chinon, przeobraża zamknięty pokój
w mapę swej rodzinnej Akwitanii. To wyobraźnia pozwala na eksperymenty takie,
jak brata Georga z opactwa Reichenbach, miniaturzysty, który w 1465 roku zdaje
nam relację ze swych kłopotów wynikających z rozdźwięku pomiędzy zmysłowym
postrzeganiem świata a jego kartograficzną schematyzacją. I proponuje zamiast
arbitralnego związku między kolorem mapy i odwzorowywanym terytorium relację
indeksalną, wynikającą z użycia pigmentów z minerałami lub barwnikami pochodzącymi z danych miejsc:
Jeśli jednak miałbym wykonać prawdziwą mapę miniaturzysty, użyłbym jeszcze
innych pigmentów.
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Samo morze pomalowałbym gładko ciemnobrunatną, czarną niemal sepią, bo to w nim
pływają mątwy, z których się ją pozyskuje; od południa widać by było jeszcze ciemniejsze brzegi Afryki, skąd przywozi się czerń kostną z palonych kłów słoni, a gdzieniegdzie – plamy zieleni z szakłaku, który tam się uprawia, oraz szkarłatu z utłuczonych czerwi. Egipt i Nubię pokryłbym płatkami czystego złota. Hiszpania byłaby cała
czerwono-pomarańczowa, tam bowiem leżą kopalnie cynobru i tam, nad brzegami
rzeki Miño, wydobywa się minię; kraina Franków to zieleń malachitowa, pod Lyonem
niebieska cętka azurytu, w Pikardii – błękit urzetu, podobny do indygo, a w Szampanii
i na północnym brzegu – kredowa biel, ciągnąca się po drugiej stronie kanału w Brytanii, gdzie zużyłbym więcej jeszcze bieli, tym razem ołowiowej, bo to w tej okolicy mają
kopalnie ołowiu właśnie. (…)
Na to jednak brat Nicolaus w żadnym razie się nie zgodzi, ponieważ widzi świat nie jako
plamy, ale jako linie (Dehnel 2012: 10–11).

Najbardziej Dehnela interesują jednak te rejony, które na dawnych mapach oznaczano
„białymi plamami” i napisem Ubi sunt leones. Te puste miejsca o paradoksalnym statusie – usytuowane na mapie, ale jednocześnie poza tym, co mapowalne – to oczywiście wyzwanie dla wyobraźni: tam, gdzie mieszkają dziwaczne potwory, otwiera się
przestrzeń dla niekanonicznej opowieści literackiej. Zgodnie bowiem z definicją apokryf literacki jest mistyfikacją, wypełnieniem niedookreślonego obszaru, stąd wynika
jego potencjał dywersyjnej suplementacji (Szajnert 2011: 357–371). Narracje-mistyfikacje wchodzą w rezonans z mapami-inspiracjami i otwierają pole pytań: dlaczego
narracja wślizguje się tam, gdzie mapa ponosi porażkę, w obszary niemapowalne?
Czy opowieść ma większe prawa do sprowadzania na manowce niż mapa? Czym jest
wiarygodność kartograficzna, a czym literacka?
Współdziałanie mapy i narracji wynika z logiki obustronnego suplementu, opowieści uzupełniają to, co niemapowalne: osobiste doświadczenie, emocje i afekty, ale
też genius loci, aurę i nastrój miejsca. Z kolei mapy pozwalają zakotwiczyć – nawet
fantastyczne światy wyobrażone – w realnych terytoriach.
Uwagi końcowe
Spektrum funkcjonalne mapy jest wyjątkowe szerokie, co jednak najważniejsze, może
być ona użytkowana nie tylko ze względu na swe, by tak rzec, prymarne afordancje,
to znaczy nie tylko jako urządzenie służące do orientacji, lokalizacji i nawigacji. Gdy
weźmie się pod uwagę jej funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej i kulturowej, to
odsłonią się nowe aspekty i funkcje: perswazyjne, propagandowe, narodowotwórcze,
rewindykacyjne, memoratywne, kompensacyjne, ludyczne, emocjonalne. Pragmatyka
mapy – od przykładów historycznych po współczesne mapy subiektywne i mapowanie partycypacyjne – świadczy zarazem, że jest ona medium demokratyzacji. Warto
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jeszcze zaznaczyć, że z punktu widzenia profesjonalnej kartografii takie praktyki demokratyzacji tworzenia map, a zwłaszcza ich uwolnienie, postrzegane bywają jako ryzykowne, bo pozbawione możliwości weryfikacji, a tym samym wiarygodności (Ormeling
2009: 328). Jednak to zderzenie racjonalności kartograficznej i pragmatyki społecznej
nie ma, w moim przekonaniu, charakteru wartościującej alternatywy – o znaczeniu
mapy w środowisku socjokulturowym decydują inne parametry niż te, które wynikają
z funkcji reprezentacjonistycznej.
Współczesna proliferacja map, swoisty efekt nadmiaru, budzi zarazem pragnienie nie tylko tego, co poza mapą, ale też zastosowań przewrotnych, subwersywnie
grających z jej logiką nawigacyjną. Na koniec chciałam więc przywołać jeszcze jedno
użycie mapy, kontrproduktywne i aberracyjne z konwencjonalnego punktu widzenia,
niemniej intrygujące w swej intencji wychodzenia poza rutynę reprezentacji kartograficznej. Mapa może bowiem służyć nie tylko orientacji, ale i dezorientacji:
Na początku lat dziewięćdziesiątych zainteresowałem się psychogeografią, jednym
z najbardziej ekscentrycznych wcieleń wskrzeszonej idei odkrywania. Moja działalność
polegała głównie na poszukiwaniu czegoś, co moi towarzysze naiwnie wyobrażali sobie
jako swego rodzaju tajemną moc, albo na celowym gubieniu się w taki sposób, że do
poruszania się po danym miejscu używałem mapy opisującej zupełnie inną lokalizację.
Paradowanie po terenie ośrodka dziennego pobytu w Gateshead z mapą berlińskiego
metra w ręku to naprawdę osobliwie dezorientujące przeżycie (Bonnet 2015: 16).
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza socjokulturowych aspektów mapy oraz pragmatyki tworzenia,
wprowadzania do obiegu, użytkowania, także społecznego modyfikowania. Spektrum takich
aktywności obejmuje zarówno działania profesjonalne, jak i wernakularne, kompetencje twórcze i odbiorcze. Mapa jest definiowana jako fakt kulturowy, który podlega na wielu poziomach
zmiennym historycznie i geograficznie uwarunkowaniom. W artykule wskazano na proces demokratyzacji mapy oraz na jej funkcje: propagandowe, perswazyjne, rewindykacyjne, kompensacyjne, emocjonalne i autobiograficzne.
Słowa klucze: mapa, kartografia, kartografia krytyczna, kontrmapowanie, kultura

Summary
The aim of the article is to analyze the sociocultural aspects of the map and the pragmatics of
creating, putting into circulation, using and modifying it in society. The spectrum of such activities
includes both professional and vernacular actions, as well as creative and receiving competences.
A map is defined as a cultural fact that is subject to historically and geographically changing
conditions on many levels. The article indicates the democratization process of the map and its
functions: propagandist, persuasive, recovery, compensatory, emotional and autobiographical.
Keywords: map, cartography, critical cartography, counter-mapping, culture
Translated by Author
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Structured methods
of data production and
their visualization
using GIS: semantic
domains in ethnographic
research of landscapes
Strukturyzowane metody wytwarzania
i wizualizacji danych z wykorzystaniem GIS:
domeny semantyczne w etnograficznych
badaniach krajobrazów
Introduction
A landscape is a complex system of natural, social and cultural processes affecting social ties, shared identity as well as culture. Social structures, knowledge and experience
are projected into space, which reflects back on them. The material and social context
of a landscape is complementary as well as synergistic, therefore, it is appropriate to
study a landscape in an interdisciplinary manner using various techniques, methods
and tools of ethnographic research.
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In a narrower sense, we can perceive a landscape as a collection of various places
that appear and are categorized in ethnographic research in the present as well as
the remembered world of those who tell its stories. Categorization is present in all
human perception. It is categorization and classification that mediate and process our
experience. Through categories, we perceive, understand and organize our individual,
social and physical space. Categories are defined by our joint conclusions about the
similarity of things, their qualities and similar experiences (Lakoff 1990: 19). If we
want to know how people think about the landscape that surrounds them, how they
perceive it, how they divide the various places in it, and how they orient themselves in
it, structured methods of data collection based primarily on the analysis of semantic
domains can help us generate the required data.1 In order to better understand such
data and at the same time present them in a user-friendly format, it is desirable to
try to visualize the obtained results2.
In ethnographic research, we produce data that can have certain spatial characteristics; they can be localized and further processed using various Geographic
Information Systems (hereinafter GIS) tools. Ethnographic data contain, whether
intentionally or unintentionally, information that refers to specific locations, places
or areas in the terrain, and the various items of the semantic domain related to the
landscape can thus be presented in the form of a map. We treat maps and visualization
through them as researchers’ tools for understanding space and tools for encoding the
actors’ image of the world. The maps in our research are fully created by researchers
based on actors’ descriptions and categories, so they are more visualization tools than
intellectual technology (in terms of Nicholas Carr 2010).
In this article, we will present how, using the example of research studies connected
with the perception of a landscape, some structured methods of data production
used primarily in cognitive anthropology3 can be applied along with the possibilities
of data analysis visualization using geographic information systems4. We will show
the process of working with data gained by qualitative techniques and transferred,
using semantic domain analysis, to the GIS interface, and will outline the room for
1

In this context, we deliberately present methods of “data production”, because part of the researcher’s
personality, their knowledge, methodological and theoretical background are so significant in anthropological research (or, more precisely, so critically reflected compared to other scientific disciplines)
that we cannot speak of mere data “acquisition” or “collection”. As we like to tell our students: “Data
are not like raspberries, hanging from a branch. Data come into existence in our hands; it is an active
process” (Toušek 2012).

2

The text is based on two previously published science popularization texts: 1) G. Fatková, Data v antropologii I.: Strukturované metody vytváření dat (Fatková 2015); 2) T. Šlehoferová, Antropologická data
v prostředí Anthropac a GIS (Šlehoferová 2015).

3

The processing of data using the concept of cultural or semantic domains is conducted in the free
Anthropac software application (Analytic technologies).

4

In this case, the data were processed using the ArcMap 10 software.
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interpretation opened up by such a multi-level approach using various tools. Although
we subjected the described procedures to pilot verification in our own research, the
connection of the presented methodological approaches is still open to scientific
discussion and mainly further experimentation.
The study of semantic domains and the analysis of a cultural consensus
Structured techniques differ from unstructured ones in that they acquire data from
informants based on them completing a “task” which usually does not take long,
and are thus much less time-consuming than unstructured techniques. However,
it cannot be said that data generated this way are of better quality; it is always
desirable to have these two types of techniques complement each other in research.
When the focus of our interest is on a landscape and spatial aspects of culture, in
a short amount of time structured methods can provide us with a solid set of data
most often bearing witness to the actors’ perception of space, the significance of
the various spatial components as interpreted by the actors, and lastly also to the
degree of agreement between actors and the diversity of their knowledge of space
or spatial processes. On top of that, informants usually enjoy engaging in these
techniques, as they take on the form of a kind of children’s game and make them
think about ordinary questions using interactive tasks.
Susan Weller considers structured interviewing a technique which in research
design comes second after unstructured mapping of relevant topics and domains
(Weller 2014: 353). The majority of the techniques analyzed below are based on the
concept of semantic (or also cultural) domains. When analyzing semantic domains,
we are interested in how people in a group think about phenomena which from an
emic perspective they classify as belonging together or being similar, i.e., what are
the domains with the help of which they classify the world, what entities fall under
them, and to what extent people agree on this mainstream division. Domains may
include all sorts of things: a group of elements that are tangible and observable
(such as trees, animals, medicinal plants, edible crops, places in a landscape, etc.) or
a purely conceptual set of elements (such as occupations, emotions, activities, relational terms, properties, causes, transitions, etc.). Methods mapping these domains
were elaborated mainly in the field of cognitive anthropology and subsequently also
applied to areas such as market research or medicinal anthropology. As the human
mind to a certain extent classifies all spheres indiscriminately, this field of view can
also be used in the study of space and landscape, particularly if we follow on from
the studies of psychologizing geographers striving to capture the actors’ perception
(Fagerholm et al. 2020; Komossa et al. 2020).
The technique of freelisting and classification techniques can help us determine
not only what items belong to a domain, but also reveal the domain’s structure
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and the relative significance of the various elements within a domain. The ideal
follow-up technique is cultural consensus analysis, which additionally tells us to
what extent informants agree on the composition and classification of a domain. We
can thus discover a consensus area, but also any variability within a group. It can
reveal the so-called community experts on the given problem or semantic outsiders. Cultural consensus analysis can also serve as an ex-post check of the task we
have formulated and the coherence of the observed population. The combination
of freelisting and classification techniques is sufficiently described and applied in
other texts (Borgatti 1994; Weller 1998; Bernard 2000; Gravlee 2005; Weller 2007),
much more so in the so-called “ethnoscience” fields which developed under the
heading of cognitive anthropology and is connected mainly with the wave of the
so-called “New Ethnography”.
Apart from data on the various domain items, the technique of freelisting can also
tell us much about the cohort of informants itself. This set of formalized techniques is
called “the cultural consensus model” (Romney et al. 1986) or “the cultural competence
model” (D´Andrade 1995) and maps out the competencies of informants in terms of
their knowledge of the semantic domain. Weller and Romney (1988) further dealt
with the question of how many informants we need to acquire valid and reliable
data from structured interviews. 99% of data on a semantic domain is provided by
as few as ten informants with an average cultural consensus competence index of
0.7, which is a very realistic situation if we choose the question and the sample well.
The size of the sample obviously also depends on how general or specific the posed
questions are (for details, refer to Fatková 2014).
Freelisting
The method of freelisting is used for a general mapping of a domain (delimiting its
contents and the inner hierarchy of its elements). By way of subsequent cultural
consensus analysis, we can ascertain to what extent knowledge of a cultural domain
is shared and how deep this knowledge is among the various informants. Using this
simple technique, it is possible to generate data on the individual listed items as well
as on the people who have listed them (Quinlan 2005: 7). When using this technique,
we ask our informants to name all the elements of the given domain, for example,
“List all the places in your surrounding area that you associate with your childhood.
Any places that you remember.”
Ideal for these purposes are domains consisting of categories that are easy to
express verbally, that is, domains whose contents are part of the informants’ active
vocabulary (Quinlan 2005: 3). Another thing that is ideal for further processing is if
the individual domain elements can be expressed using a single word. If a domain
is made up of phrases, the researcher will need to go through the difficult task of
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standardizing individual phrases that in different informants’ formulations can refer
to one concept (Weller and Romney 1988: 15).
Quinlan (2005) identified three premises that this method is based on:
1.

The sequence of the listed items reflects their level of importance, familiarity or
prototypicality in the given domain (items listed earlier are more central within
the domain).

2.

The degree of knowledge of a domain is individual. Individuals with profound
knowledge of the researched domain list more items than those who are less
familiar with it.

3.

Items in a domain are generally locally specific (a tree domain will be dominated by coniferous trees in a cold climate, but in warmer areas citrus trees
will dominate).

The freelisting method has a number of advantages. It is fast, quantifiable, but at
the same time is a good springboard for qualitative research. Despite its extreme
simplicity, it is capable of collecting data from a large sample of informants in
a short period of time. The advantage of this technique is that it does not require prior expertise in the particular domain on the part of the researcher, and
is suitable for the initial stage of research in a new environment (Quinlan 2005:
3–4). This technique makes accessible the applied emic concepts in the context
of other emic concepts.
The freelisting method can be applied either in writing (when we get the informant
to make a list of items) or orally (a task is given and the interviewer writes down
the list of items). The interview should always be conducted in the form of tasks:
“List all the XY (e.g., nearby villages, points of interest in the surrounding area, etc.)”.
The answer should ideally exhaust the informant’s knowledge of the given domain,
i.e., they should list all the items of the given domain that they know, which they
commonly use, or which are considered part of the domain (depending on the
formulation of the research problem).
Devon D. Brewer (2002) offers several techniques for prompting informants
in the event that they cannot remember any item in a domain. The first one is
a non-specific prompt consisting of a question like: “What other items can be found
in XY?”. Another technique is going over the list. If the list is not written by the
informants themselves and they cannot see it in front of them, we can read it to
them so they know which items have already been listed. Reading the list can cause
associations with other, unlisted items. The last technique is the use of the listed
items as a stimulus for others (e.g., You have mentioned forest management. Can
you think of anything else in the domain of entities transforming the surrounding
landscape?). In another publication, Brewer et al. (2002) add another two similar
techniques, so-called redundant questioning, which consists in repeating the question in other words, and probing for an answer using an alphabetical stimulus, i.e.,
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going through the individual letters of the alphabet with the motivation that the
letter might cause another association (e.g., Can you think of any such entity which
starts with the letter “C”?).
Freelisting can be used in research on a one-time basis to map a domain, or
researchers may use the method of successive/multiple freelisting, which consists
in several steps of listing joined in one interview. This is usually used for mapping
the organization of various sub-categories within one domain and it can also map
domains in immediate semantic proximity (Ryan et al. 2000).
Classification study
Classification study is a term used by Susan Weller (2014). Tasks given to informants
are based on the elimination (triads) or pilesorting of items in a domain. The following three techniques are most commonly used in classification studies: a) paired
comparisons, b) triad tests (triads), or pilesorting. In paired comparisons, we work
with a list of pairs and ask respondents to circle the item in each pair which better
corresponds to the set criterion (e.g., “In each pair, circle the word that in your view
better fits in the sphere of nature” or “do you feel safer in place X or Y?”). In the
triad technique, we also start with a list of entities that are combined into original
triads (e.g., the Anthropac software can generate a questionnaire with triads). We
ask respondents to cross out the item in each triad that least fits in the group.
Unlike paired comparisons, there is no need to set an external criterion and the
informant evaluates the various items based solely on their similarity/dissimilarity
or connection or lack thereof.
In the pilesorting technique, respondents sort a set of cards (with words or images)
or objects whose classification we want to determine. Each card or object must be
numbered for the sake of record keeping in the Anthropac software application. The
respondent sorts the cards (or physical objects) based on their similarity, either on
a one-time basis (free pile sorts) or in multiple steps (multiple pile sorts) (Bernard
2000: 272). For certain types of research problems, so-called successive pilesorting
is used. After the initial sorting, we ask respondents to further sort each pile based
on more detailed classification principles (discussed further in Boster 1994).
The methods of paired comparison and even more so the method of triad tests
are intended for small sets of items. The advantage of these two techniques is their
similarity to the type of tasks which we are used to from school. Informants do not
usually hesitate and immediately complete the task, which they find clear and easy
to understand. The pilesorting method is less understandable for respondents and
the undefined division criteria can surprise them. Unless it is a domain which a respondent is used to thinking about analytically, they find the task of sorting cards
or items very vague.
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Working with data in Anthropac software5
Data produced based on the analysis model of so-called semantic domains can be
processed using the Anthropac software application developed by Stephen P. Borgatti6.
Freelisted data may also be processed using the add-in for Microsoft Excel (FLAME)
(Borgatti 2015). Although we will present data produced with the freelisting method,
we will stick to using the Anthropac software, which from the point of view of modern
technologies is an outdated application of the MS-DOS type; however, we could not
do without it if we wanted to expand the research by additional classification study
techniques. In this sense, the Anthropac software presents a unique tool applicable
in ethnographic research for the analysis of semantic domains.
The set of field data can be imported in the form of a text file into the ANTHROPAC
software and analyzed using the FreeList tool. The result of the import is a table
showing the frequency of the various items (FREQUENCY), their frequency expressed
as a percentage (RESP PCT), the average ranking of the term in the informants’ statements (AVG RANK) and the Smith’s index (Smith’s S) – see the figure below.

Fig. 1.
A view of data acquired from freelisting following their import into the ANTHROPAC software

5

A big thank you goes out to our colleague Dr. Daniel Sosna, who acquainted us with Anthropac, purchased its first version and subsequently trained several generations of students in how to work with
this software. Thanks to him, a number of high-quality theses could come into existence, e.g., Anna
Becková’s master’s thesis, in which the student created special software for creating similarity matrixes
(Beckova 2015).

6

For more information about the program, refer to http://www.analytictech.com/anthropac/anthropac.
htm, where the various versions of the software are freely available for download. A comprehensible,
detailed description of the basic use of the Anthropac software, including images for illustration is,
apart from its creator’s user guide, also available in the Cognitive Anthropology Lab Book (available
from: http://bierdoctor.com/downloads/EmileeLabBook.pdf).
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An important output of the FreeList analysis is the frequency of each item mentioned by respondents. Another important indicator is the so-called Smith’s saliency
index, which expresses the significance of a particular item in the domain. This index
takes into account the frequency of the given item in the respondents’ narrative as
well as the order in which the informant lists the places. Unlike mere frequency, it
emphasizes the significance of items in the cultural domain and draws attention to
items which subsequent analyses should focus on (Smith 1993). Data can be viewed
and further processed (e.g., to identify informants who stand out in the observed
population, or to prepare materials for the pilesorting method).
It is necessary to realize that in most domains, items that are mentioned only once
cannot be included in the shared cultural domain. A cultural domain has a so-called
core-periphery structure – a certain central set of items that were repeated by most
informants and a peripheral set of items that were listed only by a few informants or
a single one (Gravlee 1998). A set of individual items is interesting in and of itself; it
corresponds to the knowledge of individual informants and also shows how familiar
the informant is with the particular domain (e.g., in research into a landscape and its
points of interest, the responses by informants actively engaged in hiking will include
a much larger set of items, including less familiar places, than those of other informants).
As the theoretical concept of a cultural domain puts an emphasis on it being shared
within the observed population, these rarely shared items need to be eliminated
from further analyses. Using the ANTHROPAC software, it is possible to generate the
so-called item by item similarity matrix, which is a table in which each of the listed
items is related to each next listed item – this allows us to see how many times each
item is found on the same list from a particular informant as another item, with the
figure indicating the “similarity” between the two items, i.e., how many times these
two words appear on the same list.

Fig. 2.
Similarity matrix in Anthropac
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This matrix can help us identify the core/periphery partition (Borgatti-Everett
2000), particularly if we use additional Anthropac tools – Multidimensional Scaling,
which can help us visualize the item by item similarity matrix in a two-dimensional
space, which often reveals the core-periphery structure.

Fig. 3.
Visualization of data in a core-periphery structure

Anthropac is a unique and as far as we know the only available software application for processing complex analyses of cultural (or semantic) domains. However,
one cannot expect its output to be of high graphic value. Moreover, this software has
seen very little development since the 1980s. Since then, requirements in terms of the
visual aspect of result presentation have significantly increased and researchers cannot
avoid secondary processing of research results using another software application.
If individual elements of a domain refer to specific geographical places, the resulting
data can be localized (e.g., using GPS coordinates), visualized and further processed.
In our research, we imported the data into ArcMap 10 and worked on their spatial
visualization, which would be difficult to achieve without formalized data collection.
Semantic domain analysis, geographical information system
and ethnography
From the wide range of methods of data production for analyzing semantic domains,
the most widely used and most commonly known is the technique of freelisting, which
serves the purpose of initially mapping the contents of a conceptual field. The application of GIS technologies has also recently been adopted across scientific disciplines.
GIS technologies are considered to be a very useful tool in mixed research design and
are no longer limited to displaying quantitative data. In current landscape and spatial
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research bordering geography and ecology, the combination of freelisting and GIS has
been successfully applied, for example, in a study by a team led by Nora Fagerholm
(Fagerholm et al. 2020). However, in this case the results of freelisting were used only
to complete the geographic context of data generation (i.e., what type of landscape
the respondent lives in and how it affects his responses). Another example is Franziska
Komossa and her team (Komossa et al. 2020), who aim to improve our understanding
of how various methods differ in their capacity to capture data on outdoor recreationists’ preferences. The authors applied both direct engagement methods in the form
of interviews (incl. participatory mapping, freelisting and quantitative photo ranking)
and indirect engagement methods (incl. analyzing social media content). Two of the
methods applied to gather information on landscape preferences, namely freelisting
and social media user tags, were able to capture attributes related to the social and
cultural appreciation of landscapes, including sensory qualities of a landscape or sense
of place. But freelisted data depict higher term frequencies in this category compared
to social media photos and user tags (Komossa et al. 2020: 7–8). Both studies draw
inspiration directly from cognitive psychology (not from anthropology, where specialized software has been developed to process data generated using these methods).
In ecology and geography, the method of freelisting has been used since 2014 (Bieling
2014) and has so far maintained its popularity.
The method of freelisting is also commonly used in applied archeology (Balée,
Nolan 2019) and human ecology (Stara et al. 2015). Using the technique of freelisting,
Balée and Nolan (2019) are trying, for example, to determine the possible location
of archeological sites in the Amazon’s virgin forest. The spontaneous recognition of
species in different landscapes by the use of freelisting is indicative of traditional
knowledge and its potential implication for the identification of archeological sites
(Balée, Nolan 2019: 372). Wartman engages in a more general reflection on categories
in which we understand space (Wartman et al. 2015). Using the method of freelisting
applied to an open landscape, the semantic domain is mapped with the question:
‘What is there for you in a landscape?’ Another field which often applies the method
of cultural domain analysis is food studies (e.g., Sorts 2017).
Within complex mixed research design, the method of freelisting along with GIS
processing of spatial data is also found in medical research. For example, an interdisciplinary team from Pennsylvania, USA (Keddem et al. 2015) uses this combination in
their research of asthma. They treat asthma as cofluenced by environmental factors.
Their aim was to understand neighborhood influences on asthma control in a low-income, urban community and describe findings that blend responses to participant
interviews with geospatial analyses. In their research, the authors refer to the development of the theory of semantic domains and the methods of their analysis in
anthropology and, like us, use the Anthropac software to process the results. What
makes this research interesting is that the data acquired using the freelisting method
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were, just as in the research presented in this article, further stratified according to
demographic characteristics. The researchers wondered whether the definition of
a domain will vary between the various age groups. Based on topics arising from
the freelisting data analysis, urban space data were sought, particularly regarding
vacant properties, illegal dumping, parks, tree canopy, aggravated assaults, and theft.
In terms of the risk of asthma, suburbs with a risk of an increased incidence of this
condition (parts of town with high population and vegetation density, or those with
an increased crime rate) were identified. GIS tools were used not only for visualization,
but also for modeling the intensity of various spatial characteristics with respect to
the risk of asthma.
The connection between GIS and ethnography can be referred to using the special
term “geo-ethnography” (Matthews, Detwiler, Burton 2006). This term refers to the
fact that data containing certain spatial characteristics are naturally encountered
in various ethnographic research studies and their data analysis and interpretation
may take advantage of possibilities offered by GIS. GIS can prove itself useful in any
type of anthropological research where the research problem has a spatial dimension,
with “space” being de facto an integral part of every individual or society as such. GIS
can be used not only in theoretical anthropology, but also provides tools applicable
for practical purposes.
GIS can be used for mapping a territory from the perspective of the actors living
there; for example, specifying places used for acquiring sustenance (hunting grounds,
laying traps, fishing spots, places where crops are collected, etc.), while these types of
data can, among other things, be used for practical purposes, including local natural
resource planning, community planning, integration of traditional knowledge in the
process of tribal decision-making, etc. (Mac Chapin et al. 2005). Another possibility of
applying GIS is the research of urban areas, for example, research focused on the observation of spatial changes in the crime rate in the border region of Öresund, Denmark,
and Malmö, Sweden, in 1998–2001 in connection with the opening of a bridge in
July 2000 connecting Copenhagen and Malmö. GIS-assisted mapping revealed the
importance of the new bridge in smugglers’ routes as well as the changes in spatial
distribution of crimes committed (e.g., as a result of the increase in the number of
cars parked in the vicinity of the bridge, there was a rise in car thefts, and there was
a change in the places with the highest number of sexual harassment cases, public
order offences and personal theft cases, etc.) (Ceccato, Haining 2004).
GIS can also be applied in research in which data are collected using a variety
of structured and localized mental maps. One such example is research into the
creative potential of the city of Darwin and its connection with other urban space
characteristics. Informants, i.e., those who made a living by creative activities (actor,
director, architect, artist, designer, choreographer, curator, dancer, filmmaker, producer,
musician, photographer, tattoo artist, and others) were given basic (“blank”) maps,
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in which they indicated their responses, which could subsequently be georeferenced.
The informants’ responses led, among other things, to the creation of a map of creative
inspiration which depicted the answer to the question: Where do you go in search of
creative inspiration? This innovative way of processing data was used not only for the
analytical stage of the research, but also as the basis for presenting research results
to groups of stakeholders (Brennan-Horley, Luckman, Gibson, Willoughby-Smith 2010).
The application of these techniques and methods in our research is thus not innovative in the use of freelisting or GIS, but in their specific joint application. Similar
to Shimrit Keddem (Keddem et al. 2015), we would like soft qualitative data to be
the foundation for creating visual outputs, such as maps. We consider qualitative
data a significant part of all data produced and in line with the cultural anthropology
tradition we cannot imagine research without them. At the same time, we want to
present the map not only as a tool for presenting results, but also as a tool to analyze
and reflect on them. This creates room for interdisciplinary cooperation (particularly
with fields such as geography and ecology, which so far have developed their research
techniques independently of anthropology).
Research into the distribution of important places in a landscape
using the freelisting method and GIS tools
Over the course of a 3-year project (2012–2014), our research team focused on the
identification and presentation of forms of treating a landscape area that took place
in the 20th century in the Pilsen Region in connection with political transformations,
technological innovations and ways of spending free time7. Two rural locations of
differing population and landscape configurations were chosen for the case studies
(the more centrally located town of Bušovice, typical for the extensive agricultural
use of its surrounding areas and its stable population, and the border town of Lesná,
located in the forested border area, typical for its dynamic changes in population in
the past half a century).
Researchers attempted to capture the domain of important places and localize
the individual places on maps. To map the emic adoption of a landscape by covering it
with places of significance, we utilized in-depth interviews as well as structured interviewing based on the formal model of semantic domain analysis, using the method of
freelisting. The aim was to determine the contents and extent of the domain and the
degree of consensus among the various participants. In the case of the border town
of Lesná, we wanted to examine the common stereotype about post-WWII settlers,
7

This part is based on data generated within the project by the Department of Anthropology at the Faculty of
Philosophy and Arts at the University of West Bohemia: “Settlement and landscape areas as a reflection of the
cultural heritage and memory of a nation” (č. DF12P01OVV008); for more information on the project, refer to
http://www.antropologie.org/cs/sidelni-a-krajinny-prostor-jako-soucast-kulturniho-dedictvi-a-pameti-naroda.
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who are said to lack ties to the local countryside and respect for it. The informants
were asked to list all the important places in the surrounding area8. The schematic map
used during the interviews served mainly to elicit and facilitate informants’ spatial
orientation. Interviews also included the collection of sociodemographic data (age,
length of residence in the location, employment, gender, etc.). A total of 51 in-depth
interviews were conducted (27 in Bušovice, 24 in Lesná). The freelisting method was
used in an approx. one-hour in-depth semi-structured interview focused on the thematic areas of the individual’s configuration of the sense of landscape, the memory
and story of the landscape, negotiating the sense and decision-making processes in
the landscape, public and private space and its perception at present and in the past.
Apart from data regarding the cultural domain of important places, a large number
of other types of data were also collected.
If we take a closer look at the selected
data, we see that in the Lesná location
informants listed a total of 57 different
places in the categories of military structures, natural heritage sites, surrounding
villages, former villages and homesteads,
crosses, chapels, churches, castles and
other structures (mill, memorial, stone
cross, gamekeeper’s lodge, and others),
with 28 places specified for the purpose
of defining the shared cultural domain

Fig. 4.
A localization of researched villages Lesná and Bušovice

(the first 10 of which are listed in Table
1 below), i.e., places that were listed by

at least two informants, while the remaining places were only mentioned by one
informant. It is the places that were listed by more than one informant that can be
considered places creating the core-periphery structure of a shared cultural domain,
with the most frequently listed places found in the very core of the cultural domain
(cp. Gravlee 1998). The collected data were synthesized using the Anthropac 4.0. software, the result being a list of the places ordered according to their salience (Smith’s
index), expressing not only their frequency, but also their so-called salience (the order
in which they were listed by informants)9.

8

In most cases, the questions had to be specified as to what type of places the researchers were interested in (“places you like to go to”, “places of personal significance to you”, “places you associate with
certain memories”). According to a recommendation by Brewer (2002), the informants’ memory was
stimulated using a recap of the places already listed and showing them on a schematic map, on which
they were marked. In some cases, when the location was not clear, the locations were marked on the
map by the informants themselves.

9

This paper will display described methodologies on data only from the border town Lesná.
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Fig. 5.
An example of a graphic representation of data – important places in a landscape based on
frequency (excl. the value of 1)

Fig. 6.
An example of a graphic representation of data – important places in a landscape based on
the salience index (excl. the value of 1)
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The various elements of the semantic domain referred to spatial attributes, therefore,
the formalized data could be localized (among others using GPS), visualized in ArcMap
10 and further analyzed. The individual elements (salient places) were depicted on a map
based on their frequency (except for the value of 1), salience (the so-called Smith’s index),
and the distinction between the informants’ attributes (e.g., male, female, senior, young,
etc.). The result of this synthesis was a group of places of significance characterized by
the informants’ consensual agreement. This was followed by the interpretation stage,
in which the formally defined semantic domain of places of significance was reflected
on using data acquired through less formal techniques – particularly semi-structured
interviews, informal interviews and guided tours with local residents.
The various studies connected with the research analyzed how individuals conceptualize the surrounding landscape based on the informants’ selected attributes (e.g., according
to gender - Fatková and Zíková 2014), or on the role of the studied population’s religious affiliation in their relationship with the surrounding countryside (Bušovice – mostly non-religious, Lesná – mostly Eastern Orthodox Christians) and how the various places in the
countryside are named and renamed within the process of discourse encounters (e.g., the
post-WWII elimination of German toponyms – Fatková and Zíková 2013). In the presented
research, the freelisting method helped lay out the conceptual field, in which researchers
subsequently applied various more or less non-formalized methods of data collection.
Figure 6 represents important places from the perspective of research participants
in the Lesná location and the surrounding area. The graphic representation of the data
is based on Smith’s salience index. In this respect, the most salient, collectively shared
places are connected with border protection (the former Havran radar tower, the village
of Stará Knížecí Huť, and the base of the Stoupa military company) or natural sites
(fish pond and the remains of the former village of Kulm, a large spruce tree called The
Prince of Spruce, or the Podkovák nature reserve). Places of medium significance are
the current villages as well as the former villages and settlements that ceased to exist
in connection with events following 1945 (Milíře with its church, Kollerova Huť, Žebráky,
Heldrot, Bažantov), and also crosses, churches as well as pilgrimage sites (U kapličky,
Church of St. Anne). The most significant collectively shared places are located in the
strip of forest in the direction of the Czech-German border. The landscape to the west
of Lesná in the direction of the town of Tachov is not exactly full of places of significance. The alleged absence of a bond with the countryside on the part of residents who
moved to the border region after the war was not confirmed. Their salient places are
located in the uninhabited border region, where their bond with the landscape does
not spatially intersect with that of the old Czech residents. The difference between the
old and the new residents in terms of their relationship to the landscape is apparent.
The question remains to what extent the relationship of a relatively small number of
new residents differs from that of the original, very large population of the German
enclave that was driven out of the region after the war.
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Fig. 7.
An example of a graphic representation of data – important places in a landscape based on
the responses of individual informants

Fig. 8.
An example of a graphic representation of data – important places in a landscape based on
informants’ attributes (male and female)
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Spatial data visualization allows us to look in a different way at the responses of
individual informants. In this case, the figure depicts places based on how the various
informants spoke of them, or more precisely, whether these places appeared in their
responses or not. In this graphic representation of data we can, among other things,
identify isolated informants (in this case, informants R22 and R11) whose responses
hardly match those of other informants.
Figure 8 presents places of significance in Lesná and the surrounding area
based on the responses of men and women. From the analyzed data set, it is clear
that there is a specific set of places listed almost exclusively by men. These places
are primarily connected to WWII events or the border area and its protection by
the military. Other sites in the Lesná area listed mostly by men included places of
generally recognized historical or natural value. On the other hand, women often
listed places that are associated with activities usually done by women alone, e.g.,
places where they pick blueberries, go mushrooming, go for walks, or places associated with their memories or where they play with their children. The location
also features a large number of gender-indifferent places. The data visualization in
ArcMap helps us think about the gender differences in adopting a landscape, which
in this case appear to be significant. GIS in this particular case is applicable not only
for the purpose of data visualization, but is also helpful in their interpretation, e.g.,
in relation to the collectively adopted places displaying gender identities or the

Fig. 9.
An example of a graphic representation of data – important places in a landscape based on
the informants’ attributes (age)
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Fig. 10.
The spatial domain of salient places according to men and women

Fig. 11.
Commonly used minor place-names – the map depicts the names of places for
which there is agreement by a minimum of 2 informants and which could be localized
in the landscape

70

Gabriela Fatková / Tereza Šlehoferová

Structured methods of data production and their visualization using GIS…

identification of gender-indifferent places that are part of a jointly shared vision of
a landscape (see Zíková, Fatková 2014).
ArcMap allows data to be further visualized in connection with various attributes,
for example, the informants’ age (see Fig. 9), their occupation, place of birth, etc.
These options provide us with a spatial view of acquired data, allows us to ask new
questions and further interpret the acquired data.
Selected tools of the ArcMap 10 software can also serve for the purpose of data
processing and their subsequent interpretation. When analyzing places of significance
in a landscape, the Directional Distribution tool can create a spatial domain of salient
places from the male or female point of view (see Fig. 10), with the resulting ellipsis
taking into account the average distribution of the places of significance in space
and also taking into account the salience of the place derived from its frequency in
responses based on the informants’ gender. This graphic representation of data makes
it clear that with respect to this case, there is a surprisingly high level of consensus
between male and female respondents – there are no major differences between
men and women in terms of the distribution of shared places.
ArcMap also makes it possible to work with a variety of other types of data which
were collected, for example, using less formalized methods (semi-structured or unstructured interviews, participant observation, guided tours, etc.). Figure 11 displays
on a map current minor place-names that were used during interviews with individual
informants.
Discussion
The advantage of using GIS to process ethnographic data of a spatial nature is undoubtedly the possibility of visual presentation of the data, which can serve, for example, for
the purpose of revising existing research methodology or as the basis for subsequent
individual or group discussions with informants about the data. Data visualization also
offers other possibilities, particularly in the area of popularization of research results
(in the case of our research, these techniques proved to be suitable tools to generate
material for exhibition purposes) and applied social science research, in which the
research contracting authority may find spatial visualization of data a more suitable
form of presenting research results than a research report or a mere presentation
of data. In this respect, suitably visualized data can be useful when it comes to the
application of scientific discoveries in practice, e.g., in presentations of proposals of
prospective developmental measures to public policy makers, representatives of state
administration, memory institutions, etc., as it makes the outcomes of academic
research easier to understand and more structured, they have a greater impact and
can be incorporated into applied practice more easily (comp. Aldenderfer, Maschner
1996; Willigen 2002; Matthews et al. 2006).

71

Gabriela Fatková / Tereza Šlehoferová

Structured methods of data production and their visualization using GIS…

Conclusion
Using the techniques of formalized interviewing, it is possible to create a cognitive
model of an adopted landscape from the actors’ point of view. By analyzing individual components of a given semantic domain (utilizing the ANTHROPAC 4.0 software
application), a model of salient places in a landscape of the observed population
can be created as a unit of shared group consensus. The cultural domain of shared
places of significance represents collectively shared ideas of the participants which
are manifested in space (creating so-called sites of memory) and become a field for
symbolizing a local identity. The aforementioned examples indicated how, for the
purpose of the local actors’ perception of the landscape, researchers can utilize visualization and GIS tools (in our case, ArcMAP 10), which, although considered a domain
of formalist approaches, help map out spatial characteristics even at a symbolic level,
which does not necessarily need to overlap with geographic borders and may exhibit
a high degree of variability and fluidity. Using GIS tools, it is possible to develop a model
of which places in the landscape are viewed as important in the collective memory
of its residents, and how the choice of certain landscape components transforms in
relation to the informants’ other characteristics.
In this context, it is important to realize that the presented examples are based on
the analytical stage of the research, which needs to be followed by an interpretation
stage. Within the data interpretation stage, it is also necessary to place great emphasis on other findings acquired using less formalized methods (semi-standardized
and non-standardized interviews, participant observation, etc.). Data visualization
and their graphic representation in space using one of the GIS tools offers us, among
other things, a useful methodological tool providing hindsight of the data themselves
and their production – data visualization generates new questions, connections and
suggestions for interpretation as well as further research; the overlap of analyses
offers a new point of view and different possibilities of interpretation, which other
methods and techniques based primarily on textual analyses cannot provide. In this
respect, it can be assumed that the analytical potential of GIS for qualitative ethnographic research is significant and not fully utilized.
Relevant interpretation and calibration of data requires their triangulation (data
collection using various types of qualitative and quantitative methods) or the bricolage
approach, which in the given case is a necessity, as the maximum potential of GIS
for ethnographic research can be achieved only through a combination of variously
formalized techniques and methods (from unstructured to structured ones) within
data production and their analysis and interpretation.
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Summary
In this article, we present how, using the example of research studies connected with the perception of a landscape, some structured methods of data production used primarily in cognitive anthropology can be applied along with the possibilities of data analysis visualization using
geographic information systems. We show the process of working with data gained by qualitative techniques and transferred, using semantic domain analysis, to the GIS interface, and outline the room for interpretation opened up by such a multi-level approach using various tools.
Although we subjected the described procedures to pilot verification in our own research, the
connection of the presented methodological approaches is still open to scientific discussion and,
above all, to further experimentation.
Keywords: landscape, structured methods of data production, GIS (geographic information system), ethnographic research

Streszczenie
W artykule prezentujemy zastosowanie niektórych strukturyzowanych metod wytwarzania
danych, używanych przede wszystkim w antropologii kognitywnej, równolegle z metodami wizualizacji danych za pomocą systemów informacji geograficznej (GIS) na przykładzie badań związanych z percepcją krajobrazu. Omawiamy proces opracowywania danych uzyskanych techniką
jakościową i przeniesionych za pomocą analizy domen semantycznych do interfejsu GIS oraz
definiujemy możliwości interpretacyjne, jakich dostarcza zastosowanie tak wielopoziomowego
podejścia i zróżnicowanych narzędzi. Opisane w artykule procedury zostały wstępnie zweryfikowane w badaniach własnych, lecz powiązania między opisywanymi w artykule podejściami
metodologicznymi powinny stanowić przedmiot dalszej dyskusji naukowej, a przede wszystkim weryfikacji doświadczalnej.
Słowa klucze: krajobraz, strukturyzowane metody wytwarzania danych, system informacji geograficznej (GIS), badania etnograficzne
Translated by K. Michałowicz
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Dynamika krajobrazu
poniemieckich wsi w Polsce
centralnej. Eksperyment
kartograficzny
The dynamics of the landscape of post-German villages
in central Poland. A cartographic experiment

Inspiracje
„Mapa jest bardziej interesująca od terytorium” – to nośny, prowokacyjny cytat z Mapy
i terytorium (Houellebecq 2011). W powieści Michela Houellebecqa stanowi on tytuł
wystawy artysty fotografa Jeda Martina:
Wejście do sali przegradzała wielka plansza z dwumetrowymi przejściami po obu stronach, gdzie Jed wywiesił dwa fotogramy jeden obok drugiego: zdjęcie satelitarne zrobione w pobliżu szczytu Grand Ballon pod Guebwiller oraz powiększenie mapy „Michelin
Departamenty” z tego samego miejsca. Kontrast był uderzający: na ujęciu satelitarnym
widać było tylko mniej lub bardziej jednolitą zieloną plamę z rozsianymi gdzieniegdzie
niebieskimi kropkami, natomiast na mapie pojawiała się fascynująca plątanina dróg
lokalnych, szlaków krajobrazowych, punktów widokowych, lasów, jezior i przełęczy.
Nad oboma fotogramami widniał, wypisany wielkimi czarnymi literami, tytuł wystawy:
MAPA JEST BARDZIEJ INTERESUJĄCA OD TERYTORIUM (Houellebecq 2011: 69–70).

Fascynacja mapą u Martina miała swój przypadkowy początek w drodze na pogrzeb
jego babki:
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Na prośbę ojca, który podjechał zatankować, Jed kupił mapę Michelin departamentów
Haute-Vienne i Creuse. I właśnie w tym momencie, rozkładając mapę o dwa kroki od zapakowanych w celofan kanapek, przeżył drugie w swoim życiu odkrycie estetyczne. Mapa
była niezwykła; doznał takiego wstrząsu, że ogarnęły go dreszcze. Nigdy w życiu nie widział
czegoś równie wspaniałego, równie pełnego emocji i znaczenia jak ta mapa Michelin departamentów Haute-Vienne i Creuse w skali 1:150 000. Esencja nowoczesności, naukowego
i technicznego pojmowania świata, łączyła się w niej z esencją życia zwierzęcego. Rysunek
był finezyjny i piękny, absolutnie klarowny, z ograniczonym kodem kolorystycznym. Ale
w każdym z miasteczek i w każdej z wiosek o nazwach zapisanych w różny sposób, zależnie od ich wielkości, tętniło, buzowało życie dziesiątek istnień ludzkich, dziesiątek lub setek
dusz, z których jedne zasłużyły na potępienie, inne na życie wieczne (Houellebecq 2011: 45).

Kontemplacja kartografii będąca udziałem bohatera powieści Houellebecqa, przeczy potocznemu doświadczeniu, w którym to terytorium jest bardziej interesujące
od samej mapy. Turystyka rozwija się, ponieważ człowiekowi nie wystarcza podróż
palcem po mapie. Prawdziwy włóczęga, flâneur, podczas swojej przechadzki w ogóle
nie potrzebuje mapy, błąka się i wałęsa bez planu lub chodzi po czyichś śladach
(Brzozowska 2009: 11–31; Solnit 2018: 5–29). To idea przemieszczania się zrodziła
potrzebę mapy (Solnit 2018: 16) – która od Mappae mundi do fotografii satelitarnej
(Pellegrino 2009: 35) czyni pielgrzymkę, podróż, transport i inne mobilne dziedziny
życia prostszymi – a nie na odwrót. Obiektywna poetyka kartograficzna różni się jednak od ludzkiego, subiektywnego doświadczenia przestrzeni (zob. Kaczmarek 2016;
Madurowicz 2019). Z jednej strony, mapy fizyczne ignorują historię i upraszczają
prawdziwą geografię, a na mapach politycznych „państwa przypominają kolorowe
ręczniki rozłożone na niebieskim oceanie” (Schalansky 2013: 8). Z drugiej strony, język kartografii – „decydując arbitralnie, czy danych kilka drzew jest już lasem albo
czy pewien ludzki szlak oznaczony zostaje jako ścieżka, czy jako polna droga” (Schalansky 2013: 8) – ma wpływ na nasz obraz terytorium oraz lokalną i globalną historię (zob. Marshall 2017; Berg 2018). Jak konstatuje Olga Tokarczuk, „na mapie świat
zostaje sprowadzony do linii i płaszczyzn, przez co, nawet jeżeli znajdą się tam białe
plamy, wydaje się oswojony i bezpieczny” (Tokarczuk 2012: 85). Podobny obraz kreśli
Wisława Szymborska: „Wszystko tu małe, dostępne i bliskie” (Szymborska 2012: 52).
Mapa redukuje aporię samego terytorium (np. zdjęcia satelitarnego przedstawiającego „mniej lub bardziej jednolitą zieloną plamę z rozsianymi gdzieniegdzie niebieskimi kropkami” (Houellebecq 2011: 69) poprzez swój język znaków topograficznych.
„Greckie άπορος (áporos) to zagubiony na bezdrożu. Gdy aporia trafia na grunt filozofii,
przynosi ze sobą obraz właśnie takiej wrogiej, niemożliwej do oswojenia i zagospodarowania przestrzeni” (Baron-Milian 2019: 70). Mapy „nie dają dostępu napastliwej
prawdzie” (Szymborska 2012: 52), przekształcają naturalność terytorium i podkreślają rolę człowieka w krajobrazie, przedstawiając przestrzeń przez niego oswojoną
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i zagospodarowaną. Zachodzi nawet analogia między relacjami: mapa – terytorium
a miejsce – przestrzeń (zob. Tuan 1987).
Bohater Houellebecqa umieścił obok siebie fotogramy przedstawiające mapę
i zdjęcie satelitarne okolicy Grand Ballon (Francja), porównując ze sobą oba obrazy. W efekcie mapa okazała się – w jego perspektywie – bardziej interesująca
od terytorium. Nie wiadomo, jaki tytuł miałaby wystawa Martina, gdyby artysta
fotograf umieścił fotogramy nie obok siebie, ale jeden na drugim. Postanowiłem
sprawdzić, jaką wiedzę o dynamice krajobrazu dostarczy osadzenie mapy na fotografię satelitarną z dokładnie tego samego miejsca (na przykładzie poniemieckich
wsi w Polsce centralnej). W tym celu zastosowałem aplikację Google Earth Pro
(GEP). W niniejszym artykule przedstawiam efekt tego eksperymentu.
Nowy obraz świata
Szacuje się, że około 30% sytuacji, w których ludzie szukają informacji w Internecie,
dotyczy lokalizacji danych miejsc (Berg 2018: 327). Dlatego popularna wyszukiwarka
Google zainteresowała się mapami. Geografia stała się cyfrowa, a współczesne mapy
bazują przede wszystkim na zdjęciach satelitarnych. Chociaż idea ta sięga czasów
zimnej wojny (Berg 2018: 307–327), upowszechniła się w XXI wieku dzięki narodzinom
aplikacji Google Maps i Google Earth w 2005 roku, które zmieniają tradycyjne definicje
i funkcje map, pozwalają użytkownikowi włączać i wyłączać granice polityczne; można
z nimi wchodzić w interakcje, personalizować je; dodawać i komentować zdjęcia (Brotton 2016: 244–245; Berg 2018: 328–330). Tym samym aplikacje Google wyraźnie egzemplifikują charakter współczesnej kartografii, która przekształca biernego użytkownika mapy w aktywnego kreatora (Antoniou 2015: 5). Anna Maj podkreśla liczne walory
kartograficznych aplikacji Google (Maj 2011: 27), ale przede wszystkim twierdzi, że
Google Earth to świat, w którym dominuje użytkownik bawiący się obrazem Ziemi jak
dziecko piłką. (…) Bawiąc się obrazem Ziemi, w istocie operuje samą Ziemią w sensie
percepcyjnym, poznawczym i symbolicznym. (…) [Google Maps i Google Earth] nie tylko
zmieniają nasze myślenie o przestrzeni i jej rozumienie, ale też dają poczucie, że jesteśmy
zawsze bezpieczni, nie możemy się zgubić, zawsze możemy skonsultować się z ulubioną
aplikacją Google, która powie nam prawdę (Maj 2011: 7, 16).

Efekt anachronizmu
GEP to rozwinięta wersja aplikacji Google Earth, która pozwala precyzyjnie osadzić
dowolną mapę na zdjęcie satelitarne z tego samego miejsca. I tak powstaje obraz,
który „w odkrywczy sposób godzi obydwa porządki – mapy i widoku (…) – dążąc do
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ich syntezy znanej dziś głównie z powszechnie dostępnej na stronie internetowej
Google Maps formy „hybrydy”, czyli mapy nałożonej na fotografię satelitarną lub wykonaną z dronu (Michałowski 2019: 289). „Dodaj obraz nad powierzchnią” to funkcja
GEP umożliwiająca przeprowadzenie tego eksperymentu. Różnica między zwykłą
„hybrydą”, jaką oferuje Google Maps, a efektem anachronizmu, który jest przedmiotem mojego artykułu, polega na tym, że „hybryda” nakłada aktualną mapę na aktualny widok, tymczasem w moim eksperymencie chodzi o osadzenie historycznej
mapy na współczesne zdjęcie z tego samego miejsca. Rewersem prostoty tego pomysłu jest możliwość jego aplikacji w badaniach etnograficznych, etnohistorycznych
i etnoarcheologicznych.
Samo pojęcie „anachronizm” pochodzi z obszaru teorii literatury i odnosi się do
błędu chronologicznego, czyli „umieszczenia przedmiotu (istoty, rzeczy, okoliczności,
zdarzenia) w czasie, w którym już lub jeszcze nie istniał” (Sierotwiński 1986: 24), lub
do celowego chwytu „na usługach fantazji literackiej. Przedstawienie równocześnie
zjawisk, które w rzeczywistości nie mogły występować w tym samym czasie, może
kryć w sobie określoną aluzję, mieć charakter satyryczny, humorystyczny itp.” (Sierotwiński 1986: 24). Osią zastosowania aplikacji GEP w etnograficznych badaniach
dynamiki krajobrazu jest intencjonalność efektu anachronizmu, który ma wartość
heurystyczną. Narzędzie to pozwala śledzić dynamikę krajobrazu, lokalizując w fotografii satelitarnej obiekty kartograficzne, które odnoszą się do przeszłości. Drogi,
mosty, granice administracyjne i naturalne, rzeki, które zmieniają swój bieg, bagna,
łąki, lasy i pola, pojedyncze domy, karczmy, młyny, cegielnie, folwarki, dwory, ruiny,
przydrożne krzyże, kapliczki, kościoły, cmentarze i inne znaki topograficzne1 – w efekcie prześwitują spod współczesnego zdjęcia. Transparencję mapy nałożonej na widok
można dowolnie zwiększać i zmniejszać według potrzeby.
W kontekście badań etnohistorycznych2, jakie prowadzę w poniemieckich wsiach
Polski centralnej, metodą tą nałożyłem stare mapy z cyfrowej kolekcji Mapster3 na
1

To tylko mała część bogatej poetyki starych map. Bezcennym przewodnikiem po niej jest Zestawienie
znaków topograficznych map: austriackich, niemieckich i rosyjskich (Zestawienie… 1925).

2

Artykuł napisałem w ramach grantu Etnografia trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach
wiejskich w Polsce. Antropologiczna analiza dokumentów z okresu reformy rolnej (1944) w Polsce
centralnej (przykład gminy Łazisko). Konkurs: „Granty dla młodych badaczy”; umowa nr: 11/IDUB/
MLOD/2021; organizator konkursu: Uniwersytet Łódzki jako beneficjent zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do I konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Definicja „etnohistorii”,
jaką skonstruował Aleksander Posern-Zieliński, charakteryzuje metodologię grantu: „E[tnohistoria] jest w gruncie rzeczy etnologicznym studiowaniem przeszłości, w którym badania terenowe
zeszły na dalszy plan i zostały zastąpione penetracjami archiwalnymi i studiami nad źródłami
pisanymi” (Posern-Zieliński 1987: 91).

3

„Mapster jest nie nastawionym na dochód przedsięwzięciem, które dostarcza skany historycznych map
i planów miast Polski i Europy Środkowej i Wschodniej w rozdzielczości 400-600 dpi. Początkowo materiały były czerpane z trzech niekomercyjnych przedsięwzięć: Archiwalne Mapy Pomorza Gdańskiego,
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współczesne zdjęcie satelitarne gminy Ujazd (woj. łódzkie). Tak można zbadać dowolne miejsce na Ziemi, jeśli tylko Google nie zablokował jego widoku, motywując to
racją bezpieczeństwa.
Dynamika krajobrazu
Niebinarna koncepcja natury jako przestrzeni historycznej pomysłu Kirsten Hastrup
otwiera perspektywę humanistycznej refleksji nad istotą krajobrazu:
Człowiek nie znajduje się ani wewnątrz, ani na zewnątrz natury; światy społeczny i naturalny (…) [t]worzą (…) naturalną jedność – jeden świat. (…) Istota rzeczy leży jednak
w tym – bez względu na to, czy dotyczy to łowców, zbieraczy, rolników, pasterzy czy
rybaków – że ruchy wykonywane przez nich i naturę są jednym i tym samym ruchem
(Hastrup 1994: 9, 11).

Zgadzam się z Hastrup, która twierdzi, że człowiek, „poruszając się w obrębie swego
terytorium, wchodzi w kolizję z ruchami natury” (Hastrup 1994: 11). Koncepcja ta
przystaje do pojęcia krajobrazu, który to „[j]est czymś więcej niż fizyczną przestrzenią, określonym kartograficznie miejscem czy samą przyrodą” (Krupa-Ławrynowicz
2020: 223). Według Tima Ingolda, „krajobraz nie jest identyczny z naturą ani nie
jest po stronie człowieka w opozycji do natury. (…) Ponieważ żyjemy w krajobrazie,
staje się on częścią nas, tak jak my jesteśmy częścią jego” (Ingold 2018: 249). „Zasoby
ziemi – egzemplifikuje Hastrup – a zatem siły natury, w społeczności rolniczej wiążą
się ściśle z mniej lub bardziej cyklicznymi zmianami, które dotyczą nie tylko natury,
ale jednocześnie także społeczności” (Hastrup 1994: 11). Ingold podaje przykład żniw,
które są wspólną ramą tak dla ruchów natury (cykl wegetacji), jak i dla rytmu życia
ludzi pracujących przy żniwach (Ingold 2018: 255–256).
Z perspektywy przedmiotu niniejszego artykułu, interesuje mnie przede wszystkim
dynamiczny wymiar krajobrazu, jego zmienność w czasie będąca udziałem człowieka.
Temporalność, według Ingolda, to ważna cecha krajobrazu jako narracji mieszkańców
o miejscu, w którym żyją, narracji, która jest w stałym procesie (Ingold 1993: 152–153).
W takiej optyce, która – jak w kole hermeneutycznym – zakłada interpretację przeszłości poprzez teraźniejszość i vice versa, badania przeprowadzili m.in. Mark Edmonds (Edmonds 2004) czy Barbara Bender (Bender 1998, 2002). W tych ramach
koncepcyjnych mieści się również mój eksperyment kartograficzny.
Andrzej Affek wymienia wiele sił sprawczych (ang. driving forces), które wspólnie
wpływają na krajobraz: społeczno-kulturowe (w tym zmiany stylu życia, konsumpcji
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1947, Archiwum Map Zachodniej Polski.
Obecnie skany pochodzą także z wielu innych kolekcji prywatnych, archiwów i bibliotek publicznych i są
udostępniane, za zgodą właścicieli, dla celów niekomercyjnych” (Mapster: http://igrek.amzp.pl/about.php).
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i produkcji), demograficzne, makroekonomiczne, geopolityczne, technologiczne, naturalne (w tym zmiany klimatyczne) (Affek 2016: 9). Wszystkie razem potwierdzają
niebinarną koncepcję natury jako przestrzeni historycznej. Dynamiczny wymiar krajobrazu podkreśla również Łukasz Smyrski, definiując go jako proces, w którym krystalizują się złożone relacje między ludźmi, ziemią, środowiskiem i nie-ludzkimi podmiotami (Smyrski 2018). Zastosowanie aplikacji GEP wspiera badania mające na
celu opis krajobrazowych przemian w czasie w mikroskali danej wsi, gminy, dzielnicy
itp. W moich badaniach skupiłem się na poniemieckich wsiach w centralnej Polsce,
w których współcześnie poniemieckość jest historycznym i kulturowym składnikiem
obrazu przeszłości.
Poniemieckie wsie w Polsce centralnej
Przechodząc do prezentacji wiedzy, jaką dostarczył eksperyment kartograficzny,
przedstawiam w zarysie historię niemieckiego osadnictwa wiejskiego w gminie Ujazd
rzutującą na kierunek mojej interpretacji.
Niemieckie osadnictwo wiejskie było procesem powszechnym na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów. Jego okoliczności w kontekście obszaru dzisiejszego woj.
łódzkiego były przedmiotem badań głównie na gruncie historii i geografii historycznej
(zob. m.in. Żychowski 1957; Zajączkowski 1974; Rusiński 1979; Matelski 2004; Wójcik 2008; Woźniak 2013; Figlus 2014; Marszał 2020). Jednak badania te zatrzymują
się na II wojnie światowej i nie biorą pod uwagę problematyki poniemieckości, czyli
kategorii kulturowej, która współkształtuje polską świadomość społeczną po 1945
roku4. Poniemieckość jest oczywistym doświadczeniem osób żyjących na Ziemiach
Zachodnich i Północnych (osób, które po przesunięciu zachodniej granicy Polski na
Odrę i Nysę Łużycką oswajały niemiecki krajobraz Szczecina, Wrocławia, Olsztyna).
4

Warto zwrócić uwagę na złożoność tej kategorii. Andrzej Zawada wyróżnia 3 fazy poniemieckości:
„Zakończenie w Europie II wojny światowej oznacza koniec niemieckiej historii Ziem Zachodnich, czyli
Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego, Ziemi Lubuskiej, Pomorza oraz Warmii i Mazur, jednak nie kres ich
niemieckiej tożsamości. (…) Poniemieckość zatem to wieloaspektowa i podlegająca przekształceniom
obecność niemieckości – czyli «zespołu cech życia i kultury narodu niemieckiego» – w polskim powojennym życiu. (…) W społecznym funkcjonowaniu pojęcia poniemieckości można rozróżnić trzy fazy.
Pierwsza z nich to poniemieckość powojenna. Intensywność występowania kategorii poniemieckości
w opisywaniu rzeczywistości jest odwrotnie proporcjonalna do dystansu czasowego oddzielającego
moment użycia tej kategorii od roku 1945, oznaczającego zakończenie bezpośredniego oddziaływania elementu niemieckiego. Ten wariant, aktywny w latach 1945–1989, może zostać zakwalifikowany
jako poniemieckość doświadczona, aktualna oraz funkcjonalna. Za fazę drugą uznajemy poniemieckość po roku 1989, kiedy to wraz z ewoluującą świadomością społeczną oraz ze zmianą struktury politycznej polskiego państwa poniemieckość zaczęto postrzegać jako historyczny i kulturowy składnik
obrazu przeszłości tych regionów. W tej wersji zjawiska poniemieckości przeważa – nad bezpośrednim
doświadczeniem – poznanie intelektualne. Poniemieckość początku XXI wieku to faza trzecia. Jawi się
ona jako zjawisko kulturowe o zatartych konturach, dyskusyjnej treści i strukturze, w coraz mniejszym
stopniu identyfikowane narodowościowo, natomiast w rosnącej mierze utożsamiane z wielokulturowością” (Zawada b.d.).
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„Ziemie Zachodnie i Północe zdają się jednym z najlepiej przebadanych obszarów
Polski po II wojnie światowej” (Kłopot 2020: 12). Poniemieckość centralnej Polski nie
jest oczywista5. Moje badania mają na celu, m.in. demityzację „tendencyjnej geografii”
zawłaszczającej poniemieckość dla tzw. Ziem Odzyskanych.
Początki niemieckiego osadnictwa wiejskiego pod Ujazdem sięgają XVIII wieku,
a jego koniec miał miejsce po II wojnie światowej. Liczby świadczą o udziale żywiołu
niemieckiego w międzywojennej Polsce. Według spisu ludności z 9 grudnia 1931 roku,
w Polsce żyło 728 tys. Niemców, a w samej tylko jej centralnej części6 – 155 tys.
(Marszał 2020: 187). W 1921 roku7 ponad 80% mieszkańców podujezdzkich Lipianek
i Wykna stanowili koloniści niemieccy i ich rodziny (Marszał 2020: 179). Nie jest to
jedyna gmina w woj. łódzkim z wyraźnym rysem osadnictwa niemieckiego i poniemieckości (zob. Woźniak 2013; Marszał 2020), ale to właśnie ją wybrałem do badań
z racji tego, że część życia spędziłem w Ujeździe i doświadczenie poniemieckości jego
krajobrazu było moim osobistym udziałem (Latocha 2019).
Po 1945 roku Niemców mieszkających w Polsce spotkała tzw. zemsta ofiar
(zob. Hirsch 1999) – zarówno autochtoniczną ludność Ziem Zachodnich i Północnych, jak i rodziny osadników niemieckich żyjących w Polsce centralnej. Po II wojnie
światowej „wysiedlenie Niemców stało się powszechnym, masowym postulatem
społeczeństwa wyzwolonej Polski” (Dmitrów 1987, cyt. za: Zaremba 2012: 561–562).
Ze środkowej Polski, m.in. z gminy Ujazd, zniknęli Niemcy, którzy ukształtowali jej
krajobraz pracą własnych rąk:
Kolonie powstawały na trudnym, zadrzewionym i często podmokłym obszarze. (…) Celem
akcji kolonizacyjnej było zazwyczaj przywrócenie funkcji gospodarczych porzuconym,
wyjałowionym, zarośniętym i niekiedy powtórnie zalesionym gruntom, wyłączonym
przez lata z użytkowania wskutek zniszczeń, grabieży wojennych oraz klęsk elementarnych. Jednak w większości wypadków wsie olęderskie w Polsce Środkowej powstawały
na tzw. surowym korzeniu (Marszał 2020: 44–45).
5

Poniemieckość w polskiej sferze publicznej zdaje się kategorią kulturową, która nie przystaje do rzeczywistości Polski centralnej. „Cóż to takiego – dom poniemiecki? To przede wszystkim dom zbudowany
najpóźniej w 1945 roku. Czyli stary. Pewnie dlatego wychowanym na «Ziemiach Odzyskanych» zdarza się mianem poniemieckich określać stare budynki również w innych częściach Polski. Wrocławski
pisarz Piotr Adamczyk przyznał mi się, że kiedy podczas pobytu w Łodzi powiedział o pewnej tamtejszej kamienicy, że jest poniemiecka, jego łódzcy rozmówcy byli cokolwiek zdezorientowani” (Kuszyk
2019: 27). Brak tutaj dyskusji ze stereotypem, jakby w Łodzi i Polsce centralnej poniemieckość mogła
być tylko kontrfaktyczna.

6

Poprzez obszar Polski centralnej (środkowej) rozumiem granice przedwojennego woj. łódzkiego
z 4 powiatami woj. warszawskiego (kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego i rawskiego) i 1 powiatem woj. kieleckiego (opoczyńskim), czyli obszar mniej więcej dzisiejszego woj. łódzkiego – po reformie
administracyjnej, która miała miejsce w 1999 r.

7

Według spisu ludności z 30 września 1921 r., w całej Polsce mieszkało blisko 1,1 mln Niemców, czyli
3,9% ogółu ludności (Marszał 2020: 177–178).
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Osadnictwo to radykalnie wpłynęło na lokalne środowisko naturalne, zmieniło
wiejski pejzaż – w zapale ludzkiej ekspansji lasy, zagajniki, bagna, nieużytki, piaski
przekształciły się w krajobraz rolniczy, który jednak nie przetrwał próby czasu. Dzisiaj przyroda „odbiera” to, co zabrali jej koloniści – łany żyta i pszenicy kurczą się;
to, co pozostało po niemieckich gospodarstwach, przypomina sebaldowskie ruiny,
zapadłe ludzkie siedziby, gnijące i przemijające światy; poniemieckie cmentarze zlewają się z dzikim pejzażem kniei. Współcześni mieszkańcy mają świadomość, że żyją
w poniemieckim krajobrazie. Jarosław Cielebon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Ujeździe tak charakteryzuje ich doświadczenie:
Widzą starą zabudowę, wiedzą, że ktoś te domy zbudował. Część z nich chciałaby poznać
historię. Może ich ojcowie nie byli jej ciekawi. Bali się, mieli świadomość, że wyrzucenie
z domu ich właścicieli, ludzi, którzy od pokoleń pracowali na tej ziemi, nie było czymś
dobrym. (…) Na kolejnych spotkaniach Koła Historycznego GOK wytypowaliśmy miejsca
do skatalogowania, stworzyliśmy listę osób, z którymi chcielibyśmy porozmawiać, i ćwiczyliśmy technikę wywiadu. (...) W trakcie kolejnych spotkań zapoznaliśmy się z cechami
charakterystycznymi dla budownictwa poniemieckiego, zdając sobie, niestety, sprawę,
że mamy małe szanse na znalezienie kompletnego gospodarstwa. Wiemy jednak, że są
pojedyncze domy, stodoły, stajnie czy obory. No i cmentarze. (…) Trzeba pamiętać, że
Koło Historyczne GOK składa się głównie z osób starych, a mamy dużo planów. Musimy
zrealizować je po kolei. Na razie zbieramy dokumenty i poszukujemy świadków. Niby
jesteśmy w stanie pokazać pozostałości po niemieckich gospodarstwach, ale porażają
dopiero wspomnienia ludzi, którzy ten świat znali z autopsji. To jak lądowanie na obcej
planecie. Zaskakująco innej i przez to właśnie obcej. Kto nie zna wspomnień Janki Piwowarskiej o szkole w Lipiankach, o poprawnych relacjach polsko-niemieckich przed
wojną, o tym, jak to się dramatycznie zmieniało w czasie wojny, i jak w jednej chwili
ludność niemiecka zniknęła po wojnie, niech pyta niecierpliwie, kiedy będzie następne
spotkanie Koła Historycznego GOK8.

Eksperyment kartograficzny
Jacek Kotus i Joanna Piekarska twierdzą, że eksperyment, nawet w czasach interdyscyplinarności, jest metodą niepopularną w geografii społecznej, a przykłady badań
geograficznych, które wcielają w życie podejście biograficzne czy teorię ugruntowaną,
są wyjątkami potwierdzającymi regułę (Kotus, Piekarska 2019: 103–106). O ile definicja metody eksperymentalnej jest w nauce klarowna (Sułek 1979), o tyle na gruncie

8

Jarosław Cielebon udzielił wywiadu Hannie Szurczak 10 grudnia 2017 r. Wywiad został opublikowany
na stronie internetowej Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego (Szurczak 2017).
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Il. 1.
Obraz anachroniczny nr 1

różnych dyscyplin pociąga za sobą inne praktyki. I tak „eksperymentujący geografowie” włączają do swoich badań przede wszystkim ankiety i wywiady (Kotus, Piekarska 2019: 105), czyli tradycyjne techniki badań etnograficznych i socjologicznych.
Z kolei ja – na odwrót – jako antropolog na prawach eksperymentu anektuję mapę
jako narzędzie do badań etnohistorycznych.
Zastosowanie aplikacji GEP w badaniach dynamiki krajobrazu poniemieckich wsi
pod Ujazdem pozwala dokładnie zlokalizować we współczesności fragmenty świata,
który przeminął, chociaż wiem, że nie da się go w pełni zrekonstruować nawet z pomocą najlepszych źródeł i najczulszych narzędzi badawczych.
Pierwszy obraz anachroniczny (il. 1) przedstawia wsie leżące na północny zachód
od siedziby gminy. Znak topograficzny cmentarza ewangelickiego Лют. na fragmencie
niemieckiej mapy zaboru rosyjskiego z 1915 roku9, prześwitującym spod fotografii satelitarnej, widnieje w kilku miejscach, sugerując, że w Aleksandrowie, Ciosnach, Lipiankach, Łączkowicach i Wyknie mieszkali osadnicy niemieccy wyznania ewangelickiego.
Dzisiaj cmentarze są nieczytelne w krajobrazie; dzięki kartograficznemu eksperymentowi można je bezbłędnie zlokalizować na skrajach „zielonych plam”. Lasu, który na
zdjęciu ma kształt podkowy (w centralnej części obrazu), na historycznej mapie nie ma.
Między Młynkiem a Lipiankami ciągnęły się łany żyta i pszenicy. Potwierdził to mieszkaniec Władysławowa, który podczas badań pilotażowych w 2017 roku podkreślił,
9

Godło arkusza: XXV-6-F; tytuł arkusza: „Gruppe Warschau”; Kart. Abt. des stellv. Generalstabes der
Armee; http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_Westl_Russland/XXV-6-F_Gruppe_
Warschau_1915_LoC_G6965_s25_.G4.jpg.
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że pamięta panoramę na całą okolicę, jaka rozciągała się z Lipianek. Współcześnie
zasłania ją las, co symbolicznie oddala jedną wieś od drugiej. Drogi – na mapie wyraźne czarne linie na białym tle – satelitarne zdjęcie dezawuuje. Efekt anachronizmu
przypomina ślady, jakie w przeszłości odcisnęli ludzie, którzy byli częścią tego krajobrazu. Eksperyment ujawnił, że w Aleksandrowie znajdował się wiatrak, a pod Ciosnami, w polu – kilka oddalonych od wsi szop (znak topograficzny Cap.).

Il. 2.
Obraz anachroniczny nr 2

Drugi obraz anachroniczny (il. 2), który analizuję, bazujący na fragmencie mapy
Daniela Reymanna (Special-Karte von Central Europe, 1806–1908)10, prezentuje leśny
krajobraz północno-zachodniej części gminy Ujazd w początkowym okresie niemieckiego osadnictwa wiejskiego. Spod widoku współczesnego prześwitują nazwy kilku
starych wsi (Buków, Łączkowice, Niewiadów, Zaosie) i młynów (Budziszewski, Ruda).
Przestrzeń między nimi wypełnia jednak las, który wykarczują koloniści i zagospodarują rolniczo, ale historyczna mapa Reymanna nie antycypuje tej metamorfozy
krajobrazu. Takie kolonie, jak Aleksandrów, Ciosny, Lipianki, Władysławów i Wykno,
stanowią część przyszłości.
Trzeci obraz anachroniczny (il. 3) powstał z nałożenia fragmentu Mapy Kwatermistrzostwa z 1864 roku11 na współczesny widok przedstawiający wsie leżące na połu-

10

Godło arkusza: 116; tytuł arkusza: „Tuszyn”; http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_
Reymanns_Special-Karte/Reymanns_Special-Karte_116_314_Tuszyn_APP_Sygn._M.top.200-51.jpg.

11

Godło arkusza: Kol. III / Sek. V; tytuł arkusza: „Piotrków”; Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, Oddział Korpusu Topografów (armii rosyjskiej) do Pomiarów Królestwa Polskiego; http://maps.
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dniowy zachód od Ujazdu. Eksperyment pokazał, że takie wsie, jak Józefów, Łominy
i Maksymów były Holendrami (Hol.), czyli koloniami sięgającymi okresu niemieckiego
osadnictwa (Wójcik 2008: 118). W centralnej części Holendrów Olszowskich (dzisiejszego Maksymowa) prześwituje znak topograficzny Cm., lokalizując nieczytelny
w krajobrazie cmentarz ewangelicki. Przy skrzyżowaniu dróg na wschodnim krańcu
Hol. Olszowskich znajdowała się karczma (Karcz.) – stąd nazwa wsi Wygoda. Między

Il. 3.
Obraz anachroniczny nr 3

Olszową a Ujazdem leżały Olszowskie Budy i Stasioka Budy (dzisiejszy Stasiolas).
Nazwa „Budy” świadczy o rozwoju gospodarki leśnej (eksploatacja lasu w celu pozyskania popiołu, węgla drzewnego, potażu i smoły) oraz hutnictwa (Wójcik 2008: 117).
To z kolei tłumaczy deforestację krajobrazu lokalnego będącą rewersem niemieckiego
osadnictwa wiejskiego.
Konkluzja
Eksperyment kartograficzny, dzięki zastosowaniu aplikacji GEP, pozwala przeprowadzić badania dynamiki krajobrazu w środowisku cyfrowym, stanowiąc tym samym dobry wstęp do etnograficznych, etnohistorycznych i etnoarcheologicznych
studiów. To prosta metoda badawcza pozwalająca zanalizować historyczną zmienność krajobrazu danego terenu w określonym czasie. Ponadto dodam, że badacz
mapywig.org/m/Polish_maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/BUJGiedr_PBC/TKKP126K_Kol.
III_Sek.V_ca1864_600dpi_UJGiedr_K-1748_pbc53210.jpg.
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nie jest biernym użytkownikiem mapy i widoku, ale kreatorem „hybrydy”, która dostarcza wiedzę o krajobrazowych metamorfozach w mikroskali wsi, gminy, dzielnicy
itp. Efekt anachronizmu – główna wartość heurystyczna eksperymentu – pokazuje
przede wszystkim zmienność kolei ludzkiego osadnictwa, akcentując fakt, że krajobraz – powtarzam myśl Ingolda – „staje się (…) częścią nas, tak jak my jesteśmy częścią
jego” (Ingold 2018: 249). „Nie możemy utrzymywać iluzji, że natura i społeczeństwo
są oddzielnymi całościami” (Hastrup 1994: 11). Przyroda reaguje na demograficzne
przypływy i odpływy. Wiejskie osadnictwo niemieckie pod Ujazdem pociągnęło za
sobą deforestację lokalnego krajobrazu. Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej, rolnicza marginalizacja i porzucenie ziemi (Affek 2016: 9–10) odwróciły proces
antropopresji w myśl porzekadła: Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.
Tym samym potwierdza się – na tym konkretnym przykładzie – ogólna konstatacja
Wojciecha Bedyńskiego, że część krajobrazu (jako ingoldowskiej narracji) ginie wraz
z ludźmi, którzy z niego znikają, odchodzą (Bedyński 2019: 31).
W średniowiecznej Europie, jak twierdzi Le Goff, „wszelki postęp to karczowanie,
walka, walka zwycięska z zaroślami, zagajnikami (…), puszczą, gaste forêt Percevala,
selva oscura Dantego” (Le Goff 1994: 143)12. Mit niemieckiego kolonisty – „Kulturträgera spełniającego na Wschodzie misję cywilizacyjną” (Woźniak 2013: 7) – był XVIIi XIX-wieczną aktualizacją tej idei. Europejski las jest negatywem bliskowschodniej
koncepcji oazy: „Tu drewno jest rzadkością – tam go pełno, tu drzewa oznaczają cywilizację – tam dzikość (Le Goff 1994: 143).
Krajobraz dziczeje bez pracy ludzkich rąk.
Ale raz zamieszkać nie starcza, ten akt trzeba koniecznie odnawiać, trzeba zamieszkiwać
wciąż od nowa, co dzień od rana krzątać się i sprzątać, zamiatać i wyrzucać, przycinać
i kosić, powstrzymywać nacierające fale chaosu, konkwistę brudu i śmieci, zarastających
łąki samosiejek i pożerających ogród pokrzyw (Sznajderman 2019: 28).

Alastair Bonett łączy „zarastanie zielskiem” z niepamięcią (Bonett 2015: 19). Na przykładzie angielskiej wsi Arne (hrabstwo Dorset), porzuconej w latach 50. XX wieku,
pokazuje, co stało się z krajobrazem, w którym przestał egzystować człowiek. Cała
okolica stanowi dzisiaj rezerwat przyrody: „Przez kilkanaście godzin przeczesywałem teren – dziś to trochę pole, trochę las i gęste trzcinowisko, (…) oplecione powojem bramy, (…) mnóstwo spróchniałych, omszałych desek i mdląco pomarańczowych,
zgniłych liści” (Bonett 2015: 36). Sharon Macdonald twierdzi, że porzucony przez ludzi,
zdziczały krajobraz to atrybut trudnego dziedzictwa (Macdonald 2009: 7–8). Niepamięć i trudne dziedzictwo to kategorie kulturowe oświetlające problematykę moich
12

Zadaję sobie pytanie: Czy idea postępu jako walki z naturą jest uniwersalna? W XXI w., w dobie kryzysu
klimatycznego, średniowieczna koncepcja cywilizacji jest karykaturą postępu. Współcześnie antropopresja jest synonimem „zdziczenia” ludzkości, która zagraża własnej egzystencji.
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badań, których przedmiotem jest poniemieckość Polski centralnej. Ponadto, „globalny
kierunek zmian – twierdzi Affek – wskazuje na postępujące wylesianie. (…) Światowe
trendy nie odzwierciedlają jednak zjawisk, jakie mają miejsce w skali lokalnej, w tym
na obszarach, które uległy rolniczej marginalizacji” (Affek 2016: 9), co potwierdza
analiza obrazów anachronicznych, które zaprezentowałem w niniejszym artykule.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie heurystycznej wartości zastosowania aplikacji Google Earth
Pro w etnohistorycznych badaniach dynamiki krajobrazu. Autor zaprojektował eksperyment
kartograficzny, który śledzi zmiany krajobrazowe, lokalizując na współczesnej fotografii satelitarnej obiekty, które odnoszą się do przeszłości. Obrazy anachroniczne składają się z dwóch
warstw: historycznej mapy i zdjęcia satelitarnego z dokładnie tego samego miejsca. Metodą tą
autor zbadał dynamikę poniemieckiego krajobrazu wiejskiego w centralnej Polsce.
Słowa klucze: mapa, krajobraz, przeszłość, poniemieckość, etnografia

Summary
The aim of the article is to present the heuristic value of application of Google Earth Pro computer program in historical-anthropological research on the landscape dynamics. The author
proposes a method known as a ‘cartographic experiment’, which generates two-layer images
called ‘anachronistic images’. The first layer is a satellite photo and the second is a historical
map of the same place. This method accurately locates objects from the past in contemporary
satellite imagery. The examples shown by the author come from research on the dynamics of
the rural post-German landscape in central Poland.
Keywords: map, landscape, the past, post-Germanness, ethnography
Translated by Author

93–112

Łódzkie Studia Etnograficzne 60 2021
ISSN 2450-5544

https://doi.org/10.12775/LSE.2021.60.06

Agata Stanisz
stanisz@amu.edu.pl
orcid: 0000-0001-9649-1489
Instytut Antropologii i Etnologii
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mapy dźwiękowe
i wyobraźnia audiogeograficzna:
kartograficzne i społeczne
praktyki soundmappingu
Sound maps and
audio-geographic imagination:
cartographic and social
practices of soundmapping

Wprowadzenie
W artykule przedmiotem rozważań są praktyki tworzenia map dźwiękowych. Praktyki te określam jako kartograficzno-społeczne. Dla jasności prowadzonego przeze
mnie wywodu chciałabym doprecyzować, do jakiego rodzaju map dźwiękowych się
odnoszę. Jest to ważne z kilku powodów. Po pierwsze, zakładam, że nie wszyscy czytelnicy mieli okazję słuchać i używać map dźwiękowych. Po drugie, mapy dźwiękowe
przybierają różne formy. Większość można utożsamić po prostu ze stronami internetowymi (w tym są to mapy streamingujące dźwięki – niekiedy na żywo)1. Inne są
1

Przykładami map streamingującymi już osadzone na stronie internetowej nagrania terenowe jest
jeden z projektów towarzyszących Aporee – sounds of the world – Radio Aporee. W tym przypadku
odtwarzanie dźwięków terenowych odbywa się responsywnie i odpowiada aktualnemu położeniu
osoby słuchającej (https://radio.aporee.org/). Sama mapa Aporee jest przykładem klasycznej internetowej mapy dźwiękowej. Właśnie taki rodzaj map stanowi punkt wyjścia dla moich rozważań. Z kolei
przykładem mapy poprzez którą istnieje możliwość odsłuchu dźwięków na żywo, jest projekt Locus
Sonus (https://locusonus.org/soundmap/051/). Idea Locus Sonus opiera się na sieci tzw. otwartych
mikrofonów sprzęganych ze specjalnym oprogramowaniem.
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przestrzennymi instalacjami multimedialnymi, albumami dźwiękowymi2 lub posiadają
bardziej efemeryczny charakter wiążąc się z jednorazowym, nie zawsze dokumentowanym działaniem, takim jak choćby spacer dźwiękowy3. Dalej – istnieją udźwiękowione mobilne mapy zaprojektowane jako przewodniki turystyczne4 czy systemy
wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku (np. Brock, Jouffrais 2015). Należy
także wspomnieć o szczególnym rodzaju map dźwiękowych, jakimi są strategiczne
mapy hałasu definiowane jako akustyczne5. Mapami dźwiękowymi określa się także te,
które nie zawierają nagrań, odnoszą się do koncepcji soundscape’u, jednak posiadają
charakter wyłącznie wizualno-opisowy. Po trzecie, mapy dźwiękowe mają różnych
twórców (są to m.in. fieldrecordiści, akustycy, kartografowie, artyści, naukowcy), powstają z różnych powodów, w różnych celach, w oparciu o odmienne założenia teoretyczne i metodologiczne. Oznacza to, że zdefiniowanie tego, czym jest mapa dźwiękowa
nie jest proste. Podobnie skomplikowana staje się kwestia związana z ich klasyfikacją.
Takiej próby nie podejmuję w niniejszym artykule. Uściślę jedynie, że interesują mnie
mapy dźwiękowe, które mają formę stron internetowych i są mapami do słuchania6..
Za mapy dźwiękowe uznaję więc audiowizualne, cyfrowe reprezentacje, które powstają kolaboracyjnie w oparciu o mechanizm user-generated content. Ich klasyczne
2

Najbardziej znanymi są mapy dźwiękowe rzek autorstwa artystki dźwiękowej i kompozytorki Annei
Lockwood. Jej projekty soundmappingowe funkcjonowały zarówno w formie przestrzennych instalacji
dźwiękowych, jak i albumów dźwiękowych (https://www.annealockwood.com/). Są to: A Sound Map
of the Housatonic River (2010), A Sound Map of the Danube (2005) oraz A Sound Map of the Hudson
River (1982).

3

Takie efemeryczne, performatywne mapy (a więc mapy o zupełnie nie kartograficznym charakterze)
powstają bardzo często podczas warsztatów dźwiękowych, w trakcie, których wykorzystywana jest
metoda spacerów dźwiękowych. Najczęściej mają charakter lokalny obejmując najbliższe otoczenie uczestników takiego soundmappingowego działania. Tego rodzaju działania były podejmowane
choćby w ramach tegorocznej online’owej edycji Walking Festival of Sound (https://wfos.net/about.
html), a także rokrocznie (od 2010 r.) podczas globalnie podejmowanych inicjatyw w ramach World
Listening Day organizowanego przez World Forum for Acoustic Ecology (https://www.worldlisteningproject.org/).

4

Udźwiękowione mapy dźwiękowe służące jako przewodniki turystyczne odznaczają się różnorodnością.
Uogólniając mogą one przybierać formę przypominającą klasyczne, powszechnie dostępne internetowe mapy dźwiękowe lub formę audio-przewodników udostępnianych lokalnie np. przez muzea, inne
instytucje kultury czy biura turystyczne. Przykładem map pierwszego rodzaju jest Sonic Wonderland
autorstwa Trevora Coxa – profesora akustyki na Uniwersytecie Salford (http://www.sonicwonders.
org/), drugiego zaś audio-przewodniki Muzeum Polin w Warszawie (https://www.polin.pl/en/planning-your-visit/audioguides) czy lokatywny projekt Unseen Soundwalks: Downtown Warsaw (https://
explore.echoes.xyz/collections/HGqTtsm5WCbTqTUj).

5

Zob. The Noise Observation & Information Service for Europe: https://noise.eea.europa.eu/.

6

Wymię jedynie kilka przykładów takich map – takich, które obserwuję od dłuższego czasu. Są to m.in.
globalne mapy, takie jak Aporee (https://aporee.org/), Soundcities (https://www.soundcities.com/),
Sound Around You (http://www.soundaroundyou.com/#), projekt Cities and Memory zawierająca
takich map kilkanaście, czy bardziej lokalne dedykowane konkretnym miastom: Montreal Sound Map
(https://www.montrealsoundmap.com/?lang=en), Sons de Barcelona (https://barcelona.freesound.
org/), Brussels Sound Map (http://www.bna-bbot.be/brusselssoundmap/#sounds/254).
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warianty posiadają internetowe interfejsy bazujące na globalnych mapach, takich
jak Google Maps czy OpenStreetMap. Dźwięki na/w7 nich umieszczane najczęściej są
tzw. nagraniami terenowymi (field recordings) i w założeniu stanowią wybrane przez
nagrywających foniczne fragmenty soundscape’ów – przeważnie wielkomiejskich,
rzadziej wiejskich czy środowiskowych/naturalnych. Nagrania te są geotagowane
i wizualnie zakotwiczane na mapach za pomocą znaczników lokalizacji. Mapy dźwiękowe, które umieszczam w centrum moich zainteresowań, mogą albo wybiórczo reprezentować i dokumentować soundscape w skali globalnej, albo przeciwnie – mają
charakter lokalny i skupiają się na konkretnym mieście czy dzielnicy.
Koncepcja map dźwiękowych jest powiązana z innymi kluczowymi dla studiów
nad dźwiękiem koncepcjami, takimi jak soundscape8 i spacery dźwiękowe, natomiast
w wymiarze praktycznym z metodą field recordingu. Ponadto map dźwiękowych nie
można rozważać bez kontekstu technologicznego – rozwoju Web 2.0 i wspomnianego
wyżej mechanizmu user generated content, a więc treści wytwarzanych i nadawanych przez końcowych użytkowników. Dalej, bez rozwoju serwisu internetowego
Google Maps wraz z towarzyszącymi mu aplikacjami mobilnymi, systemów partycypacyjnego wytwarzania informacji geokartograficznych (Volunteered Geographic
Information – VGI oraz Public participation geographic information system – PPGIS),
upowszechnienia systemu nawigacji satelitarnej (Global Positioning System – GPS),
wreszcie bez mediów lokatywnych9. Do rozwoju map dźwiękowych przyczyniła się
także powszechna dostępność kompaktowych rejestratorów dźwięku oraz programów do jego edycji i postprodukcji (Stanisz 2017).
Głównym celem artykułu jest spojrzenie na praktyki soundmappingu w kontekście kształtowania wyobraźni audiogeograficznej, słuchania trasnfonicznego oraz
lokatywnego. Wiodącą perspektywą, w której prowadzę swój wywód, jest zantropologizowana perspektywa krytycznej, niereprezentatywnej kartografii. Służy ona
do ukazania rozwoju interesujących mnie map dźwiękowych, określenia ich specyfiki
oraz wskazania na konceptualne problemy związane z reprezentacją doświadczania
soundscape’u w medium, jakim jest mapa dźwiękowa.
7

To, czy mówimy o dźwięku, a raczej nagraniu dźwiękowym, „w” lub „na” mapie jest związane z technologią. Nagrania dźwiękowe mogą być osadzane albo bezpośrednio w mapie – najczęściej autorskiej,
nie bazującej na mapach globalnych, lub na mapie przy zastosowaniu „url embedingu” (zamieszczeniu
linka do dźwięku uploadowanego na innym serwerze niż mapa).

8

W artykule nie stosuję polskojęzycznego tłumaczenia pojęcia soundscape, a więc pojęcia pejzażu
dźwiękowego. Tłumaczenie to jest niefortunne, wizualistyczne sugerujące paralelność środowiska
akustycznego z widzialnym środowiskiem materialnym. Szerzej dyskutuję tę kwestię w artykule (Stanisz 2019). Podobnie jest z innym, stosowanym przeze mnie pojęciem soundmappingu, które nie jest
możliwe do przetłumaczenia na język polski. Próba jego przełożenia jako mapowanie poprzez dźwięk,
mapowanie dźwięku itd. nie oddaje zawartości tego pojęcia (por. McMurray 2018).

9

Media lokatywne to środki komunikacji funkcjonalnie powiązane z określoną lokalizacją, która nie
pokrywa się z miejscem pochodzenia treści. Mechanizm mediów lokatywnych opiera się na lokalizacji
użytkownika urządzenia mobilnego i na tej podstawie dostosowuje dostarczane treści.
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Przygotowując się do napisania tego tekstu sięgnęłam przede wszystkim do literatury z zakresu geografii humanistycznej, neokartografii, studiów nad nowymi
mediami, user studies, projektowania audiowizualnego i ekologii akustycznej. Konsekwencją pracy na tak różnorodnych ujęciach jest oczywiście dostrzeżenie twórczej
możliwości zastosowania wielopoziomowej i interdyscyplinarnej analizy map dźwiękowych. Jednakże możliwość ta niesie ze sobą ryzyko rozmycia metodologicznego
oraz znacznej komplikacji siatki pojęciowej. Z tego też powodu, choć artykuł posiada
charakter głównie refleksyjny, jest wzmocniony odniesieniami do badań, które realizuję w nurach etnografii wirtualnej, antropologii dźwięku oraz, szerzej, studiów
nad dźwiękiem (sound studies). Badania te przybierają formę pracy analitycznej nad
treściami audiowizualnymi. Towarzyszy jej krytyczna refleksja nad moim naukowo-artystycznym doświadczeniem związanym ze współwytwarzaniem, dystrybucją
oraz odsłuchami map dźwiękowych, a więc metodologicznie sięgam także do autoetnografii. Od co najmniej dekady obserwuję procesy powstawania internetowych
map dźwiękowych, których zmienność sprzężona jest z rozwojem technologicznym.
Swoją uwagę skupiam na środowisku twórców takich map – na ich pomysłodawcach,
projektantach oraz autorach ich dźwiękowej zawartości. Działania oraz podzielane
w tym środowisku idee związane z soundmappingiem ujmuję jako udźwiękawianie
przestrzeni oraz miejsc reprezentowanych poprzez mapy.
Dla bardziej adekwatnego przedstawienia tego, w jaki sposób powstają oraz jak
bywają użytkowane mapy dźwiękowe, sięgam do własnego doświadczenia związanego z praktykami soundmappingowymi, a później także ze słuchaniem transfonicznym i lokatywnym. Podobny mechanizm wyjaśniania soundmappingu można
odnaleźć w wielu tekstach dotyczących map dźwiękowych, zwłaszcza tych, które
jednocześnie są projektami artystycznymi (np. Kim 2017; Radicchi 2013; Waldock
2011). Wyjście od tego rodzaju narracji bywa problematyczne, bowiem tyle ile doświadczeń związanych z tworzeniem map dźwiękowych, tyle ich definicji, postulatów
metodologicznych czy technologicznych. Uogólniając jednak, zarówno naukowe, jak
i artystyczne rozważania o mapach dźwiękowych najczęściej posiadają charakter
krytyczny. Wskazują na deficytowość technologii, która nie daje pełnej możliwości
doświadczania mapowanych przestrzeni i miejsc poprzez dźwięk. Chciałabym tego
uniknąć i skupić się na soundmappingu przede wszystkim jako na nowych praktykach zaangażowanego i angażującego słuchania, lokalizowania, rozumienia i wyobrażania sobie przestrzeni.
Praktyka łączenia nagrań terenowych z interfejsami map cyfrowych jest nie
tylko przedmiotem moich zainteresowań naukowych, lecz także jedną ze stosowanych przeze mnie metod dokumentowania zmian zachodzących w miejskich przestrzeniach publicznych. Metodą tą wzmacniam archiwalną wartość rejestrowanych
dźwięków. Relacją pomiędzy dźwiękiem, przestrzenią a jej reprezentacjami (mapami)
zajmuję się od 2006 roku. Po raz pierwszy w ramach etnograficzno-artystycznego
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projektu zatytułowanego PalimpsestMaps10. Projekt wziął swoje początki na zajęciach, które prowadziłam dla studentów poznańskiej etnologii i antropologii. Razem
ze studentami, w celu lepszego zrozumienia procesów społecznego doświadczania
i zawłaszczania miejskiej przestrzeni, eksplorowaliśmy metodologiczny potencjał
sytuacjonistycznego dryfu miejskiego (Przewodnik dla dryfujących 2015) oraz map
mentalnych Kevina A. Lyncha (1960). W efekcie podjęliśmy próbę performatywnego
i nieokulocentrycznego mapowania oraz reprezentowania wybranych fragmentów
miasta. Finał tych działań przybrał formę kilkupoziomowej strony internetowej stworzonej w technologii Macromedia Flash11. Stanowiąca jedną z warstw PalimsestMaps
mapa dźwiękowa12 nie miała być mapą kartograficzną. Na poziomie wizualnym była
to grafika powstała w oparciu o mapę centrum Poznania, na której zostały osadzone
pulsujące earcony13 uruchamiające kompozycje fieldrecordingowe, na które składały
się dźwięki podobnego rodzaju. Istotne były ich rozproszone przestrzennie źródła,
a nie miejsca pochodzenia.
Mapy dźwiękowe stanowią dla mnie jedno z najważniejszych źródeł możliwych
do odsłuchu oraz ściągnięcia nagrań terenowych, a także internetową, audiowizualną
przestrzeń dla prowadzonych badań etnograficznych. Wspomniany wyżej projekt
oraz następujące po nim moje inne doświadczenia związane z soundmappingiem,
m.in. współtworzenie mapy dźwiękowej w ramach The Fressound, wytwarzanie
map efemerycznych w trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów dźwiękowych,
wydają się zbieżne z działaniami podejmowanymi przez wielu innych twórców map
dźwiękowych (zob. Stanisz 2018/2019).

10

PalimpsestMaps była osadzona na serwerach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i oficjalnie
została uruchomiona w ramach Urban Legends – festiwalu sztuki w przestrzeni urbanistycznej Poznania, który odbył się w 2009 r. Mapa funkcjonowała do 2018 r. i jak wiele projektów soundmappingowych z pierwszej dekady XXI w. już nie istnieje. Projekt został jednak zarchiwizowany przez Wayback
Machine archiwum cyfrowego World Wide Web Internet Archive. Jest to utworzone w 2001 r. amerykańskie archiwum cyfrowe witryn internetowych i innych informacji dostępnych w internecie (https://
archive.org/web/). Wayback Machine powstało w celu zapobiegania problemowi bezpowrotnej utraty
treści zgromadzonej na stronach internetowych, w momencie kiedy są one edytowane lub zamykane.
Usługa ta pozwala użytkownikom na przeglądanie zarchiwizowanych wersji witryn określanych jako
„trójwymiarowe indeksy”. Strona PalimsestMaps była indeksowana kilkukrotnie od 2009 r. (https://
web.archive.org/web/2019*/www.palimpsestmaps.amu.edu.pl).

11

Technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych.
Powstałe pliki można odtwarzać na stronie www za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Technologia ta była
szeroko wykorzystywana do tworzenia animowanych map (w tym udźwiękowionych) przez kartografów cyfrowych od połowy lat 90. XX w.

12

SoundMap: https://soundmap.amu.edu.pl. Dostęp do zindeksowanej przez Wayback Machine zawartości tej mapy możliwy jest przez wprowadzenie w wyszukiwarkę głównego adresu projektu PalimpsestMaps: http://palimpsestmaps.amu.edu.pl/.

13

Earcony to krótkie charakterystyczne dźwięki, który reprezentują określone wydarzenie lub przekazują inne informacje w komputerowych systemach operacyjnych (Sumikawa 1985).
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Zwrot ku społeczno-kulturowemu rozumieniu map
i antropologizacja kartografii
Nowe sposoby badania i tworzenia map pojawiają się na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku wraz z rozwojem krytycznej kartografii (Del Casino, Hanna 2006). Zmiany
perspektyw badawczych i trendów intelektualnych zachodzących w ramach geografii i kartografii są złożone i, jak w przypadku każdej dyscypliny humanistycznej czy
społecznej, wpływały na nie nakładające się na siebie serie zwrotów – od poststrukturalistycznego i postmodernistycznego, przez wizualny i cielesny, po zmysłowy i cyfrowy. Zarysowanie procesu tych zmian, które uważam za antropologizację kartografii
jest konieczny, ponieważ historia kształtowania się mapowania poprzez dźwięk oraz
udźwiękawianie map wiąże się z nowymi teoriami i metodologiami rozwijającymi się
w ramach geografii, którą można określić jako humanistyczną czy kulturową. Zresztą
sami kartografowie już pod koniec lat 80. XX wieku postulowali pilną potrzebę rozwoju
antropologii kartografii (Fels, Wood 1986; Wood 2012), a jednym z pól badawczych
wzmacniających nowe i krytyczne podejście w ramach neogeografii stały się m.in.
etnomapy (ethno/indigenous maps) – niezachodnie sposoby mapowania, rozumienia oraz używania przestrzeni (Rundstorm 1990). Od tego czasu nastąpiła eksplozja
popularności map w ogóle. Ich formy, sposoby produkcji, dystrybucji i użycia nabrały
ogromnej różnorodności. To spowodowało, iż wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące tego, czym jest mapa, stały się nieadekwatne i nieaktualne. Według Denisa
Wooda (2012) współcześnie użycie map posiada charakter performatywny, a mapy
nie odzwierciedlają rzeczywistości, lecz ją ustanawiają. Zbieżne z twierdzeniami Wooda są także rozważania antropologa Lesa Robertsa (2016) dotyczące głębokiego
mapowania (deep mapping), które osadza w kontekście humanistyki przestrzennej
oraz antropologii praktyki. Roberts pisze o głębokim mapowaniu jako procesie kartograficznym denotującym podróż w głąb (Schiavini 2004/2005). Z perspektywy
użytkowników map są one tym, w czym należy się zanurzyć, co można porównać do
doświadczania dźwięku określanego przez Tima Ingolda jako imersję (2007). Takie
mapowanie to wytwarzanie oraz praktykowanie głęboko skonfigurowanej wiedzy
przestrzennej – proces zawierający obserwowanie, słuchanie, spacerowanie, przekształcanie, pisanie, wymianę, zaznaczanie, wybieranie, nazywanie, generowanie,
oferowanie, zapraszanie, cyfryzowanie (Bailey, Biggs 2012).
Konsekwencją rozwoju krytycznej kartografii jest także przyjęcie niebinarnej i niereprezentacyjnej perspektywy, umożliwiającej przyjrzenie się praktykom mapowania
w sposób, w którym procesy produkcji i konsumpcji, konceptualizacji i interpretacji
rozumiane są jako nakładające się na siebie i nie mające końca (Black 1997; Harley
1988, 1989, 1990; Wood 1992). Mapy okazały się więc czymś stale wytwarzanym, reprodukowanym i modyfikowanym. Wydaje się to wyjątkowo słusznym podejściem,
zwłaszcza aktualnie, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem demokratyzacji produkcji
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map. Innymi słowy, mapy są w permanentnym stanie „stawania się” i jako takie rozciągają się poza fizyczne granice (Gibson 2001). Nie ograniczają się tylko do papieru,
ściany, na której wiszą czy ekranu mobilnego urządzenia. Każde zgięcie, przedarcie,
zwinięcie, kliknięcie, przesunięcie, wyznaczenie nowych tras, fizyczne przemieszczanie się z aktywną nawigacją satelitarną wytwarzają nowe ślady, możliwości, nową
reprezentację, nowy moment produkcji i konsumpcji. Autorstwo zaczyna się piętrzyć,
pojawiają się nowe możliwości odczytu, nowe obiektywizacje i subiektywizacje, reprezentacje i praktyki. Podobnie jest z cyfrowymi mapami dźwiękowymi, które powstają
w oparciu o mechanizm user generated content – każde nowe nagranie dźwięku,
znacznik lokalizacji, dodatkowy opis zmienia mapę. Nie jest to więc ustalona raz na
zawsze reprezentacja ani na poziomie wizualnym, ani audialnym. Na mapach pojawiają się nowe znaczniki, rośnie ich zagęszczenie, zaczynają nakładać się na siebie,
a kryjące się pod nimi dźwięki – odnoszą się do innych sytuacji, zjawisk akustycznych,
estetyki i wrażliwości percepcyjnej nagrywających oraz odsłuchujących i, co ważniejsze, posiadają różne pochodzenie temporalne.
W przypadku map dźwiękowych mamy do czynienia z praktykami czasoprzestrzennymi powiązanymi z nawarstwiającymi się na siebie działaniami: z ruchem,
słuchaniem i nagrywaniem. Następnie, ze stacjonarnej perspektywy, z oznaczaniem,
tagowaniem, opisywaniem, wizualizowaniem, klikaniem lub dotykaniem, odsłuchiwaniem w nowych, innych kontekstach. A więc, tak jak sugerują to Gilles Deleuze i Felix
Guarttari (1987), mapa ma wiele wejść i wyjść, tysiące możliwych. Mapy i mapowanie
są jednocześnie reprezentacjami i praktykami (performensami), które trzeba rozważać
symultanicznie – tworzenie map i ich interpretowanie to doświadczanie, praktykowanie i, co ważniejsze, performowanie (Butler 1988, 1990).
Sama teoria niereprezentacyjności została rozwinięta przez Nigela Trifta (1996) – krytyka wizualności map, który jako jeden z pierwszych geografów zwrócił uwagę na
to, że mapy są nieadekwatne, ponieważ nie odnoszą się do wielozmysłowych praktyk i doświadczeń. Teoria ta, w połączniu z teoriami performatywności Judith Butler
(1988) oraz tożsamości Wolfganga Nattera, i Johna P. Jonesa (1997), zaowocowała
koncepcją map sugerującą, iż nie ma możliwości rozdzielenia reprezentacji od praktyk społecznych (Del Casino, Hanna 2006). Praktyki cielesne, takie jak spacerowanie,
jechanie, dotykanie, wąchanie, słuchanie, gapienie się, stanie, a także samo rozumienie miejsc i fragmentów przestrzeni, mogą być inspirowane przez mapy, ale jednocześnie to one zapośredniczają doświadczanie map (Dwyer 2000, 2003). A więc to, co
znajduje się w danym miejscu i dzieje w danym momencie przedstawianym na mapie,
zawsze zaburza idealne ich odczytywanie, zmienia je i ingeruje w nie.
Dźwięk jest brany pod uwagę w tzw. kartografii multimedialnej od połowy lat 90.
XX wieku. Istnieją cztery główne rodzaje elementów map dźwiękowych, które ugruntowały się w teorii i praktyce takiej kartografii. Są to dźwięki abstrakcyjne (pojedyncze
lub ich sekwencje), muzyka, mowa oraz nagrania terenowe mające reprezentować
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soundscape’y (Edler, Kühne, Keil, Dickmann 2019; Kornfeld, Schiewe, Dykes 2011).
Użycie dźwięku na/w mapach należy kojarzyć z geografem humanistycznym i środowiskowym Johnem B. Krygierem. Jego pionierski artykuł zatytułowany Sound and
Geographic Visualization (1994) fundamentalnie zmienił tradycyjny punkt widzenia
na tworzenie map i komunikację kartograficzną. Wprowadził on koncepcję kartograficznego reprezentowania danych poprzez przestrzennoczasowe animowane mapy
dźwiękowe. Był to moment, w którym w humanistyce, zwłaszcza w antropologii,
mamy do czynienia ze zwrotem zmysłowym (Classen 1993; Feld 1996; Howes 1991;
Stoller 1989), a kartografia jako taka przechodziła rewolucję związaną z cyfryzacją
(Edler i in. 2019; MacEachren 2004) wymuszającą programowanie map zamiast po
prostu ich rysowanie. Przejście z analogowego projektowania na cyfrowe zmieniło
binarny paradygmat, a więc wymagało nowych metodologii w kartografii.
Dla rozwoju krytycznej kartografii ważne było przyglądanie się niezachodnim
praktykom mapowania, a także mapom tworzonym przez artystów, lokalne społeczności, aktywistów środowiskowych, a więc mapom, które miały służyć konkretnym
celom. Etnokartografia, ecomapping, PPGIS, zielone i lokalne mapowanie – wszystkie te partycypacyjne i kontestujące klasyczne mapy praktyki pojawiają się znacznie
wcześniej, bo od lat 50. XX wieku, i były tworzone głównie przez artystów reprezentujących choćby takie nurty jak surrealizm, sytuacjonizm, popart czy ekosztukę etc.
Wszystkie te działania związane były i są z krytyką kapitalistycznego społeczeństwa
zachodniego, zwłaszcza autorytarności zachodniej kartografii. Tego rodzaju mapy są
wyzwaniem dla profesjonalnych instytucji produkujących mapy – rządów, prywatnych firm, akademii i nauki, podważają autorytarność i etnocentryczność map, a niekiedy w ogóle ich zasadność. Wskazują na istnienie innych rzeczywistości oraz na rolę
światów wyobrażonych. W miejsce teoretycznej adekwatności, precyzji i zgodności
z faktami, mapy artystyczne to wyobraźnia, sprawiedliwość społeczna, marzenia
i mity (Wood, Krygier 2009).
Od soundscape’u do map dźwiękowych
Najbardziej geograficzne są reprezentacje soundscape’ów (Schafer 1977). Pojęcie to,
ogromnie ważne dla ekologów akustycznych, badaczy w nurcie sound studies, a także antropologów dźwięku, odnosi się do kompozycji dźwięków percypowanych w fizycznym otoczeniu, w krajobrazie, w danym miejscu przez określony czas. Nagrywanie soundscape’ów, choć technologicznie zapośredniczone, wyzwala bliską (w sensie
bliskości zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej) relację między mapą a odbieranym
wielozmysłowo krajobrazem reprezentowanym na mapie (Laakso, Sarjakoski 2010).
Bliskość tego rodzaju tworzona jest poprzez praktykę pogłębionego i uważnego słuchania. Ponieważ reprezentowany soundscape może też dokumentować różne doświadczenia jednostek i grup (Wissmann 2014), to mapy dźwiękowe oraz ich kartograficzne
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użycie można powiązać z konstruktywizmem społecznym stosowanym w badaniach
nad krajobrazem (Edler i in. 2019).
W perspektywie konstruktywizmu społecznego krajobraz jest wytwarzany w odniesieniu do społecznych wzorów jego doświadczania, interpretacji i ewaluacji. Nie
stanowi więc obiektywnie istniejącej całości generowanej po prostu przez wzajemny
wpływ kultury i natury. Społeczno-kulturowe wzory pozwalające na znormalizowaną
i ukonstytuowaną percepcję, orientację i nadawanie znaczeń krajobrazom są oczywiście inkorporowane przez jednostki w procesach nabywania kompetencji i wiedzy.
Prowadzi to do syntetyzacji wrażeń sensorycznych, a następnie pozwala je komunikować bez utraty społecznej rozpoznawalności. Oczywiście, w procesie syntetyzowania wrażeń zmysłowych, nie wszystkie są uznawane za tak samo ważne czy
uwzględnianie w ten sam sposób. Mamy tu do czynienia z rodzajem selekcji bazującej
na społecznych konwencjach, które z konieczności redukują złożoność świata (Edler
i in. 2019). Mapy dźwiękowe wydają się przełamywać tę redukcję poprzez poszerzanie
wyobraźni o charakterze audiogeograficznym. Na przykład – zazwyczaj – jeśli słuchamy dźwięków miasta, to słyszymy głównie szum i hałas. Nie słyszymy niuansów
tego szumu ani innych dźwięków: oddalonego bicia dzwonów, melodii, gwaru rozmów, stukotów, pisków, trzasków, dźwięków nieantropofonicznych etc. Te umykające
naszej uwadze, percepcyjnie przezroczyste warstwy dźwięku tworzącego fonosferę
miast mogą być świadomie słyszane i doświadczane dzięki nagraniom terenowym,
nawet jeśli tego rodzaju nagrania posiadają charakter zapośredniczony zarówno
przez wybór osoby nagrywającej, jak i jej partnerów technologicznych, a więc choćby
rekordery i mikrofony.
Inkorporacja wzorów społecznych interpretacji i ewaluacji soundscape’ów jest
procesem złożonym, ale nieuchronnie prowadzącym do znormalizowanego wyobrażenia tego, jak coś brzmi lub raczej, jak brzmieć powinno. W procesie tym najpierw
uczymy się poprzez bezpośrednie doświadczenie słuchając tego, co nas otacza, następnie poprzez zapośredniczenie w toku edukacji – poprzez książki, filmy, internet,
obrazy, opowieści. W konsekwencji posiadamy znormalizowane, a często wręcz stereotypowe wyobrażenie tego, jak brzmi las, wieś, pościg policyjny, dokujący statek
kosmiczny, wnętrze statku podwodnego, wybuch wulkanu itd. Jednocześnie nie jest
to wyobraźnia wyłącznie akustyczna, ponieważ pozostaje w relacji do przestrzeni,
w tym przede wszystkim jej obrazu. Innymi słowy, w procesie socjalizacji dźwiękowej
nabywamy stereotypowych sound i land, które reprezentują zbiorową, społeczną
i normatywną percepcję (common sense) (zob. Herzfeld 2004) estetycznej, kognitywnej, funkcjonalnej natury. Jednakże natywny, oddolnie rozumiany soundscape posiada
także emocjonalną jakość – jest ściśle powiązany z naszymi biografiami, dziejącymi
się wydarzeniami i wspomnieniami.
Mapy dźwiękowe nie mają charakteru dwuwymiarowego. Podążając za krytycznymi kartografami, takimi jak Sébastien Caquard i Denis Wood, mapy tego rodzaju
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można rozumieć jako efekt mapowania narracyjnego w tym sensie, że splatają ze sobą
skojarzenia, emocje i pamięć (Caquard 2013). Z tej perspektywy możemy zadać pytania o to, co, jeśli tworzenie map jest sztuką ekspresji, sposobem wytwarzania miejsc
i doświadczania miejsc, kochaniem ich (Wood 2013). Gdyby tak było, a zapewne tak
jest, wówczas mapa byłaby czymś, co ukazuje określoną rzecz w określonym miejscu
tak jak percypuje ją doświadczająca osoba.
Antonella Radicchi – urbanistka sensoryczna – wskazuje, że pierwsza próba stworzenia kartograficznej reprezentacji soundscape’u zostajeła podjęta w 1929 roku przez
fińskiego geografa Johannesa G. Granö w książce Reine Geographie. Granö dokonał
w niej jakościowej klasyfikacji zjawisk akustycznych, które zaprezentował w formie
kartograficznej (dokładniej w formie legendy). Jego analiza została przetestowana
na materiale zebranym na terenie Valoosari, który został uporządkowany wedle takich kryteriów, jak czas, częstotliwość, naturalność i sztuczność dźwięków (Radicchi
2013; Uimonen 2008). Jednak przykłady społecznego mapowania poprzez dźwięk
pojawiają się znacznie wcześniej, bo wraz z tradycją poezji oralnej i rozwojem sztuk
werbalnych. Taki sposób mapowania był i jest używany zresztą przez wiele społeczności pozaeuropejskich. Stał się on przedmiotem badań antropologicznych, które zapoczątkowały rozwój antropologii dźwięku oraz koncepcji akustemologii autorstwa
Stevena Felda. Feld badał szczególny rodzaj lamentu zwany sa-valab (wspominanie
i opłakiwanie zmarłych przodków), w którym kobiety ze społeczności Kaluli z równiny
Bosavi w Papui Nowej Gwinei, tworzą werbalne, poetyckie mapy (Feld 1982). Z kolei
Eric Silverman (2001) udokumentował werbalne tradycje wśród Sepików, którzy za
pomocą mnemotechniki łączą krajobraz, pamięć, poezję, w taki sposób, że np. maski, haki, wiązania na sznurach stają się kartograficznymi reprezentacjami. Alfred
Gell (1995) pracujący wśród Umeda zaobserwował, iż język i krajobraz są tak bardzo
powiązane, że każdy akt mowy o miejscu i zamieszkiwaniu staje się rodzajem mapowania poprzez fonologiczny ikonizm, w którym dźwięki składające się na słowo
reprezentują obiekty.
Niemniej dla rozwoju koncepcji map dźwiękowych oraz soundmappingu najistotniejsze są projekty badawcze Michaela Southwortha oraz Raymonda Murraya Schafera. W drugiej połowie lat 60. XX wieku reprezentację soundscape’u tworzy Michael
Southworth w pracy magisterskiej The Sonic Environment of Cities (Southworth 1969),
w której przeanalizował nagrania terenowe wykonane w wybranej dzielnicy Bostonu.
Szczególnie skoncentrował się na dwóch aspektach jej dźwiękowego wymiaru. Po
pierwsze, interesowała go „tożsamość” dźwięków, a więc rozważał ich pojedynczość
i informatywność oraz ich jakość. Po drugie, podjął dyskusję nad relacją pomiędzy
wizualną a słuchową percepcją w celu zrozumienia tego, jak fizyczność i przestrzenność form wpływa na tożsamość i wartościowanie danego soundscape’u oraz tego,
jak dźwięki oddziałują na percepcję miasta. Jednakże samo pojęcie mapy dźwiękowej
w obiegu naukowym ugruntował R. M. Schafer wraz z innymi badaczami w ramach
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World Soundscape Project (WSP) (https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html). W 1975
roku zrealizowali projekt Five Village Soundscapes (https://www.sfu.ca/~truax/FVS/
fvs.html). Były to badania porównawcze prowadzone w pięciu europejskich miejscowościach – Bissingen w Niemczech, Dollar w Szkocji, Skruv w Szwecji, Lesconil we
Francji oraz Cembra we Włoszech. Ich celem była ekstrapolacja i graficzna reprezentacja informacji pochodzących z analizy nagrań wykonanych w poszczególnych
miejscowościach. Analiza ta miała charakter muzykologiczny (Järviluoma, 2009), co
zadecydowało o estetyzującym i wartościującym charakterze Schaferowskiej koncepcji soundscape’u (Stanisz 2019).
Tu warto odwołać się do jeszcze jednego przykładu soundmappingu z lat 60.
XX wieku, a mianowicie do projektu Listen Maxa Neuhausa, który zabierał słuchaczy
na spacery dźwiękowe po to, by uwrażliwić ich na rzeczywistość dźwiękową (Bailt
2015). Projekt Nauhausa zapoczątkował bardziej społeczną formę słuchania w porównaniu do choćby podejścia Schafera w ramach World Soundscape Project, bo w Listen
mapowanie dźwięków odbywało się kolektywnie (Anderson 2016).
Jednak dopiero wynalazek mediów geolokacyjnych oraz upowszechnienie się
systemu nawigacji satelitarnej umożliwiło lokowanie nagrania dźwiękowego. Najczęściej wykorzystuje się do tego platformę Google Maps, dzięki czemu mapy dźwiękowe są tworzone choćby przez społeczności lokalne na całym świecie. Popularność map dźwiękowych to jednak nie tylko kwestia technologii – powszechności
smartfonów, GPS-u, mobilnych rejestratorów dźwięku, lecz także kwestia wzrastającej świadomości społecznej o ważności otoczenia akustycznego, a więc pociąga
za sobą nowy rodzaj zaangażowania w środowisko i lokalność. Demokratyzacja
praktyk soundmapppingowych umożliwia społecznościom i jednostkom tworzenie
reprezentacji soundscape’ów, archiwów dźwiękowych, a mapy dźwiękowe stają się
podzielanymi narracjami o miejscach i przestrzeniach wykraczając poza tradycyjnie
rozumianą lokalność.
Wyobraźnia audiogeograficzna
Jedne z pierwszych cyfrowych map dźwiękowych to projekty Annea’y Lockwood
River Archive (od 1974 roku) wraz serią nagrań terenowych rzek Hudson (1982), Danube (2000) i Housatonic (2010)14, a także założona w 2006 roku przez Udo Nolla
platforma soundmappingowa Aporee (https://aporee.org/maps/) – jednocześnie
mapa, internetowa stacja radiowa i aplikacja mobilna. Projekty te są różne, ale ich
autorzy podzielają ze sobą głębokie zainteresowanie nie tylko psychogeograficznym
doświadczaniem miejsc poprzez dźwięk, ale także zjawiskiem zapośredniczonego

14

Mapy dźwiękowe Annea’y Lockwood posiadają formę płyt CD: https://www.annealockwood.com/
recordings/.
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słuchania. Odsłuch nagrań zakotwiczanych na interfejsach map jest bowiem słuchaniem miejsc, do których zazwyczaj nie mamy fizycznego dostępu, a których
dźwiękowość została wybrana i zarejestrowana przez inną osobę. Jest to aktywność kluczowa dla rozumienia soundmappingu. Mamy tu bowiem do czynienia
z podwójnym słuchaniem i doświadczaniem: najpierw słucha osoba nagrywająca,
następnie osoba odtwarzająca nagranie; doświadczenie osoby słuchającej bezpośrednio zostaje przeniesione w czasie, a nagrany dźwięk przemieszczony nie tylko
w nowy i odmienny kontekst geograficzny, lecz także zostaje nałożony na różne
od pierwotnego cielesne doświadczenie przestrzeni.
Annea Lockwood wyjaśnia soundmapping jako doświadczenie imersyjne. Uważa,
że mapy dźwiękowe nie są zwykłą dokumentacją, czy bazą danych audio. Kluczowe
jest dla niej pojęcie mapy, która implikuje podróż – w przypadku projektu River Archive jest to podróż wzdłuż rzek. Na poziomie praktycznym prezentacja nagrań jako
map, pozwala odbiorcom na ich kojarzenie i łączenie z dźwiękowym wymiarem rzek,
które znają. Słuchają to, czego słuchają nagrywający i co uznali za dźwięki opisujące rzekę. Zatem mapowanie Lockwood to nie tylko proces, ale także odkrywanie
mapy przez słuchających (Lee b.d.; Lentjes 2017; Lockwood 2004, 2007; Von Glahn,
Sciuchetti 2019).
Z kolei Aporee Udo Nolla to właściwie przykład modelowej mapy dźwiękowej.
Użytkownicy mogą przekazywać pliki audio, ulokować je na cyfrowej mapie (Google
Map), uzupełnić o dodatkowe informacje, następnie słuchać ich poprzez interfejs
mapy. Udo Noll definiuje mapę dźwiękową w prosty sposób – jako mapę zawierającą
nieprzetworzone dźwięki, a więc wyłącznie nagrania terenowe. To, co pozostaje dla
niego najbardziej interesujące, to proces wyobrażania sobie zarejestrowanej dźwiękowo czasoprzestrzeni, bazujący na słuchaniu tego, co inni obdarzyli percepcyjną
uwagą. Soundmapping jest w tym wypadku udźwiękawianiem miejsc, rodzajem
synchronizacji z lokacją, doświadczeniem słuchania, które może być podzielane.
Słuchający słyszy niejako uszami osoby, która nagrała dźwięk. To proces audiogeograficznego wyobrażania, intymne i subiektywne działanie, choć przecież mamy tu
do czynienia z ogromnym dystansem czasoprzestrzennym. Udo Noll określa to jako
paradoksalną obecność (za: McMurray 2018; Noll 2019).
Projekty obu tych map dźwiękowych są kluczowe dla rozumienia soundmappingu. Opierają się na idei archiwizowania, które stanowi przecież jedną
z podstaw dla procesu kartograficznego. Lockwood i Noll podkreślają pracę mapowania, której efektem jest imersyjne słuchanie – niezależnie od tego, czy jest
to field recording, kompozycje muzyczne czy artystyczne interwencje. W obu
przypadkach chodzi o doświadczanie podzielanego słuchania, które wymaga od
słuchających geograficznej wyobraźni. Mapa dźwiękowa pozostaje indeksową,
ale nie z określoną rzeczywistością, lecz z doświadczeniem słuchania nagrywającego (McMurray 2018).
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Koncepcja wyobraźni dźwiękowej wymaga postawienia pytania o dystynkcję
między dźwiękiem a nagraniem audio, a nawet o ich gradację w zależności od sposobu i okoliczności odsłuchiwania. Nagrania audio nie reprodukują doświadczenia
w dosłowny sposób. Ich odtwarzanie jest co najwyżej serią zapośredniczeń. Nie chodzi tu wyłącznie o to, że słuchamy to, czego słuchał ktoś inny, ale także o mediację
sprzętu – mikrofony i rekordery nigdy nie zarejestrują dźwięku w taki sposób, w jaki
słyszymy w danym miejscu i w określonym momencie. Już sam soundmapping jest
więc wytwarzaniem wyobraźni audiogeograficznej, która jest zakorzeniona w trwającym określony czas zarejestrowanym cyfrowo dźwięku. Ten określony czas jest rodzajem podzielanej temporalności, którą cyfrowe nagranie audio generuje poprzez
słuchanie i cyrkulację. Soundmapping, zwłaszcza w wersji cyfrowej, to przestrzeń
dla symultanicznych reprezentacji miejsc i dźwięku, które produkują określone formy
i doświadczenia czasu, rodzaj audiodryfu poprzez słuch. Jednocześnie jest też ćwiczeniem kartografii temporalnej, efemerycznej, ponieważ dźwięk, by wybrzmieć,
wymaga czasu. Ta soniczna temporalność przypomina o tym, że patrzenie na mapę
także jest działaniem w czasie, o czym Christian Jacob pisze w kontekście dryfowaniu po mapie, kiedy nasz wzrok przesuwa się, wędruje po liniach, po reprezentacjach
rzek czy nazwach miast (Jacob 2016).
Nagrania dźwiękowe dosłownie rejestrują przemijanie czasu i są tworzone przez
wszystko to, co się dzieje i co ma miejsce „podczas”. Osoba nagrywająca zawsze kończy rejestrację dźwięku w jego przemijającej formie, dlatego nagrania niejako archiwizują moment, w którym dźwięk się pojawia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny.
Wiele map dźwiękowych promuje słuchanie skupione (Westerkamp 2000) i pogłębione (Olivieros 2005), a także akustyczną świadomość otoczenia. Jednak cały ten
wysiłek związany z zachęcaniem do słuchania, przenoszenia soundscape’u do innego
miejsca czy próba zachowania jego efemeryczności powoduje, że w pewien sposób
czasowość dźwięku zanika. W mapach dźwiękowych to, co widzialne i niewidzialne
jest uznawane za paralelne. Wizualna mapa jest tu używana jako rodzaj przewodnika,
który ma prowadzić użytkowników do celu, a mianowicie do uruchomienia i odsłuchu
nagrań. Wizualność i dźwiękowość, a więc dwa najważniejsze elementy map dźwiękowych, współistnieją, choć pozostają rozłączne.
Krytycznie o mapach dźwiękowych wypowiada się artystka dźwiękowa Jacqueline
Waldock (2011) według której, każdy akt nagrywania to seria osobistych decyzji – jest
indywidualny i subiektywny. Mimo to, nagrywające osoby z pieczołowitością dbają
o to, aby nie być obecnymi na nagraniach, a więc ktoś, kto słucha, kto poszukuje
dźwięków i nagrywa je jednocześnie chowa się za nimi, pozostając w ciszy i bezruchu.
Innymi słowy, nagrania dźwiękowe są migawkami, które zostały usłyszane i utrwalone na takiej samej zasadzie jak zdjęcia – fotograf przecież nigdy nie jest obecny na
nich. Pojawia się więc pytanie, czy rejestrowanie rzeczywistości auralnej powinno
być analogiczne do rejestrowania rzeczywistości wizualnej?
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Zakończenie: transfoniczność i lokatywność
Na zakończenie chciałabym się podzielić dwoma doświadczeniami związanymi ze słuchaniem transfonicznym i lokatywnym, które rozważam jako powiązane z procesem
wytwarzania wyobraźni audiogeograficznej. Pierwsze z nich to zrealizowany przeze
mnie spacer dźwiękowy zatytułowany Soundwalk x 4: (re)orientation into nature.
Stanowił on jeden z kilku imersyjnych perfromensów odbywających się w ramach
międzynarodowej konferencji naukowej Transgressing visuality. Sensorial cultural
practices zorganizowanej w Poznaniu w 2012 roku. Główną ideą spaceru było doświadczenie transfoniczne polegające na mobilnym, intymnym (z tzw. zamkniętymi
słuchawkami na uszach) odsłuchu nagrań terenowych zarejestrowanych w lasach oraz
na łąkach zlokalizowanych w różnych miejscach na całym świecie. Słuchanie dźwięków pochodzących z całkowicie odmiennego porządku akustycznego i przestrzennego, nie przystającego do wizualności i fizyczności trasy, którą podążali uczestnicy
spaceru, początkowo powodowało dezorientację, dopiero potem imersję. Zanurzenie
w odsłuchiwanych dźwiękach stało się możliwe w sytuacji bezruchu, kiedy uczestnicy
dotarli do miejsca najbardziej zbliżonego do wyobrażeń przestrzennych projektowanych przez nagrania, a mianowicie na łąkę nad brzegiem rzeki, na której pozostali
leżąc lub siedząc, mając zamknięte oczy.
Tego rodzaju słuchanie analizują m.in. Marcus Leadly (2015) oraz Heikki Uimonen
(2015). Pierwszy z nich przygląda się transfonii w dźwiękowych instalacjach artystycznych wykorzystujących nagrania terenowe, które dookreśla jako in situ w celu powiązania kontekstu słuchania z dźwiękiem oraz miejscem. Natomiast Heikke Uimonen
pojęcie transfonii stosuje w odniesieniu do dźwięku, który zostaje relokowany z jednego miejsca w drugie lub kiedy dźwięk jest nagrany w danym miejscu, a następnie
nałożony na dominujące środowisko akustyczne (Uimonen 2015). Dźwięk transfoniczny
jest dziś właściwie wszechobecny i wypełnia każdy aspekt naszej codzienności – od
odsłuchiwania nagrań terenowych, słuchania dźwięków w trakcie prezentacji naukowych po słuchanie audiobooków w środkach komunikacji publicznej. Pojęcie to
stosowane jest w celu podkreślenia procesu odseparowania dźwięku od jego źródła.
Podobny proces opisywał już w 1969 roku M. R. Schafer jako schizofonię. Jednakże
pojęcie transfonii jest bardziej neutralne – schizofonia Schafera odnosiła się do myślenia o dźwiękach w sposób wartościujący i związanya była z wpisującym się w ideę
ekologii akustycznej podejściem anti-noise.
Drugie z doświadczeń jest powiązane z wcześniej nadmienionym przeze mnie
projektem Udo Nolla, a mianowicie z aplikacją Radio Aporee: Miniatures for Mobiles
(https://aporee.org/mfm/). Projekt powstał w 2013 roku i używa mapy dźwiękowej
Aporee jako interfejsu, a także systemu nawigacji satelitarnej. Miniatures to aplikacja
powiązana z nagraniami terenowymi, które odtwarzane są w miejscach, do których
bezpośrednio lub pośrednio się odnoszą. Odtwarzanie określonych nagrań następuje
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w momencie aktywacji GPS na urządzeniach mobilnych. Używanie tej aplikacji oraz
doświadczanie dźwięku lokatywnego było częścią prowadzonych przeze mnie badań dotyczących wyobrażonych soundscape’ów oraz mobilnego słuchania (Stanisz
2019). Uruchamiałam ją wyłącznie w sytuacjach przemieszczania się – pieszo oraz
w środkach komunikacji miejskiej. Aplikacja lokalizowała moje położenie i emitowała
nagrania terenowe wykonane nie tylko w zbliżonym do mojego położenia geograficznego, ale także kontekstu miejskiego, w którym się poruszałam. W konsekwencji
na dźwięki, które słyszałam mimo założonych słuchawek, nakładały się fragmenty
soundscape’ów z Poznania, Warszawy i Berlina. Największe wrażenie wywierały te
nagrania, w których wyraźne stawały się odmienne pora roku i dnia czy warunki atmosferyczne rozbieżne z tymi, które stanowiły kontekst mojego cielesnego i wielozmysłowego doświadczania przestrzeni, w której się znajdowałam. Ten rodzaj mapy
dźwiękowej wykracza poza narracyjne, indywidualne dźwięki, znaczniki dźwiękowe,
nagrania dokumentalne czy kompozycje soundscape’owe. Dźwięki w Miniatures stale
się zmieniają i przechodzą jedne w drugie w zależności od tego, gdzie się jest, są powiązane ze współrzędnymi geograficznymi, prędkością i kierunkami poruszania się.
Dodatkowo taka podróż jest rejestrowana na stronie internetowej Radia Aporee,
przez co każdy indywidualny i zgeolokalizowany odsłuch nagrań terenowych poprzez
Miniatures generuje nowe ścieżki dźwiękowe możliwe do odsłuchu przez kolejnych
użytkowników (por. Schlüter 2013).
W tym projekcie, który bazuje na mapie dźwiękowej oraz na idei dźwięku lokatywnego, mamy do czynienia z dźwiękiem odseparowanym od źródła. Takie doświadczenie jest złożone, posiadając wymiar zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Wydaje się
też łączyć z koncepcją naturalnie iluzorycznego, hauntologicznego dźwięku Davida
Toopa (2010) ze studiami nad niesamowitością Ernsta Jentscaha (1906) czy Sigmunda
Freuda (Lydenberg 1997). Prowadzi też do ogólniejszej kwestii, a mianowicie auralnej percepcji i selektywnego słyszenia niezbędnego dla komunikacji i przetrwania
(Truax 2001) oraz lokalizacji i orientacji w przestrzeni. Przywodzi na myśl podejście
fenomenologiczne reprezentowane na przykład przez Brandona Labelle, który pisze o transformacji wyobrażeniowej poprzez dźwięk. Dźwięki stymulują wyobraźnię
i dostarczają podstaw dla indywidualnego doświadczania rzeczywistości; ujęte jako
fizyczny i przestrzenny ruch niosą ze sobą informacje powiązane ze źródłami dźwięku
w określonym środowisku (Labelle 2010).
Poza tego rodzaju doświadczaniem rzeczywistości poprzez dźwięk, pracą z wyobraźnią audiogeograficzną współczesne cyfrowe mapy dźwiękowe pozwalają na
aktywne uczestnictwo w przestrzeni oraz na partycypację w kształtowaniu otoczenia. To kolaboracyjne narzędzie do tworzenia dokumentacji dźwiękowej istotnej
z punktu widzenia lokalnych społeczności, które dzięki temu wzmacniają tożsamość
i pamięć kolektywnie istotnych miejsc i przestrzeni. Według Leslie Morris (2001), choć
pamięć dźwiękowa jest bardziej ulotna niż wizualna, często wręcz nieuświadamiana,

107

Agata Stanisz

Mapy dźwiękowe i wyobraźnia audiogeograficzna: kartograficzne i społeczne praktyki soundmappingu

to dźwięki uruchamiają wspomnienia lawinowo. Możliwość nagrywania dźwięku i osadzenia go w przestrzeni na mapie ma wiele wspólnego z pamięcią dźwiękową. Morris
postuluje zwrot auralny, ale od razu tłumaczy, że w przypadku map dźwiękowych
nie chodzi o to, aby były czymś niewizualnym i niefizycznym ale o to, że nie należy
się w nich skupiać na lokacjach, dopasowaniu dźwięku do miejsca, lecz na słuchaniu.
W mapach dźwiękowych ich czasowy i geograficzny zasięg jest tak szeroki, że ten
aspekt właściwe staje się nieistotny, najważniejszy pozostaje odsłuch, doświadczenie
poprzez dźwięk (por. Ouzounian 2014).
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Streszczenie
W artykule przedmiotem rozważań są praktyki tworzenia map dźwiękowych. Praktyki te
określam jako kartograficzno-społeczne. Punkt wyjścia stanowią przeznaczone do słuchania
internetowe mapy dźwiękowe. Definiuję je jako audiowizualne, cyfrowe reprezentacje, które
powstają kolaboracyjnie w oparciu o mechanizm user-generated content oraz posiadają internetowe interfejsy bazujące na globalnych mapach, takich jak Google Maps czy OpenStreetMap.
Głównym celem artykułu jest spojrzenie na praktyki soundmappingu w kontekście kształtowania wyobraźni audiogeograficznej oraz słuchania transfonicznego i lokatywnego. Wiodącą
perspektywą, w której prowadzę swój wywód, jest zantropologizowana perspektywa krytycznej, niereprezentatywnej kartografii. Służy ona do ukazania rozwoju interesujących mnie map
dźwiękowych, określenia ich specyfiki oraz wskazania na konceptualne problemy związane
z reprezentacją doświadczania soundscape’u w medium, jakim jest mapa dźwiękowa.
Słowa klucze: krytyczna kartografia, mapa dźwiękowa, słuchanie lokatywne, soundmapping,
soundscape, transfonia, wyobraźnia audiogeograficzna

Summary
The article discusses practices of creating sound maps. I refer to these practices as cartographic
and social. The starting point are internet sound maps for listening. In the article, I define them
as audiovisual, digital representations that are created collaboratively based on the user-generated content mechanism and have internet interfaces based on global maps such as Google
Maps or OpenStreetMap. The main aim of the article is to look at soundmapping practices in
the context of shaping audiogeographic imagination and transphonic and locative listening. The
main perspective of my considerations is the anthropologized perspective of critical, unrepresentative cartography. I show the development of sound maps that interest me, define their
specificity and indicate conceptual problems related to the representation of the experience of
a soundscape in the medium of a sound map.
Keywords: critical cartography, sound map, locative listening, soundmapping, soundscape, transphony, audio-geographic imaginantion
Translated by Author
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Wprowadzenie do metody etnogeograficznej – technika kartograficzna
Wiedza o przeszłości kultury opiera się na badaniach zachowanych fragmentów
działalności ludzkiej. Jedne z nich mają charakter materialny, inne przetrwały w języku, życiu codziennym, obrzędach, folklorze i innych przejawach. Odtwarzaniem
tej historii zajmują się badacze różnych dyscyplin, wśród nich etnologowie. Jednym
z celów, jakie stawia sobie etnologia, jest odtworzenie genezy elementów i całych
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kompleksów kultury tradycyjnej. Posiłkuje się przy tym paroma sposobami, w tym
metodą etnogeograficzną1.
Metoda etnogeograficzna została już kilkakrotnie opisana2. Tu przypomnę tylko,
iż do etnologii polskiej wprowadził ją K. Moszyński. Posłużył się nią pisząc monumentalne dzieło Kultura ludowa Słowian (1929, 1934, 1939), a w polemicznym artykule Niektóre przyczyny zróżnicowania kultury ludowej w Polsce wyjaśniał genezę
tradycyjnej kultury w naszym kraju, wskazując na przyczyny natury geograficznej
(Moszyński 1937/1938).
Częścią składową metody etnogeograficznej jest technika kartograficzna. Metody gromadzenia informacji o określonych przejawach tradycyjnej kultury oraz ich
przedstawianie w postaci mapy, nie doczekały się dostatecznego zainteresowania
redaktorów i autorów map etnograficznych atlasów dotyczących ziem polskich. Niniejsze opracowanie ma pomóc w ocenie etapu powstawania map, począwszy od
opracowania systematyki, ułożenia kwestionariusza oraz badań, po zamianę typów i odmian wyodrębnionych przez badacza na znaki graficzne i naniesienie ich
na kartę. Niekiedy możliwe jest także pewne przetworzenie mapy, np. aby ułatwić
studia porównawcze z uwzględnieniem innych map. Sądzę, iż sformułowane tu
uwagi mogą także pomóc badaczom, którzy zamierzają opracowywać etnograficzne
mapy w oparciu o już istniejące zbiory materiałów (np. archiwum Polskiego Atlasu
Etnograficznego) lub badania nowsze.
Poniżej zajmę się zasadami tworzenia map, odwołując się do atlasów, które
dotyczą ziem polskich.
Atlasy etnograficzne dotyczące ziem Polski
Atlas kultury ludowej w Polsce (dalej: AKLP), zawierający mapy obszaru II Rzeczypospolitej i będący jednocześnie pierwszym etnograficznym atlasem europejskim, opracował K. Moszyński we współpracy z J. Klimaszewską i M. Bytnarówną
(1934, 1935, 1936). Autorzy zamieścili w nim 27 skartowań dotyczących różnych
zagadnień z zakresu tzw. kultury duchowej3. Źródła do niego uzyskano prowadząc
badania terenowe.
1

Artykuł powstał w ramach realizowanego projektu Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe,
elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów sieci Internet, etap II. Opracowanie powstało
w Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, będącym depozytem Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN w Uniwersytecie Śląskim (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie). Archiwum kieruje dr hab.
Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ.

2

Zwięzły wykład metody etnogeograficznej znajduje się w pracy K. Moszyńskiego Człowiek. Wstęp do
etnografii powszechnej i etnologii (Moszyński 1958: 103–108), zob. też Pokropek (1981: 61–85); Kłodnicki (2011: 112–135); Kłodnicki, Pieńczak, Koźmińska (2017: 45–58).

3

AKLP wydrukowano ponownie z uzupełnieniami, ale bez komentarzy (Moszyński 1967: 717–743). Zob.
uwaga redakcji w Moszyński (1967: 6).
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Również w pierwszej połowie lat 30. XX wieku gromadzono materiały do Atlas
der deutschen Volkskunde (zob. Harmjanz, Röhr 1936–1939; Zender, Grober-Glück,
Cox, Wiegelmann 1958–1979). W oparciu o zebrane wówczas dane K. Kaiser opracował Atlas der Pommerschen Volkskunde (APV) (Kaiser 1936). Obydwa atlasy
obejmują ziemie należące do Niemiec przed II wojną światową. Opracowano je na
podstawie badań korespondencyjnych (kwestionariusze wysłano do 20 tys. wsi),
przeprowadzonych na terenie całych ówczesnych Niemiec i Austrii oraz poza ich
granicami. Obydwa atlasy dotyczą różnych zagadnień, głównie z zakresu kultury
duchowej i społecznej4.
Po II wojnie światowej na ziemie zachodnie i północne napłynęli osadnicy z pozostałych ziem polskich, głównie z Kresów Wschodnich5. Cały, przyniesiony przez nich
inwentarz kulturowy, uwzględniono na kartach Polskiego atlasu etnograficznego
(PAE 1958–1981) obok reliktów zachowanych po autochtonach. Prace nad atlasem
podjęto w końcu lat 40. XX wieku. Wywiady terenowe prowadziło ponad stu badaczy; siatka badawcza liczyła blisko 350 punktów w terenie, mniej więcej równo od
siebie oddalonych. W zeszycie próbnym (1958) i pierwszych sześciu zeszytach PAE
(1964–1981) dominuje tzw. kultura materialna; w nieopublikowanych trzech następnych więcej skartowań dotyczy kultury duchowej i społecznej. Wiele dziesiątków
map zamieściły Agnieszka Pieńczak i Anna Drożdż w kilku tomach komentarzy do
Polskiego atlasu etnograficznego.
Cenne uzupełnienie stanowi wielotomowy Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski zredagowany przez Z. Sobierajskiego i J. Bursztę (1979–2005). Atlas ten
charakteryzuje gęsta siatka badawcza i szerokie spektrum tematyczne. W części
przypadków udało się doprecyzować zasięgi zjawisk kulturowych, które na mapach
PAE nie rysowały się wyraźnie na tym obszarze.
Rola klasyfikacji elementów kulturowych na etapie
tworzenia kwestionariusza i badań terenowych
Przestrzeganie opisanych niżej zasad, towarzyszących tworzeniu map, umożliwia późniejsze analizy, w tym odtwarzanie genezy rozpatrywanych elementów kulturowych6.
4

Sięgają do nich niektórzy polscy badacze, gdyż ułatwiają one wyjaśnienie zróżnicowania kulturowego
ziem polskich w granicach po II wojnie światowej. Niektórzy pracownicy Zakładu PAE uzupełnili kilkanaście map o dane z kart ADV: kształty kopic żniwnych, formy kołysek, rodzaje pojemników do przenoszenia ziarna podczas siewu, niektóre zakazy obejmujące położnicę, dary składane zmarłym do trumny.

5

Pomijamy tu mniejsze opracowania atlasowe, jak U. Tolksdorf, Essen und Trinken in Ost- und Westpreussen (1975) oraz Atlas ľudowej kultúry Slovákov v Poľsku / Atlas kultury ludowej Słowaków w Polsce
(Benža 2015).

6

Na niektóre z nich zwrócił uwagę J. Gajek we wstępach do napisanych przez siebie kwestionariuszy,
według których prowadzono badania PAE (np. Gajek 1958; 1960; 1975). Odniósł się do nich również
J. Bohdanowicz (1993).
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Problematyka wspomnianych atlasów jest różna i choć można znaleźć tematy
wspólne, to różnice w klasyfikacji zmapowanych elementów i ich chronologii utrudniają studia porównawcze 7. Poniżej zajmę się tym etapem pracy, na którym powstaje
klasyfikacja8 i służy jako podstawa badań, a następnie opracowywania map. W przedstawionym artykule odwołania odnosić się będą głównie do PAE9 i ułatwią ocenę
opublikowanych map.
Przy wyborze tematyki badawczej i obszaru należy poznać wyniki poprzednich
badań, jeśli takowe były prowadzone. W przypadku artefaktów istotną pomocą przy
układaniu kwestionariusza są także zbiory muzealne i materiały archiwalne.
Jeśli badania korespondencyjne przeprowadzono w skali masowej (jak w ADV
i APV), to sporządzone na ich podstawie mapy często nie zawierają informacji o braku
określonych elementów kultury czy chronologii ich przemian, natomiast przynoszą
zwykle dane spontaniczne o występowaniu różnych elementów, ich odmian lub wariantów10. Innej jakości są materiały zebrane przez wyszkolonych badaczy w wybranych miejscowościach. Teoretycznie, choć w praktyce nie zawsze, dają oni rękojmię
właściwego doboru informatorów i pozyskania materiałów pożądanej jakości.
Dane służące do opracowania mapy winny opierać się na materiałach zgromadzonych według jednakowego kwestionariusza i – co najważniejsze – zawierającego
pytania o systematycznie określone elementy kulturowe. Wcześniej zatem należy
przeprowadzić podział logiczny w grupie pokrewnych sobie przedmiotów. Może to
być podział dychotomiczny lub podział według pewnej zasady. Zwykle tę czynność
nazywa się klasyfikacją lub systematyką. Obok tego w badaniach nad kulturą istnieje
odmienny zabieg zwany typologią11.
Klasyfikacja / typologia, oparta na danych z literatury lub/i z muzeów i zawarta
w kwestionariuszu, nie zawsze bywa dokładna – dopiero analiza materiałów zebranych dla celów atlasowych umożliwia jej sprecyzowanie12. Ale teraz z kolei brak pewności, w których przebadanych wsiach występowały (lub nie) dookreślone typy lub

7

Ostatnio taką udaną próbę przeprowadziła A. Pieńczak (2016).

8

Wyrazy ‘klasyfikacja’ i ‘systematyka’ będę traktować zamiennie; podobnie określenia ‘mapa’ i ‘karta’.

9

Także atlasy gwarowe zawierają pewną ilość map etnograficznych. O zawartości tych atlasów informują J. Reichan, K. Woźniak (2004).

10

Na niewielką skalę badania korespondencyjne o charakterze uzupełniającym prowadził także Zakład PAE.

11

Typologia to „zabieg metodologiczny (lub rezultat takiego zabiegu) polegający na grupowaniu przedmiotów
na zasadzie ich podobieństwa do pewnego przedmiotu wzorcowego zwanego typem. Typologię należy
odróżniać od podziału logicznego, polegającego na wyróżnieniu co najmniej dwóch klas przedmiotów,
z których jedne posiadają pewną cechę, drugie zaś tej cechy nie posiadają” (Marciszewski 1988: 212).

12

Autor kwestionariusza Transport i komunikacja lądowa sformułował przeszło 20 szczegółowych pytań,
odnoszących się do poszczególnych części sań roboczych, ale nie zauważył, iż na ziemiach polskich
występowały one w kilku odmianach: sanie pojedyncze długie, krótkie sanie łączone w pary, krótkie
sanie z włókiem (Gajek 1960: 240–260).
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odmiany badanych artefaktów lub innych elementów kulturowych. Niejednokrotnie
wiąże się to z koniecznością powrotu do ponownych badań w części wsi. Do niektórych zagadnień badanych według kwestionariusza PAE nr 1 (rolnictwo i hodowla)
wracano w kwestionariuszu nr 2. Powtarzano też część badań przeprowadzonych
według kwestionariuszy nr 4 (budownictwo) i nr 5 (transport i komunikacja lądowa).
Wyjątkowo decydowano się na ponowne opracowanie i druk niektórych map13.. Lepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie jakości kwestionariusza, prowadząc próbne
badania w części wsi wyznaczonych do badań. Wyniki i ich analiza w zakresie systematyki pozwoliłyby na doprecyzowanie pytań.
Tematem mapy najczęściej są elementy kulturowe sklasyfikowane ze względu
na funkcję, formę, a w odniesieniu do artefaktów także technikę wykonania i użyty
materiał. Podstawowa funkcja wytworu kulturowego, często określona już w tytule
mapy, w znacznym stopniu determinuje jego formę14.. Widoczne jest to szczególnie
w sytuacjach, gdy badano artefakty.
Autorzy map nie zawsze korzystali z istniejących systematyk, zwłaszcza jeśli
dotyczyły one materiałów zgromadzonych na innych obszarach i w dodatku były
znacznie wcześniejsze. Istniejące różnice w klasyfikowaniu artefaktów lub innych elementów kulturowych utrudniają studia porównawcze. Należy jednak dążyć do tego,
aby opracowywana mapa zawierała jak najwięcej cech porównywalnych z innymi,
tematycznie pokrewnymi mapami.
Przedmiotem klasyfikacji jest zwykle zbiór artefaktów lub innych elementów
pełniących określoną funkcję w tradycyjnej kulturze, np. narzędzia do uprawy roli,
obrzędy pogrzebowe. Budując systematykę badacze stają przed dylematem – czy
oprzeć ją na cechach istotnych, czy nieistotnych i czym jedne różnią się od drugich.
Już klasyfikacja wydawałoby się tak prostych narzędzi, jak cepy, dopuszcza różne
rozwiązania (Moszyński 1967: 216–220; Kłodnicki, Kłosek, Szymański 1983). Przytoczę je poniżej, aby pokazać sposób opracowania systematyki konkretnego narzędzia.
Na terenach słowiańskich i sąsiednich posługiwano się różnymi narzędziami i sposobami młocki – młócenie przez wydeptywanie przez zwierzęta, włóczenia szerokiej
płozy (tribulum), walca lub przodka wozu, młócenie przez uderzania kłosami o cokolwiek twardego lub o rodzaj drewnianego kozła. Poprzednikami cepów były kijanki.
Stosowano też kije specjalnie zakończone bądź proste, ale obrobione w pewnym miejscu, tak że „miejsce to staje się podatne i może funkcjonować w ten sam mniej więcej
sposób jak więź skórzana”. Dużo pospolitsze były cepy dwudzielne, w których dzierżak
i bijak łączono skórzaną więzią różnego rodzaju. Zwracając uwagę na połączenie obu

13

Mapy poświęcone transportowi narzędzi rolniczych w pole (PAE, I, m. 10 oraz II, m. 66) wzbudziły wątpliwości zarówno w zakresie systematyki, jak i geografii tych narzędzi. Stąd ponowne ich badanie wg kwestionariusza nr V przeprowadzone w latach 1960–1968 i mapy 340 i 341 opublikowane w zeszycie VI PAE.

14

Pisząc o formie mam na myśli nie tylko kształt, ale i materiał oraz technikę wykonania.
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Tab. 1.
1–3 Archaiczne/prymitywne formy zakończeń dzierżaków i bijaków w cepach;
4–10 częste formy zakończeń dzierżaków i bijaków w cepach, zob. tab. 2

części K. Moszyński wyróżnił cepy jedno- i dwukapicowe, gązewkowe, ogniwkowe,
dwupętlicowe i tulejkowe (Moszyński 1967: 216–220).
Im bardziej skomplikowany jest artefakt, tym trudniejsze są zabiegi klasyfikacyjne. W obrębie budownictwa wiejskiego wyróżniały się prymitywne chaty, które
służyły zarówno celom mieszkalnym, jak i hodowlanym (stale lub sezonowo). Pośród
nich znalazły się budynki jednoizbowe z sienią, które w pierwszej połowie XX wieku
występowały już rzadko15, obok nich powszechne podczas badań terenowych PAE
chałupy o układzie (komora)-izba-sień-obora/stajnia i (komora)-izba-sień-stodoła,
a nawet komora-izba-sień-obora-stodoła16. Zwykle jeszcze bardziej zróżnicowany plan
charakteryzował domostwa, w których nie było już miejsca dla zwierząt17. Badacze
na ogół nie szukali związku między poszczególnymi cechami, takimi jak cała bryła
budynku, kształt dachu, konstrukcja i użyty materiał, rozplanowanie i funkcja wnętrz,
na urządzeniach ogniowych kończąc, gdyż nie było wyraźnego wymogu zaznaczonego w kwestionariuszu (Gajek 1958)18. W rezultacie powstał szereg map poświęco15

PAE, z. 4, m. 212, J. Pyzik.

16

PAE, z. 4, m. 219, oprac. K. Jagieła, T. Skarżyński, Z. Wiraszko; m. 222, oprac. K. Jagieła; m. 224, oprac.
J. Gajek i T. Skarżyński.

17

PAE, z. IV, mapy 214-215, B. Jankowska, m. 222, oprac. K. Jagieła.

18

J. Gajek w swoim kwestionariuszu do badań budownictwa wiejskiego zobowiązywał badaczy, aby
w trakcie badań w konkretnych wsiach określali typy zagród, ogrodzeń, wnętrz domostw, urządzeń
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Tab. 2.
Odmiany dwudzielnych cepów w Europie wyodrębnione
na podstawie zakończenia dzierżaków i bijaków
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nych poszczególnym aspektom wiejskich budynków. Jeszcze raz upewniamy się, że
wartość badań, ich przydatność do kreślenia map zależy od jakości kwestionariusza.
Podobne kłopoty sprawiała systematyka ubiorów ludowych. Klasyfikując elementy kulturowe w zakresie tzw. kultury społecznej i duchowej badacze również
woleli wyodrębniać z całości pewne cechy, co ułatwiło przedstawianie ich na mapie,
ale nie pozwalało na pełny ogląd, np. obrzędu weselnego. Sądzić należy, że włączenie
metod statystycznych umożliwiłoby sporządzenia takich systematyk. Przekonaliśmy
się o tym, podejmując próby całościowej klasyfikacji demonów, opierającej się na korelacji cech przypisywanych tym postaciom19.
Chronologiczne aspekty klasyfikowanych elementów kulturowych
Badania winny być przeprowadzone w tym samym czasie20, z uwzględnieniem jednakich przedziałów chronologicznych. Umożliwia to uwzględnienie chronologii przedstawianych elementów co najmniej w kategoriach: „istnieją od niepamiętnych czasów
i funkcjonowały podczas badań”, „istnieją od niepamiętnych czasów, ale zanikły za
pamięci informatorów”, „pojawiły się w badanej miejscowości za pamięci informatorów i przetrwały do czasu badań”, „pojawiły się w badanej miejscowości za pamięci
informatorów i nie przetrwały do czasu badań”, „nie istniały i nie istnieją w badanej
miejscowości (nie pamiętają, aby kiedykolwiek istniały)”.
Dodajmy, że badacze i autorzy map zbyt rzadko dokumentowali zmiany dokonujące się za pamięci informatorów, powszechność występowania badanego zjawiska
czy jakiegoś aspektu jako pospolite, częste, rzadkie, sporadyczne/pojedyncze czy
upowszechniające się lub „zanikające”. Są to zwykle informacje spontaniczne.
Mapy PAE, zarówno opublikowane (zeszyt próbny i zeszyty I–VI), jak i te przygotowane do publikacji (zeszyty VII–IX), zwykle zawierają dane o chronologii elementów kulturowych, ale przedziały czasowe często są różne, co utrudnia porównywanie geografii różnych elementów. Usiłował to uporządkować J. Gajek, redaktor PAE;
ogniowych. (Gajek 1958). „Z różnorodności form siedlisk etnografowie wyodrębnili kilka typów” pisał
autor kwestionariusza, po czym, nie cytując tych ustaleń typologicznych, polecał badaczowi „wytypować we wsi kilka istotnie typowych zagród” (Gajek 1958: 20). Zalecał dokumentowanie „reprezentatywnych form rozplanowania wnętrz” (Gajek 1958: 28, 29). Zatem to badacz miał tworzyć typologię na
podstawie badań nad budownictwem danej wsi. Okazało się, że z setek typologii nie da się stworzyć
jednej, obowiązującej podczas kreślenia mapy. W kwestionariuszu znajdują się także pytania systematycznie określone, np. „Czy we wsi istnieją, względnie istniały chałupy szerokofrontowe z sienią na
przestrzał, czy też z jednym wejściem?” (Gajek 1958: 30). Również inne pytania, np. o palenisko do
gotowania i piece piekarskie (Gajek 1958: 35–41) mają charakter klasyfikacyjny.
19

Wstępne wyniki są obiecujące, choć na razie nie doprowadziły do powstania map (Kłodnicki, Diakowska-Kohut 2015).

20

Pierwsze badania nad tradycyjnym rolnictwem w Polsce przeprowadzono w ciągu jednego roku, co było
możliwe dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu badaczy. W późniejszych badaniach brali udział pracownicy
Zakładu/Pracowni PAE (4–5 osób), studenci etnografii odbywający praktyki oraz nieliczne osoby rekrutujące się spośród pracowników muzealnych i nauczycieli. Wówczas czas badań rozciągał się na 4–5 lat.
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w kwestionariuszu do badań zwyczajów i obrzędów weselnych wymagał od badaczy
zebrania materiału z uwzględnieniem przedziałów czasowych:
1. z końca XIX wieku
2. sprzed I wojny światowej
3. sprzed i po II wojnie
4.z wesela współczesnego około 1965–75 r.

Przy każdym pytaniu kwestionariusza należy podawać odpowiedzi z określeniem czasu
do jakiego opis odnosi się (…). Z tak podanych 3–4 relacyj winno wynikać jasno:
a. czy we wsi badanej zwyczaj jeszcze istnieje?
b. czy istniał w przeszłości i kiedy zanikł?
c. czy nie istniał, lecz pojawił się w czasach nowszych (kiedy?)
d. czy ma charakter przeżytku? względnie reliktu? (Gajek 1975: 16).

Ostatnio zaproponowano podobny schemat uwzględniający pojawianie się, trwanie
i zanikanie faktów kulturowych. Można go stosować zarówno do map już opublikowanych (w wielu przypadkach jest to możliwe), jak i w przygotowywanych do druku
w czasie, gdy Zakład PAE znajdował się jeszcze we Wrocławiu (Kłodnicki, Pieńczak,
2019: 38). Tabelę znaków opracowano dla map najprostszych, gdzie zamieszczono informacje o pojedynczych i niezróżnicowanych systematycznie elementach kulturowych21.
Tab. 3.
Zanikanie bądź pojawianie się określonego elementu kulturowego*
(kształty znaków wybrano przykładowo)
Zanikanie danego elementu kulturowego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

istniał do

zanikł po
II wojnie
światowej

zanikł
w okresie międzywojennym
(do II wojny
światowej)

zanikł na
początku
XX wieku
(do I wojny
światowej)

zanikł
w XIX wieku

istniał,
ale zanikł
(brakuje bliższej
chronologii)

brak informacji
o chronologii
(istniał lub
jeszcze istnieje)

pojawił się
na początku
XX wieku
(do I wojny
światowej)

pojawił się
w XIX wieku

pojawił się,
ale już zanikł
(brak bliższej
chronologii)

brak informacji
o chronologii
(istniał lub
jeszcze istnieje)

czasu badań
(określany
jako dawny)

Pojawianie się danego elementu kulturowego
istniał do
czasu badań
(określany
jako nowy)

pojawił się
po II wojnie
światowej

pojawił się
w okresie międzywojennym
(do II wojny
światowej)

* Przedstawioną tabelę sporządzono w związku z projektem opracowania Atlasu dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, mającego być wyborem map przygotowanych na nowo (Kłodnicki, Pieńczak 2019).
21

Takie mapy przedstawili Kłodnicki, Pieńczak (2019: m. 1, s. 39 i m. 2, s. 40).
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Tabela 3. zawiera siedem podstawowych określeń chronologicznych. Kilka z nich
obejmuje kategorie możliwe do bliższego określenia podczas analizy danych zgromadzonych w archiwum PAE (punkty 1–5): okres prowadzenia badań terenowych (zależnie od problematyki badawczej są to najczęściej lata 50. bądź 60. XX wieku), okres
powojenny (między 1945 rokiem a czasem badań), okres międzywojenny (między
1919 rokiem a II wojną światową), początek XX wieku (obejmujący czas mniej więcej
do I wojny światowej) oraz najbardziej odległy czasowo XIX wiek (bliżej nieokreślone
ostatnie dekady).
Dokładniejszego wyjaśnienia wymagają dwie ostatnie kategorie bez wyznaczonej dokładnej chronologii. Taka sytuacja może pojawić się w dwóch przypadkach. W pierwszym
(pkt 6) stwierdzono, iż dany element kulturowy zanikł, względnie pojawił się w bliżej nieokreślonym, niemożliwym do precyzyjnego uchwycenia czasie (w materiale źródłowym
znalazła się wyłącznie ogólnikowa kategoria „zanikł” albo zjawisko „nowe”). W drugim
przypadku (pkt 7), w trakcie analizy materiału źródłowego, nie stwierdzono jakiejkolwiek
informacji świadczącej o chronologii jego zaniku bądź pojawiania się (wiadomo jedynie
o tym, że dany obiekt czy zjawisko kulturowe było znane w tradycji danej miejscowości)22.
Do rozważenia jest jeszcze propozycja, aby chronologię ukazywać szrafami. Te mogłyby być kolorowe, w różnych odcieniach. Przyjęcie określonego systemu oznaczania
chronologii ułatwi porównywanie map.
Opracowywanie map
Po pokonaniu trudności klasyfikacyjnych i przeprowadzeniu badań rysowanie map nie
nastręcza już większych trudności. Na podkładzie zawierającym niezbędne informacje
w rodzaju sieci rzecznej, zalesienia, hipsometrii, podziałów administracyjnych, punktów
orientacyjnych, np. lokalizacji większych miejscowości (w zależności od badanych zjawisk),
i wreszcie siatki, nawiązującej do przebiegu południków i równoleżników (PAE, ADV),
umieszcza się informacje o występowaniu sklasyfikowanych elementów kulturowych.
Klasyfikacje bywają rozbudowane, a znaki mogą przybierać różne kształty. Usystematyzowane lub wyodrębnione w drodze zabiegu typologicznego elementy przedstawia się na mapie zwykle w postaci niewielkich kółek, kwadratów, trójkątów, rzadziej
innych. W ten sposób przedstawia się występowanie lub brak określonego elementu
w konkretnej miejscowości. Dyferencjacji znaków dokonuje się bądź różnicując je kolorem i/bądź wypełniając je w różny sposób. Czasem wprowadza się na mapę informacje spontaniczne23; zwykle zaznacza się je podkreśleniem, „daszkiem”, szeryfem,

22

Fragment tekstu artykułu Z. Kłodnickiego i A. Pieńczak (Kłodnicki, Pieńczak 2019) przed przekładem
na j. angielski.

23

Przez informacje spontaniczne rozumiem dane wiążące się z problematyką mapy, ale nie wywołane
konkretnym pytaniem kwestionariusza.
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cyfrą. Mogą one dotyczyć zarówno szczegółów konstrukcyjnych, użytego materiału,
jak i specyficznych funkcji lub nazw gwarowych. Nie komplikuje to systematyki, a ubogaca treść mapy. O tym, iż jest to materiał spontaniczny czytelnik orientuje się, czytając
załączony do legendy tekst kwestionariusza. Dane niepewne zaznacza się pytajnikiem.
Tego rodzaju mapy nazywa się punktowymi. Przynoszą one informacje z przebadanych wsi. Milcząco zakłada się przy tym, iż przypuszczalnie reprezentują one także
sąsiednie miejscowości. Nie należy jednak zaakceptować takiej koniektury na obszarach, gdzie w odmiennych konfiguracjach współwystępują różne odmiany mapowanego elementu; podobnie sytuacja kształtuje się na pograniczach. Powinno się zatem
przyjąć, iż znak punktowy informuje o obecności elementu kulturowego w przebadanej miejscowości, ale jego reprezentatywność dla większego obszaru jest niepewna.
Mniej dokładne są mapy powierzchniowe. Mogą być opracowane szrafem24 lub
z użyciem linii ograniczających, nazywanych zasięgami. Z reguły opierają się one na
wcześniej przygotowanych mapach punktowych i mają charakter uogólniający, ułatwiający interpretację. Szraf pozwala zaznaczyć lokalizację określonych informacji. Z kolei
użycie linii ograniczających ma charakter bardziej generalizujący, gdyż zwykle obejmują
one nie tylko miejscowości i okolice nacechowane obecnością analizowanego zjawiska, ale i niewielkie obszary, gdzie ich nie zanotowano lub nawet stwierdzono ich brak.
Niekiedy na jednej mapie znajdują się obydwa sposoby obrazowania – znakami
punktowymi zaznaczono stwierdzoną obecność lub brak danego zjawiska kulturowego,
a powierzchniowymi jakąś jego szczególną cechę, np. chronologię, nazwy gwarowe.
Mapować można artefakty, sposoby pracy, różne elementy z zakresu kultury społecznej i duchowej, nazwy gwarowe i in. Autorzy chętniej klasyfikowali elementy ze
względu na ich formę (ta na ogół jest bardziej wyrazista i zróżnicowana, choć niekiedy
drugorzędna) niż na ich funkcje, choć to one stanowią o zakresie map25.
Często zdarzało się, że w przebadanej miejscowości występowały dwie lub więcej
odmian mapowanego elementu. W takich przypadkach w PAE do punktu w polu podstawowym, gdzie zlokalizowana jest przebadana wieś, dorysowuje się z prawej od
góry znak drugiej, a nawet trzeciej odmiany. W miejscowościach leżących na ziemiach
zachodnich i północnych, które przyłączono po II wojnie światowej do Polski, inwentarz kulturowy przesiedleńców wyróżniano dorysowując znaki od dołu z lewej strony.
W przypadku braku informacji od ludności autochtonicznej (wyemigrowała przed badaniami), w polu podstawowym umieszczano puste kółko, które w późniejszych mapach opatrywano szeryfem wewnętrznym, na koniec (w „okresie cieszyńskim”) kreską.
W Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski, Atlas der deutschen Volkskunde

24

Szrafy mogą być bardzo różne, więc nie ma obawy, że trudne do odczytania będą te określające chronologię.

25

I tak np. terminy palenia ogni obrzędowych w Europie i krajach sąsiednich były różne; na karcie
z łatwością dało się je przedstawić odmiennymi znakami, ale ich różnorakie i istotne funkcje znajdują
się dopiero w komentarzach (zob. Zender 1980).

123

Zygmunt Kłodnicki

Etnograficzne atlasy Polski. Prolegomena

i Atlas der Pommerschen Volkskunde współwystępowanie zaznaczano rysując znaki
bardzo blisko siebie; w atlasach niemieckich także dzieląc je przecinkiem, łącząc je,
a nawet umieszczając jedne w drugich.
Konsekwencją badań przeprowadzonych według kwestionariusza nad występowaniem określonych systematycznie elementów kultury są również informacje o ich
niewystępowaniu. Są one ważne, gdyż umożliwiają orientację co do granic występowania badanych elementów. Wcześniej na mapach PAE niewystępowanie, ale i brak
informacji, zaznaczano pustym kółkiem26. Ostatnio, w pracowni cieszyńskiej, w tomach
komentarzy do PAE, w ślad za K. Moszyńskim, używa się znaku „=”, z kolei brak informacji z badanej miejscowości to „–”. Pamiętać należy, iż powyższe znaki o niewystępowaniu i braku informacji odnoszą się do określonych elementów kultury, ich odmian.
Jeśli zatem na mapie mamy informacje o występowaniu dwu lub więcej odmian danego zjawiska, to zróżnicowane (najlepiej kolorystycznie) będą również znaki „=” i „–”.
Wiarygodność wszystkich znaków oceniamy, zapoznając się z odpowiednimi pytaniami kwestionariusza, które zamieszczono w legendzie mapy (w PAE i ADV). Trudniej
ocenić wiarygodność badacza i informatora; łatwiej już autora mapy, do czego jednak
potrzebny jest dostęp do zebranych materiałów27.
Uwagi o genezie tradycyjnej kultury ludowej w Polsce
w świetle metody etnogeograficznej
Zróżnicowanie terytorialne kultury wsi polskiej od dawna przyciągało uwagę badaczy. Upowszechniało się przekonanie, iż umiejętne badania rozmieszczenia różnych
elementów pozwolą na odtworzenie genezy tradycyjnej kultury. Pojawienie się atlasów umożliwiło szersze zastosowanie metody etnogeograficznej. Przedstawiono je
w pracy Polski atlas etnograficzny. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze
(Kłodnicki, Pieńczak, Koźmińska 2017). Spróbuję je pokrótce przypomnieć i uzupełnić.
Dawniejsza kultura europejska zachowała się dłużej w północnej, nadbałtyckiej,
i w południowej, alpejsko-dynarskiej części kontynentu 28. Różne elementy kultury

26

Przy czym taki znak definiowano – „Nie stwierdzono występowania”. Jest to określenie dwuznaczne, bo znaczyło albo „stwierdzono brak”, albo „nie wiadomo, czy dany element w tej miejscowości występował”. Właściwymi określeniami są – „Stwierdzono brak występowania (za pamięci
informatorów)” oraz „Brak informacji o występowaniu danego elementu kulturowego”, ale znak
w postaci pustego kółeczka tego nie wyjaśnia.

27

I tak np. mapy dotyczące urządzeń ogniowych opracowane przez K. Kwaśniewskiego i opublikowane w zeszycie II PAE (m. 114–115), oddano do druku przed ostatecznym ukończeniem badań
terenowych, stąd ich niekompletność i pewne niedokładności, za co autor nie może odpowiadać.
W podobny sposób nie można jednak wyjaśnić niedokładności na mapach K. Kwaśniewskiego dotyczących zwierząt trzymanych w izbie lub sieni (PAE, z. 1, m. 56 i 57; z. 2, m. 109–110).

28

Nie wspominamy tu o Bałkanach, gdyż ich kultura przez pół tysiąca lat podlegała poważnym
wpływom tureckim. Orientalizacja rozpoczęła się jeszcze wcześniej, wówczas gdy najeźdźcy
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Il. 1.
Kierunki zachodniego prądu kulturowego – liniami przerywanymi oznaczono
kierunki dawno zamarłe

materialnej mają zasięgi „przerywane”, tj. zanotowano ich występowanie na północy
i południu Europy, o czym pisał K. Moszyński (1929; 1967).
Czy bałtycką część zasięgu uznamy za równoważną z północno-wschodnią prowincją kulturową (zakładamy, iż takowa istnieje); jeśli tak, to jak wyjaśnić jej nadadriatycki odpowiednik? Obraz staje się czytelny, gdy przyjmiemy, że atlantycki prąd
kulturowy, płynący od wieków od zachodu, rozbił pierwotnie względnie jednolitą
kulturę tej części Europy na północno-wschodnią i dynarską (il. 1.)29.
Kierunek tego prądu kulturowego widoczny był, gdy zestawiało się zasięgi m.in. cepów
kapicowych, krokwiowych dachów dwuspadowych, naramiennych nosideł nieckowatych
do noszenia wody i wiele innych. Niektóre elementy szerzyły się niedawno i etnografowie
mogli uchwycić ten proces in statu nascendi – oto w XIX wieku od zachodu upowszechniały się artefakty technicznie lub technologicznie doskonalsze (innowacje): żelazne
brony i pługi, sanie spinane parami, młockarnie, młynki do wiania zboża, mur pruski i in.
Tradycyjna kultura Polski, tak jak przedstawiają to mapy wspomnianych atlasów,
wykazuje silne związki z zachodnią Europą – jeszcze na początku XX wieku tereny
(z językiem tureckiego pochodzenia) podbili plemiona słowiańskie osiadłe na tym terenie i stworzyli państwo.
29

Zapewne także ludy pasterskie, w różnym czasie przybywające od strony Azji, osiedlając się na
stepowych obszarach nadczarnomorskich i naddunajskich przyczyniały się do rozbijania kultury
środkowoeuropejskiej na dwie części.
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dorzecza Odry i lewobrzeżnej Wisły stanowiły peryferie zachodnioeuropejskiej prowincji kulturowej. Fale kulturowe, rozlewając się ku wschodowi kontynentu, przemierzały
obszary małoleśne, zwalniając i spiętrzając się na granicach wielkich puszcz i lasów
północno-wschodniej Polski. Odbiciem tego jest tzw. północno-wschodnia rubież etnogeograficzna (Moszyński 1927; Kłodnicki 1994). W obrębie rubieży i poza nią przetrwały do początków XX wieku różne elementy cechujące wcześniejsze stadia wiejskiej
kultury w Polsce; mają one swoje późne odpowiedniki na Białorusi, Litwie i dalszych
obszarach północno-wschodniej Europy. Obszary te należą do północno-wschodniej

Il. 2.
Zróżnicowanie tradycyjnej kultury w Polsce w I. połowie XX w. w świetle map PAE
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prowincji kulturowej i zapewne są północną częścią zasięgu przerywanego opisanego
przez K. Moszyńskiego.
Prowincja północno-wschodnia: 1 – region archaiczny. Prowincja zachodnia: 2 – region środkowej i południowo-wschodniej Polski, 3 – region trzeci (górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Nadwiślańskie), 4 – region 4 (dorzecze Odry, Pomorze Zachodnie,
Warmia i Mazury). Inne: 5 – rubież karpacka, 6 – północno-wschodnia rubież etnograficzna. Granice: 7 – granice Polski w latach 1920–1939, 8 – granica między zaborem pruskim i rosyjskim do I wojny światowej, 9 – granice rubieży etnograficznych,
10 – granice Polski po II wojnie światowej.
Istnienia rubieży południowej domyślał się J. Czekanowski, natomiast J. Gajek
traktował już ten domysł jako pewnik. Na polskim Podkarpaciu w drugiej połowie
średniowiecza zderzyły się rolnicze fale osiedleńcze napływające z Powiśla, z tymi
przesuwającymi się od wschodu – niosącymi ze sobą także formy pasterskie. W rezultacie w Karpatach Północnych ukształtował się obszar z zapóźnionym i częściowo
odmiennym rolnictwem, zmodyfikowanym ze względu na warunki geograficzne,
oraz z szałaśnictwem. To ostatnie, wprowadzone przez grupy pasterzy rumuńskich
w ukraińskie Karpaty Wschodnie, szerzyło się dalej, zapewne już drogą zapożyczeń,
ku zachodowi, docierając z końcem średniowiecza aż do Wołoszczyzny Morawskiej
i przyległej części Śląska (Štika 2004). W ślad za J. Podolákiem, P. Slavkovskim i J. Štiką,
którzy podkreślali poważną rolę hodowli owiec w gospodarce Karpat, nazwiemy tę
prowincję „karpacką”30.
Obydwie rubieże etnograficzne – północno-wschodnia i południowa – kształtowały się przez długie stulecia, a rola środowiska geograficznego okazała się przy
tym dominująca. Natomiast w zachodniej i północnej Polsce widoczne są pogranicza,
które uformowały się wskutek stosunkowo niedawnych podziałów administracyjnych.
Granica rozbiorowa między Rosją a Prusami – przecinająca Polskę od okolic Katowic i Sosnowca aż po Suwalszczyznę – wyraźnie wpłynęła na częściowo odmienne
ukształtowanie tradycyjnej kultury po obydwu jej stronach31.
Granica administracyjna między Niemcami a Polską, która powstała w wyniku
I wojny światowej, również odzwierciedliła się w kulturze. Po stronie niemieckiej,
głównie w okresie międzywojennym, dokonały się daleko idące zmiany innowacyjne,
które jeszcze podczas badań PAE widoczne były zwłaszcza w rolnictwie i budownictwie. Obszar na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, który po II wojnie światowej
30

Na południe od łuku Karpat Północnych rozpościerają się niziny Wielkiej Kotliny Naddunajskiej.
Także tu dotarł ożywczy prąd kulturowy włączając dorzecze środkowego Dunaju do wspomnianej
zachodnioeuropejskiej prowincji kulturowej. Z tego to powodu znajdujemy tam szereg elementów
kulturowych identycznych lub podobnych do tych z terenu Polski.

31

Materiały i mapy PAE ukazują znaczące różnice kulturowe między obszarami zaboru pruskiego
i tymi, które należały do Rosji. Granica przebiegała m.in. wzdłuż rzeki Prosny. Utworzyło się tu
pogranicze, będące efektem ogarnięcia Wielkopolski wpływami zachodnimi; nie wszystkie dotarły
poza granicę z Rosją (Brencz 1996: 188–191 i m. 42, s. 195).
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przyłączono do Polski, wyróżnia się pod względem kultury wiejskiej (Kłodnicki 2000).
Na jego specyfikę wpłynęło także osadnictwo polskie.
Zakończenie
Mapy sporządzane przez etnografów mają charakter dokumentarny, ale przy zachowaniu pewnych rygorów przy ich tworzeniu często pozwalają na wnioskowanie o genezie badanych elementów kultury. Wśród stawianych im wymogów na pierwszym
miejscu znajduje się klasyfikacja, uwzględniająca aspekty chronologiczne. Stanowi ona
zarówno podstawę kwestionariuszy, badań, jak i map. Systematyki często są różne, co
nie znaczy, że są źle opracowane32. Te różnice sprawiają, że wciąż niewiele jest studiów,
w których porównuje się wybrane elementy tradycyjnej kultury polskiej z sąsiednimi 33.
Powyżej przypomniano hipotezy K. Moszyńskiego o przerywanym zasięgu bałtycko-adriatyckim (Moszyński 1929) i zachodnioeuropejskim prądzie kulturowym
(Moszyński 1937/1938). Ich sformułowanie było możliwe dzięki studiom etnogeograficznym. Przetestowanie tych hipotez byłoby możliwe, gdyby powstały mapy tradycyjnej kultury obejmujące cały kontynent. Wielki projekt badawczy Forschungen zum
ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer skończył się na pierwszym
zeszycie poświęconym terminom palenia ogni obrzędowych (Zender 1980). Niewiele
też istnieje skartowań etnograficznych obejmujących całą Europę. Warto tu przywołać
mapy typów i odmian narzędzi orackich (Werth 1954; Bratanić1952), odmian cepów
(Trotzig 1943), rezginii (Kłodnicki 1975). Nadzieja w mozolnym łączeniu map poświęconych elementom kulturowym w różnych krajach Europy. Map dotyczących samych
tylko artefaktów jest kilka tysięcy; ich wykaz przedstawiłem niedawno (Kłodnicki,
Pieńczak, Koźmińska 2017: 155–317)34.
Hipotezy o zachodnioeuropejskim prądzie kulturowym i przerywanym zasięgu adriatycko-bałtyckim nie wyjaśniają wszystkiego. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku
wyraźnie widoczne były różne, z reguły archaiczne, elementy, charakteryzujące rozległe obszary Europy lub nawet cały kontynent. Żywotnością zdumiewa wiele cech

32

Możemy mówić o „lokalności” systematyk, ich dopasowaniu do lokalnej specyfiki. Nadto pewien wpływ
wywierają tu różnice kulturowe.

33

M. Trojan i A. Pieńczak udowodnili, iż możliwe są studia porównawcze z wykorzystaniem map ADV i PAE
(Trojan 1983; Pieńczak, 2016). Inni autorzy studiów porównawczych to kolejno T. Wróblewski, M. Znamierowska-Prüfferowa, Z. Kłodnicki i R. Stolična.

34

Uzupełnienia do tego wykazu wraz z zapisami map (znowu kilka tysięcy) poświęconych kulturze społecznej i duchowej przygotowałem do druku w drugim tomie „Biblioteki Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Zainteresowanym mogę wcześniej udostępnić te zapisy drogą internetową. Liczę na to, iż niektórzy badacze zza granicy włączą się do tworzenia wykazu map, przesyłając na mój adres internetowy
zapisy map według schematu: Tytuł mapy – Obszar obejmowany przez mapę – Zapis bibliograficzny.
Chodzi o obszary pozapolskie; pominąć należy mapy uwzględnione w atlasach etnograficznych, gdyż
te zostały już spenetrowane.
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kultury duchowej i społecznej, np. ognie obrzędowe (Zender 1980), zakazy i nakazy
obowiązujące położnicę (Pieńczak 2016). Zapewne szerzyły się one dawniej, mówiąc
językiem Szekspira – „na przepaściach czasu”. Czy choćby niektóre spośród nich uda
się datować we współpracy z innymi dyscyplinami, głównie archeologią, historią
i językoznawstwem.
Metoda etnogeograficzna przynosi tym lepsze, dokładniejsze rezultaty, gdy mapy
obejmują większe obszary. Ambitnym przedsięwzięciem będzie wybór i krytyczne
opracowanie etnograficznych map obszaru Polski, tak aby dały się porównać z choćby
niektórymi kartami innych europejskich atlasów. Wyobrażam sobie, iż Atlas dziedzictwa kulturowego wsi polskiej, do którego rozpoczęliśmy przygotowania w Pracowni PAE, ukaże się w stulecie publikacji Atlasu kultury ludowej w Polsce, będącego
pierwszym atlasem europejskim. Obydwa przedsięwzięcia – Atlas... i wcześniej wykaz
map – będą milowymi krokami w zakresie etnogeografii Europy.
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Spis ilustracji
Il. 1.

Kierunki zachodniego prądu kulturowego (Moszyński 1937/1938).

Il. 2.

Zróżnicowanie tradycyjnej kultury w Polsce w I. połowie XX w. w świetle map PAE. Oprac. własne.

Spis tabel
Tab. 1.

1–3 Archaiczne/prymitywne formy zakończeń dzierżaków i bijaków w cepach; 4–10 częste formy
zakończeń dzierżaków i bijaków w cepach (Kłodnicki, Kłosek, Szymański 1983: 92).

Tab. 2. Odmiany

dwudzielnych cepów w Europie wyodrębnione na podstawie zakończenia dzierżaków
i bijaków (Kłodnicki, Kłosek, Szymański 1983: 90).

Tab. 3. Zanikanie

bądź pojawianie się określonego elementu kulturowego (kształty znaków wybrano
przykładowo) (Kłodnicki, Pieńczak 2019).

Streszczenie
Jednym ze sposobów badania i prezentowania różnych przejawów tradycyjnej kultury większych obszarów jest przedstawianie ich na mapach, a następnie interpretacja przedstawionych
zasięgów. Opracowanie mapy etnograficznej wymaga spełnienia pewnych rygorów już na etapie tworzenia kwestionariusza i badań terenowych. Zespół tych ściśle określonych wymogów,
zawierających między innymi systematykę mapowanych elementów kultury i ich chronologię,
określamy mianem techniki kartograficznej. Znajomość tej techniki umożliwia ocenę przydatności także gotowych już map do dalszych badań oraz przetwarzania ich zawartości. Może też
służyć pomocą badaczom podejmującym trud opracowywania nowych map. Metoda etnogeograficzna pozwala na wnioskowanie o genezie cech/elementów kulturowych na podstawie konfiguracji ich zasięgów. Interpretacje map prowadzą etnologów do wyjaśnienia genezy tradycyjnej

131

Zygmunt Kłodnicki

Etnograficzne atlasy Polski. Prolegomena

kultury w Polsce przez ukazanie, przynależności do zachodnioeuropejskiej prowincji kulturowej
oraz o pograniczach z prowincjami północno-wschodnią i karpacką na ziemiach polskich. Tradycyjna kultura obszaru Polski znalazła odzwierciedlenie w kilku atlasach polskich i niemieckich.
Słowa klucze: problemy klasyfikacyjne, technika kartograficzna, metoda etnogeograficzna,
rubieże i prowincje kulturowe. atlasy etnograficzne

Summary
One of the ways in which various manifestations of traditional culture on vast territories can
be studied and presented is showing them on maps and, subsequently, interpreting the presented scopes. The elaboration of an ethnographic map has certain requirements already at the
stage of creating the questionnaire and field studies. The set of such requirements (including
the taxonomy and chronology of the mapped elements of culture) is called a cartographic technique. The familiarization with this technique enables one to estimate the usefulness of maps
for further research and for processing their contents. It can also help researchers who undertake the effort of preparing new maps. The ethnogeographic method makes it possible to draw
conclusions concerning the origin of cultural features/elements on the basis of the configuration of their scopes. The interpretation of maps lead ethnologists both to the explanation how
traditional culture originated and to the fact of Poland’s belonging to West-European cultural
province and of its borderlands with North-Eastern and Carpathian provinces. In the territories of Poland, traditional culture has been reflected in several atlases – Atlas der deutschen
Volkskunde, Atlas der Pommerschen Volkskunde, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski,
Polski atlas etnograficzny.
Keywords: classification problems, cartographic technique, ethnographical method, cultural
frontiers, cultural provinces, ethnographical atlases
Translated by A. Cienciała
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Substancjalne pojmowanie ugrupowania etnograficznego
Ẻmile Durkheim i Marcel Mauss w znanym eseju o formach klasyfikacji – opublikowanym pierwotnie w „L’Annee Sociologique” (1901–1902) – za oczywistość uznali to,
że naukowe klasyfikowanie rzeczy polega na zaliczaniu ich do różnych grup, które są
od siebie oddzielone wyraźnymi liniami granicznymi (Durkheim, Mauss 1973: 709). Te
sklasyfikowane, podzielone na gatunki i rodzaje byty, idee, zjawiska itd., pozostają ze
sobą w określonych związkach, tworząc pewne układy, wyrażane przez system zhierarchizowanych pojęć. Uczeni ci słusznie zauważyli też, że taka koncepcja nie sięga
w przeszłość dalej niż do Arystotelesa, który pierwszy głosił realne istnienie różnic pomiędzy gatunkami i rodzajami oraz niemożność bezpośredniego przejścia od jednego
gatunku/rodzaju do drugiego. Istotnie Arystotelesowska teoria kategoryzacji – oparta
na logice z zasadami tożsamości, sprzeczności i wyłączonego środka – jest podstawą,
na której opiera się pogląd głoszący, że granice pomiędzy bytami, gatunkami i rodzajami mogą być jednoznacznie określone. Według Arystotelesa w podziale logicznym
powinny być brane pod uwagę wyłącznie cechy rodzajowe i różnice gatunkowe.
Terminy „rodzaj” i „gatunek” oznaczają człony stosunku nadrzędności i podrzędności
zachodzącego między pojęciami ze względu na ich zakresy: pojęcie nadrzędne jest
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rodzajem, zaś odpowiednie pojęcie podrzędne – gatunkiem. Pośrednie ogniwa klasyfikacji przedstawiającej hierarchiczny porządek rodzajów i gatunków są zarazem
rodzajami (względem wszystkich kolejnych członów podrzędnych, np. ciało względem
ciała ożywionego, zwierzęcia itd.) i gatunkami (wobec wszystkich kolejnych członów
nadrzędnych, np. zwierzę względem ciała ożywionego i substancji).
Stanowisko takie – można określić je „substancjalizmem” lub „esencjalizmem” – było
dominujące w średniowiecznej scholastyce. Umberto Eco pisał: „Zasady greckiej logiki podpierają średniowieczną wiarę w to, że granice pomiędzy rzeczami, tak jak i ideami, mogą być wyznaczone z absolutną ścisłością” (Eco 2006: 184). Również w modernistycznym ideale wiedzy zapanował pogląd, że celem nauki winno być dążenie do
precyzyjnego odzwierciedlenia podziałów istniejących w naturze oraz odkrycia praw
nią rządzących. Szczególnie w wiekach XVII i XVIII oświeceniowi uczeni zajmujący się
historią naturalną, podejmowali z pasją zagadnienie klasyfikowania na nowo świata
przyrody. Kategoryzowanie to – w ich mniemaniu – miało przede wszystkim sens empiryczny, a więc odnoszący się faktycznie do rzeczywistości. Zasady Arystotelesowskiej kategoryzacji – w postaci systematyzacji (taksonomii) – odgrywały szczególnie
ważną rolę w takich naukach, jak botanika czy zoologia. Milcząco przyjmowano wówczas zasadę autonomii poznawczej podmiotu oraz klasyczną (też wywodzącą się od
Arystotelesa) koncepcję prawdy, z którą związana jest ontologia i epistemologia realizmu (tzw. mit obiektywizmu), a u podstaw której leży intuicja odwzorowania obrazującego (Chwedeńczuk 1984: 34, 42). Coraz dokładniejsza obserwacja oraz szczegółowe opisywanie, mierzenie, liczenie, ważenie itp. tego wszystkiego w przyrodzie,
co dawało się ująć w sposób ilościowy, stało się głównym celem naukowego poznania. W sukurs naturalistom szło powstawanie wciąż doskonalonych narzędzi badawczych. Konstruowanie bardziej precyzyjnych przyrządów pomiarowych sprzyjało
z kolei wyodrębnianiu się nauk szczegółowych. W drugiej połowie XVIII wieku zrodziła się zmatematyzowana geografia fizyczna, mająca ambicję formułowania uniwersalnych praw, których „wszystkie f e n o m e n a przyrodzone są koniecznym wypadkiem” (Śniadecki 1804: III). Wtedy także nastąpił wyraźny rozwój kartografii, czego
wyrazem było m.in. wykonywanie map topograficznych1. Dzięki wynalezieniu niemal
wszystkich ważniejszych narzędzi mierniczych i zastosowaniu ściślejszych metod
pomiarów, doszło w pierwszej połowie XIX wieku m.in. do powstania nowoczesnej
geografii. „Nowa fizyczna i porównawcza geografia traktuje przedmiot w oderwaniu
pojęć natury od historycznych i etnograficznych stosunków i od politycznych granic”
1

Np. z rozkazu cesarzowej Marii Teresy austriacki sztab generalny kwatermistrza przystąpił w 1763 r.
do realizacji wielkiego przedsięwzięcia kartograficznego, obejmującego kraje wchodzące wówczas
w skład monarchii Habsburgów. W ramach tzw. zdjęcia józefińskiego powstała w latach 1779–1783
m.in. rękopiśmienna mapa topograficzna Galicji, potocznie zwana u nas mapą Miega. Ze względu na
swoje znaczenie militarne była ona przez dłuższy czas utajniona. W latach 1806–1862 prowadzono II,
tzw. franciszkowskie, zdjęcie wojskowe krajów monarchii, a w 1869 r. przystąpiono do wykonywania
III zdjęcia (franciszko-józefińskiego).
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(Pol 1878: 5). Za twórców jej podstaw uważani są niemieccy badacze Alexander von
Humboldt i Karl Ritter.
Śladami Humboldta i Rittera podążał u nas Wincenty Pol, który wcześniej dał się
poznać jako patriotycznie zorientowany, kochający ojczystą przyrodę i lud, poeta romantyczny. Nie tylko na miano jednego z ojców polskiej geografii nowożytnej, lecz
także etnografii polskiej zasłużył on sobie w szczególności dzięki badaniom prowadzonym w Karpatach, którym przypisywał wyjątkowe znaczenie zarówno dla geografii,
jak i etnografii. Pol postanowił naszkicować obraz etnograficznego zróżnicowania górali zamieszkujących północne stoki Karpat, tylko pod względem ich geograficznego
rozgraniczenia. Za autorem tzw. Latopisu Nestora przyjął nazwę „rodów” na oznaczenie „małych plemiennych grup”. „Rozrodzona rodzina jest rodem. Na stanowisku
tedy rodu staje człowiek pośrodku roślinnych i zwierzęcych grup, i wyżej jak do rodu,
nie posuwa natura stowarzyszeń ludzkich” (Pol 1850: 19). Innymi słowy, „Człowiek na
stanowisku rodu stojący należy do natury” (Pol 1851: 111). Według Pola skupienie czy
ześrodkowanie jest „wszelkim warunkiem twórczości i życia w naturze” (Pol 1850: 16).
Przyroda koncentruje się więc w swojej twórczości, chcąc wydać zjawiska odrębne,
dlatego stwarza tylko niewielkie grupy stowarzyszeń. „Natura tworzy szczegóły, indywidualizuje i zawiązuje małe kółka rodowe” (Pol 1847: 437). W górach przyroda
szczególnie „działa w skupieniu”, dlatego też i rodowość jest tam najbardziej wyrazista,
a więzi rodowe są wyjątkowo mocne (Pol 1851: 112; 1869: 179). Na ograniczonym naturalnymi granicami obszarze tworzą się więzi rodowe „i to co jest krwią, narzeczem,
obyczajem, sposobem życia i zarobkowania miejscowo z sobą powiązane, co się ma
za coś odrębnego, i od innych za to jest miane, nazywamy r o d e m” (Pol 1851: 111).
Każdy ród ma widoczny już na pierwszy rzut oka swój odrębny wyraz, stanowiąc
jakby organiczną całość (Pol 1850: 19).
Etnograficzny opis rodów góralskich na północnych stokach Karpat przedstawił
Pol w ujęciu synchronicznym, „a więc cały ród, jak dziś żyje i siedzi, bez względu nawet
na historyą jego osiedlenia” (Pol 1851: 112). Zrobił to w trzech aspektach:
• po pierwsze, pokazując jak natura wpływa na odgraniczenie rodów, jak się
odpowiednio do rzeźby gór zawiązują węzły rodowe (Pol 1851: 112). Chociaż bowiem o rozprzestrzenianiu się i rozszerzaniu geograficznym danego
rodu decyduje głównie „jego siła wewnętrzna, plemienności siła rozrodzenia
się”, to „odgraniczenia się jego od sąsiednich rodów, stanowi jednak zawsze
miejscowe położenie ziemi” (Pol 1966: 190). Terytorium odgrywa pod względem tego rodzaju rozgraniczeń największą rolę i obok siły plemiennej pewnego rodu, decyduje „głównie i o liczbie, w której się rozrodził i o kierunku,
w którym się rozkrzewia, lub dalej już rozradzać nie może” (Pol 1851: 113). Za
Ritterem przyjął Pol też dwa pewniki. Pierwszy z nich głosił, że wody rzek
sprzyjają zawiązywaniu i umacnianiu się społecznych więzi, „bo ród każdy
bierze zawsze wagę tylko za wodą” (Pol 1851: 115; Pol 1878: 13). Natomiast
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za czynnik o najważniejszym znaczeniu dla terytorialnego rozgraniczenia
rodów uznawał wododzielne pasma górskie. „Wielkie góry stanowią znowu
granicę pomiędzy klimatycznymi i etnograficznymi stosunkami” (Pol 1878: 14);
• po drugie, określając jak się każdy ród sam nazywa, lub przez innych jest
zwany, jaki obszar zajmuje na mapie i gdzie go szukać należy (Pol 1851: 112);
• po trzecie, obejmując zakresem swoich etnograficznych zainteresowań całą
Góralszczyznę2 „na północnych stokach Karpat od źródeł odrzańskiej Ostrawicy, aż do źródeł Suczawy” (Pol 1851: 112).
Podziału ludności góralskiej dokonał Pol na trzy „grupy etnograficzne” – Góralszczyzny
zachodniej, środkowej i wschodniej części Karpat – analogicznie do tego, jak się sam łuk
tych granicznych gór rozpada na trzy główne części, ściślej z sobą połączone (Pol 1851: 113).
W niniejszym artykule zajmiemy się bliżej tylko Góralszczyzną polską, obejmującą
polskich Górali zamieszkujących niemal całą zachodnią część Karpat. Według współczesnej nomenklatury geograficznej jest to fragment Karpat Polskich, obejmujący
znaczną większość północnego obszaru Karpat Zachodnich, czyli Zewnętrzne i Centralne Karpaty Zachodnie (Warszyńska 1995: 9–10). Pol pisał, że „Górale nazywają
sam grzbiet graniczny, od źródeł Wisły do źródeł Świecy dniestrowej – Beskidem” (Pol
1869: 172). Natomiast Ludwik Zejszner twierdził, że lud „nie zna tej nazwy, tylko pojedyncze góry Bieskidem mianuje” (Zejszner 1848: 99). Beskid na zachodzie rozpoczyna
się od gór Jabłonek (Przełęcz Jabłonkowska), skąd ciągnie się kilkoma podłużnymi
pasmami. „Kierunek główny tych działów jest od zachodu na wschód, aż po wyłom
Dunajca, który grzbiet ich przerwał na przestrzeni od Sącza do Wojnicza w poprzek”
(Pol 1869: 172). Tę część Beskidów nazwał Pol Beskidem Zachodnim i podzielił go na
Beskid Śląski, Beskid Węgierski (Orawski) i Beskid Polski (Pol 1878: 30).
W poszukiwaniu zewnętrznych granic Góralszczyzny
Wincenty Pol interesujący się również historią poznania Karpat stwierdził, że były
one znacznie wcześniej „w całym naukowym świecie znane niż u nas” (Pol 1869: 52).
Istotnie, europejscy, a głównie niemieckojęzyczni badacze, już w XVII i XVIII wieku
opisywali przede wszystkim przyrodę Tatr (Szaflarski 1972; Węglarz 2010). Za tło
prowadzonych badań przyrodniczych służyła od 1790 roku mapa geograficzna Galicji,
tzw. mapa Liesganika. „Ta karta wzbogaciła wiedzę geografii powszechnej (…). Słusznie
tedy potrzeba ją policzyć w literaturze za wielkie zasadnicze dzieło, które wyświeciło
umiejętnie po raz pierwszy ogólny i prawdziwy obraz tego kraju” (Pol 1847: 448). Pisząc oficjalnie, że „pod względem wiedzy geograficznej pozostaje wartość tego dzieła
2

Określenie „Góralszczyzna”, notowane w słownikach poprawnej polszczyzny, nie cieszy się jednak
powszechnym uznaniem wśród polskich etnografów. Niemniej jednak od XIX w. było i jest obecnie
używane w znaczeniu obszaru zamieszkanego przez Górali, lub samych Górali, albo też – wtedy pisane
przez małe „g” – całości góralskiej kultury (Paryscy 1995: 357).
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Il. 1.
Granice karpackich grup etnicznych wg opracowania Józefa Babicza

niewzruszoną” (Pol 1847: 447), wykazał się Pol swoistą „dyplomacją”. W jednym z listów do żony, pisanych w trakcie podróży odbywanej z Janem Kantym Łobarzewskim
latem 1840 roku po Karpatach Wschodnich, informował, że wspólnie opracowują
nową mapę gór. Uznawana bowiem dotąd za najlepszą tzw. karta Liesganika, jest
bardzo niedokładna, a nawet błędna. „Tylko kontur rzek główniejszych jest dobrze
podany, lecz kierunek gór i ich kształt jest bardzo fałszywie oznaczony” (Pol 1878: 161).
Także w zakończeniu Rzutu oka na północne stoki Karpat... twierdził, że nie zamieścił
tam mapy przede wszystkim z tego powodu, iż najlepsza z dostępnych dotąd kart,
nie dałaby wystarczającego obrazu szczegółów opisem tym objętych (Pol 1851: 132).
Również nie umieszczając na mapach, ale jednak dostrzegając cechy charakterystyczne Górali i Góralszczyzny, jako jedni z pierwszych na marginesie badań przyrodniczych i w relacjach z podróży po Karpatach, uwzględniali je w opisach m.in.: Baltazar
Hacquet (1790–1796), Józef Rohrer (1804), Samuel Bredetzky (1810), Emanuel Kratochwil de Kronbach (1820), Teodor Mundt (1840) i in. Spośród polskich uczonych „odkrył”
na przełomie XVIII i XIX wieku Karpaty, a przede wszystkim Tatry i Górali tatrzańskich,
Stanisław Staszic (1815). Około połowy XIX wieku polska Góralszczyzna stawała się
u nas coraz bardziej znana nie tylko dzięki Polowi, lecz także Ludwikowi Zejsznerowi
(1844; 1845; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1853), Sewerynowi Goszczyńskiemu (1853),
Ludwikowi Delaveaux (1851) i innym jej badaczom (Węglarz 1997).
Określenie etnograficznych granic polskiej Góralszczyzny okazało się niełatwe.
Zasadniczo uważano, że będzie można je wyznaczyć odwołując się głównie do zasady
naturalizmu przedmiotowego, zakładającego „ścisły związek człowieka z naturą, który
w coraz innej okolicy typowej, coraz się inaczej wyraża” (Pol 1869: 4). Stosunkowo
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najłatwiej można taką granicę wskazać na południu, gdzie pod względem geograficznym za decydującą uważano „wododzielność”. Biegi rzek na interesującym nas
tutaj obszarze Karpat są na ogół konsekwentne, czyli zgodne z nachyleniem pierwotnej powierzchni z południa na północ (z wyjątkiem Olzy, Czarnej Orawy i Strwiąża).
„W Karpatach, wzdłuż długiego odcinka granicy państwowej przebiega europejski dział
wodny oddzielający dwa zlewiska: Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego” (Dynowska
1995: 49–50). Taką też granicę przyjął Pol uważając, że w opisach najlepiej trzymać się
granic, które wskazała sama natura. „Tam, gdzie im natura kres położyć chciała, ma
się kończyć opis” (Pol 1878: 22). Wiadomo jednak, że również poza tak wyznaczoną
granicą były wioski polskie (Zejszner 1853; Zawiliński 1893; 1896).
Granica zachodnia była określona zarówno przez geografię (Przełęcz Jabłonkowska), jak i sytuację polityczną. Nieco większy problem stanowiło określenie etnograficznej granicy wschodniej polskiej Góralszczyzny. Do końca II wojny światowej i akcji
„Wisła”, granicę tę stanowiła Łemkowszczyzna (terytorium Łemków, Górali ruskich,
Rusnaków, Rusinów). Jednakże zdaniem Pola to grybowski dział zamyka obszar Góralszczyzny polskiej (Pol 1869: 214-215). Z kolei Zejszner przesunął tę granicę dalej
w kierunku wschodnim. „Linia z północy na południe poprowadzona do Rymanowa
jest granicą wschodnią – odtąd poczynają się Górale-Rusini (…)” (Zejszner 1848: 528).
Dodał on poza tym, że pod względem etnograficznym bardzo ważna jest sąsiadująca
ze Szczawnicą Szlachtowa. „Wioskę tę zamieszkują Rusini greckokatolickiego wyznania.
Jest to koniec zachodni tego plemienia, wylatujący dotąd na zachód prawie klinem,
coraz dalej na wschód znacznie rozszerza się ten lud i zajmuje całe Karpaty i z nimi
stykające się równiny” (Zejszner 1848: 507). Seweryn Udziela potwierdzał, że już
pod Szczawnicą stykają się Górale polscy z Góralami ruskimi, tak zwanymi Łemkami.
„W powiecie nowosądeckim, idąc granicą północną, znajdujemy wsi Rusnaków: Wierchomla, Złotne, Barnowiec, Łabowa; w powiecie grybowskim: Binczarowa, Florynka,
Wawrka” (Udziela 1918: 87).
Największy jednak problem był ze wskazaniem granicy północnej, albowiem tak
ze względów fizjograficznych, jak i społecznych oraz kulturowych, sprawa była tu
dosyć skomplikowana. W publikowanych opisach Góralszczyzny jej mieszkańcy występowali zasadniczo w opozycji do „ludu równin”, „Równiaków”, „Dolaków” czy też
„Podolaków”. Wyłaniał się w związku z tym problem ustalenia granicy między Góralami
i ludem zamieszkałym na równinach, a tym samym wyznaczenia północnego zasięgu
Góralszczyzny. Austriacki urzędnik Józef Mehoffer, jako jeden z pierwszych wskazał
na tzw. gościniec wiedeński jako północną granicę Góralszczyzny, w opisanym przez
siebie cyrkule wadowickim (Mehoffer 1843). Przede wszystkim jednak i tutaj odwoływano się do warunków fizjograficznych. Zejszner pisał, że warunki geograficzne
wywierają największy wpływ na jego mieszkańców. „Ważność tej prawdy przedstawiają najjawniej kraje górzyste, wysokie, głębokimi dolinami porozdzierane, w których spodku bystre strumienie płyną; ostry klimat, rośliny i zwierzęta nadają krajom
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właściwą fizjonomię a człowiekowi zupełnie odrębny charakter” (Zejszner 1844: 113).
W górach zmienia się od razu charakter kraju. „Postać jego zewnętrzna, roślinność
i ludzie, są tu zupełnie odmienne” (Zejszner 1848: 382).
Dodatkowo tę odmienność potęgowało odgraniczenie przez naturalne bariery geograficzne, jakimi są góry (Zejszner 1844: 149). Zdaniem Seweryna Goszczyńskiego lud
góralski „z natury swojego położenia, nie łatwo przyjmuje obce, jeszcze trudniej puszcza
swoje” (Goszczyński 1853: 129). Na równinach znacznie bardziej „wpływały na stosunki
i charakter ludności wypadki dziejowe niż w niedostępnych górach, których mieszkańcy
rozwijali się dlatego prawie wyłącznie pod przeważnym działaniem potęg natury” (Tatomir 1874: 82–88). Izydor Kopernicki twierdził, że przez to odizolowanie wśród Górali
„trwalej niż u innych mieszkańców przechowują się pewne właściwości rodowe (…)” (Kopernicki 1877: 109). Innymi słowy, góry i Góralszczyzna to po prostu „inny świat”: „Dziwny
ten świat górski! Niewielka przestrzeń oddziela go od nadwiślańskich równin, nierównie
mniejsza od karpackiego podgórza – a przecież wszystko tu inne (…)” (Anczyc 1874: 341).
Zwolennicy naturalizmu przedmiotowego byli przekonani o istnieniu bezpośredniej
zależności i determinującego wpływu ram przyrodniczych na człowieka, życie społeczne i kulturę (Węglarz 2017: 70–71). Franciszek Siarczyński pisał, że górale należą
do ludów w Galicji, „które położeniem kraju i siedzib swoich oddzielone od innych, jak
miejscem, tak postawą, obyczajami i ubiorem są od nich dalekie (…)” (Siarczyński 1827:
196). Pół wieku później Łucjan Tatomir twierdził, że głównie ze względu na odmienne
warunki przyrodnicze, wśród mieszkańców Galicji wyróżniają się przede wszystkim
dwie grupy: mieszkańcy gór, czyli Górale, oraz mieszkańcy równin, czyli Równiacy
(Tatomir 1874: 64-65). Jeszcze na początku XX wieku utrzymywano: „Góralszczyzna
stanowi jakby odrębny świat w stosunku do równin. I nic dziwnego. Natura stworzyła
inne warunki bytu dla Górali, inne dla Równiaków (…)” (Bogatyński 1912: 66). Dlatego
też „Górale wydawali się mieszkańcom dolin jakąś grupą dość obcą; odmienne warunki
kształtowały ich życie, inne też oddziaływały tu wpływy kulturalne” (Bystroń 1976: 14).
W szczególności te dwie grupy ludności wyraźnie odróżniały się od siebie strojem:
„Górale, a z niemi Podhalanie różnią się ubiorem od mieszkańców równin; zastosowali go całkiem do właściwości swojego kraju” (Zejszner 1851: 538–539). „Strój całej
Góralszczyzny jest w ogóle krótki i obcisły, a ciepły i lekki, zastosowany do ostrego
klimatu i uciążliwego wspinania się po górach” (Tatomir 1874: 68). Charakteryzując
ogólnie góralszczyznę, opisywano również specyficzny rodzaj i kształt tamtejszych
osad, budownictwo, wygląd fizyczny i cechy charakteru, pożywienie, zajęcia, niekiedy
też gwarę, wierzenia i inne elementy kultury (Tatomir 1874: 68-82; Gustawicz 1881:
458). Roman Reinfuss, podsumowując prowadzone tuż po II wojnie światowej badania nad ustaleniem granicy pomiędzy Góralami i Krakowiakami, pisał: „Na pograniczu
krakowsko-góralskim różnice, zachodzące w tradycyjnym stroju ludowym, również
urastały, obok różnic gwarowych, do roli głównych kryteriów, według których Górale
i Lachy rozpoznawali swoich od obcych” (Reinfuss 1946: 230).
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Wykorzystywano też, w charakterze kryterium odróżniającego mieszkańców gór
od mieszkańców równin, poczucie odrębności w świadomości grupowej (kryterium
etnosocjologiczne), lecz w uproszczonej postaci funkcjonujących etnonimów. Przy
tym przeważnie nie uwzględniano ich zróżnicowania na nazwy własne (endoetnonimy) i określenia nadawane przez innych (egzoetnonimy). Różnica ta jest bardzo
istotna, bowiem pojęcie danej społeczności powinno wyrażać się w nazwie, „jaką
społeczeństwo sobie daje (a nie w – przeważnie niedokładnej – nazwie, jaką jemu
się daje) oraz w bardzo mocnym poczuciu wspólnoty, którą tworzy” (Mauss 1973:
818). Przykładowo: lud w równinach osiadły, nazywa wszystkich mieszkańców gór
Góralami (Pol 1869: 172). W kierunku zachodnim od Wadowic góry zamieszkują Górale, a kraj pagórkowaty Polacy i dwa te szczepy polskie nienawidzą się nawzajem
od niepamiętnych czasów (Zejszner 1850: 429). Jeszcze częstszym egzoetnonimem,
używanym przez Górali na określenie sąsiadów z północy, był „Lach”. „Z mieszkańcami równin, z Lachami, górale nie mają fizycznie prawie nic wspólnego; zdaje się,
że to są zupełnie inne plemiona, mówiące tylko jednym językiem” (Zejszner 1851:
535). Według Waleriana Serwatowskiego Górale polscy, zamieszkujący góry ówczesnych cyrkułów wadowickiego i zachodnią część sądeckiego, odróżniają się „jako
osobny szczep od Lachów, czyli mieszkańców równin” (X.S. 1851: 36). Górale zarówno
mieszkańców równin, jak i Podgórzan nazywają Lachami, a czasami Krakowiakami
(Pol 1869: 191). Zdaniem Antoniego Schneidera, „Lachami nazywają Górale zwykle
mieszkańców miast i z nizin w kraju” (Schneider 1871: 104). Walery Eljasz twierdził,
że „Górale nasi inaczej nie zowią mieszkańców z równin jak lachami” (Eljasz 1874:
249). Ambroży Grabowski pisał, że „Górale nazywają Lachami lud wiejski z równin
pod górami, różniący się ubiorem od mieszkańców gór, a tym jest kitla albo suknia
zwierzchnia z lnianego płótna (płóciennica)” (Grabowski 1909: 360). Stanisław Eljasz-Radzikowski podkreślał, że Lachy to nie nazwa własna, lecz przezwisko nadawane
przez sąsiadów (Eljasz-Radzikowski 1900: 303).
Jak zatem przebiegała granica między Góralami i ich sąsiadami z północy? W dokonanym przez siebie podziale Góralszczyzny, Pol wskazywał na miejscowości graniczne.
Natomiast jako pierwszy po Polu spróbował granicę tę na całej długości określić dopiero Seweryn Udziela, który korzystał z ustaleń Pola, badań własnych oraz przeprowadzonych przez Władysława Kosińskiego (Udziela 1918: 86–87). Inni badacze, przede
wszystkim wykorzystując do tego celu opozycję Górale – Lachy, różnie oznaczali tę
granicę (Jakóbiec 1901; Bujak 1902; Młynek 1903; Cholewa 1946). Na zamieszczonej przez Reinfussa mapce przedstawiającej północne granice polskiej Góralszczyzny – według W. Pola, S. Udzieli, F. Bujaka i innych badaczy – tylko na krótkich odcinkach poszczególne linie pokrywają się ze sobą, wykazując poza tym dosyć znaczne
rozbieżności (Reinfuss 1946: 229). Reinfuss podkreślał historyczną zmienność granic
Góralszczyzny – jej cofanie się w kierunku południowym – jak również sam przesunął
tę granicę, wyłączając z jej obszaru grupę tzw. Lachów sądeckich (Reinfuss 1946: 224).
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Wewnętrzne podziały Góralszczyzny
Ustalając linię demarkacyjną pomiędzy Góralami i Lachami (Równiakami itp.) początkowo milcząco zdawano się przyjmować założenie, że mieszkańcy gór – podobnie jak
podgórza oraz równin – byli przynajmniej względnie jednolici. Miało to być konsekwencją podobieństwa warunków geograficzno-przyrodniczych, w których żyli. Przy
bliższym oglądzie okazało się jednak, że tak wcale nie jest. Zarówno elementami tzw.
charakteru wewnętrznego, jak i charakteru zewnętrznego – tj. cechami psychicznymi,
gwarą, wyglądem fizycznym, strojami, budownictwem itd. – różnili się między sobą
zarówno Górale, jak i pozostałe grupy nie-góralskie. Walerian Serwatowski pisał, że
„W górach różnice plemion i pokoleń wydatniejsze są jak na równinach” (X.S. 1851: 36).
Zdaniem Łucjana Tatomira „Przyroda, rozgraniczając w górach ściśle doliny walne
i okolice międzygórskie mniej lub więcej dostępnymi działami, nie łączy, lecz raczej
dzieli ludzi. Stąd w Góralszczyźnie największa panuje rozmaitość rodów i najmniej
one tam ze sobą są zmieszane” (Tatomir 1874: 65). Według Erazma Czechowicza,
„Szczepy górali tak polskich jak ruskich rodowymi znamiony więcej od siebie się różnią,
aniżeli mieszkańcy kraju otwartego” (Czechowicz 1884: 31). Ta wielość grup (rodów)
góralskich dawała badaczom do myślenia. O ile zrozumiałe bowiem wydawały się
różnice pomiędzy Góralami z jednej, a Podgórzanami (Równiakami) z drugiej strony,

Il. 2.
Góralszczyzna i jej wewnętrzne podziały
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to różnice wewnątrz tych grup były z punktu widzenia naturalizmu przedmiotowego
czymś zagadkowym: „Mniej zrozumiałe są różnice i właściwości odrębne w łonie samej
góralszczyzny karpackiej. Lecz i tutaj zapewne nic innego, jak warunki fizyczne, taką
odznaczające się w górskich okolicach rozmaitością, musiały na to wpłynąć” (Bogatyński 1912: 66). Ponownie zatem odmienności geograficzno-fizjograficzne w obrębie
gór powodować miały zróżnicowanie etnograficzne w obrębie Góralszczyzny.
Pol przedstawił następujący podział Górali polskich na rody i ich „pomniejsze odcienia”, które są „tylko miejscowo znane”. Poczynając od zachodu, byli to:
1.

Górale śląscy, czyli Jabłonkowianie;
1.1.

Jabłonkowianie (właściwi);

1.2.

Wiślanie (zamieszkujący miejscowość Wisłę);

1.3.

Breniaki (zamieszkujący miejscowość Brenną);

2.

Żywczaki, czyli Górale od Żywca i Ujsoł;

3.

Babigórcy, czyli Górale od Babiej Góry, Jordanowa i Suchej;

4.

Zagórzanie, zwani też Rabczanami lub Góralami od Rabki;

5.

Kliszczaki, czyli Górale od Łętowni;

6.

Nowotarzanie, nazywani także Góralami od Nowego Targu lub z Nowotarskiej Kotliny;
6.1.

Opatowszczyzna;

6.2.

Szlachetczyzna („szlacheczyzna”);

6.3.

Królewszczyzna;

7.

Podhalanie, czyli Górale od Tatr lub Górale tatrzańscy;

8.

Górale od Pienin, Krościenka i Łącka;

9.

8.1.

Górale Pienińscy;

8.2.

Górale Krościeńscy;

8.3.

Górale od Łącka;

Sandeczanie, czyli Górale od Sącza, zwani też Góralami Sandeckimi lub Równiakami.

Wymienił on też szczegółowo miejscowości zamieszkiwane przez poszczególne rody
(Pol 1851: 113–123).
Taką klasyfikację rodów Górali polskich sporządził Pol na podstawie własnych obserwacji poczynionych w trakcie podróży po Karpatach, jak również dzięki informacjom
uzyskanym głównie od Andrzeja Cinciały z Cieszyna i Ludwika Kamińskiego z Nowego
Targu (Pol 1851: 132). Do podziału przedstawionego przez Pola ugrupowania rodów
Górali polskich nawiązywali niemal wszyscy późniejsi etnografowie zajmujący się Góralszczyzną. Niektórzy dokładnie go cytowali (Konopka 1874; Lutostański 1874; Tatomir
1874; Gustawicz 1881; Zakrzewski 1888), inni wprowadzali pewne zmiany w szczegółach (Wrześniowski 1882), jeszcze inni modyfikowali przebiegi granic na niektórych
odcinkach (Jakóbiec 1901; Bujak 1902; Młynek 1903; Cholewa 1946; Reinfuss 1946).
Niemal rewolucyjnej zmiany dokonał Udziela utrzymując, że Pola „podział opierał
się tylko na samych nazwach, bądź to nadawanych mieszkańcom jednej wsi przez
sąsiadów, bądź też określających miejsce, z którego pochodzą” (Udziela 1918: 83).
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Jednakże, pomimo takiego zróżnicowania rodów góralskich w nazwach, na przykład
Górale śląscy niczym się nie różnią od innych Górali beskidzkich. Dlatego Udziela
zredukował liczbę rodów Górali polskich, zamieszkujących północne stoki Karpat
do czterech, zamiast dziewięciu wyróżnionych przez Pola. Za główne kryterium podziału, posłużyły mu różnice w stroju męskim i sposobie budowy chałup. Wymienił
on następujące rody: Górali beskidowych, Podhalan, Kliszczaków i Lachów (Udziela
1918: 88–90). Podział ten przejął – z drobnymi modyfikacjami – Jan S. Bystroń (Bystroń 1925), a później inni etnografowie (Fischer 1934). W okresie międzywojennym
zaprzestano używać nazwy „rody”, a mówiono o „grupach” z różnymi przymiotnikami:
etnicznych, etnograficznych, górskich itp.
Nie tylko jednak warunki naturalne, lecz także wynikające z nich warunki życia,
sposoby zarobkowania, jak również oddziaływanie sąsiednich społeczności i związane
z tym tzw. obce wpływy, spowodowały podział Góralszczyzny na wiele rodów. Odróżniają się one bowiem pomiędzy sobą nie tylko samym miejscem zamieszkania i nazwami, lecz także strojem, gwarą, zwyczajami itd. Około połowy XIX wieku wprowadzono na przykład podział polskich Górali na „białych” i „czarnych”. Według Zejsznera
wieś Stróża „stoi na granicy góralszczyzny”; odtąd na południe „zamieszkują górale
w brunatnej guni; chłopa bowiem w białej sukmanie nie masz nigdzie pomiędzy górami”
(Zejszner 1848: 477). Zdaniem Serwatowskiego Górale czarni „głębsze zamieszkują
góry, czarne pospolicie noszą na sobie z grubej wełny górnice, i mniej są zmieszani
z Lachami. Biali więcej zbliżeni do Lachów, (...) białe pospolicie z grubej wełny noszą
górnice, i niejako pośredniczą między Lachami a czarnymi góralami” (X.S. 1851: 36).
Natomiast Goszczyński twierdził: „W takiej okolicy leżą Kamienica, Ochotnica i Tylmanowa, zamieszkane przez górali zwących się białymi, dla różnicy od górali czarnych,
którzy się gnieżdżą w głębszych już górach” (Goszczyński 1853: 43). O tym podziale
dowiedział się on podczas pobytu w Mikołajowicach pod Tarnowem, gdzie Górali
rozróżniano kierując się kolorem noszonej przez nich guni – „mieszkają więc górale
c i s c i (czyści) w Tatrach, c z a r n i , czyli główni, na górach, b i a l i bliżej ku Lachom”
(Bystroń 1927: 114). Późniejsi podróżnicy różnie lokalizowali Górali białych i czarnych.
Na przykład Oskar Flatt pisał, że „Krościenko jest stolicą Białych Górali, tzw. od białych opończy” (Flatt 1859: 109). Inny podróżnik utrzymywał, że „Krościenko zaludnione
przez Górali białymi zwanych, dlatego że całe ubranie i płaszczyki noszą białe, kiedy
inni, np. nowotarscy, maniowscy, noszą płaszcze ciemne” (Nowakowski 1858: 147).
Reasumując: zarówno przy wykorzystaniu zasady naturalizmu przedmiotowego,
jak i biorąc pod uwagę wyróżniki kulturowe, nie udało się etnografom dokonać precyzyjnej delimitacji rodów czy grup etnograficznych również w obrębie samej Góralszczyzny. Mapkę prezentującą kontury rozmieszczenia rodów góralskich według Pola
i Udzieli opracowała tuż przed II wojną światową Maria Bytnarówna, wedle wskazówek Jana S. Bystronia (Bystroń 1939: 120–121). Natomiast szczegółową mapę podziałów oraz zasięgi polskiej Góralszczyzny i wchodzących w jej skład grup etnograficznych,
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według Pola, Udzieli i innych badaczy opracował dopiero Józef Babicz (Babicz 1966).
Dodajmy, że po II wojnie światowej – w zmienionych w jej wyniku oraz akcji „Wisła” warunkach – nadal starano się dokonywać etnograficznych regionalizacji Polski,
w tym także Góralszczyzny, próbując w niektórych przypadkach prezentować je na
mapkach (Kamocki 1965; Kutrzeba-Pojnarowa 1967; Kopczyńska-Jaworska 1969;
Kłodnicki 1995). Krytyczną analizę prób etnograficznych regionalizacji – w tym kultury
karpackiej – w polskiej myśli etnologicznej, przeprowadziła Anna Kutrzeba-Pojnarowa
(Kutrzeba-Pojnarowa 1977).
Od substancjalnej do prototypowej koncepcji
zróżnicowania etnograficznego
W tradycji kultury europejskiej można wyróżnić dwa modelowe rozumienia „granicy”.
Pierwsze, nazwane substancjalizmem (esencjalizmem) i związane z Arystotelesowską
teorią kategoryzacji, scharakteryzowaliśmy ogólnie na wstępie tego artykułu. Jego
zasady były i wciąż są obowiązujące w modernistycznym (oświeceniowo-pozytywistycznym) paradygmacie naukowego poznania nie tylko w przyrodoznawstwie, ale
też – zgodnie z wyznawaną tezą naturalizmu metodologicznego – w dyscyplinach zwanych niegdyś naukami o duchu lub/i historycznymi, a dzisiaj humanistycznymi i społecznymi. Drugie stanowisko, które w przeciwieństwie do Arystotelesowskiego umownie
można określić „pitagorejsko–platońskim”, traktuje granice jako coś względnego. W tym
rozumieniu wszelkie granice są raczej konwencjonalne i „przenikalne”, a poszczególne
byty mogą wręcz przekształcać się w inne byty. Pogląd taki prowadził m.in. do stanowiska zwanego „metamorfizmem” lub „transformacjonizmem”, które dominowało w premodernistycznym ideale wiedzy, a od czasów oświecenia stopniowo zostało uznane
za nienaukowe oraz domenę religii, magii oraz folkloru (Durkheim, Mauss 1973: 709).
Rozterkę, jaką mogli mieć niektórzy uczeni w opowiedzeniu się po stronie któregoś z powyższych stanowisk jeszcze w połowie XIX wieku, dobrze przedstawił Pol.
Twierdził on, że z jednej strony ludzki umysł „tęskni wiecznie za tak określoną całością, która sama w sobie zamknięta, wystarcza sobie i czysto ludzkim stosunkom
człowieka” (Pol 1869: 114). Z drugiej strony, na stałym lądzie nie ma jednak ścisłych
konturów i takiej „zaokrąglonej całości”, jaką przykładowo jest wyspa. „Góry spływają tu w doliny, doliny mają swoją wierzchowinę i swoje porzecza, rzeki mają krainę źródłowisk i ujścia. Działy roztaczające wody ku osobnym obszarom wodnym nie
są ściśle odznaczone, słowem obszar stałego lądu płynie (…)” (Pol 1869: 114). Strefy
czy dziedziny roślinności także nie są odcięte od siebie ostrymi granicami, lecz przechodzą jedna w drugą nieznacznie przez pogranicza lub łączą się jedna z drugą, za
pośrednictwem bliskich lub pokrewnych typów. „Stąd powstają w Europie pomniejsze stowarzyszenia roślin, dzielnice odrębnej roślinności i ogniwa przechodnie (…)”
(Pol 1870: 327). Na przykład lasy tworzą taką „całą dzielnicę roślinności, mającą swe
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odrębne życie połączone tą tajemniczą wstęgą, którą się w naturze wiąże każde społeczeństwo” (Pol 1870: 337–338). Lasy, tak jak każda dzielnica roślinności, mają swoje
centra, w których rodzaj drzew dominujących w tej dzielnicy, występuje w pełnej sile
i w całej okazałości. „Te mateczniki dzielnic roślinnych leżą zwykle pośrodku dzielnicy
(…)” (Pol 1870: 348). Księga natury zawiera zatem obrazy „natury miejscowej, wedle
odrębnych typów i owego związku, w jakim wszędzie człowiek z naturą stoi i pod jej
wpływem zostaje” (Pol 1870: 2).
Wnioski płynące z badań w zakresie geografii roślin, rzucają nowe światło na istotę
życia w naturze i mogą być wykorzystane do zjawisk z zakresu wyższych organizmów.
„I tak oddzielnym grupom i dzielnicom w roślinności odpowiadają także zawsze pewne
i te same stowarzyszenia organizmów zwierzęcych i to w całem stopniowaniu zjawisk,
począwszy od drobnych wymoczków, krążących w naczyniach rośliny, a kończąc na
człowieku (…)” (Pol 1850: 17). Zdaniem Pola, idea stowarzyszania się istot w naturze
jest kluczem do zrozumienia jej tajemnic i powinna być zastosowana również do tych
stowarzyszeń, w których człowiek żyje, czyli ludzkich społeczności, tj. rodów i narodów (Pol 1850: 18). Skoro zatem natura – przynajmniej na stałym lądzie – ma właśnie
wyżej opisany labilny charakter, to zgodnie z zasadą związku człowieka z ziemią, analogiczny charakter powinna mieć rodowość ludu. Może więc w ugrupowaniu etnograficznym góralskich rodów nie występują ściśle określone linie demarkacyjne pomiędzy
nimi? Otóż okazuje się, że poszczególne rody też mają swoje ogniska, gdzie się ich
rodowość koncentruje, gdzie ich cechy charakterystyczne są najbardziej wyraziście:
„– Targowiska dla spraw światowych. – Miejsca święte odpustami (te zachowują niekiedy znaczenie dla wielu rodów)” (Pol 1966: 188). Są to centra rodowości, w których
natura działa w skupieniu, miejsca, „gdzie cechy miejscowe pewnego rodu silnie się
wyrażają odrębnością swoją” (Pol 1870: 238).
Ale oprócz tych centrów rodowości, w poszczególnych rodach występują pogranicza kręgów rodowych. Stąd też pomimo znacznej indywidualności rodów, każdy z nich
ma „jednak zawsze zaród w sobie przejścia w ród sąsiedni (…)” (Pol 1966: 188–189). Na
przykład, po wymienieniu miejscowości wchodzących w skład królewszczyzny w rodzie Nowotarżan, Pol dodał, że ostatnie pięć wsi jest „ogniwem przechodnim” do Górali
pienińskich (Pol 1851: 116). Dalej nad Dunajcem, poniżej Krościenka, można się „najdokładniej przypatrzyć tym drobnym odcieniom rodowości, które się z wolna mienią idąc
od wsi do wsi za wodą” (Pol 1851: 117). Różnice zatem występują już pomiędzy pojedynczymi wsiami, należącymi nawet jeszcze do tej samej okolicy, do tego samego rodu (Pol
1966: 188). Cechą „przechodniości” charakteryzują się jednak nie tylko wsie, ale również
same rody. Na przykład ród Górali od Łącka stanowi takie pośrednie ogniwo pomiędzy
Góralami tatrzańskimi i nowotarskimi a Góralami sądeckimi, ponieważ „siedziby jego
ciągną się wąskim pasem ponad wodą na znacznej przestrzeni” (Pol 1851: 117). Ludność zamieszkująca Kotlinę Sądecką i przyległe góry – nazywana przez mieszkańców
równin Góralami od Sącza, a przez sąsiadujących z nimi Górali Równiakami – jest też
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grupą pośrednią „z rodów góralskich do podgórskiego ludu, co do sposobu życia, obyczaju i postawy swojej” (Pol 1851: 117). Przejściowość ta wyraża się zarówno od strony
zachodniej, gdzie „graniczą” z Góralami łąckimi i nie od razu przejawiają owe cechy
wybitne, które ich charakteryzują, jak i od pogranicza południowego, gdzie sąsiadują
ze Spiżakami (Pol 1851: 117–118). Zagórzanie z kolei są rodem przechodnim od Górali
nowotarskich do Babigórców (Pol 1851: 122). Nawet na rzekomo najwyraźniejszych
granicach, pomiędzy trzema głównymi grupami etnograficznymi zamieszkującymi
w trzech geograficznych częściach północnych stoków Karpat, istnieją „rody przechodnie” pomiędzy nimi (Pol 1851: 113). Krótko mówiąc, różnice występujące od wsi do wsi,
od rodu do rodu sprawiają, „że się wybitne cechy powiatowszczyzny rodowej zacierają
zwolna, nieznacznie prawie i w inne przechodzą (…)” (Pol 1966: 189).
Wynika z tego, że klasyczna teoria kategoryzacji mówiąca o wyraźnych granicach, nie uwzględniająca zróżnicowania stopnia przynależności do poszczególnych
kategorii itd., nie jest odpowiednia do adekwatnego przedstawienia rzeczywistości
społeczno-kulturowej w całym jej zróżnicowaniu. Nie ma tam bowiem ścisłych granic,
natomiast istnieją pogranicza (pogranicza bez granic, jak postmodernistyczne kopie
bez oryginałów!). Tę – jedną z alternatywnych – koncepcję zróżnicowania etnograficznego można by określić mianem „prototypowej” lub „falowej”. Niestety, na gruncie
etnografii Pol jej konsekwentnie nie rozwinął, wniosków nie wyciągnął i w praktyce nie
zastosował. Zapewne opisanie i przedstawienie na mapie podziałów etnograficznych
według prototypowej koncepcji zróżnicowania etnograficznego byłoby trudniejsze,
gdyż trzeba by było najpierw wskazać owe centralne miejsca rodowości oraz określić
panujące tam wzorce charakterystyczne dla poszczególnych rodów, opisać różnice
między nimi oraz występujące w danych „kółkach rodowych” stopnie odchylenia od
prototypu itd. Pod tym względem odnaleźć można w pracach Pola jedynie pewne
wskazówki. Uważał on, że „środkowym punktem zebrania dla rodów, były zawsze
wyobrażenia religijne (…)” (Pol 1850: 20). Dlatego odniósł siedliska górali karpackich
„do stosunków religijnych, które po zawiązaniu się węzłów rodowych na danym obszarze, zwykły tworzyć pierwszy punkt duchowego skupienia” (Pol 1851: 132). Ponadto sugerował, że „strój oddzielny” jest najbardziej uderzającym znamieniem danej
rodowości. Przy czym, tak jak „wszystkie cechy rodowe, tak zmienia się i strój rodu
w drobnych rzeczach od wsi do wsi prawie, ale są cechy wspólne całym okolicom połączonym węzłem jednej rodowości i te są istotne” (Pol 1966: 193). Owe istotne cechy,
to sposób noszenia włosów, nakrycie lub ubranie głowy, obuwie, wierzchnia suknia,
a przede wszystkim jej krój i kolory ulubione przez dany ród. „W barwie od pewnego
rodu ulubionej wyraża się najżywiej uczucie jego, przechowuje się najdłużej podanie
rodzinnego pochodzenia” (Pol 1966: 194). Poza tym indywidualność rodu wyraża się
w poczuciu odrębności i nazwie, w miejscowym narzeczu, w tańcu oddzielnym, w sposobie życia i gospodarowania, i w ogóle w „pewnej cywilizacji miejscowej”, dzięki której
zaspokajają wszystkie swoje życiowe potrzeby (Pol 1966: 185–189).
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Szersze przedstawienie tej ledwie naszkicowanej wyżej – inspirowanej niektórymi
poglądami Pola – i jednej z kilku możliwych, a konkurencyjnych względem tradycyjnej teorii rozumienia etnograficznego zróżnicowania, wymaga oczywiście głębszych
i szerszych studiów. Szczególnie interesujące byłoby w tym kontekście odwołanie
się do kognitywistyki.
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Streszczenie
Już w pierwszej połowie XIX wieku zaczęto podejmować próby opisania mieszkańców Karpat
(Góralszczyzny karpackiej), z uwzględnieniem istniejących podziałów na grupy („rody”) czy regiony
etnograficzne. Zgodnie z modernistycznym (oświeceniowo-pozytywistycznym) paradygmatem
poznania naukowego ujmowano owe grupy/regiony na sposób „substancjalny”, kierując się przy
tym zasadami naturalizmu przedmiotowego i metodologicznego. Pierwszym badaczem, który
dokonał podziału ludności zamieszkującej północne stoki Karpat – analogicznie do tego, jak się
te góry dzielą – na trzy „grupy etnograficzne”, a w nich na „rody”, był Wincenty Pol. Tej dosyć
szczegółowej delimitacji etnograficznej nie przedstawił w formie graficznej, ze względu na
brak odpowiedniej do tego celu mapy. Szczegółową mapę, prezentującą dokonane przez Pola
i kilku innych badaczy podziały oraz zasięgi polskiej Góralszczyzny i wchodzących w jej skład
grup etnograficznych, wykonał dopiero prawie 120 lat później Józef Babicz. Różnice pomiędzy
wytyczanymi przez różnych uczonych granicami Góralszczyzny i zasięgami wchodzących w jej
skład grup/regionów wskazują, że substancjalne ujęcie tych zagadnień jest nieadekwatne do
obrazowanej rzeczywistości społecznej i kulturowej. Pewne poglądy Pola mogą być inspiracją dla stworzenia alternatywnej koncepcji zróżnicowania etnograficznego w ogóle, a polskiej
Góralszczyzny w szczególności.
Słowa klucze: Góralszczyzna, etnografia, mapy, substancjalizm, prototyp

Summary
As early as the first half of the 19th century, attempts were made to describe the inhabitants
of the Carpathians (Carpathian Highlander Region – Góralszczyzna), taking into account the
existing divisions into groups (“clans”) or ethnographic regions. In accordance with the modernist (Enlightenment-positivist) paradigm of scientific cognition, these groups / regions were
presented in a “substantial” manner, following the principles of the objective and methodological naturalism. The first researcher who divided the population living in the northern slopes of
the Carpathians – analogically to how these mountains are divided – into three “ethnographic
groups” and in then into “clans” was Wincenty Pol. He did not present this quite detailed ethnographic delimitation in a graphic form due to the lack of a map suitable for this purpose.
A detailed map, presenting the divisions and ranges of the Polish Highlander Region and its
ethnographic groups proposed by Pol and several other researchers, was made only almost
120 years later by Józef Babicz. The differences between the boundaries of the Highlander region
and the ranges of the groups / regions it contains indicate that the substantial approach to
these issues is inadequate to the depicted social and cultural reality. Certain views of Pol may
inspire the creation of an alternative concept of ethnographic diversity in general, and of the
Polish Highlander Region in particular.
Keywords: Highlander region, ethnography, maps, substantialism, prototype
Translated by Author
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Podróż do kresu mapy.
Destrukcja kartografii jako
dekonstrukcja – perspektywa
pragmatyczna
A journey to the end of the map.
Destruction of cartography
as a deconstruction – a pragmatic perspective

Świat się skończył w Zdołbunowie
Zdjęcie przedstawia uczennice szkoły powszechnej w Zdołbunowie na Wołyniu podczas lekcji geografii na świeżym powietrzu (Narodowe Archiwum Cyfrowe – Uczennice
szkoły powszechnej w Zdołbunowie).
Schludność i charakter ubioru, brak kajetów, podręczników i narzędzi do pisania,
piłka do gry w nogę leżąca pod pierwszym rzędem ławek, bohaterowie drugiego
planu: kobieta siedząca za dziewczynkami, jeszcze ktoś, kto nie zmieścił się w lewym
kadrze, dwaj chłopcy stojący z tyłu (może to im właśnie przerwano grę?) – te elementy sprawiają, że całość wygląda jak lekcja udawana czy pozowana. A może zostało tu uwiecznione samo sprawdzanie wiedzy, co wyjaśniałoby niezbyt szczęśliwe
miny uczennic? Albo opowiadamy już dziewczynkom o geografii bez wymagania od
nich żadnego notowania? W każdym razie zdjęcie zapowiada wolność od obowiązków szkolnych, tchnie atmosferą zbliżających się wakacji. Potwierdzałaby to w tym
kontekście nieco zaskakująca mapa, przy której stoją nauczycielka z uczennicą, mapa
półkuli zachodniej – zdająca się mieć również niejasny związek z tematami nadobowiązkowymi, kanikułą.
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Fotografia należy do zespołu Ilustrowanego Kuriera Codziennego (IKC), głównego
dostarczyciela materiałów, którym dysponuje Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) dla
okresu międzywojennego. Pośród tego zbioru jest jeszcze inne, korespondujące z poprzednim, zdjęcie, datowane na rok 1927. Widać na nim klasę w szkole powszechnej
dla dzieci huculskich w Żabiu (obecnie ukr. Werchowyna) – nauczycielka stoi, a dziewczynki i chłopcy w strojach ludowych siedzą, na ścianie wisi mapa Europy opisana alfabetem ukraińskim (Narodowe Archiwum Cyfrowe – Uczniowie szkoły powszechnej
dla dzieci huculskich w Żabiu). W samym archiwum znajdziemy kilka przed- i powojennych fotografii przedstawiających wiszące mapy szkolne jako tło różnych wydarzeń. Takie ujęcia tematu są raczej znane i przewidywalne: uczniowie czy nauczyciele
pozują na tle map, jeśli więc coś zwraca uwagę, to raczej jakaś nieoczywistość w treści
mapy albo w zachowaniu sfotografowanych. Przedstawienie uczennicy przywołanej
przez nauczycielkę do mapy (tak jak w Zdołbunowie) pojawia się na zdjęciach udostępnionych przez archiwum bodaj jeszcze tylko dwa razy w fotoreportażu ze szkoły
podstawowej w Kalenicach, autorstwa Grażyny Rutowskiej, której spuścizna jest dla
zasobów NAC – prezentujących codzienność okresu Polski Ludowej – wciąż mniej
więcej tym, czym zbiór IKC dla czasów międzywojennych. Podpisane przez archiwistę datą „marzec 1973” (chyba błędną, bo na tablicy wyraźnie mamy kredą napisane
po rosyjsku „marta 1972 goda”) ukazują lekcję rosyjskiego – dziewczyna wskazuje
coś na hipsometrycznej mapie Azji (Narodowe Archiwum Cyfrowe – Szkoła podstawowa w Kalenicach).
Wszystkie przywołane zdjęcia są świadectwem praktyki wykorzystania mapy
w szkole, którą należałoby próbować umieścić w określonym kontekście: od charakteru instytucji edukacyjnej, projektu oświatowego, w którym te szkoły funkcjonują,
przez realne miejsca przez nas oglądane, kwestie językowo-etniczno-społeczne, tak
ważne dla Zdołbunowa i Żabia, po zmieniający się program geografii w szkołach
pierwszego stopnia. Nie tylko geografii zresztą, skoro oswojenie z mapą odbywa się
zanim jeszcze regularne lekcje tego przedmiotu zostają wprowadzone, o czym przypuszczać można choćby z wieku uczniów na zdjęciu ze szkoły huculskiej i programu
wiadomości geograficznych dla poszczególnych oddziałów szkoły powszechnej. Zdjęcie Rutowskiej wyraźnie przedstawia z kolei lekcję rosyjskiego. Można by też przyglądać się uwidocznionym na fotografiach mapom – próbować je zidentyfikować,
zanalizować projekt świata, jaki za nimi się kryje, odtworzyć ich materialność czy
określić proweniencję. Niemniej zdjęcie ze Zdołbunowa niesie ze sobą jeszcze pewien
naddatek symboliczny, większy niż w przypadku pozostałych. Mapa Azji, jako pomoc
w lekcji rosyjskiego, czy ukraińska mapa Europy, wisząca w szkole na Huculszczyźnie
w 1927 roku, nie są zaskoczeniem, czy, używając kategorii zaczerpniętej od Rolanda
Barthesa, nie stanowią punctum (Barthes 1996: 46–47), nie wprowadzają dysonansu
poznawczego podobnego do mapy półkuli zachodniej wiszącej pod kasztanowcem
w Zdołbunowie, ostatnim miasteczku przed granicą radziecką. Zapewne dałoby się
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istnienie tego przedstawienia kartograficznego równie łatwo wytłumaczyć i odtworzyć
konteksty, w których funkcjonowało w edukacji powszechnej szkoły przed reformą
ministra Janusza Jędrzejewicza, również na terenie województwa, będącego wówczas
przedmiotem prowadzonego przez Henryka Józewskiego eksperymentu wołyńskiego
(Mędrzecki 2018: 263, 383–384). Nie do pominięcia przy tym byłyby dzieje okrągłych
przedstawień kartograficznych od mappae mundi począwszy, długie trwanie procesu,
w wyniku którego świat zostaje nam podany, jak pisał Ramón Gómez de la Serna,
„niby para jaj sadzonych” (Gómez de la Serna 1979: 85). Obecność tej mapy nie jest
oczywista choćby dlatego, że na zdjęciach z archiwum IKC znajdziemy liczne przykładowe kartograficzne pomoce szkolne, mapy historyczne i geograficzne Polski, Europy
czy półkuli wschodniej (Narodowe Archiwum Cyfrowe – Mapa Europy i mapy półkul
przekazane do szkół), a nawet własnoręcznie wykonany przez uczniów gimnazjum
w Równem plan bitwy pod Wiedniem (Narodowe Archiwum Cyfrowe – Wystawa
historyczna. Na ścianie wisi mapa wykonana przez uczniów przedstawiająca bitwę
pod Wiedniem). Mapa półkuli zachodniej pojawia się tylko raz i to od razu w użyciu na
„świeżym powietrzu” w krainie, której architektura i infrastruktura jeszcze w 1918 roku
skłoniła jednego z oficerów armii niemieckiej do snucia porównań z miasteczkami na
preriach Dzikiego Zachodu (Mędrzecki 1995: 108). Być może była więc przedmiotem
szczególnej dumy nauczycielki i stąd jej obecność przed fotografem IKC-a? Można powiedzieć, że jest to jeden z anegdotycznych przyczynków do nienapisanej kulturowej
historii polskiego szkolnictwa, podobny do tego, od którego swój reportaż Prawo do
Wołynia rozpoczął w roku 1936 Ksawery Pruszyński – spotkany gdzieś pod Dermaniem ukraiński pastuch recytuje mechanicznie po francusku początek bajki Jeana de
La Fontaine’a (Pruszyński 2000: 123–125).
Zdołbunów położony był kilkanaście kilometrów od Równego, największego miasta województwa wołyńskiego (stolicą był mniejszy Łuck), lecz mimo tej bliskości był
od 1925 roku siedzibą osobnego powiatu, który wcześniej nazywał się ostrogskim.
To przekształcenie wynikało z kilku powodów, m.in. mający znacznie dawniejszy rodowód miejski i zaczątki kanalizacji jako pierwszy w regionie Ostróg znalazł się po
traktacie ryskim właściwie w strefie nadgranicznej, a swoją szybką – prawa miejskie
uzyskał w 1903 roku – karierę Zdołbunów zawdzięczał kolei (Mędrzecki 1995: 108, 111)1.
Miasteczko było węzłem kolejowym, który nabrał jeszcze większej wagi, gdy 50 kilometrów od niego przeprowadzono granicę. Gdy w II Rzeczypospolitej wprowadzono
na całym jej terytorium kolejowy rozstaw normalnotorowy, to w Zdołbunowie na
odcinku od strony Ukraińskiej SRR biegł tor szerszy, więc wszystkie pociągi przekraczające granicę w Mohylanych musiały tu stawać już choćby z powodów technicznych.
To wrażliwe położenie było także powodem kilku incydentów polsko-radzieckich,
1

Zdołbunów był bodaj najszybciej rozwijającym się miastem regionu, co widać w różnorodnych cywilizacyjnych statystykach, choćby w liczbie położonego bruku i płyt chodnikowych ustępował w pierwszym dziesięcioleciu jedynie nieznacznie stołecznemu Łuckowi.
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z których najsłynniejszym był pożar jednego z radzieckich wagonów w 1937 roku.
Transport kolejowy miał także znaczenie dla lokalnego przemysłu – pod miasteczkiem znajdowała się góra Kredowa, będąca dostarczycielem surowca dla pobliskiej
cementowni, działającej zresztą do dziś, a obecnie należącej do grupy Dyckerhoff.
W herbie Zdołbunowa zobaczyć można zresztą oskard, młotek i klucz nastawny, co
dobrze oddaje miastotwórczą rolę kolei i fabryki cementu.
Do Zdołbunowa w niedzielę, 10 września 1939 roku, zjechała kolumna samochodowa Ministerstwa Poczt i Telegrafów, a w niej jeden z urzędników, Zenon Białoszewski wraz z żoną i siedemnastoletnim synem, Mironem. Epizod wrześniowy
długo miał status brakującego ogniwa w twórczości pisarza; nieobecność ta była
odczuwalna tym bardziej w kontekście przyzwyczajenia czytelników do obcowania
z historiami rodzinnymi autora, również tymi okupacyjnymi i przedwojennymi. Ten
wymowny brak spowodowany został w dużej mierze znalezieniem się Białoszewskich na terenach zajętych 17 września przez armię radziecką. Główny utwór traktujący o wrześniu 1939 roku, Rajza, ukazał się za życia pisarza tylko w szczątkowej
postaci poświęconej pierwszym dniom wojny (1–5 września) jako 1939 w tomie Szumy,
zlepy, ciągi. Spowodowało to rozpad reszty tekstu na części i warianty. Końcowa
partia opowiadania dotycząca samego wejścia Armii Czerwonej i powrotu bohaterów do Warszawy została opublikowana w dwóch, różniących się od siebie wersjach
(w 1985 i 1987 roku), uznawana zaś długo za zaginioną środkowa część, dotycząca
podróży z Warszawy do Zdołbunowa, dopiero w 2015 roku w tomie Proza stojąca,
proza lecąca (Sokołowska 2015: 414). Niestety, zostaje ona przerwana w pół zdania
zaraz po tym, gdy Białoszewski opisuje przyjazd do Zdołbunowa z Równego, gdzie
przy marmurowym stoliku w kawiarnio-cukierni bohaterowie zjedli „świetne śniadanie z wymyślnymi rogalikami” i gdzie Miron skorzystał z usług fryzjera i – po raz
pierwszy – golibrody:
Ostatecznie wyładowaliśmy się w Zdołbunowie. W ostatnim miasteczku na wschód;
najbliższa była Szepietówka – już rosyjska. Ze Zdołbunowa Ministerstwo Poczt sprowadzało sobie wędliny dla pracowników. Do nas też przychodziły. Opłacało się, bo hurtem i taniej. Pamiętam naklejki pocztowe z egzotycznie dalekiego Zdołbunowa. I teraz
nagle tu jesteśmy. I to na łasce. W tym niespójnym, domkowo-zielskowym miasteczku.
(…) Myśmy zamieszkali u młodego sędziego, pana Szpyta, który jeździł jeszcze samochodami na rozprawy. Jego domek stał w sadzie, między… (Białoszewski 2015: 236).

Opowiadanie w obecnej formie pozbawione jest zapisu dotyczącego sześciu dni
między niedzielą 10 a nocą z 16 na 17 września. Nie wiemy, czym zajmował się Miron w Zdołbunowie przed wejściem Sowietów. Nie możemy też być pewni, co oznaczała owa krótka charakterystyka miejsca („niespójne”). Romuald Wernik, opisujący
z perspektywy lat i emigracji w nostalgicznym tonie miasteczko swojego dzieciństwa,
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podkreśla widoczne kontrasty między, położoną za torami, jednolitą osadą domków
kolejowych z dachami z blachy a miasteczkiem wyrosłym na terenie dawnej wsi
z jednej strony, a z drugiej z przylegającą do Zdołbunowa od południa ukraińską wsią
Zdołbica, która zaczynała się po drugiej stronie ulicy Granicznej (Wernik 2001: 14, 20).
Opisując nowe budowle wzniesione w dwudziestoleciu (starostwo, magistrat, szkoła,
stadion, kościół), wyraża się w znamienny sposób o reszcie zabudowy: „tu i ówdzie
wyrosło kilka nowoczesnych domów”, jeśli dodamy do tego gimnazjum w stylu określonym jako empire, to efekt mógł być osobliwy (Wernik 2001: 52). Być może to kryje
się za określeniem „niespójne”, trudno przecież zakładać, że to zielska są niespójne
z domkami, albo że chodzi tu o kontrasty społeczne, kulturowe czy etniczne, skoro
już wcześniej w podróży ujawniły się one z całą mocą.
Rajza ma więc postać wymuszonego tryptyku, tym bardziej frapującego, że ułamkowa forma (urwanie drugiej części, powtórzenia), świadcząca o jej trudnych dziejach,
o których wiemy w gruncie rzeczy niewiele, jeszcze efektowniej wyraża wrześniową
traumę. Opowiadanie jest swoistym suplementem do Pamiętnika z powstania warszawskiego, czy może należałoby powiedzieć: prequelem, wyraźnym w opublikowanej w Szumach, zlepach, ciągach pierwszej, warszawskiej części, gdzie opisane
zostaje m.in. bombardowanie domu na ulicy Ogrodowej, i w zakończeniu. Opowieść
o rajzie zostaje domknięta na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej, dokładnie w tym
samym miejscu, gdzie powstanie zastaje narratora Pamiętnika. Podobną łączność
pomiędzy tekstami stanowią wtręty, będące refleksją nad spełnianiem się polskiej
historii czy nad wymiarem codziennym wojny (Wrzesień 1939 w samym Pamiętniku
był z kolei ukazany jako prefiguracja Sierpnia i Września 1944, co oczywiście nie jest
jakimś oryginalnym konceptem Białoszewskiego). Jednocześnie, nawet w jej niepełnej postaci, można Rajzę czytać łącznie jako „panoramę z Apokalipsy” (Białoszewski 2015: 231). Nazwa tego gatunku, często odnoszona przez pokolenie wojenne do
przeżyć wrześniowych i okupacyjnych, zostaje użyta do konkretnego wspomnienia
z trasy ucieczki („mijanka ze Sławojem przy Bugu pod murami Brześcia, w tłoku, kurzu i żółtym słońcu”; Białoszewski 2015: 231), ale jeśli bliżej przyjrzeć się narracji, to
właściwie jest ona ciągiem zdarzeń o intensywnej wymowie symbolicznej, na różny
sposób wyrażających koniec świata II Rzeczypospolitej, włącznie ze świetnym śniadaniem, wymyślnymi rogalikami i postrzyżynami w Równem. Trudno zatem powiedzieć, czy rzeczywistym środkiem ciężkości Rajzy pozostaje wejście armii ZSRR, ale
z punktu widzenia urzędników w Zdołbunowie to wejście jest właściwym końcem
Polski, po którym bohaterowie czekają już tylko z pewnym zniecierpliwieniem na
kapitulację Warszawy, umożliwiającą im powrót do domu (a w trakcie podroży powrotnej Miron ogląda już świat po apokalipsie, co nie znaczy, że epizody w tej części
nie są równie wymowne). Rozpoczęcie trzeciej części opowieści od takiego właśnie
punktu zwrotnego robi wrażenie przemyślanej decyzji, zwłaszcza że pojawieniu się
wojska radzieckiego w miasteczku towarzyszy następująca scena:
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W ostatniej siedzibie ministerstwa poczt panował zorganizowany popłoch. Na każdej
kondygnacji przy każdym piecu siedział na krzesełku urzędnik i ładował po kolei do
ognia papiery, dokumenty, mapy ze sterty obok. Inni zbierali jeszcze, co się zdąży, i te
sterty dopełniali. Tak w jednej chwili obracali w popiół dwadzieścia lat swojej pracy, bo
były to ich własne dłubaniny.
Mój ojciec kreślił mapy telegraficzne. W ostatnim okresie napięcia robił to i nocami. I my
z mamą ojcu pomagaliśmy. Dyktowaliśmy miejscowości. Teraz to szło w ogień.
Te mapy były wykonywane tuszem na krochmalonej surówce. Mamie i pani Jance Skowrońskiej żal się zrobiło surówki. Złapały ze trzydzieści map
– My to wypierzemy i będzie na koszulki, na chustki.
Natychmiast wyniosły balię do ogródka, wrzuciły do balii mapy i zaczęły prać. Co wyprały, wieszały na sznurze między drzewami. Świeciło słońce. Tarki chrobotały. Piece
dymiły. Zrobiło się popołudnie i czołgi już przejeżdżały ulicą. Ulica była za siatką. Panowie urzędnicy przy piecach siedzieli dalej przy krzesełeczkach, tylko szybciej podkładali. Mama i pani Janka zawiesiły już dwa czy trzy rzędy wypranych map. Ulicą szli
sowieccy żołnierze i śpiewali:
– „Jesli zawtra wajnaa…”.
Urzędnicy i urzędniczki nie tracili humoru.
– No, trzeba będzie pozdejmować krawaty, bo to źle widziane.
Pani Janka romansowała z panem Romanem O., który miał żonę, tyle że nie tu. Jankę
S. nazwali jego sowiecką żoną (Białoszewski 2015: 237–238).

Mamy tu do czynienia ze zdarzeniem ostatecznym, momentem, gdy w Zdołbunowie
poniekąd kończy się apokalipsa i stary, choć działający w wyjątkowych warunkach,
porządek zostaje zniesiony. Ministerstwo Poczt i Telegrafów przechodzi w stan przyspieszonej samolikwidacji. Koniec II Rzeczypospolitej oznacza koniec jej urządzeń
i instytucji, efekty dwudziestoletniej pracy urzędników muszą zmienić się w popiół,
nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Jednocześnie troskliwy gest mamy i pani
Janki, ocalający materialność części dokumentów, zapowiada kulturę okupacyjnego
erzacu i otwiera etap trudnej okupacyjnej normalizacji, który będzie głównym tematem trzeciej części Rajzy. Wyprane mapy pod postacią bawełnianej surówki stają się
częścią strumienia przemieszczających się w warunkach wojennych w przyspieszonym tempie przedmiotów, krążenia rzeczy. Nagła nowa użyteczność, bezużytecznych
w tym momencie, map telegraficznych i pocztowych ustanawia paradoks niecodziennej codzienności (Rodak 2009).
W nietraceniu humoru przez urzędników i urzędniczki można zobaczyć robienie dobrej miny do złej gry czy jakiś rodzaj naiwności, ale jest w nim też zapewne
zadowolenie, że zdążyli na czas z likwidacją roboty, a może ulga, że się już skończył ten nadzwyczajny stan w wyjątkowym miejscu urzędowania w Zdołbunowie.
Tych końców świata jest zatem więcej, bo przecież mapy dobiegają swojego kresu
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w momencie końca tego świata, w którym funkcjonowały i który przedstawiały,
ale dzieje się to na końcu tejże mapy, u wschodnich rubieży świata przedstawionego. Zostaje to zaakcentowane poprzez uruchomienie kartograficznej metafory
w opowiadaniu Białoszewskiego już wcześniej, gdy pisze on o samym momencie
wyjazdu z Warszawy: „nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przed nami, za nami idzie
drugi ciąg; żywa mapa… i do tego historyczna” (Białoszewski 2015: 225). W wyniku
trzęsienia czasu mapa ożywa, ale przechodzi do historii, staje się przedstawieniem
stanu przeszłego. Uzmysłowienie sobie, że samemu jest się częścią jakiejś mapy
dogoniło narratora w Równem:
– Równe.
– Wysiadać.
No tak. Ale to koniec mapy.
Zdołbunów ostatni na wschód. Postój dłuższy. Tu. I jedziemy do Zdołbunowa. Więc jedziemy na sam koniec. Dalej się nie da. Bo gdyby się dało, tobyśmy gnali jeszcze dalej,
i jeszcze dalej. Teraz już pojąłem, że koniec z Polską. Koniec szybciutki
(Białoszewski 2015: 235–236).

Dotarliśmy do bieguna rajzy. „Nazwa nie za szlachetna, ale to z ironii, przezwisko” – wyjaśniał w części pierwszej opowiadania narrator (Białoszewski 2014a: 56).W komentarzu do tytułu drugiej części dodawał: „To słowo było w Polsce użyte jednorazowo.
Na okoliczność wędrowania czy uciekania przed Niemcami na wschód we wrześniu
1939 roku” (Sokołowska 2015: 414). Słowo jest oczywiście pochodzenia niemieckiego,
potoczne, Bronisław Wieczorkiewicz dla gwary warszawskiej wieku XIX podaje znaczenie neutralne „droga, podróż” (Wieczorkiewicz 1966: 360). Wydaje się, że w języku
mieszkańców stolicy mogło przybierać odcień ironiczny. Do rozstrzygnięcia pozostaje,
czy działo się to już wyraźnie wcześniej, przed II wojną światową, czy to stało się
pod wpływem zastosowania go do określenia wrześniowego – chciałoby się powiedzieć – bieżeństwa, np. w jednym z wczesnych tekstów Marka Hłaski słowo to zostanie użyte mniej więcej w znaczeniu, które później określać się będzie mianem „gigant”
(Hłasko 2016: 158). Rajza wrześniowa Białoszewskiego jest nietypową podróżą przez
przestrzeń, próbującą uciec przed swoim przeznaczeniem, po mapie, przekształcającej
się w mapę historyczną, z pakami pełnymi planów pocztowych, które trzeba spalić
lub poddać recyklingowi.
Wojna i mapa
W Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego słowo „mapa”
pojawia się bodaj raz, w kontekście walk zmieniających odczuwanie przestrzeni
w mieście:
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Nigdy Warszawa – chociaż jest cztery razy większa niż wtedy – nie wydawała się taka
skomplikowana i duża, bez końca. Odległości – rozciągnięte. Układy i podziały przetentengowane, przełuskane, wykopane i przełapane w drobną siatuchnę. Teraz to mnie
rozczula, że byłem na zbiegu Kruczej-Pięknej-Mokotowskiej, a od placu Politechniki
strzelali tamci – i to się wydawało i czuło daleko. (…) Mimo woli człowiek przesuwał
całą topografię frontu. Brzeg praski wydawał się w ogóle jak z innej mapy. Hitlerowcy
z lornetkami na wielkich drzewach w zoo i front wschodni na Żeraniu – mitem, który
się co prawda objawiał, ale jako druga i trzecia rzeczywistość. Co znaczą jednak – bo to
jest chyba głównym powodem – przedziały i odległości psychiczne. Przecież o to samo
chodziło w powstaniu żydowskim (Białoszewski 2014b: 54).

„Jak z innej mapy” to potoczne porównanie wyrażające nieprzystawalność sytuacji
po obu stronach rzeki, właściwie dwóch odrębnych miast. Mapy kolejnych rzeczywistości wskazują na różnicę skali między porównywanymi obszarami, ale także z konieczności inne byłyby przedmioty, które na takich hipotetycznych planach winny się
znaleźć. W przypadku pierwszej rzeczywistości będzie to mapa enklaw, w których
ruch odbywa się „deptakami elizejskimi” – „i rury, i dziury, i piwniczki, i krętaninki”
(Białoszewski 2014b: 164) – zatem szlakami przez podwórka, przejścia między barykadami, okna, przebite mury, czyjeś legowisko w korytarzu, a komunikacja pomiędzy
enklawami jest utrzymywana z kolei siecią kanałów; ta mapa obejmowałaby także
obiekty, które jeszcze stoją, choć często są już nadpalone albo już stają się ruiną oraz
gruzy; wreszcie mapą pierwszej rzeczywistości byłby plan w mikroskali: labiryntu
piwnic, które szczególnie w opisie podziemi na Rybakach przyjmują cechy podziemnego miasteczka, poszczególnych kamienic, mieszkań, schodów, filarów, wychodków
i miejsc zaopatrywania się w wodę.
Świadectw myślenia mapą – mimo jednokrotnego tylko użycia samego sło
wa – mamy w Pamiętniku wiele. Często znajdujemy się w sytuacji kartograficznego
przełączania się między opisywanymi rzeczywistościami, niekiedy narrator przypomina sobie o perspektywie lotu ptaka i np. szereguje swoją wiedzę o powstaniu
na przedmieściach w porządku planu, „północ – południe – wachlarzykiem”, od
Żoliborza przez Powązki, Wolę, Ochotę, Mokotów do Czerniakowa (Białoszewski
2014b: 208). Ład kartograficzny istnieje przede wszystkim na tym odgórnym poziomie, w spojrzeniu na całość planu miasta, które jest tylko uogólnionym spojrzeniem
synchronicznym, co w przypadku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak
ta powstańcza (włączając ruch Armii Czerwonej), prowadzi tylko do przedstawienia umownego w rodzaju podsumowania narratora Białoszewskiego: „Powązki – tu
wiem mało (…) Wola – wiadomo co” (Białoszewski 2014b: 208) lub przypisów do zdań
ogólnych. Mapy analogowe, które mają ambicję oddać całokształt dwumiesięcznych
zdarzeń w mieście na jednym arkuszu, muszą poradzić sobie z tą diachroniczną
trudnością, w praktyce rozwiązania te są na granicy czytelności, jak dobrze widać
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w przypadku, skądinąd użytecznej, Mapy powstania warszawskiego pod redakcją
Piotra Kamińskiego, pełnej kolorów, dat i informacji (Mapa powstania warszawskiego 1 VIII–2 X 1944, wyd. 2012). W warstwach niższych porządek ten cechuje
jeszcze większa kruchość, zmienność, której tempo nie pozwala ustabilizować się
żadnemu obrazowi na dłużej. Jako przykład przewagi trasy nad mapą (kategorie
zaczerpnięte od Michela de Certeau), życiowej konieczności ruchu w okolicznościach
wojennych, analizowała dzieło Białoszewskiego Katarzyna Szalewska. Nazwała Pamiętnik „bodaj najbardziej wyraźnym manifestem niemożności zaistnienia porządku
retorycznego w sytuacji zagłady towarzyszącego mu porządku kartograficznego”
(Szalewska 2017: 133), nieskładanie się obu tych warstw (ruchu i trasy z mapą i miejscem) wywołujące rozpad fabuły jest związane z trudem „nieustannego lokowania
siebie i innych uczestników tej ekstremalnej praktyki przestrzennej, jaką jest udział
w powstaniu” (Szalewska 2017: 134). Badaczka wskazuje na analogiczne narracje
w innych tekstach dotyczących wojny.
Wojna niewątpliwie nie tylko znosi dany porządek kartograficzny, likwidując świat,
który za nim stoi, ale wywołuje trwały kryzys materialno-semantyczny związany
ze stanem wyjątkowym, jaki zaprowadza. Ciągła zmiana związana z dynamiką frontów, ale także polityką władz okupacyjnych na danym terenie powoduje płynność
i szybką dezaktualizację nanoszonych informacji. Mapy są jednocześnie niezbędne do
prowadzenia działań zbrojnych, więc sytuacja wymaga, by je produkować, ulepszać,
wykradać, chronić. Istotą wojny jest permanentny deficyt kartograficzny dotykający
zarówno cywilów, jak i wojsko, w tej samej mierze osoby i instytucje. Historię drugiej
wojny i okupacji da się zapewne opowiedzieć poprzez dzieje braku mapy, począwszy
od legendarnych kłopotów z zaopatrzeniem w mapy wojsk polskich walczących we
wrześniu 1939 roku, co potwierdzają we wspomnieniach oficerowie i wyżsi dowódcy,
choćby generał Władysław Anders. Niedobory te próbowano zaspakajać tym, co
było, np. broniący Warszawy używali zwykłych, „kolorowych” planów miejskich
zabranych ze składu Spółdzielni Inwalidzkiej (Sobczyński 2009: 10–11). Kazimierz
Wyka w Pamiętniku po klęsce utrwalił obraz żołnierzy września zrywających pośpiesznie w odwrocie mapy ze szkolnych ścian (Wyka 2011: 11).
W 1940 roku Związek Walki Zbrojnej utworzył składnicę map potrzebnych do działań podziemia, pochodzących z zachowanych zasobów, zakupów, zrzutów i w różny
sposób wydobytych od Niemców. Ponieważ jednak te źródła okazały się niewystarczające w kontekście narastających zmian, w początkach roku 1943 powołano Sekcję
Geograficzną Komendy Głównej AK „Schronisko” (Krassowski 1981; Sobczyński 2000:
171–178). Niespełna 200 osób zajmowało się profesjonalnym opracowaniem i drukowaniem map w odpowiedzi na plany akcji „Burza” oraz przewidywanego wybuchu
powstania w Warszawie. W oparciu o cztery arkusze Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 1931 i 1934, obejmujące miasto i jego najbliższą okolicę w skali 1:25000,
opracowano nową mapę – przeprowadzono aktualizację w terenie, naniesiono ważne
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z punktu widzenia militarnego informacje o obiektach obsadzonych przez wojska
niemieckie czy gruzach2.. Szczególnie ta część pracy nad mapą była niebezpieczna
z uwagi na zaangażowanie większej liczby ludzi pracujących w podzielonym na sektory mieście, fizyczne zbliżenie do obiektów pilnowanych przez Niemców, jak również potrzebę robienia – przynajmniej w ograniczonym zakresie – notatek w trakcie
wizji lokalnej. Ze względów bezpieczeństwa nie brano ze sobą nawet fragmentów
map, a niezbędne rzeczy rysowano czy pisano na gazetach (Krassowski 1981: 49–50).
W roku 1963 w serii wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej „Druga Wojna
Światowa – Bohaterowie, Operacje, Kulisy” (tzw. serii „Z Żółtym Tygrysem” od koloru
logotypu z tym zwierzęciem na okładce) wyszła książeczka Akcja „Plan Warszawy”.
Jej autorem, używającym pseudonimu Andrzej Konrad, był generał Jerzy Fonkowicz,
który w trakcie wojny pełnił m.in. funkcję szefa wywiadu Gwardii, a później Armii
Ludowej – w PRL z kolei do roku 1968 pozostawał w służbie czynnej Wojska Polskiego. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego trzy książeczki wspomnieniowe w tej serii
opublikował nie pod swoim nazwiskiem, skoro równocześnie jako „Jerzy Fonkowicz”
wydawał w latach sześćdziesiątych inne publikacje dotyczące swojej wojennej przeszłości. Autor przedstawia w książce procedurę rozpoznawania sił wroga na terenie
Warszawy, która równocześnie miała służyć unacześnianiu mapy miasta na użytek
działań własnych i, jak miał nadzieję autor, Armii Czerwonej. Bojowcy GL mieli przeprowadzić całą akcję w 1943 roku, w tym samym mniej więcej czasie, co Armia Krajowa dla własnych potrzeb. Oficjalna historia kartografii podziemia komunistycznego
w Polsce i wspomnienia kierownika fabryki map AL Teodora Naumienki nic nie mówią o tej akcji (Naumienko 1978: 32–33; Sobczyński 2000: 178–179). Niewykluczone,
że była ona w większej mierze sterowana przez wywiad radziecki, albo że została
wyolbrzymiona przez dowodzącego nią Fonkowicza. Czy wreszcie, że opisując ją,
wzorował się on na czynach i działaniach AK. Wszystkie te opcje nie stoją ze sobą
zresztą w sprzeczności.
Treścią Akcji „Plan Warszawy” są przygody gwardzistów w trakcie prób pozyskiwania i przekazywania zdobytych informacji w typowej dla tej serii poetyce i aurze
ideowej (Franz 2011: 110–114), niemniej jednak z przedstawionych zdarzeń – wbrew
hagiograficzno-propagandowej tonacji – wyłania się niejednoznaczny obraz rzeczywistości. Jeśli lotnictwo radzieckie, w przeciwieństwie do aliantów zachodnich, dokonywało nalotów chirurgicznych, to skąd bierze się strach, brak zaufania i niewiedza
nie tylko warszawiaków (ale i narratora!) w trakcie jednego z sowieckich bombardowań Pragi. Nie da się tych odczuć sprowadzić do niepewności, czy lotnicy radzieccy
mają już dane kartograficzne dostarczone im przez wywiad GL (podrozdział Nocny
alarm). Poza tym bojowcy mają bardzo dużo szczęścia wobec liczby drobnych i większych błędów konspiracyjnych, które wciąż popełniają, np. dozorca, który przybywa
2

W 2004 r. dokonano reprintu wszystkich czterech arkuszy mapy: Konspiracyjna mapa Warszawa „BOM”, 1:25 000.
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do administratorki „Wandy”, żeby obejrzeć z nią mapę Europy Wschodniej przewraca
się na leżącym na podłodze naboju, który wypadł gwardzistce z szafy. Fonkowicz
stara się osadzić całość w realiach topograficzno-obyczajowych okupowanej Warszawy, co stanowi może najbardziej wiarygodną warstwę książeczki – w przypadku
codzienności kartograficznej oznacza to zarówno wspomnienie o łatwej dostępności przedwojennych planów miasta (oraz ich nieprzydatności do celów militarnych),
jak i o owej praktyce oglądania indywidualnie czy wspólnie z sąsiadami map Europy.
W przypadku tego autora chodziło o próbę uzgodnienia wiedzy przekazywanej z różnych źródeł z reprodukowanym obrazem świata, ze szczególnym zainteresowaniem
dla sytuacji na froncie wschodnim (Konrad 1963: 9, 70–71). Potrzeba śledzenia teatru
zmagań wojennych jest charakterystyczna dla wszystkich wojen i podobne sceny kartograficzne będą należały do repertuaru realiów w przypadku innych obchodzących
nas konfliktów. Adam Ważyk w Mitach rodzinnych, powieści rodzinno-rozwojowej
rozgrywającej się w drugiej dekadzie XX wieku, przedstawi nam takie deliberacje familijne nad mapą Europy w trakcie I wojny światowej – mimo fałszowania komunikatów, bohaterowie starają się czegoś dowiedzieć i spędzają kwadrans po obiedzie na
kontrolowaniu chorągiewek na mapie, dla której znajdują specjalne miejsce w kącie
sypialni (Ważyk 1956: 49–50).
Po wydaniu uaktualnionej Konspiracyjnej mapy Warszawy pracownicy „Schroniska” prowadzili w dalszym ciągu prace nad opracowaniami tematycznymi w jego
ramach, m.in. planem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które nie zostały jednak
ukończone przed latem 1944 roku. Powstanie warszawskie można więc traktować
jako ukoronowanie podziemnej działalności kartograficznej – pytanie, w jakiej mierze działania te przełożyły się na użyteczność powstałych map w powstaniu (jak
również w całej akcji „Burza”). Duża część nakładów została zniszczona w trakcie
walk w składnicach, za wyjątkiem tych, które znalazły się w największej z nich znajdującej się na ulicy Krochmalnej, ale te z kolei zostały wydobyte dopiero po wojnie. Jednocześnie na początku powstania „Schronisko” podzieliło się na dwie grupy
zaopatrujące powstańców w potrzebne materiały: pierwsza działała do 17 sierpnia
na terenie składnicy na Franciszkańskiej na Starówce, druga zaś operowała w Śródmieściu przynajmniej do początków września (po czym oddelegowano jej członków
do konkretnych oddziałów).
Oczywiście to tylko ułamek wojskowej części historii polskiego używania map
w czasie II wojny światowej. O ile jednak ma ona swoją literaturę przedmiotu, to słabiej
obecny w badaniach pozostaje cywilny obieg kartografii: oficjalna produkcja planów,
prowadzona za zezwoleniem okupanta, czy propaganda przedstawiająca Niemcy wygrywające na wszystkich frontach, podczas gdy jest dość dowodów materialnych, że
był on składnikiem wojennej codzienności (np. przywołane wspomnienia Fonkowicza,
liczne zdjęcia i same artefakty, mapy). Odrębnym zagadnieniem jest udział polskich
kartografów w opracowaniu planów zarówno tych legalnych, jak i konspiracyjnych.
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W przeciwieństwie do Pamiętnika z powstania warszawskiego Białoszewskiego, w Rojstach Tadeusza Konwickiego, powieści osnutej wokół udziału pisarza
w partyzantce antyradzieckiej na Wileńszczyźnie przełomu 1944 i 1945 roku, słowo
„mapa” pada wielokrotnie. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić wojnę partyzancką
bez mapy, charakterystyczne jednak, że jest ona nieodłącznym – „niemalże homeryckim” (Sobczak 2017: 29) – atrybutem dowódcy oddziału, plutonowego Kwiatka,
zewnętrzną oznaką jego autorytetu, o czym narrator pisze bezpośrednio (Konwicki
1992: 144). Jedynie na początku zostaje wspomniany kapral Zew sprawdzający drogę
z mapą, ale to on prowadzi grupę nocą do oddziału (Konwicki 1992: 26). Później
w każdej wolnej chwili dowodzący Kwiatek rozkłada mapy i je studiuje, szukając najdogodniejszej drogi czy medytując nad kolejnymi miejscami postoju. Gdy się z nimi
rozstaje, pożyczając je podkomendnemu Sułtanowi wysłanemu w celu rekwizycji
żywności, dochodzi do pomyłki (nie jedynej w powieści, ale jedynej z mapami w roli
głównej). Zamiast „zbombić gada”, sprzyjającego władzy sowieckiej, grupa napada
na rotmistrza Orzeszkę, ważną figurę w miejscowym podziemiu, którego folwark
znajduje się po sąsiedzku do zaścianka renegata. Chlubiący się swoim „nowostrojskim pochodzeniem”, fachowo obsługujący nóż czy sztachetę od płotu, przedstawiciel
przedmiejskich nizin wileńskich, Sułtan, nie potrafi zrobić użytku z mapy (Konwicki
1992: 156). Podobnie jak należący do oddziału chłopi, którzy „nic nie rozumieli. Nie
znali map, nie wiedzieli nigdy, gdzie się znajdujemy. Kwiatek umyślnie trzymał ich
w tej niewiedzy” (Konwicki 1992: 86). Mapa jest tu rekwizytem obciążonym klasowo, służącym dowódcy nie tylko do orientacji, ale również do manipulowania
resztą oddziału. Jak pisze Kornelia Sobczak, „umiejętność posługiwania się mapą
jest przywilejem wileńskiego inteligenta Polaka, który utrzymuje w topograficznej
niewiedzy przymusowo zwerbowanych chłopów” (Sobczak 2017: 29). Ostatecznie
jednak jej użyteczność wobec skomplikowania sytuacji staje się problematyczna:
„Kwiatek coraz niespokojniej czytał mapy, coraz cieńsze niteczki wybierał do następnego marszu” (Konwicki 1992: 163), i musi ona skapitulować przed wolą zaprzestania walki przez członków oddziału – dla samej czynności powrotu do domu
okazuje się niepotrzebna.
Ryszard Kiersnowski, którego osoba, wraz z plutonowym Wrzosem, stanowiła
główny prototyp plutonowego Kwiatka (Kiersnowski 2007: 173), napisał po latach
wspomnienia z okresu walki partyzanckiej na Wileńszczyźnie, w której zamieścił polemikę z warstwą ideową Rojstów. Przy tej okazji przypomniał własne opowiadanie
Kościelna Góra, pierwotnie opublikowane przez „Tygodnik Powszechny” w 1946 roku,
a przedrukowane po latach również częściowo, jak można sądzić, w celu skontrowania
powieści Konwickiego (napisanej rok później, a wydanej po raz pierwszy dziesięć lat po
opowiadaniu Kiersnowskiego, w 1956 roku). Już choćby ze względu na podobieństwo
motywu konfrontacji ze śladami powstania styczniowego ta konfrontacja jest wyraźna,
ale w przedrukowanym tekście Kościelnej Góry pojawia się również polemiczny wobec
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Rojstów przypis (Kiersnowski 2007: 194). Co najbardziej interesujące, w opowiadaniu
dawnego dowódcy pojawia się mapa w ręku prowadzącego oddział:
Mapa nie zawiodła, kompas dobrze wskazał. To ta biała plamka na ogromnej plamie
puszczy. „Puszczyk” siedzi na ławie oparty o ścianę i patrzy, patrzy na mapę. Mapa jest
najbardziej podniecającą książką najciekawszą lekturą. Zna ją na pamięć, zna każdy
szczegół, każdą literkę, każdą kreskę. To wszystko takie ważne, takie ogromnie ważne;
to ma wagę życia i śmierci.
–Gospodyni, a poświecić mi tu bliżej łuczywem.
Czerwony blask na zielonej powierzchni lasów. Wioski gdzieś u brzegów jak wielkie,
czarne żuki z długimi wąsami napisów. A pośrodku zielono, zielono, zielono. Błękitne
niteczki rzek, delikatna siatka dróżek i tryb leśnych… ale to nieprawda, te ścieżki idą zupełnie inaczej. Tam trzeba być, trzeba to widzieć. Kartograf nigdy tam pewnie nie dotarł,
nie sprawdził, jak się idzie z Poszyłeń na Długą Wyspę ani z Aszkałejt do Kiermasyna
(Kiersnowski 2007: 193).

Trudno o obraz bardziej współgrający z kompulsywnie wpatrującym się w mapę
Kwiatkiem z Rojstów, a jednocześnie monolog wewnętrzny bohatera podaje w wątpliwość prawdę kartograficzną, że w świetle ludzkiego doświadczenia każda mapa
jest przekłamaniem. W następującym bezpośrednio po Kościelnej Górze współczesnym komentarzu, autor przyznaje się, że prowadził oddział do tego miejsca nie tylko
z powodów praktycznych, ale i z ciekawości. Co więcej, „był jeszcze drugi punkt na
tej samej mapie, który budził we mnie podobną, a nawet większą ciekawość. Była to
Polacka Polana w północno-zachodniej części puszczy, niedaleko od Inklaryszek. Przy
nazwie tej umieszczony był krzyżyk i napis «Mogiła Powstańców 1863». Musiałem
tam dotrzeć” (Kiersnowski 2007: 195). Mapa zatem, choć tak niedoskonałym odbiciem
będąca, uwodzi wyobraźnię dowódcy, każe mu manipulować ludźmi i ostatecznie
rządzi losami oddziału. W innym miejscu książki Kiersnowski wspomina o objawach
niepokoju „chłopców wiejskich”, którzy chcieli już „odejść do tych Turgiel i Talei, ale nie
wiedzieli, jak to zrobić, bo tylko «Wrzos» i ja mieliśmy mapy, a zresztą nawet mając
mapy, nie potrafiliby ich wykorzystać” (Kiersnowski 2007: 178). W świetle powyższych
świadectw trudno nie przyznać Kiersnowskiemu racji, gdy pisze o Rojstach, że „sporo
epizodów przedstawił przecież Konwicki w sposób zbliżony do prawdy” (Kiersnowski
2007: 173). Na pewno w tych tyczących się kartografii partyzanckiej, wbrew przekąsowi plutonowego Puhacza, jego wspomnienia i powieść byłego podkomendnego,
Bobra, mówią rzeczy zbieżne.
Mapa stanie się rekwizytem w innych dziełach Konwickiego poruszających problematykę wojenno-partyzancką, choćby w Senniku współczesnym, widzimy ją także
na ekranie w Zaduszkach. W sekwencji wojennych wspomnień Wali (Ewa Krzyżewska), w których znajdziemy trochę podobieństw do zdarzeń i dialogów z Rojstów,
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dostrzeżemy, i to już w pierwszej scenie, mapę – gdy bohaterka wchodzi do domu,
w którym zgromadzony jest oddział, z dzisiejszej perspektywy terminologicznej należałoby powiedzieć, żołnierzy wyklętych, jego dowódca Derkacz (Mieczysław Voit)
trzyma w ręku częściowo złożony plan. Z kolei Krajobrazy, proza napisana u początków drogi pisarskiej, zaczyna się następująco:
Mój przyjaciel, Stefan Kornetowicz, szedł z Dworca Wileńskiego na Dworzec Zachodni.
Nie było to łatwa droga, tym bardziej że Stefan nie znał dobrze Warszawy. Co prawda
przy boku kolebał się celuloidowy mapnik z postrzępionym planem miasta, lecz Stefan
nie sądził, aby mógł z niego skorzystać w szarym cmentarzysku za Wisłą (Konwicki
2011: 268).

Konwicki będzie wracał w swoich wczesnych próbach literackich do motywu pierwszej wizyty w zniszczonej Warszawie, przetwarzał własne doświadczenia, choćby
w niedokończonej powieści z lat 1947–1948 pod tytułem Nowe dni. Kiersnowski,
z którym dotarł pisarz do zrujnowanego miasta w 1945 roku, napisał: „Wchodziliśmy
w ten labirynt ścian i gruzów, przekopanych rowów i nierozebranych jeszcze barykad,
i zaczynaliśmy dostrzegać inne proporcje dopiero co skończonej wojny, wobec których nasza Puszcza Rudnicka mogłaby się zdawać zacisznym ogrodem” (Kiersnowski
2007: 168). Mapa puszczy nie była już im jednak potrzebna, a z planu Warszawy nie
było jak skorzystać.
Koniec kartograficznego świata
Rajza Mirona Białoszewskiego opowiada historię końca pewnego kartograficznego
świata, a nawet można powiedzieć początku jego końca. Zniszczenie specjalistycznych map należących do instytucji odchodzącego w niebyt państwa to jedno, drugie
zaś to niemożliwa próba wymazania jego kształtów, przedstawień z pamięci, myśli
i wyobraźni ludzkiej czy niemożność fizycznej likwidacji pozostałych po nim różnorodnych map i planów. Wrzesień 1939 jest także kolejnym etapem głębokich przeobrażeń w obrazie świata związanych z II wojną światową, dla wielu ludzi pamiętających jeszcze zmiany sprzed dwudziestu lat była to już w ich życiu druga podobna
rewolucja. W Cytatach, cyklu otwierającym, wraz z Donosami, drugi tom prozatorski
Białoszewskiego, Donosy rzeczywistości (1973), znajdziemy taki zapis:
– daj spokój… nie lubię geografii…
– dlaczego?
– bo się wciąż zmienia
Lu. (Białoszewski 2013: 10).
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Krótkie, niemal aforystyczne zapisy, noszące pierwotnie wyrazisty i prowokujący
podtytuł „protokoły z epoki”, są próbą oddania głosu innym. Rolą twórcy jest nasłuchiwanie, kolekcjonowanie, ale kiedy trzeba także dopytywanie, a wreszcie montowanie cytatów i opatrywanie ich didaskaliami. Można powiedzieć, że umieszczone na
początku pierwszej współczesnej książki niepoetyckiej pisarza cykle Donosów i Cytatów to rodzaj programu-manifestu prozatorskiego, wskazanie, co będzie przedmiotem uwagi i jak to będzie przetwarzane. Antygeograficzny bon mot Lu. jest donosem
rzeczywistości i protokołem z epoki, został wypowiedziany dzięki dopytaniu pisarza,
zarejestrowany i wydany w kolekcji, wydobyta perła doczekała się autorskiej oprawy.
Ludwik Hering, w prozie Białoszewskiego stale kryptonimowany jako Lu., urodził się
w roku 1908, należał więc do osób, które partycypowały w obu wojennych zmianach
kartograficznych, mających w przypadku Europy i Polski charakter całościowy. Jeśli
„epoka” oznaczałaby tu powojenną rzeczywistość czy po prostu współczesność, to dodać należałoby jeszcze jedną wielką rewolucję na mapie politycznej świata, związaną
z upadkiem systemu kolonialnego. Cytaty pochodzą najwyraźniej z różnych dekad,
niewykluczone, że właściwym kontekstem dla dialogu autora z Lu. jest owa dynamika dekolonizacyjna. To też może być powód braku ingerencji cenzury, wyczulonej
na mniej lub bardziej wyraziste aluzje historyczno-geograficzne do losów i trajektorii
Polaków, zwłaszcza na Wschodzie (Sokołowska 2013: 259).
Z kolei Tadeusz Konwicki w jednym ze swoich pisanych na początku lat osiemdziesiątych łże-dzienników wskazuje w charakterystyczny dla siebie sposób na jeszcze jedną zmianę:
Za mego dzieciństwa w atlasach, z których uczyłem się geografii, były jeszcze białe
plamy, dosłownie białe plamy śród czerwonawych pasm górskich i zielonych dolin nad
niebieskimi rzekami. Każda baśń zaczynała się albo kończyła apostrofą do świata, który
nie ma końca. (…) Nie mówiliśmy: ziemia. Bo ziemia to coś skończonego, ograniczonego,
dosłownego. Ziemia to przyziemność. Mówiliśmy zawsze: świat. A słowo „świat” to
przestrzenie, dale, tęsknoty i poezje (Konwicki 1990: 109).

I dodaje: tytuł powieści Juliusza Verne'a W 80 dni dookoła świata to była wielka prowokacja i bezczelność, tymczasem „statki kosmiczne obiegają kulę ziemską w półtorej
godziny” (Konwicki 1990: 109). To jedna z ulubionych konstatacji pisarza. W Zaduszkach
pojawia się motyw zainteresowania coraz bardziej szczegółowym obrazem Księżyca,
jakiego miały dostarczyć wysłane tam sondy, a niemogący sobie poradzić z własną
przeszłością bohater widzi na wystawie księgarni w prowincjonalnym miasteczku globus, wokół którego „toczy się świecący model sputnika”. Gdy jednak wróci do hoteliku,
do czytającej gazetę na temat zdobywania kosmosu partnerki, dowie się od niej, że
„nic nie ma na tym Księżycu” (Konwicki 1993: 135, 138). Bohater, dodajmy, grany przez
Edmunda Fettinga, jednego z licznych polskich wykonawców pieśni A jednak mi żal
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Bułata Okudżawy o rakietach unoszących nas w dal w czasie, gdy „po Moskwie nie
suną już sanie” (słowa polskie Witolda Dąbrowskiego). Tak. Z pewnością Konwicki nie
był jedynym, który stwierdzał ówcześnie, że, jak to ujął Hłasko, „odlatujemy w niebo”
z niezałatwionymi sprawami na ziemi. Skok w kosmos to jednak nie tylko kontrapunkt
dla naszych problemów etycznych, oznacza on również rewolucję w mapowaniu Ziemi,
i nie tylko Ziemi. W roku produkcji i premiery Zaduszek, czyli 1961, wyszedł po polsku
(w rok po swojej radzieckiej publikacji) Atlas odwrotnej strony Księżyca, stanowiący
próbę interpretacji fotografii zrobionych przez Łunę 3 w październiku 1959 roku – wydarzenie to, wraz z wydanymi na początku lat sześćdziesiątych atlasami fotograficznymi widocznej strony, zamyka symbolicznie określoną epokę w dziejach selenografii.
Dwudziestowieczna zmiana przedstawień kartograficznych to nie tylko całkowite wypełnienie mapy fizycznej naszego globu, zastąpienie romantycznej ciekawości świata
narzędziami pozwalającymi na jego całkowite kontrolowanie, ale również cywilizacyjnym projektem zdolnym dostarczyć coraz dokładniejszych obrazów wszechświata.
Map ciał niebieskich na niewiele gorszym poziomie niż plany Ziemi.
Koniec kartograficznego świata to swego rodzaju topos, motyw obiegowy, mający
w utworach i świadectwach różnorodne postaci. Istnieje jego odmiana sentymentalna,
wskazująca nostalgicznie na bezpowrotnie utraconą epokę. Jan Twardowski rozpoczyna wiersz Na biurku z tomu Niebieskie okulary (1980) słowami:
Tu leży mapa co się zmienia
po każdej wojnie już nie taka sama
tam znaczki pocztowe znowu trochę inne
klej niby farba rozpuszczona w wodzie
(Twardowski 2002: 125).

W dalszym ciągu podmiot liryczny opisuje rzeczy znajdujące się na i w biurku (najpewniej swoim), które mogłoby być muzealnym eksponatem w izbie pamięci. Mebel
jest świadkiem nie tylko przeszłości właściciela, ale także jego mentalnego przebywania w minionej rzeczywistości, zgodnego z maksymą, że „tylko serce odmierza
czas w odwrotną stronę” (tamże, wers 12), na co wskazują pamiętnik jakiejś damy,
stary pieniądz, który wyszedł z obiegu czy fotografie zmarłych. Nawet zwykłe
przedmioty użytkowe rozpatruje się tutaj w kontekście upływającego czasu, który
sprawia, że stają się bezużyteczne. Mapa jest właśnie jedną z takich ulegających
przedawnieniu rzeczy, podobnie jak znaczki czy zastąpione przez długopisy – nomen
omen – wieczne pióro. Można chyba nawet powiedzieć, iż wojenna zmienność mapy
jest tu jej cechą niemal immanentną, definicyjną, nietrwałość przynależy do jej istoty,
ale w walucie serca wartość takiej mapy po zmianie może urosnąć.
Zresztą radykalna zmiana świata może ujawnić wzrost kursu mapy w całkiem
wymiernym sensie finansowym. I bynajmniej nie chodzi tylko o obieg antykwaryczny.
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Sytuacja braku może nieoczekiwanie ujawnić popyt na kartografię jako materiał,
co poniekąd widzieliśmy w przypadku historii bawełnianej surówki z Rajzy Białoszewskiego. Podobny los spotkał przygotowane przez Sekcję Geograficzną KGAK
„Schronisko”, o której działalności już pisałem, mapy ze składnicy położonej na
ulicy Krochmalnej 9. Materiały kartograficzne leżały do końca wojny w piwnicach
mieszczącej się pod tym adresem wytwórni prefabrykatów budowlanych w stanie
nienaruszonym, gdzie – wedle świadectwa zastępcy szefa „Schroniska” Edwarda
Rühlego – „w maju i czerwcu [1945] «szabrownicy» ją odkopali, a całą zawartość
jako makulaturę do pakowania sprzedali straganiarzom w hali targowej przy ulicy
Koszykowej” (Rühle 1982: 168). Część materiałów udało się Rühlemu, który natknął
się przypadkowo na mapy w tej nowej dla nich roli, odzyskać poprzez zamianę na
papier pakowy i wykup. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności było też funkcjonowanie dobrze zamaskowanego magazynu w tym miejscu – kamienica pod numerem
9 w całym dużym kwartale zabudowy Grzybowska – Ciepła – Krochmalna – Rynkowa, jako jedna z pięciu (na Krochmalnej jedyna), zachowała się w stopniu umożliwiającym zamieszkiwanie zaraz po wojnie3. Z kolei papier w pierwszych miesiącach
po wojnie był towarem szczególnie deficytowym, o czym świadczą inwentaryzacje
i lustracje przeprowadzane przez pracowników rzeczonego biura „na jakimkolwiek
dostępnym papierze, często na papierze firmowym przedwojennych przedsiębiorstw”
(Zadrożniak, Aleksiejuk 2011: 32).
Mapy więc u końca wojny przybierają również, tak jak u jej początków, swoją postać ultramaterialną i czysto przedmiotową, stając się etykietą zastępczą i dołączając
do anegdotycznego kręgu śledzi opakowanych w inkunabułowe cymelia. Wyjście
z obiegu praktycznego i przejście do obiegów innych: antykwarycznego, historycznego, upamiętniającego, ale też makulaturowo-recyklingowego zmienia repertuar
praktyk, jakim podlega dana mapa, wywołuje zdziwienie, wzruszenie. Radykalna
zmiana rzeczywistości, jaką jest wojna, ujawnia konstrukcję świata w sposób, co
zrozumiałe, znacznie bardziej nagły niż w przypadku procesów rozłożonych w czasie
czy narastających ewolucyjnie, o których również wspomniałem. Warta podkreślenia jest tu nieco uprzywilejowana rola pisarza w dekonstruowaniu mapy. Główną
jego zaletą zdaje się przede wszystkim łatwa produkcja świadectw – literatura jest
po prostu rezerwuarem różnorodnej problematyki, w tym także tej dotyczącej kartografii. Czuli na szczegóły realistyczne czy urodę plastyczną ludzie pióra po prostu
zwrócą na ten przedmiot baczniejszą uwagę. Jako przedstawiciel kasty intelektualnej
miewa także często pisarz analityczną czujność. Twórczość Mirona Białoszewskiego
zda się jednak wyjątkiem o tyle, że mamy do czynienia z osobą zarówno zainteresowaną codziennymi zdarzeniami, jak i obdarzoną oryginalnym spojrzeniem, skłonną
3

Mimo braku dachu w sierpniu 1945 r. mieszkało w bocznej i tylnej oficynie 100 osób, o czym informował Ilustrator Biura Odbudowy Stolicy (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/
jednostka/12452361).
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do wywiedzenia z repertuaru najbardziej banalnych praktyk tkwiących w nich nieoczywistości. Ten splot cech sprawia, że jego znalezienie się w awangardzie dekonstrukcji kartograficznej było poniekąd nieuniknione. Trzeba tu dodać, że inicjujący
nurt krytycznej rewizji w historii i teorii kartografii artykuł J.B. Harleya Deconstructing the Map z 1989 roku, opierał się na rozliczeniu z ideą mapy rozumianej jako
konstrukt oświeceniowo-racjonalistycznego umysłu (Harley 1989). Autor budował
dla świata map analogię ze światem tekstów i dyskursów oraz szukał sojuszników
w całej gromadzie ważnych dla humanistyki drugiej połowy XX wieku nazwisk, aczkolwiek głównymi patronami rozgrywki z zachodnią kartografią w poszczególnych
częściach tekstu byli Michel Foucault (część pierwsza poświęcona uprawomocnieniu
się naukowego dyskursu kartograficznego i jego oddziaływaniu, trzecia – społecznemu wymiarowi map i ich roli w podtrzymywaniu władzy) i Jacques Derrida (część
druga dotycząca retorycznego wymiaru map). Wybitny historyk kartografii, Harley,
w mniejszym stopniu zwracał uwagę na przykłady z dziejów rozumienia i posługiwania się mapą, a już zwłaszcza niekonwencjonalnego jej czytania, oraz ważny przecież dla dekonstrukcjonistów koncept odczytania jako niedoczytania (Nycz 2000: 11).
W ujęciu autora mapa była wytworem nowoczesnego rozumu kartograficznego, który
należy zdekonstruować. Brakowało w tym podejściu miejsca na ironię użytkownika,
nie było takiej możliwości, by ktoś już na konkretnym materiale dawno posłał ten
rozum do diabła. Niedowartościowanie sfery pragmatycznej było więc głównym
mankamentem projektu krytyki kartograficznej. Późniejsze prace powstałe w nurcie
kartografii krytycznej (mam tu na myśli przede wszystkim amerykańskich geografów
urodzonych w latach 40.: Denisa Cosgrove’a, Marka Monmoniera i Denisa Wooda;
z młodszych badaczy do tej nazwy i osiągnięć starszych przedstawicieli nawiązują
Jeremy Crampton i John Krygier) kontynuowały w jakiejś mierze ten projekt, jednakże
z czasem pojawił się komponent badań pragmatyki kartograficznej, ale przedstawiciele tego nurtu docenili przede wszystkim wagę twórczości artystycznej(Crampton,
Krygier 2005: 17–19); krytyka kartografii była z kolei krytykowana za niedocenienie
taktyk oporu przeciw zachodniemu modelowi, jakimi posługiwali się przedstawiciele
nieeuropejskich kultur (Bender 2014: 263–264).
Tymczasem przywoływane w tekście świadectwa dobrze pokazują, że motorem
dekonstrukcji kartografii są konkretne zdarzenia, jakie przytrafiają się użytkownikom
i samym mapom. Efekt obcości i potrzebę namysłu nad nimi może przynieść ich
nieprzydatność praktyczna, ale także nieoczekiwana przydatność wbrew przeznaczeniu, jak również dysonans poznawczy – znalezienie się ich w kontekście niespodziewanym, groteskowym, symbolicznym. Wojna jest katalizatorem tego dystansu,
zatem i dekonstrukcji.
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Streszczenie
Artykuł dotyczy funkcjonowania map i ich wyobrażeń w warunkach wojennych na przykładzie
polskiego materiału dotyczącego II wojny światowej. Punktem wyjścia jest relacja Mirona Białoszewskiego zawarta w opowiadaniu Rajza dotycząca ucieczki jego rodziny we wrześniu 1939 roku
w stronę granicy wschodniej. Opowiadanie wprowadza wątki, które są obecne w innych tekstach okołowojennych i powojennych autora Pamiętnika z powstania warszawskiego, i które
są interpretowane w kontekście innych źródeł (przede wszystkim literackich). Mapy używane
podczas wojny miały wymiar propagandowy, dezorientowały zarówno swoich, jak i obcych użytkowników (czytelników). Okres wojenny oznacza ciągłe zapotrzebowanie na mapy oraz ujawnia deficyt przestawień kartograficznych, a jednocześnie ciągle zmieniająca się rzeczywistość
obnaża ich bezużyteczność, w skrajnych przypadkach sprowadzając je do surowca wtórnego.
Wojna jest stanem wyjątkowym, w którym proces dekonstrukcji kartografii zostaje przyśpieszony. Jest to więc moment, w którym postulaty nurtu krytycznego w historii i teorii kartografii
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zostają spełnione, a pragmatyka dowartościowana. To użytkownik w konkretnej sytuacji dokonuje demaskacji racjonalnego umysłu stojącego za kartografią.
Słowa klucze: kartografia wojenna, dekonstrukcja mapy, II wojna światowa, Miron Białoszewski, pragmatyka

Summary
The paper concerns the topic of maps, functioning of maps and concepts of maps in the wartime conditions on the example of polish sources on Second World War. My point of departure
is Miron Białoszewski’s account, as contained in his short story Rajza, of his family’s escape
towards the Eastern border in September 1939. The story introduces many motifs, which are
present in Białoszewski’s other texts concerning the war, and which are interpreted in the context of other sources (mostly literary sources). Maps used during the war had a propagandistic character; they confused their readers, allies and enemies alike. A wartime period results in
a constant need for maps, but also in a shortfall of cartographic representations. At the same
time, an ever-changing reality exposes their worthlessness and, in the most extreme cases,
reduces them to secondary raw material. War is an extraordinary state, in which the process of
deconstruction of cartography is accelerated. In this way, the criteria of critical currents in the
theory and history of cartography are fulfilled. However, this deconstruction brings about the
appreciation of its pragmatic aspect: it is the reader who, in specific circumstances, can expose
the rational mind behind cartography.
Keywords: war cartography, deconstruction of the map, Second World War, Miron Białoszewski, pragmatics
Translated by Author

173–196

Łódzkie Studia Etnograficzne 60 2021
ISSN 2450-5544

https://doi.org/10.12775/LSE.2021.60.10

Marcin Lisiecki
marlis@umk.pl
orcid: 0000-0001-6531-616X
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mapy Japonii i reprodukowanie
japońskiej tożsamości narodowej
w kulturze popularnej
Maps of Japan and the reproduction
of Japanese national identity
in popular culture
Rozpocznę od dwóch refleksji dotyczących map i geografii. Pierwsza pochodzi z książki
Atlas wysp odległych, w której Judith Schalansky, opisując swoją dziecięcą fascynację
mapami, zauważyła, że
Atlas dla każdego – tak nazywał się pierwszy atlas w moim życiu. Jak każdy atlas, również ten naznaczony był ideologią, świadczyła o tym niezbicie rozkładówka z mapą
świata, na której RFN i NRD leżały na dwóch różnych stornach. Między dwoma niemieckimi krajami nie było żadnego muru ani żelaznej kurtyny, tylko biały błyszczący,
nieprzebyty pasek papieru. (…) Straciłam wtedy zaufanie do map politycznych, na których państwa przypominają kolorowe ręczniki rozłożone na niebieskim oceanie. Takie
mapy szybko się dezaktualizują i można się z nich dowiedzieć jedynie, kto w danej chwili
zarządza tą czy inną kolorową plamą (Schalansky 2013: 7–8).

Następna refleksja związana jest z moim osobistym wspomnieniem słów nauczycielki
geografii ze szkoły średniej, które już wówczas wzbudziły moje zastanowienie i wątpliwość. Brzmiały one mniej więcej tak: „Geografia, w przeciwieństwie do historii, jest
wolna od treści politycznych”. Okazuje się, że moje i Schalansky obiekcje są nie tylko
do siebie zbliżone, lecz wpisują się w dyskutowane obecnie kwestie związków geografii z polityką i (lub) rozmaitymi ideologiami (zob. Edensor 2004: 55; Lisiecki 2008:
90). Zresztą we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych uczyniono

173

Marcin Lisiecki

Mapy Japonii i reprodukowanie japońskiej tożsamości narodowej w kulturze popularnej

z mapy kluczową metaforę w dyskursie filozoficznym, postkolonialnym, historycznym,
literaturoznawczym (Rybicka 2013: 30).
W przypadku badań nad narodem odwołania do geografii i kartografii dostrzec
możemy nie tylko na poziomie idei i symboli, lecz także w odniesieniach do pojęcia
„przestrzeni”, które uzupełnia sposoby rozumienia tego, jak współcześnie reprodukowana jest tożsamość narodowa. Zwrócił na to uwagę Tim Edensor, twierdząc, że
Myślenie o narodzie w kategoriach przestrzennych jest kwestią złożoną, łączącą
wiele procesów i koncepcji teoretycznych. Dzieje się tak dlatego, że zróżnicowany
i wielopłaszczyznowy związek pomiędzy przestrzenią a tożsamością narodową
wytwarza skomplikowaną geografię, na którą składają się granice, przestrzenie
i miejsca symboliczne, konstelacje, ścieżki, miejsca zamieszkania i stałe elementy
codzienności (Edensor 2004: 55).

Wymienione przez Edensora miejsca są nie tylko ważnymi składnikami „geografii
narodowej”, lecz także istotnymi obszarami badawczymi. Otwierają one nas na życie
codzienne i wykonywane w jego ramach praktyki oraz kulturę popularną, będącą
współcześnie istotnym medium reprodukującym symbole i idee narodowościowe
(Edensor 2004:13–14; Napiórkowski 2019: 52–55). Odpowiada to ustaleniom Michaela Billiga twierdzącego, że współczesne państwa narodowe, w których dominujący
jest reżim demokratyczny, dbają o swoje trwanie nie za pomocą wyrazistych działań
propagandowych, lecz dzięki dość pospolitym „ideologicznym nawykom” (Billig 2008:
31–32)1. Dlatego repertuar zabiegów i wykorzystywanych środków ideologicznych
rozszerzyć należy o artefakty, które nie muszą jednoznacznie, w sensie politycznym,
kojarzyć się z „narodem” lub pojawiać się w przestrzeni dlań zarezerwowanej. Jako
przykłady wskazać mogę na używanie flagi narodowej i wykonywanie hymnu narodowego podczas okazji nie związanych z wydarzeniami państwowymi, np. mecze piłkarskie czy festyny okolicznościowe (Edensor 2008: 106–111). Do tego doliczyć należy
włączenie w przestrzeń publiczną symboli związanych z mitami politycznymi, które
wplecione są w subtelną sieć reprodukowania tożsamości narodowej, np. pomniki, nazwy ulic etc. Takie samo znaczenie posiadają mapy, które, jako „kontrolowana fikcja”2,
nie tylko utrwalającą wśród obywateli przywiązanie do zamieszkiwanego przez nich
terytorium (kraju), lecz także legitymizują uznanie jego granic państwowych, utożsamianych niejednokrotnie z narodowymi (Donnan, Wilson 2007: 47). Warto przypomnieć, że współcześnie mapy wchłonięte zostały przez przestrzeń życia codziennego

1

Michael Billig wyróżnia dwa sposoby reprodukowania tożsamości narodowej: „gorący” – sprowadzający
się do wykorzystania zakrojonych na szeroką skalę akcji propagandowych oraz „zimny”, czyli zestaw
rutynowych działań wplecionych w codzienne praktyki (Billig 2008: 9–10).

2

Autorem tego sformułowania jest Phillip C. Muehrcke (1978: 295).
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oraz kulturę popularną i pojawiają się nie tylko w naszym otoczeniu, lecz także w literaturze, filmie, fotografii czy komiksach. I co ważne, w taki sposób docierają do
szerokiego grona odbiorców.
W niniejszym artykule prześledzę proces reprodukowania japońskiej tożsamości
narodowej na przykładzie map zawartych w komiksie Nihon no rekishi nenpyō jiten
(Encyklopedia chronologiczna historii Japonii3) z 1993 roku. Autorami publikacji są:
Hiroyuki Takayama – odpowiedzialny za teść i Shiiya Mitsunori – autor rysunków. Treść
komiksu składa się z chronologicznie uporządkowanego wykładu o dziejach Japonii,
od jej najdawniejszych czasów aż po współczesność, czyli do lat 90. XX wieku. Warto
dodać, że został on wydany przez znane japońskie wydawnictwo Shōgakukan, sięgające swoimi początkami 1922 roku, które stało się w Japonii popularne dzięki wydawanym komiksom oraz ważnej nagrodzie komiksowej Shōgakukan Manga-shō. Zaletą
wydawanych tam publikacji, a w tym rzeczonego komiksu, jest docieranie – dzięki
popularnej i przystępnej formie – do szerokiego grona odbiorców. Interesująca mnie
książka jest jedną z trzech pozycji w serii dotyczących historii, jak: Nihon-no rekishi
jinbutsu jiten (Encyklopedia osobowa historii Japonii) z 1993 roku czy Sekai no rekishi jinbutsu jiten (Encyklopedia osobowa historii świata) z 1995 roku4. Dodam, że
wybrałem ten komiks ze względu na jego treść oraz zawarte w nim mapy, które
z jednej strony uatrakcyjniają i uzupełniają treść historycznego wykładu, a z drugiej,
pełnią istotną rolę w utrwalaniu konkretnych schematów i idei narodowościowych.
1. Charakterystyka japońskich map
Zanim przejdę do sedna tematu, poświecę uwagę japońskiej kartografii, gdyż temat
ten jest właściwie pomijany w polskich badaniach. Pozwoli mi to na przybliżenie jej
specyfiki jako „kontrolowanej fikcji”. Nie będzie zbytniej przesady w stwierdzeniu, że
japońska kartografia charakteryzuje się bogatą i długą historią. Świadczyć o tym
mogą prace japońskich kartografów, a także kolekcje do dziś zachowanych map
(Unno, Namba, Muroga 1972; Unno 1994; Unno 2004, Yonemoto 2003)5. I już to może
wystarczyć, aby pochylić się nad przypadkiem Japonii i uczynić z niej interesujący
problem badawczy. Dodam też za Simonem Potterem, że dostrzegalne jest ignorowanie, przez najczęściej europocentrycznie zorientowanych, zachodnich kartografów,
3

Tytuł książki można także przetłumaczyć jako: Słownik chronologiczny historii Japonii, jednakże nie
będzie to oddawać charakterystyki książki. Zresztą na dokonanie takiego zabiegu pozwala samo słowo
jiten, które oznacza także „encyklopedię” (Nelson 1997: 47).

4

Ich autorami są: Hiroyuki Takayama i Koi Shigeru – pierwszej książki oraz: Takaaki Abe, Hidekazu Kawai,
Tetsuo Tanaka, Yoji Katakura i Shuichi Seino – książki drugiej.

5

Przykładowe kolekcje odnaleźć można w japońskich zbiorach internetowych (patrz: Kochizu Korekushon; Nihon-no seihō Nihon-no hoppō – kochizu ga shimesu sekai ninshiki – Kyōtodaigaku fuzoku
toshokan shozō Muroga korekushon kochizu-ten).
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Il. 1.
Luis Texeira, Iaponiae insulae description

japońskiego dorobku oraz map tego kraju (Potter 2007: 209). Sytuacja ta wydawać
się może dziwna, gdyż wiele z intersujących map Japonii sporządzonych zostało przez
kartografów i podróżników z Europy jeszcze w XVI wieku (il. 1)6.
Dobrym przykładem jest mapa wykonana przez japońskiego mnicha buddyjskiego,
zwanym Gyōki (668–749), który już w VIII wieku sporządził rysunek, będący nie tylko
wzorem dla innych późniejszych, zarówno japońskich jak i niejapońskich prac, lecz
wręcz stylu kartograficznego (McCaffrey 2007: 22; il. 2. i il. 3.).
Nie do przecenienia jest także fakt, że w Japonii już w VIII wieku naszej ery istnieć
mogły mapy. Świadczyć o tym mogą informacje zawarte w najstarszych zabytkach
literatury japońskiej, np. w Nihongi ([lub: Nihon Shoki], Kronika Japonii) z 720 roku,
znajduje się kilka wzmianek o stworzeniu i posługiwaniu się mapami miast i prowincji.
W księdze dwudziestej piątej czytamy: „Granice prowincji powinny zostać zbadane i powinna zostać przygotowany opis lub mapa” [podkreślenie M.L.] (Nihongi 1985: II–225).
6

Sprawa ta zrobi się znacznie bardziej wymowna, kiedy porównamy mapy Japonii z XVI czy XVII w.
wykonane przez Europejczyków z pracami sporządzonymi przez Japończyków, abyśmy mogli dostrzec
nie tylko podobieństwa, lecz także wzajemne nawiązania.

176

Marcin Lisiecki

Mapy Japonii i reprodukowanie japońskiej tożsamości narodowej w kulturze popularnej

Il. 2.
Reprodukcja najstarszej mapy Gyōkiego z VIII wieku, wykonana przez
Kanabee Murakamiego (1652)
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Il. 3.
Najstarsza mapa Japonii wykonana w stylu Gyōkiego (1306)

Natomiast w księdze dwudziestej dziewiątej napisane jest: „20 dzień. Wysłannicy posłani na wyspę Tanega zaprezentowali mapę [podkreślenie M.L.] tej wyspy”
(Nihongi 1985: II–352)7 oraz „11 dzień. Książe Mino i jego towarzysze zaprezentowali
mapę [podkreślenie M.L.] prowincji Shinano” (Nihongi 1985: II–364).
Przyglądając inne teksty starojapońskie z VIII wieku, jak Kōjiki (Księga dawnych
wydarzeń8) czy inne prace należące do cyklu zwanego Rikkokushi (Sześć Narodowych Historii), napotkać możemy opisy, które odnosić się mogą do map. Warto
podkreślić, że miały one charakter, podobnie jak w wielu przypadkach krajów Azji
wschodniej, bardziej literacki niż przedstawieniowy (Unno 1994: 353). Nie zmienia
to faktu, że świadczą one nie tylko o zainteresowaniu ówczesnych Japończyków
kartografią, lecz także ich świadomości znaczenia map dla myślenia o przestrzeni
i zarządzania nią. Zdaniem Kozutakiego Unno:
Jest to odzwierciedlenie nie tylko praktycznego wykorzystania map – głównie jako
dokumentów administracyjnych i narzędzi do wyszukiwania dróg, ale także ich adaptacji do celów dekoracyjnych, propagandowych i literackich. (…) Mapy w tej kategorii
obejmowały lokalne mapy dworów, mapy posiadłości instytucji religijnych oraz mapy
odzyskanych gruntów, a także mapy miast, prowincji i całego kraju. Inną kategorię
stanowią mapy szlaków i mapy morskie, natomiast w sferze metafizycznej spotykamy
mapy z kosmologii buddyjskiej (Unno 1994: 346).

Warto uzupełnić słowa Unno, że w skład japońskiej kartografii wchodzą przypadki,
dość popularne także w Chinach, map nieba (Miyajima 1994: 579; Pankenier 2013).
Dodam też, że przedstawienia przestrzeni i kształtu Japonii oraz sposoby ich wykorzystywania okazują się być niezwykle różnorodne i wieloaspektowe.
7

Cyfra rzymska oznacza tom, a arabska numer strony.

8

Takie tłumaczenie tytułu proponuje Wiesław Kotański (patrz: Kojiki 1986).
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Il. 4.
Mapa miasta Ōsaka (1655)
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Il. 5.
Szkic mapy świątyni shintoistycznej pochodzącej z grobowca w Kazuwie

Nie wikłając się w złożoności historii tworzenia map w Japonii i japońskich kartografów9, skupię się na ich charakterystycznych cechach. W tym celu warto przyjrzeć
się etymologii słowa japońskiego „mapa”, czyli „zu”. Słowo to pochodzi od dawniejszego znaczenia w języku chińskim „tú” oznaczającego „terytorium”, a współcześnie
m.in. też „szukać” (Tú)10. Dodam, że w oryginalnym tekście Nihongi „zu” nie występuje,
gdyż w tym czasie używano innych słów: „katachi” oraz „shirushi”, które nie odnoszą
się do „obrazu”, a „kształtu” lub „formy” – jak w przypadku „katachi” oraz „znaku” lub
„pieczęci” – czyli „shirushi” (Nihonshoki-kan dai nijūgo; Nihonshoki-kan dai nijūkyū;
Potter 2007: 211; Unno 1994: 349 i 354; Kōjien 1969: 416). Natomiast słowo, które
zwykle tłumaczy się na inne języki jako „mapa”, czyli „chizu”, pojawiło się w użyciu
dopiero w XIX wieku po kontaktach Japończyków z Europejczykami (Potter 2007:
212). Porównując „zu” czy „chizu” np. z polskim odpowiednikiem zauważmy, że jego
łaciński źródłosłów – „mappa”, związany jest z innym sensem niż w japońskim przypadku. Mianowicie etymologia łacińskiego słowa odsyła nas do wyrazów: „szmatka”,
9

10

Warto wspomnieć o jednym z nich, czyli Tadatakace Inō (1745–1818), gdyż był najbardziej znanym i cenionym kartografem w nowożytnej Japonii oraz pozostawił po sobie wiele cennych map (patrz: Inō zu).
W ich znaczenie wpisane jest też pojęcie „obrazu” i „rysunku”.
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Il. 6.
Mapa świątyni buddyjskiej Jongo w Kyōto (1230)

„ręcznik”, „płótno”, „prześcieradło”, ale też „szmatka sygnałowa”, „flaga”, czyli nie tego, co
jest przedstawione, lecz do samego materiału (Lewis, Short, Lewis, Plezia 2007: 445).
Przechodząc do wykazania, w jaki sposób mapy w Japonii funkcjonują jako „kontrolowana fikcja”, wskazać można na plany cząstkowe dotyczące poszczególnych
obszarów Japonii i wybranych miast oraz świątyń. I chociaż znaczna ich część służyć
miała w dawniejszych okresach konkretnym celom administracyjnym, to perswazyjność ukryta jest w horyzontalnym ukazaniu relacji pomiędzy przestrzenią, miejscami, kulturą i tożsamością (Yanemoto 2003: 175). Warto w takich przypadkach
zwrócić uwagę na detale, gdyż to one służyć miały, jeśli chodzi o dawniejsze czasy,
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Il. 7.
Japońska wersja mapy świata

Il. 8.
Polska wersja politycznej mapy świata

reprodukowaniu hegemonii politycznej lokalnych władców lub (i) obiektów sakralnych.
Dostrzec to możemy na mapie miasta Osaka (Ōsaka) (il. 4), gdzie na jej górze znajduje
się zamek władcy, zaś na dole jego poddanych, co legitymizować miało władzę polityczną oraz miejsce w hierarchii poszczególnych członków społeczności (Unno 1994:
417). Podobne znaczenie posiadają np. mapy obiektów sakralnych (il. 5, il. 6), na których
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również widoczne jest horyzontalne ułożenie sensów. Mianowicie świątynie shintoistyczne i klasztory buddyjskie, poprzez ich umiejscowienie z wektorem skierowanym ku górze, sprawiają wrażenie, że znajdują się na szczycie góry, co wskazuje na
ich nadrzędny status. Symboliczne zaznaczenie ważności pokazywanych na mapach
terytoriów (lub obiektów) odbywa się nie tylko za pomocą dychotomii góra-dół, lecz
także umieszczania obiektów lub państw w centrum. W takich przypadkach wymownym przykładem może być japońska wersja mapy świata, na której Japonia znajduje
się w jej środku (il. 7), co utrwalać ma japońskiemu odbiorcy poczucie, że to jego kraj
znajduje się w centrum świata i dlatego powinien być dla niego ważny. Dla kontrastu
warto to porównać z przykładami map świata wydawanymi w poszczególnych krajach europejskich, gdzie w centrum widnieje Europa (il. 8).
2. Tożsamość narodowa w obecna w mapach zawartych
w Nihon no rekishi nenpyō jiten
Główne determinanty tożsamości narodowej, jakie pojawiają się w komiksie, są stosunkowo proste do uchwycenia i sprowadzają się do pięciu głównych punktów. A są nimi:
1.

jednolitości i niezmienności współczesnych granic Japonii;

2.

odrębności i wyjątkowości etnicznej Japończyków;

3.

idei stolicy kraju i innych miejsc o symbolicznym znaczeniu;

4.

legitymizacji władzy cesarskiej;

5.

dominacji kulturowej i politycznej Japończyków w Japonii.

Warto dodać, że wątki te pojawiają się w literaturze przedmiotu i składają się w dużej mierze na etnocentryczną koncepcję zwaną nihonjinron (dosłownie: „teoria bycia
Japończykiem”), która zastąpiła przedwojenną ideę kokutai („ustrój narodowy”, „charakter narodowy”) (Befu: 2001: 66; Lisiecki 2011: 12). Ujmując sprawę ogólnie, pojawienie się tych tematów w debacie publicznej służyć ma nie tylko, odwołując się do
myśli Erica Hobsbawma, „wynajdywaniu” (Hobsbawm 2008: 10), co „reprodukowaniu
wynalezionej tradycji”. W przypadku analizowanego przeze mnie komiksu, mamy do
czynienia z jeszcze jednym aspektem tego zagadnienia, mianowicie procesem edukacji
młodszego pokolenia, które odbywa się w wersji „zimnej”, wpływając na rozwijanie
czegoś, co Billig określił mianem „banalnego nacjonalizmu” (Billig 2008: 9). Okazuje
się, że autorzy komiksu wpisali się w taki właśnie sposób działania, utrwalając wśród
szerokiego grona młodszych odbiorców idee narodowościowe.
Przechodząc do treści książki, zwróćmy uwagę na pierwszą stronę (il. 9), na której
znajdują się, istotne dla zrozumienia zawartego w niej przekazu, trzy istotne wątki:
przybliżony czas pojawienia się wysp japońskich, kształt i obszar kraju oraz osoby
go zamieszkujące. Przyjrzyjmy się pierwszemu i ostatniemu wątkowi, gdyż nie dotyczą one bezpośrednio zawartej tam mapki. Na ilustracji nr 9 dostrzec możemy trzy
istotne kwestie. Po pierwsze, w czarnym owalu znajduje się wzmianka o ogólnej dacie
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Il. 9.
Pierwsza strona książki Nihon-no rekishi nenpyō jiten

184

Marcin Lisiecki

Mapy Japonii i reprodukowanie japońskiej tożsamości narodowej w kulturze popularnej

dziejących się wydarzeń, czyli około 100 000 lat temu (Takayama, Mitsunori 1993: 8).
Po drugie, otrzymujemy informację o wyspach japońskich, gdyż w znajdującym się
na górze zdaniu, zapisanym największą czcionką, czytamy, że: „mniej więcej w tym
czasie [100 000 lat temu – M.L.] archipelag japoński był połączony z kontynentem”
(Takayama, Mitsunori 1993: 8). I po trzecie, w dolnym i najdłuższym zdaniu znajduje
się wzmianka o wydarzeniach, jakie wówczas miały miejsce. „W okresie zlodowacenia, czyli kilkukrotnie w okresie interglacjalnym, japońskie wyspy były połączona
z kontynentem, którędy przechodziły różne zwierzęta i goniący je ludzie” (Takayama,
Mitsunori 1993: 8). Dodatkowo warto to uzupełnić o jeszcze jedną ilustrację, na której widnieje siedzący na kamieniu mężczyzną i mówiący, a raczej powtarzający informację z nagłówka: „Około 100 000 lat temu Japonia była połączona z kontynentem”
(Takayama, Mitsunori 1993: 8). I dopiero teraz zwróćmy uwagę na zamieszczoną tam
mapkę i zawarte na niej treści (il. 10). Chodzi tu przede wszystkim o obraz prawie całego archipelagu i dość mało czytelne zarysy zaznaczone nieprzerwaną linią. Kolory
i kształty tłumaczy zamieszczona obok nich legenda11. Wyjaśnienie treści napisu oraz
mapy nie stanowi większego problemu, gdyż zdają się one przedstawiać podstawowe
informacje dotyczące kształtowania się wysp i pojawienia się na nich zwierząt i ludzi.
Zaś 100 000 rok p.n.e. również nie jest przypadkowy, gdyż na ten czas datowane jest
pojawienie się tam ludzi (patrz: Totman 2009: 15). Niby wszystko się zgadza i młody
czytelnik w atrakcyjnej formie otrzymuje garść danych o zamierzchłej przeszłości.
Jednakże o tym, że mamy tu do czynienia z reprodukowaniem tożsamości narodowej świadczyć mogą dwa wątki. Po pierwsze, prawie w każdym zacytowanym
zdaniu, oprócz pierwszego, powtarzane są słowa Japonia (Nihon lub Nippon) oraz
archipelag japoński (Nihonrettō). Znaczący jest także brak wymienienia np. półwyspu koreańskiego lub Chin, których terytoria zaznaczone zostały jednym słowem:
kontynent (tairiku). A po wtóre, kształt archipelagu, oznaczonego szarym kolorem,
który odpowiada granicom współczesnej Japonii. Wszystko to, czyli czas, kształt i obszar, a także ukazane na rysunkach osoby, służyć mają utrzymaniu młodych czytelników w przekonaniu, że wyłonienie się Japonii stanowiło „naturalną” konsekwencję
ocieplania się klimatu i oddzielenia się poszczególnych wsyp od kontynentu. Innymi
słowy, mamy tu do czynienia z typowym „wynajdywaniem przestrzeni”, gdzie Japonia, a w tym jej granice, są „odwieczne” i niezmienne oraz nikt, poza Japończykami,
nie był predystynowany do ich zamieszkania (patrz: il. 11). Na marginesie dodam, że
oficjalnie wyspa Hokkaido (Hokkaidō) przyłączona została do Japonii dopiero w XIX
wieku, zaś Okinawa i archipelag Riukiu (Ryūkyū) 12 zostały zaanektowane dopiero

11

Szarym kolorem zaznaczone kształt obecnej Japonii, białym zaś to, jak wyglądać to mogło w odległej przeszłości.

12

Na mapie brakuje archipelagu Riukiu, co, jak sądzę, wynika z prostej przyczyny, że się nie zmieścił
się on na ilustracji. Świadczyć o tym może niedomknięta linia w dolnej części kadru komiksu.
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pod koniec XIX wieku. Nie można zapomnieć o tym,
że były one zamieszkiwane przez rdzenną ludność,
czyli Ajnów i Riukiuańczyków 13, o których nie ma
wzmianki w tekście książki. Może to zostać odczytane tak, że mieszkańców wysp japońskich cechuje
homogeniczność oraz w trakcie kształtowania się
tam pierwotnych społeczności i struktur politycznych nie występowały obce wpływy, a sami Japończycy nie mieli związków z innymi etnosami. Warto
zwrócić na ten fakt uwagę, gdyż w badaniach nad
Il. 10.
Mapa Japonii (powiększenie)

Il. 11.
Mapa Japonii

dziejami Japonii funkcjonują teorie o wywodzeniu się
Japończyków etnosów pochodzących z kontynentu,

np. z terenów Korei lub Mandżurii oraz obcych wpływów na kształtowanie się władzy politycznej (patrz:
Oguma 2002: 64–69; Kanert 1999).
Zwróćmy uwagę na kolejną mapę, mającą oddawać dzieje sprzed 20 000 lat. Znajduje się tam
ciekawy obrazek (il. 12) przedstawiający fragment
wyspy Honsiu (Honshū), z zaznaczonym jeziorem
Nojiri (Nojiriko), związanym z odkryciami archeologicznymi z okresu paleolitycznego. Jednakże nie ono
odgrywa tu główną rolę, lecz zaznaczone poniżej
miasto Tokio (Tōkyō), czyli obecna stolica Japonii.
Możemy się zastanawiać, z jakiego powodu autorzy umieścili Tokio. Najprawdopodobniej przyczyną
tego nie były względy orientacyjne, gdyż byłaby to

Il. 12.
Mapa fragmentu wyspy Honsiu

Tereny dzisiejszej Japonii zamieszkiwane były także przez
inne rdzenne ludy i o nich też nie ma mowy w tekście.

13
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wówczas znaczna nieścisłość faktograficzna. Tokio (wcześniej zwane Edo), a właściwie
jego zręby datuje się dopiero na wiek XII, zaś stolicą stało się ono dopiero w 1868 roku.
Przypuszczam, że młody japoński czytelnik, dysponujący podstawową wiedzą geograficzną, potrafi bez trudu wskazać, gdzie na mapie znajduje się jezioro Nojiri i do
tego nie potrzebuje umieszczenia Tokio. Dlatego sądzić należy, że uwzględnienie na
mapie Tokio służyć ma reprodukowaniu stolicy, jako narodowej idei, której zadaniem
ma być konsolidowanie tożsamości narodowej.
Znaczący wpływ na powstawanie i konsolidowanie tożsamości narodowej miały
mity polityczne związane z tworzeniem japońskiej państwowości i wykazaniem jej
ciągłości. Z tym wątkiem związane są dwie mapki (il. 13, il. 14). Na pierwszej widoczny
jest fragment wysp z jednym tylko słowem: Wa14, na drugiej zaś zaznaczone są dwa
miejsca z napisem Yamatai ze znakami zapytania. Ich treść odnosi się do pierwszej
wzmianki o ludzie Wa, który – według chińskiej Kroniki Trzech Królestw (Sānguó Zhì,
wersja japońska: Sanseiki)15 – zamieszkiwał na wyspach i którym władać miała królowa
Himiko (lub Pimiko). Znaczenie tej opowieści polega na powiązaniu owej struktury plemiennej z władzą polityczną, z której, w dalszym jej rozwoju, miały wyłonić się zręby
protojapońskiej państwowości (Tubielewicz 2006: 74; Iwicka 2017: 53). Dodatkowo,
użyte słowo wa czytane jest także jako yamato (Nelson 1997: 94). I o ile sama Himiko
nie jest tu tak ważna, o tyle zarządzana przez nią ziemia już tak, która z powodu braku
adekwatnych informacji o jej umiejscowieniu powiązana została, również z bliżej nieokreślonym, odnośnie do miejsca (patrz: il. 13), krajem Yamatai i również tajemniczym
Yamato i włączona w proces narodowotwórczy. A dokładnie z wykazywaniem, na poziomie ideologicznym, dawności i jednolitości państwowości i władzy politycznej. Tym
bardziej, że Yamato, zgodnie z treścią Kōjiki i Nihongi, miało być miejscem, w którym
założył swój dwór i pierwszą stolicę pierwszy cesarz Jimmu (Jinmu) 16, legendarny wnuk
bogini słońca Amaterasu (Amaterasu Ōmikami) (patrz: Kojiki 1986: I–130; Nihongi 1985:
I–13). Nie wdając się w dalsze szczegóły tego wątku, który sam w sobie jest niezwykle interesujący i zasługujący na osobne opracowanie (Tubielewicz 1997; Tubielewicz
2006; Totman 2009: 57–63; Piggott 1997: 15–43; Shillony 1995: 35 38), dodam, że nazwy Wa i Yamato stały się synonimami Japonii. W Nihongi znajduje się wręcz zdanie:
„Tu i wszędzie indziej Japonia (Nippon) ma być odczytywana Yamato” (Nihongi 1985:
I–13). I w takiej formie funkcjonowały w debacie politycznej w XIX wieku, leżąc też
u podstaw nacjonalistycznej idei kokutai (patrz: Lisiecki 2010; Lisiecki 2011, Antoni
1998). Odniesienia do tych treści znajdują odzwierciedlenie w idei Yamato damashii
(„duch Yamato”), sformułowanej dla potrzeb idei nacjonalistycznych w XIX i XX wieku.
14

W języku chińskim słowo wō oznacza: „karła”, które, być może, oddawać miało wzrost mieszkańców wysp.

15

Dokładnie chodzi tu o rozdział z tejże kroniki pt. Legenda o ludzie Wa (chiń. Wōrénzhuàn, jap. Wajinden).

16

Jedno z imion Jimmu, jakie pojawia się w Kōjiki brzmi Kamu-yamato Iware-biko no Sumeramikoto,
które Wiesław Kotański przełożył jako: „Boski Młodzian Którego Urzekło Yamato” (Kojiki 1986: 286).
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Il. 13.
Mapa kraju i ludu Wa

Il. 14.
Yamatai

Na mapce z pytaniami o Yamatai (il. 13) narratorem, oprócz zwierzęcia, jest człowiek. Osobą tą jest następczymi Himiko, młoda królowa Iyo. Pojawienie się jej w tekście
jest dość zastanawiające, gdyż jest ona raczej niezbyt rozpoznawana, w przeciwieństwie do jej poprzedniczki. Jej obecność bierze się zapewne z tego, że tekst jest skierowany do młodszego czytelnika, do którego łatwiej dotrzeć zamieszczając w treści
komisu młodą władczynię. Przypuszczać należy, że umieszczając ją w treści książki
i na mapce chciano też stworzyć przeświadczenie o ciągłości władzy, reprodukując
jednocześnie ważny dla japońskiej tożsamości mit polityczny o boskim pochodzeniu
władzy cesarskiej i nieprzerwanej w dziejach Japonii dynastii cesarzy. Mitu, który leży
u podstaw jednej z głównych determinant japońskiej tożsamości narodowej. Z tym
wątkiem związane są kolejne mapki. Pierwsza z nich wyróżnia się na tle innych, gdyż
przypomina stylem mapę miasta Osaka (il. 4). Możemy na niej zobaczyć stojącą na
wzgórzu cesarzową Jitō i oglądającą panoramę miasta Fujiwara w prowincji Yamato
(il. 15), które w 692 roku zyskało status stolicy kraju. W tym przypadku ważne jest nawiązanie do stylu używanego we wcześniejszej japońskiej kartografii oraz, na poziomie
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Il. 15.
Cesarzowa Jitō i mapa miasta Fujiwara

ideologicznym, do ukazania znaczenia władzy cesarskiej. Co więcej, Jitō, chociaż nie
nazwa miasta nie zostaje wymieniona w tekście, przywołuje chińską dynastię Tang
(Tō) i stolicę Cháng’ān, jako wzory, który chce osiągnąć (patrz: Takayama, Mitsunori
1993: 59). Zresztą wykorzystanie mitu o nieprzerwanej dynastii cesarskiej znajduje
się na mapce ukazującej prowincję Yamato z zamieszczonymi innymi centrami władzy politycznej (il. 16). Uchwycenie istoty sprawy zawartej w owych planach nie jest
trudne, gdyż dotyczy ukazania władzy cesarskiej jako dbającej o rozwój Japonii, a tym
samym utrwalenie przeświadczenia, iż cesarze (i cesarzowe) był (i są nadal) jedynymi
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Il. 16.
Prowincja Yamato

Il. 17.
Mapa z okresu „restauracji” władzy cesarskiej

Il. 18.
Lot samolotu B-29 z wyspy Saipan do Japonii
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Il. 19.
Podróż Matsuo Bashō

prawowitymi władcami Japonii. Taki sens dostrzec też możemy na innej mapie w dalszych partiach książki, na której widzimy cesarza, podpisanego jako tennō17, i czterech
mężczyzn, reprezentujących cztery domeny feudalne zwane han: Hizen, Satsuma,
Tosa i Chōshū i wspierające dwór cesarski (il. 17). Na obrazku widać, że postacie krzyczą w stronę cesarza, iż oddają swoje hany w ręce cesarza (Hanseki-hōkan). Interesujący i ważny jest także znajdujący się na tym rysunku człowiek z motyką w dłoni,
który tłumaczy sens mitu politycznego o nieprzerwanej władzy cesarskiej. Mówi on,
że han to ziemia, a seki to ludzie (Takayama, Mitsunori 1993: 364). Co oznaczać ma
dla współczesnego młodego czytelnika, że zarówno sama Japonii należy do cesarza,
jak i zamieszkujący ją Japończycy. Dodam, że mapa dotyczy okresu po transformacji ustrojowej, jaka się dokonała w 1868 roku i kiedy Japonia, od 1889 roku, stała się
monarchią konstytucyjną z cesarzem na jej czele. Innymi słowy, jest on centralnym
punktem ideologicznego i politycznego procesu, który przyczynił się do „wynalezienia”
Japończyków jako narodu, a Japonii, także w sensie przestrzennym, jako państwa. Nie
bez znaczenia jest umiejscowienie na mapce cesarza, który nie siedzi gdziekolwiek,
17

W tym czasie panował cesarz Meiji (1852–1912).
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lecz w miejscu, w którym znajduje się Tokio. Zabieg ten reprodukować miał postrzeganie stolicy jako idei narodowej oraz powiązaniu jej z cesarzem.
Dodać mogę, że autorzy komiksu wykazali się wyraźną niekonsekwencją w przekazie ideologicznym, gdyż brakuje przedstawienia całego kraju, który wzmocniłby
„wynalezienie”, w sensie narodowościowym, Japonii jako przestrzeni. Takie mapy pojawiają się dopiero przy okazji ukazania II wojny światowej, wzmacniających poczucie
tożsamości i wspólnotowości Japończyków. Do tego celu wykorzystano nalot samolotu
B-29 i zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę (Hiroshima) i Nagasaki. Treść obrazka
sugeruje, że Japończycy mają nie tylko wspólnego wroga, lecz są oni ofiarami działań
wojennych, a nie agresorami. Tej kwestii dotyczy mapka ukazująca lot samolotu z wyspy Saipan do Japonii (il. 18). Zwróćmy uwagę na sposób reprodukowania tożsamości
Japończyków zawarty na mapie. Wyrażony on został poprzez ukazanie w negatywny
sposób Amerykanów – symbolizowanych przez samolot – podczas ataku jako zadowolonych i wesołych, i jednocześnie przerażonych Japończyków.
Ostatnim wątkiem, jaki pojawia się na mapkach w książce i dotyczy kwestii tożsamości narodowej, jest wędrówka po północnej części Japonii poety i mistrza haiku
Matsuo Bashō (1644–1694). Nie chodzi tu historię samego Bashō i jego dzieła, które
powstało po owej podróży, czyli Oku no Hosomichi (Wąska droga w tył), lecz o jej
znaczenie dla japońskiej „kultury narodowej”. Wypada zaznaczyć, że szkoda, iż autorzy
książki nie wskazali więcej przykładów znaczenia kultury dla japońskiej tożsamości
narodowej i ograniczali się tylko do poety z XVII wieku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę twierdzić, że wątki pojawiające się w komiksie dobierane były dość
swobodnie, zaś sam proces reprodukowania tożsamości wprowadzony został „przy
okazji”. Zresztą jest to charakterystyczne dla produktów popkulturowych. Nie zmienia
to jednak faktu, iż bez większego trudu dostrzec można preferowanie, przez autorów
książki, kwestii politycznych, jako ważniejszych dla procesów narodowotwórczych.
Na zakończenie
Podsumowując zawarte w niniejszym artykule rozważania powrócę do zacytowanej
wyżej książki Judith Schalansky, w której zawarła ona, być może zupełnie przypadkowo, przyrównanie mapy do „kolorowego ręcznika” (Schalansky 2013: 8). Porównanie
to jest szczególne, gdyż jest ono zgodne z sensem tego słowa zachowanym w łacińskim
mappa oznaczającym, jak pamiętamy, „szmatkę”, „płótno”, „flagę” i właśnie „ręcznik”.
A dodatkowo, takie rozumienie jest zdecydowanie odmienne od tego, z jakim mamy
do czynienia w Japonii. Co więcej, analizując wybrane przykłady z komiksu Nihon
no rekishi nenpyō jiten, a także przeglądając zbiory dawnych map Japonii możemy
odnieść nieodparte wrażenie, że wyróżniają się one, zarówno ich wyglądem i treścią,
jak również tym, czego one dotyczą. Dodatkowo, występują one nie tyle, jako specyficzny – jak każda mapa – nośnik treści, lecz jako znak. Zresztą odpowiada to sensowi
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zawartemu w japońskim słowie shirushi – używanym w dawniejszej literaturze na
oznaczenie tego, co współcześnie określamy w języku polskim jako „mapa”. Dostrzec
to mogliśmy na zaprezentowanych wyżej przykładach map, gdzie kształtom wysp
lub ich fragmentom towarzyszyły teksty i rysunki. Istotna jest tu zwłaszcza nie sama
treść tekstów, lecz pismo, albowiem w przeciwieństwie do tego, z czym mamy do
czynienia w Europie, język japoński wykorzystuje m.in. pismo logograficzne zwane
kanji. Jego znaczenie polega na tym, że za jego pomocą zapisany jest sens słowa, a nie
dźwięk. W rezultacie mapy stają się znakami informującymi, tak jak w przykładach
z Nihon no rekishi nenpyō jiten, o konkretnych treściach ideologii narodowościowej.
Przypomnę chociażby mapy z napisami: Wa i tennō, które czytelnikowi książki utrwalać mają związek przestrzeni z homogenicznie pojmowanymi mieszkańcami Japonii
i jedyną prawowitą władzą polityczną. Warto dodać, że sam sposób przedstawiania
treści historycznych za pomocą mapy okazuje się być popularny, a także skuteczny
w utrwalaniu i reprodukowaniu treści narodowościowych.
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Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy mapą a ideologią, a dokładniej tego, w jaki
sposób za pomocą map reprodukowana jest tożsamość narodowa we współczesnej japońskiej
kulturze popularnej. Na wybranych przypadkach i ilustracjach, pochodzących z komiksu Nihon
no rekishi nenpyō jiten [Chronologiczna encyklopedia historii Japonii], wykażę, w jaki sposób
wykorzystuje się do tego procesu wiadomości o kształcie i liczbie wysp należących Japonii. Wybór
komiksu uzasadniony był faktem, że nie jest on katalogiem map Japonii, lecz popularnym wprowadzeniem do historii tego kraju. W celu uporządkowania wywodu, treść artykułu podzielony
jest na dwie części. Pierwsza z nich to wprowadzenie do, nieobecnego w polskiej literaturze,
wątku japońskiej kartografii i związanych z nią treści ideologicznych, druga zaś zawiera analizę
konkretnych przykładów idei narodowych zawartych w komiksie Nihon no rekishi nenpyō jiten.
Słowa klucze: mapa, Japonia, komiks, komunikacja, tożsamość narodowa, poetyka, ideologia,
polityka, kultura popularna

Summary
The aim of the article is to show the relationship between a map and ideology, and more precisely, how the national identity in contemporary Japanese popular culture is reproduced with
the help of maps. In selected cases and illustrations from the comic book Nihon no rekishi nenpyō jiten [Chronological Encyclopedia of Japanese History], I show how the information about
the shape and number of islands belonging to this country is used in this process. The choice
of the comic book was dictated by the fact that it was not a catalogue of maps of Japan, but
a popular introduction to the history of this country. In order to organize the argument, the
content of the article is divided into two parts. The first of them is an introduction to the topic
of Japanese cartography and the ideological content that is absent in Polish literature. The
second contains an analysis of specific examples of national ideas as found in the comic book
Nihon no rekishi nenpyō jiten.
Keywords: map, Japan, comic book, communication, national identity, poetics, ideology, politics,
popular culture
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Miasto bez schematu.
Plany komunikacji miejskiej
i rozwój Warszawy
A City without its transit map. Public transport
plans and the development of Warsaw
„Narracja interpretacyjna otaczającego nas świata” – tym, jak powiada Piotr Galik (2018:
14), jest każda mapa, każda bez wyjątku. Opiekun kartograficznego działu Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z miejsca dodaje, że jeśli ludzie przypisują
pewną obiektywność mapom, jest to rezultatem nieprzyjmowania do wiadomości, że
ziemską rzeczywistość opisują one w sposób zniekształcony przez interpretację, uwarunkowaną konwencjami już to kulturowo-społecznymi, politycznymi, już graficznymi
i technicznymi. A w przypadku humanistów – to już dodaje piszący te słowa – uleganie
złudzeniu, że mapa odbija świat, łączy się z kompensowaniem niepokoju, iż wiedza
pozyskiwana przy zastosowaniu metodologii nauk przyrodniczych bądź ścisłych jest
bardziej uporządkowana i wiarygodna. Stąd zapewne wysoka pozycja problematyki
mapy we współczesnych, szeroko rozumianych naukach o kulturze. Próbujemy rozpoznać zarówno skalę i rodzaj złudzeń związanych z mapami na przestrzeni wieków,
jak również – skoro w wieku XX w kartografii nastąpiła specjalizacja – ogarnąć nowoczesny repertuar map tematycznych oraz, wreszcie, zgłębić efekty niedawnej rewolucji cyfrowej. Epoka, w której warszawskiemu taksówkarzowi nie mogłoby przydarzyć się kompromitujące pomylenie ulicy Koziej z Koźlą, gdyż zamiast na nawigacji
satelitarnej polegałby na znajomości mapy stolicy „wgranej” w umysł, jest przecież
całkiem nieodległa.
Związek nasilenia obecności map w naszym codziennym życiu z upowszechnieniem technologicznych podpórek, w tym kanałów reprodukcji materiałów kartograficznych, skutkuje przede wszystkim tym, że sporządzanie czy użytkowanie map
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stało się jedną z metafor praktyk kategoryzacyjnych i deskryptywnych (anglicyzm
mapping): jak w informatyce mapowane są dyski albo pamięć operacyjna, tak mapuje się np. wrażenia i proces biznesowy w międzynarodowej korporacji; diagramy
świetnie spisują się w prezentacjach multimedialnych na branżowych szkoleniach
(Kalbach 2017). Co więcej, lepiej dostrzegamy różnorodność map (my – nie tylko akademicy, po prostu uczestnicy kultury współczesnej); zwracamy uwagę na mapę jako
wszechobecny przekaz, gatunek obrazu i gatunek słowny, który wcale nie musi ściśle
spełniać profesjonalnych kryteriów geograficzno-kartograficznej definicji mapy. Na
tym poziomie, potocznego obcowania z obrazowaniem przestrzeni, często przechodzimy do porządku dziennego nad kluczową dla zawodowców różnicą między mapą
a planem; plany nie wykorzystują współrzędnych geograficznych, nie są wyposażone
w siatkę kartograficzną, ale siatkę kwadratów w opisie podobną do oznaczeń położenia na szachownicy, operującą literami i cyframi, umożliwiającymi odnalezienie
wybranej ulicy czy placu.
Do czynienia z mapami mamy na afiszach, plakatach propagandowych, muralach,
kubkach do kawy czy w ilustracjach do dzieł literackich ekspediujących czytelnika do
światów alternatywnych (Pessel 2020). Instruktywny rejestr map „widywanych gdzie
indziej” prowadzi (m.in. na swoim profilu na Facebooku) kulturoznawca Igor Piotrowski,
żywo zainteresowany tym zagadnieniem jako badacz (zob. np. Piotrowski 2010). Aż
prosi się zapytać, gdzie w XXI wieku mapa zawsze jest na swoim miejscu? Ale nie jest
to celem tego artykułu. Podobnie jak nie jest nim wdrożenie perspektywy użytkowników czy to map, czy transportu zbiorowego. Kulturoznawca wychodzący od zjawisk
współczesnych, lecz diagnozujący je w kontekstach historycznych, nie potrzebuje
zapuszczać się w obszary etnografii i badania, jak to nazywa Janusz Barański, żywej
kultury (np. żywej kultury pasażerów komunikacji zbiorowej), natomiast powinien
skupić się na pograniczach problemowych, przestrzeniach między konwencjonalnymi
zagadnieniami naukowymi. Tutaj – na tym, co wyłania się pomiędzy miastem jako
projektem urbanistycznym i projekcją władzy (de Certeau 2008: 93–110), instrumentalizującą mapy czy plany, a komunikacją publiczną jako zagadnieniem infrastrukturalnym i organizacyjnym, nadto mającym swoją czasowość.
Po pierwsze, interesuje mnie specyficzny przypadek map „widywanych gdzie indziej”: aktualne schematy komunikacji w Warszawie udostępniane przez zarząd transportu. Jak staram się wykazać, stanowią one substytut tego, co w języku angielskim
nazywa się transit map, a po polsku, w uzusie PPWK (Państwowego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera) z lat 80. XX wieku – planem
komunikacji miejskiej. Bezpośrednią inspiracją do namysłu nad siecią komunikacji
miejskiej w Warszawie, prowadzonego w aspektach rozwoju terytorialnego i unowocześniania infrastruktury miasta, jest kompendium, którego autor za cel postawił sobie zebranie i scharakteryzowanie wszystkich tego rodzaju planów na świecie.
Londyńczyk Mark Ovenden (2015) nie pominął Warszawy, ale usytuował ją w części
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trzeciej, przewidzianej dla swego rodzaju variów i ciekawostek, głównie miast dopiero
rozwijających się. Po drugie, zajmują mnie precedensy: historyczne przypadki, gdy
za pełnoprawne transit maps posłużyły odpowiednio zademonstrowane publicznie
plany miasta. Przypomina to o tezie Karla Schlögla, że pokazywanie czegoś w określonych sytuacjach idzie w parze z ukrywaniem innych faktów (Schlögel 2009: 91–92).
Warto zaznaczyć, że książka Transit Maps of the World Marka Ovendena nie ukazała się w niszy znanej wyłącznie ekscentrycznym klubom miłośników transportu
miejskiego. Kompendium opracowane przez Ovendena opublikowało bowiem wydawnictwo Penguin Books, po raz pierwszy w 2003 roku (wydanie tutaj przywoływane stanowi drugą aktualizację i wolno spodziewać się następnych). Ovenden stoi
na stanowisku, że schematy komunikacji miejskiej zaliczają się do najliczniej reprodukowanych spośród wszystkich wytworów kartografii – są mapami rzeczywiście
masowymi. Co warto podkreślić, Ovenden konsekwentnie uznaje je za mapy, nie zaś
za np. infografiki, i w tym względzie podążam jego śladem. Schematy komunikacji
mogą uwzględniać przeróżne środki transportu naziemnego (autobusy, tramwaje,
trolejbusy, koleje), jednak podstawowa i pierwotna motywacja ich powstawania
i rozwijania specyficznego wzornictwa przez zajmujących się nimi grafików wiąże
się z metrem, systemami transportu podziemnego. Poruszanie się pod powierzchnią
miasta – gdzie nie ma naturalnych punktów odniesienia, a w tunelach przeważnie
panują ciemności, słabnie więc lub zupełnie zostaje uśpiona orientacja człowieka
w przestrzeni – wymaga szczególnego wsparcia, zmapowania; pasażerowie potrzebują informacji wizualnej, zminiaturyzowanego planu przeprowadzającego ich przez
tunele w pożądanym kierunku (Ovenden 2015: 004–007).
Oczywiście trzeba w tym punkcie zastrzec, że kategoria szybkiego transportu
szynowego (rapid transit) od czasów założenia metra w Londynie, Budapeszcie czy
Paryżu stała się niezwykle pojemna. Jeśli przetłumaczyć zwrot rapid transit wprost
„Szybka kolej miejska” w przypadku Warszawy odnosi się on nie do metra samego,
lecz do pięciu istniejących linii SKM (Szybka Kolej Miejska) – przejazdów kolejowych
organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, jednak z wykorzystaniem infrastruktury PKP (Polskie Koleje Państwowe). Abstrahując od tego, że składy metra
w różnych metropoliach na świecie, poza dzielnicami centralnymi, wyjeżdżają na
powierzchnię czy też kursują otwartymi wykopami, to jednocześnie funkcja metra
może być przejmowana bądź współdzielona przez kolejki, odwrotnie, wyniesione
nad powierzchnię (nadziemne), np. „L” („elevated”) w Chicago, podwieszana Schwebebahn w Wuppertalu lub kolejki typu light rail, np. Stadtbahn w Bielefeld – krzyżówkę tramwaju i S-bahn (w stylu berlińskim). Im sieć komunikacyjna robi się bardziej
skomplikowana, porozgałęziana, im częściej wykorzystuje takie hybrydowe środki
transportu, tym silniej zaznacza się konieczność opatrzenia jej legendą i sprowadzenia do przystępnego schematu. Stwarza to olbrzymie pole do popisu dla designerów.
Transit Maps of the World potwierdzają, że ten rodzaj projektowania nie ustępuje
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doniosłością aranżowaniu przestrzeni stacji metra czy wkomponowywaniu wiat przystankowych w kontekst urbanistyczno-architektoniczny. Za udane należy uznawać te
mapy komunikacji, które okazują są równie rozpoznawalne – i zapadające w pamięć
wzrokową – co sam krajobraz danego miasta.
Kluczem do takiego sukcesu jest zastosowanie mądrego, pomysłowego uproszczenia w „interpretacyjnej narracji otaczającego nas świata” pojazdów komunikacji
zbiorowej. W tej dziedzinie niepokonanym wzorem pozostaje mapa metra w Londynie, opracowana przez Henry`ego Becka w 1931 roku. Przedwojenny typograficzny
„idiom” obowiązuje w miejskim przedsiębiorstwie Transport for London mutatis mutandis do dzisiaj. Badacz transportu Zhan Guo potwierdza, że pasażerowie w Londynie, wybierając najwygodniejsze i najkrótsze połączenia, ufają bardziej tej mapie niż
własnej orientacji i znajomości metropolii (Guo 2011: 632). Mapy londyńskiego metra
z lat 20. przypominały splątane sznurowadła czy talerz spaghetti, w ogóle nie pomagały pasażerom w ustaleniu przesiadek i drogi do obranego celu. Beck – jakby na
przekór rozmachowi lansowanemu w międzywojniu przez art déco – zdobył się na
praktyczny minimalizm. Zrezygnował z odwzorowywania geograficznego położenia
stacji na rzecz ich wzajemnych odniesień przestrzennych. Uporządkował plątaninę
tuneli i linii londyńskiego metra za pomocą poziomych, pionowych i skośnych linii naniesionych na siatkę ośmiokąta; kołami oznaczył węzły (stacje) przesiadkowe. Z jednej
strony, znaczenie wszystkich „post-Beckowskich” planów metra w kulturach miejskich
i aglomeracyjnych XXI wieku wydaje się ograniczane przez planery internetowe, więc
osłabiane „z poziomu smartfona” (warszawski transport publiczny korzysta oficjalnie
z wyszukiwarki „jakdojade.pl”), z drugiej strony – nieustannie poszerza się rzeczywistość warta mapowania tradycyjnym sposobem. Do roku 2015, tj. roku trzeciego
wydania kompendium Ovendena, ponad 400 miast na świecie uruchomiło metro,
a wiele miast planuje otwieranie kolejnych tras, w tym Warszawa czy Kopenhaga.
Obecność Warszawy w fascynującym, materiałowo wyczerpującym zbiorze Transit Maps of the World może cieszyć, lecz przy tym dostarcza jasnego dowodu na
to, że stolicy Polski w początkach XXI wieku brakuje ujednoliconego „zmapowania”
transportu publicznego. Nie dorobiła się stolica generalnego schematu transportu
publicznego z własnym, rozpoznawalnym stylem graficznym, topograficznym „idiomem”. Należy dociec przyczyn takiego stanu rzeczy. A przy tym trzeba zauważyć, że
również w przeszłości (w XX wieku) w funkcjach planów komunikacji posługiwano
się w stolicy planami miasta z naniesionymi na nie trasami tramwajów i autobusów.
Ovenden przedrukował schemat, który najpewniej wydał mu się stanowić ekwiwalent grafiki o zakresie dorównującym mapom komunikacji w Berlinie, Barcelonie
czy Moskwie. O raczej intuicyjnym w tym przypadku działaniu Ovendena (czy też po
prostu działaniu po omacku) świadczy to, że znalezioną mapę opatrzył komentarzem
złożonym zaledwie z dwóch zdań, z którego można dowiedzieć się, że pokazuje ona
„pięć linii tramwajowych i wszystkie kolejki” (Ovenden 2015: 159). W rzeczywistości linii
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tramwajowych ma Warszawa pięć razy więcej, a pociągi, oprócz SKM, nie są w pełni
zintegrowane z transportem miejskim – inni przewoźnicy nie honorują biletów jednorazowych i czasowych, wyłącznie okresowe (o odpowiednio wysokiej cenie). Co
ciekawe, we wprowadzeniu do trzeciej części Transit Maps of the World Ovenden wymienia nie Warszawę, lecz Gdańsk – jako miasto modernizujące starą infrastrukturę
tramwajową (Ovenden 2015: 128). Przedrukowany jest schemat komunikacji tramwajowej Gdańska, w zmniejszonym formacie, bez słowa komentarza – na tej samej
stronie znalazły się jeszcze plany komunikacji w Fukuoce, Genui i Glasgow.
Teraźniejsza Warszawa dysponuje trzema fragmentarycznymi schematami. Pierwszy to schemat komunikacji szynowej. To na ten natrafił Ovenden i w Transit Maps of
the World zestawił go z miniaturkami prospektywnych planów metra z lat 30. i 80.
XX wieku. Symptomatyczne, że w ten sposób zaakcentował, że Warszawa to „miasto
historii”: miasto odbudowane, ale nadal „w budowie”, paradoksalne. Pod względem
graficznym mapa komunikacji szynowej w Warszawie nawiązuje czytelnie do stylistyki Beckowskiej mapy metra londyńskiego, tyle że maskuje lokalny kompleks braku
sieci kolei podziemnej w ścisłym tego zwrotu znaczeniu (Bukowiecki 2012: 54–55).
Pierwszą linię dokończono w 2008 roku po 25 latach budowy, druga jest gotowa
w połowie (kolejny odcinek na Woli oddano do użytku wiosną 2020 roku). Ovenden
dotknął tego kompleksu, zauważając, że przedwojenne plany na całą sieć metra nie
ziściły się. A przedstawiały się obiecująco: oficjalny projekt sieci metra z 1927 roku
przewidywał „docelowo wybudowanie siedmiu linii metra o łącznej długości 46 km,
przy czym 26 km w tunelu, a 20 km na powierzchni” (Jastrzębski 2019: 142).
Na aktualnym schemacie komunikacji szynowej w Warszawie odpowiednikami
licznych linii metra są linie tramwajów i pociągów (SKM, podlegającej marszałkowi sejmiku wojewódzkiego spółki Koleje Mazowieckie i samorządowej spółki Warszawskie
Koleje Dojazdowe), dzięki czemu sprawia on wrażenie odpowiednio gęstego i całościowego; niczego nie ujmuje prestiżowi miasta aspirującego do statusu europejskiej
metropolii. Dwie linie metra, oznaczone grubymi niebieskimi kreskami, prezentują się
jak rzeki, a Wisłę, bladoniebieską smugę, trudno by na grafice wypatrzeć nie znając
jej biegu. Niezależnie od tych zabiegów, tworzących „narrację interpretacyjną”, i ograniczenia do jednego typu transportu, można powiedzieć, że jest to mapa spełniająca
kryteria elementu szaty informacyjnej miasta (Wallis 1979: 101–110). Tworzy uniwersalny język, którym miasto mówi do mieszkańców. Komunikacja nie tylko przewozi,
lecz również komunikuje.
Drugi schemat ujmuje linie strefowe, inaczej – podmiejskie, kursujące poza pierwszą strefą, a zatem również pierwszą taryfą biletową. Trudno wskazać powód, dla
którego schemat ten byłby szczególnie przydatny mieszkańcom okolic Warszawy,
ma jednak pewną wartość eksploracyjną dla badaczy miejskich chcących ustalić, na
ile stołeczny transport publiczny współtworzy proces wzmacniania obszaru metropolitarnego, zacieśniania się relacji Warszawy z małymi miastami satelitarnymi
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i miejscowościami o charakterze willowym, na ile zaś musi zacierać skutki gwałtownego przepływu ludności do osiedli podmiejskich: suburbanizacji (urban sprawl) bazującej „na rdzeniu starych wsi” (Kajdanek 2011: 309).
Trzeci schemat to mapa komunikacji dziennej, z aneksem w postaci mapy komunikacji nocnej. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że realizuje tendencję horror vacui;
z oszałamiającego zmysł wzroku nagromadzenia tras autobusowych i tramwajowych,
„kakofonii” amarantowych i czerwonych linii, nazw przystanków i pętli (czyli krańców,
przystanków końcowych) wywnioskować można tylko tyle, że sieć warszawskich połączeń ma prawdziwie metropolitarny zakres. Wszystkie trzy schematy są dostępne
w wersji elektronicznej1. Olbrzymi plik z tym trzecim stawia opór przy otwieraniu
i przeglądaniu nawet szybkim, niemobilnym komputerom.
Nasuwa się pytanie, czemu w ostatnich kilku latach nie powstała koncepcja ujednoliconej mapy warszawskiej komunikacji? Wysiłek włożono natomiast w konkursową procedurę wyboru projektu logo stołecznego transportu. Zwycięski logotyp,
tj. litera „t” z ogonkiem przywodzącym na myśl warszawską syrenkę, wzbudził wiele
kontrowersji. Szukano jednolitości tam, gdzie potrzebna ani gotowa ona nie była.
„Wprowadzenie znaku – tłumaczy współautor, Marian Misiak – nie pociągnęło za
sobą (…) zmiany wielu symboli przez jeden czytelny gest. Chcieliśmy, żeby wdrożenie
nowego logotypu było poprzedzone konkretnym planem zastąpienia poprzednich
znaków” (Misiak 2018: 93–94). Wynika stąd, że Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
w Warszawie uchyla się o dbałości o koherencję szaty informacyjnej w przypisanym
mu zakresie, a sieć stołecznego transportu mapuje bez systemowego zaangażowania. Można spekulować, że w ZTM przyjmuje się, że albo pasażerowie, wybierając
codzienne środki transportu, kierują się nawykami, albo korzystają z pomocy internetowych; nie trzeba im więc znać systemowych prawidłowości i nieprawidłowości
uwidocznionych po zmapowaniu sieci połączeń.
Każda mapa komunikacji jest jak portret miasta (Ovenden 2015: 5) odsłaniający
jego duszę albo genius loci, czyli w tym przypadku, by zapożyczyć zwrot od Martiny
Löw, niemieckiej socjolożki przestrzeni, „logikę terytorialną” (Löw 2018: 151). Odczytując to jako wskazówkę interpretacyjną, proponuję przyjrzeć się dwóm takim mapom-portretom Warszawy, pochodzącym przy tym z różnych momentów historycznych.
Ich porównanie odsłania równocześnie prawidła „logiki terytorialnej” z zasadniczymi
uwarunkowaniami rozwoju przestrzennego, jak przemiany w założeniach systemu
komunikacji zbiorowej oraz dotykające go niedobory i długotrwałe kompleksy. Celowo rozpatruję materiały powstałe w bardzo różnych okolicznościach, tj. tuż przed
wybuchem drugiej wojny światowej i tuż przed końcem Polski Ludowej, i różnorako
w swoich epokach wykorzystane w przestrzeni miasta; te materiały kartograficzne
1

Można je obejrzeć na stronie Warszawski Transport Publiczny (https://www.wtp.waw.pl/mapy-schematy); jest to serwis internetowy przeznaczony przez zarząd miasta stołecznego dla jego
mieszkańców-pasażerów.
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łączy jednakże to, że zostały wytworzone na krótki czas przed istotnymi cezurami
w dziejach miasta.
Plan Sieci Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy z 1938 roku powstał jako
jeden z wielu składników wystawy Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro w Muzeum Narodowym (Piątek 2016: 229–245). Jak na plan – nie mapę – przystało, zamiast siatki
kartograficznej, został wyposażony w siatkę kwadratów; obejmuje administracyjny
obszar ówczesnej Warszawy, jednak z podanymi nazwami wyłącznie ulic pryncypalnych. Linie tramwajowe pociągnięto czerwonym kolorem, zaś autobusowe – czarnym.
Kontrast do „mapy” Warszawy, odwzorowania jej topografii w tle, jest bardzo dobry,
plan spełniał swoje perswazyjne zadanie. Zachowując cechy publikacji kartograficznej, był wytworem przedwojennego wzornictwa. Nie dziwi więc, że na rynku kolekcjonerskim są dostępne reprinty planu z 1938 roku (do wykorzystania np. w funkcji
plakatu do dekoracji). Był także instrumentem politycznym w kampanii wyborczej
do rady miejskiej; otwarcie wystawy odbyło się 13 października 1938 roku, a wybory
18 grudnia (Drozdowski 2006: 288–290). Modele przestrzeni rzutowane w przyszłość
przeważnie są polityczne. „Wybory – objaśnia Jeremy Black (1997: 108) mogą również
sprzyjać publikowaniu map, z zamierzeniem kształtowania stronniczych punktów
widzenia, nie zaś naukowej analizy przestrzeni”.
Bezpośrednim pretekstem do zorganizowania wystawy okazało się ukończenie
gmachu Muzeum Narodowego i współpraca Stefana Starzyńskiego ze Stanisławem
Lorentzem. Tłumnie odwiedzana przez mieszkańców stolicy ekspozycja stanowiła
pewnego rodzaju kontynuację wystawy z 1936 roku, zatytułowanej Warszawa przyszłości. Obie mocno akcentowały optymistyczne warszawskie „jutro”, które rychło
okazało się potężnym cywilizacyjnym zerwaniem; przyniosło fizyczne unicestwienie
tkanki miejskiej. Paradoks odbudowy polskiej stolicy polegał na tym, że ta miejska
tragedia dla powojennych urbanistów i architektów oznaczała możliwość wykazania się w „polu pustym”, wymyślania od nowa „miasta, które przeżyło własną śmierć”
i wznoszenia nowych osiedli „na surowym korzeniu”. Na przykład celem przebicia nowej ulicy, budowniczowie nie musieli zmagać się, w przeciwieństwie do Starzyńskiego,
z koniecznością wykupu nieruchomości czy też terenu (por. Drozdowski 2006: 42).
Portret Warszawy i jej sieci komunikacji publicznej z końca lat 30. XX wieku jest
więc też podsumowaniem procesów i osiągnięć wizerunkowych „Paryża Północy”
i jako taki może zostać zestawiony z wydanym drukiem (w skali ok. 1:26 000) przez
państwowe wydawnictwo kartograficzne Planem komunikacji miejskiej z 1989 roku,
będącym również portretem – Warszawy zbierającej żniwo z całego okresu PRL,
a implicite – zapowiedzią i rozrysowaniem tego, co miało wkrótce ulec przekształceniu w warunkach demokracji oraz wolnego rynku.
Rzecz jasna, uwagę o swobodzie budowniczych powojennej Warszawy należy
opatrzyć dwoma zastrzeżeniami. Pierwsze wiąże się z ideologicznym kagańcem
realnego socjalizmu. W architekturze Warszawy zostawił on, co prawda, ślady
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nieusuwalne – nawet pomimo burzycielskiego zapału np. ministra Radka Sikorskiego – (plac Defilad z Pałacem Kultury, MDM). Nie trwał jednak wcale długo,
w odróżnieniu od znacznie dłuższej koniunktury zjawisk, z którą łączy się drugie
zastrzeżenie. Zaraz po rewolucji realnego socjalizmu nastała rewolucja realnego
modernizmu, którego dziedzictwo, jak pokazała niedawno Joanna Kusiak (2017),
doprowadziło w miastach do zjawisk dających się krytykować cytatami wyjętymi
z Karty ateńskiej, będącej kluczowym dokumentem eksperckim „czystego” modernizmu. „Wściekły rytm – czytamy w Karcie – razem z prowadzącą do zniechęcenia
niepewnością, dezorganizuje warunki życia, przeciwstawiając się słuszności podstawowych potrzeb” (Le Corbusier 2017: 86). Jak uważa Kusiak, doszło do takiego
doktrynalnego wypaczenia, ponieważ powojenni architekci, dążący do nowoczesności, „dali się uwieść (…) idei technologicznego postępu” (Kusiak 2017: LXIX). Moderniści – w tym miejscu bez rozstrzygania, kto i na ile był w Polsce Ludowej wiernym
uczniem głównego autora Karty ateńskiej – wyrzekli się ludzkiej skali na rzecz
nowych technologii, nowych prędkości, w tym lansowania ruchu samochodowego
(transportu spalinowego), wielkich osiedli z dala od centrum, odrzucenia przeszłości,
więc także tradycyjnie rozumianej ulicy. W tym kontekście warto przypomnieć fakty
z dziejów transportu publicznego w Warszawie drugiej połowy XX wieku: wycofanie
z ulic miasta trolejbusów (etapami, na przełomie lat 60. i 70.) i ograniczenie torowisk – likwidację tramwajowego połączenia Śródmieścia z Powiślem (1960 rok ) czy
Wilanowem (1973 rok). Autobusy były kompatybilne z modernistyczną wizją szybkiego ruchu samochodowego, odpowiadającego na potrzebę docierania do daleko
rozlewających się nowych osiedli – to wizja zastępująca starą miarę kroków ludzkich
nową, „prędkością pojazdów mechanicznych” (Le Corbusier 2017: 83).
Duch modernizmu unosił się już nad myśleniem o mieście w Polsce przedwojennej.
Warszawa funkcjonalna (2013), całościowa wizja rozwoju stolicy i całego „regionu
warszawskiego” z 1934 roku, powstała w kręgu i pod wpływem CIAM (Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej); wzbudziła entuzjazm i samego Le Corbusiera, i Stefana Starzyńskiego – prezydenta komisarycznego podejmującego wiele
decyzji dalekich od apolityczności (zob. Piątek 2016: 128), lecz gospodarza miasta
zawołanego. Jeśli inspirowanie się ideami modernizmu przed drugą wojną światową
było w Warszawie rodzajem inteligenckiej utopii, po wojnie i po odwilży otrzymało
pretekst realizacyjny: tradycyjną zabudowę miast można było przekształcać pod
hasłem zwalczania mieszczańskich czy sanacyjnych przeżytków. Dziedzictwo modernizmu i jego stosunku do „szybkości mechanicznych” i projektowania głównych
szlaków komunikacyjnych w mieście stanowi swoiste tertium comparationis dla planów komunikacji stołecznej z 1938 i 1989 roku.
Interesujące, że ten drugi, z momentu przełomowego, obrazujący stan komunikacji
na dzień 1 czerwca 1989 roku, czyli na trzy dni przed wyborami do tzw. sejmu kontraktowego, nie został potem zastąpiony designerskim schematem ani jako profesjonalna
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infografika zrazu pomyślany. Przeto był to regularny plan miasta, z naniesionymi
nań trasami tramwajów i autobusów, z indeksem ulic na odwrocie. Naonczas masowo drukowane plany komunikacji miejskiej w Warszawie – te same, które trafiały
do sprzedaży w księgarniach dystrybuujących publikacje PPWK (Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych), obok innych map i atlasów – zaczęto
umieszczać „za szybą” na przystankach. W przystankowych wiatach można je było
potem oglądać przez całe lata 90. (i później). Z pewnego punktu widzenia urzędnicy
odpowiadający za warszawski transport poszli na skróty. Nie brakowało u schyłku
PRL znakomitych tradycji wzornictwa i grafików, którzy byliby w stanie zaprojektować
całościowy schemat, i to w stylu śmiało konkurującym z londyńskim. Za tym szczególnym kolportażem planu komunikacji w przestrzeni publicznej, poprzez gablotki na
przystankach, kryła się głębsza przyczyna.
Ostatnie lata PRL upłynęły w dziedzinie warszawskich przewozów publicznych
pod znakiem oczekiwania na oddanie do użytku metra. Dziś mogłoby to z powodzeniem zostać uznane za scenę z filmowej komedii, jednak piszący te słowa, jako uczeń
wczesnej klasy szkoły podstawowej był z wycieczką na budowie stołecznej kolei podziemnej, całą klasą zszedł do tunelu i w dziecięcej wyobraźni mógł widzieć wypełniony
pasażerami skład (który tym ursynowskim tunelem pomknął dopiero 7 lat później).
Toteż w sytuacji przedłużającego się oczekiwania na metro, pasażerom niejako podsuwano pod oczy mapę komunikującą, jaki to wydajny „zbiorkom” ich obsługuje pod
koniec lat 80. – mapę z nowymi typami linii autobusowych. To oczekiwanie na metro
liczmy tutaj od obietnicy jego wybudowania, złożonej przez generała Jaruzelskiego
wkrótce po ogłoszeniu stanu wojennego (1981 rok), nie zaś od zarzuconych planów
z czasów prezydentury Bieruta ani tym bardziej od przyrzeczenia dwóch linii, z którego rozliczano już Stefana Starzyńskiego (Drozdowski 2006: 290). Po zniesieniu stanu
wojennego rosła potrzeba wykazywania, że system transportu zbiorowego w stolicy
kraju, pomimo braku szybkich przewozów podziemnych, jest rozwinięty, efektywny
i obejmuje nawet bardzo daleko usytuowane krańce. Na planie z 1989 roku uwagę
przykuwa długie ramię linii sięgającej osiedla Mańki-Wojdy. Pnie się ono w próżnię,
która za niedługi wcale czas miała okazać się zarzewiem nieładu przestrzennego, „rezerwą” pod chaotyczną urbanizację łanową czy też narolną (należy przez to pojęcie
rozumieć zabudowę miejską odtwarzającą formę podłużnych pasów ziemi, świetnie
nadających się do orania, wprost jednak przeciwnie do budownictwa komercyjnego).
W tym samym świetle należy rozumieć praktykę już współczesną (ze ścisłego końca
XX i pierwszych dekad XXI wieku): odgórne wprowadzanie jednoczesnej zmiany wielu
tras autobusowych po uruchomieniu następnego odcinka metra, nierzadko wbrew
oczekiwaniom i wygodzie pasażerów; budowa kolei podziemnej pozostaje dla magistratu i spółek miejskich odniesieniem tak przemożnym, że już bezrefleksyjnym.
Trudno zakwestionować myśl Karla Schlögla, że mapy tracą swoją aktualność
w momencie opublikowania: „Przy sporządzaniu mapy geologicznej różnica kilku
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tysięcy lat nie odgrywa większej roli, jednak podczas przygotowywania mapy pogody
różnica paru godzin decyduje o czytelności i precyzji, a co za tym idzie: o użyteczności mapy” (Schlögel 2009: 80). O wydanych przez PPWK mapach stołecznej komunikacji umieszczanych na przystankach (rozłożonych) – lub noszonych w kieszeni czy
podręcznym bagażu (złożonych), chociaż to mniej codzienna praktyka – należałoby
powiedzieć to samo, nawet ze wzmocnionym akcentem. Pomijając mnóstwo innych
poznawczych funkcji strony Trasbus – historia warszawskiej komunikacji miejskiej
(trasbus.com), z kronikarską systematycznością prowadzonej przez Bartłomieja Maciejewskiego i Daniela Nalazka, w dziale Kartoteki Linii pokazuje ona dowodnie, jak
często i jak wiele korekt oraz dalekosiężnych zmian wprowadzano na przełomie lat 80.
i 90. do tras, przede wszystkim autobusów. W związku z tak szybką dezaktualizacją,
nie mniejszą zresztą aniżeli obecnie, w Warszawie „w budowie”, mapy komunikacji
widziane na przystankach nie mogły z gruntu instruować pasażerów precyzyjnie, jak
najłatwiej dotrzeć w wybrane miejsce, podczas gdy z nawiązką służyły politycznej
iluzji wydolności systemu przewozów. Jak wiemy, mapy zawsze cechuje pewna wybiórczość i stronniczość, pokazywanie czegoś łączy się z zaciemnianiem albo wymazywaniem (por. Black 1997: 11). Mapy na przystankach nie kłamały w tym znaczeniu,
że pokazywały prawdziwy, choć nieuchronnie zdezaktualizowany, układ połączeń,
ale nie mogły już powiedzieć tego, co zdradziłyby rozkłady jazdy załączone w legendzie: za małą częstotliwość kursów, niedobory w taborze. Wprowadzanie nowych
typów linii nie oznaczało wcale redukcji tłoku, uciążliwości dojazdów na osiedla typu
„blokowisko” (Tarchomin, Bemowo, Ursynów i Natolin). Pojawiające się w autobusach
i tramwajach naklejki ze sloganem „wzajemna życzliwość łagodzi trudy dojazdów”
były więc tyleż demaskatorskie, co ironiczne i cyniczne.
Plan Sieci Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy pokazuje, że w 1938 roku
składała się ona z tramwajów, autobusów, kolei państwowych, jak też Elektrycznych
Kolei Dojazdowych (protoplastki dzisiejszej WKD) oraz kolejek dojazdowych, mareckiej czy karczewsko-jabłonowskiej; te ślamazarne wąskotorowe ciuchcie przezywano
„samowarkami”. Na przedwojennym planie połączenia szynowe i autobusowe dociągnięte zostały do granic miasta. Tam także znajdowały się kluczowe pętle tramwajowe.
Trzeba do tego dodać 9 km torowiska zamiejskiego (Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro 1938: 40); status podmiejskich miały 4 linie tramwajowe. Co było novum: „dziewiętnastka” do pętli Służew zaczęła dojeżdżać dopiero jesienią 1936 roku, po oddaniu nowego odcinka z Królikarni w kierunku Szop Polskich, a na podmiejską „S”
przemianowana została we wrześniu 1938 roku, gdy powstał jeszcze dalej położony
kraniec – przy nowym torze wyścigów konnych (inauguracja zawodów w czerwcu
1939 roku). Stary tor działał na Polach Mokotowskich, tuż obok lotniska, z którego
w 1934 roku ruch pasażerski przeniesiony został na Okęcie – także w strefę podmiejską. Z tego względu na zajmującym nas tu planie, Pole Mokotowskie przedstawia
się wciąż jak pas startowy, nie zaś plac budowy planowanej dzielnicy im. Naczelnika
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Piłsudskiego; resztki lotniska zlikwidowano po wojnie. Inna ważna linia zamiejska docierała do Wilanowa. Przywrócenie tej trasy, czyli zbudowanie od nowa, niedawno
zostało zaprojektowane przy aplauzie mediów, lecz realizacja tego projektu wydaje
się coraz bardziej niepewna, mimo że „interesariuszami” są tu mieszkańcy prestiżowej – czy też raczej nowobogackiej – dzielnicy Miasteczko Wilanów.
Spośród wszystkich widocznych na planie z 1938 roku środków transportu w Warszawie wyraźnie dominują tramwaje. Ma to potwierdzenie w danych liczbowych.
W 1937 roku stolica dysponowała 244 kilometrami torowisk, 29 liniami dziennymi i 9
nocnymi. Tabor zakładów tramwajowych tworzyło 386 wagonów z silnikiem i 316 przyczepnych (rachuba ta nie uwzględnia wagonów towarowych). Tymczasem autobusy,
których miasto miało 65, poruszały się po 14 trasach, liczących łącznie 47 kilometrów
(Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro 1938: 40). Praktyczną miarą dominacji tramwajów,
dostrzegalną na planie przygotowanym na wystawę w Muzeum Narodowym, jest
obsługiwanie Powiśla, zatem poruszanie się w dół i górę skarpy (tj. skarpy wiślanej
na terenie Warszawy). Pokonywanie przez tramwaje stromizny nie jest technicznie
niemożliwe, wszakże stało się uciążliwe, gdy po wojnie zaczął wzrastać ruch kołowy
i pojazdy spalinowe narzucały coraz to wyższe przyśpieszenia i prędkości (np. w biegu
ulicy Książęcej skarpa ma około 20 metrów wysokości). W przypadku przedwojennej
trasy do Wilanowa formalnym powodem likwidacji była budowa Wisłostrady, jednej
z centralnych arterii komunikacyjnych stolicy (oddanej do użytku 22 lipca 1974 roku).
Braki w tym względzie nadrabiano w PRL przez ponad ćwierćwiecze.
Na planie komunikacji z 1938 roku uderza brak takich arterii komunikacyjnych
(zarówno Wschód-Zachód, jak i Północ-Południe) i duże zagęszczenie zabudowy
w śródmieściu. Odbudowa stolicy z wojennych zgliszczy stworzyła możliwość wydzielenia większości torowisk tramwajowych z jezdni, jednak przed wojną tramwaje
w sercu miasta musiały „przeciskać się” pomiędzy innymi uczestnikami ruchu. Stąd
katalog wystawy informował o zupełnym wyczerpaniu „przelotności ulic” i „charakterystycznym stopniowym wypieraniu ze śródmieścia tramwajów i zastępowania
ich autobusami, lepiej dostosowującymi się do obecnych warunków ruchu ulicznego”
(Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro 1938: 34). Katalog przy tym dostrzegał „mniejszą
zdolność przewozową autobusów w stosunku do tramwajów”, dlatego niezbędna
zmiana zacznie zachodzić „dopiero po uruchomieniu linii metro, kiedy ruch masowy
zostanie w przeważającej części przeniesiony pod powierzchnię ulicy” (Warszawa.
Wczoraj – dziś – jutro 1938). Starzyński mówił wprost o „pozbyciu się czerwonych
powolnych żuków-tramwajów” (Drozdowski 2004: 165). Jak oceniał, planowanie
miasta zawsze powinno być skalkulowane na daleką metę, modernizowanie wymusza na gospodarzach pewien śmiały gest: „Toteż, gdy za Sasów projektowano,
a za Stanisława Augusta realizowano wspaniałą arterię, Aleje Ujazdowskie, była ona
na ówczesne potrzeby na pewno za szeroka. Dziś jest prawie za wąska, a w najbliższej przyszłości już nie zaspokoi potrzeb miasta, tak jak dziś są już za wąskie
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tak ważne arterie jak Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat lub Marszałkowska”
(Drozdowski 2004: 128).
Na takim tle należy docenić dobrodziejstwo kolei średnicowej w Warszawie,
otwartej w 1933 roku. Karta Ateńska przestrzegała: „W wielu wypadkach sieć kolejowa (przy rozroście miasta) stała się poważną przeszkodą dla urbanizacji. Zamyka
ona dzielnice mieszkaniowe, pozbawia je pożytecznych kontaktów z ośrodkami życia miejskiego” (Le Corbusier 2017: 170). Innymi słowy, jest krawędzią w rozumieniu
Kevina Lyncha (edge), dzieli miasto na odizolowane od siebie obszary (Lynch 2011:
72–77). Bez sprowadzenia ruchu kolejowego w śródmieściu do tunelu, kwestia przepustowości miasta przedstawiałaby się o wiele gorzej. Natomiast o EKD (Elektryczne
Koleje Dojazdowe), których stacja końcowa znajdowała się w samym centrum, na
ulicy Nowogrodzkiej (w pobliżu skrzyżowania Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich),
można by myśleć w kategoriach antenata dla teraźniejszych light rails, hybryd tramwaju i kolejki. Na odcinku warszawskim linia EKD pobiegła, jak to nazywano, systemem tramwajowym, tzn. bezpośrednio ulicami. Ważnym uzupełnieniem systemu
komunikacyjnego stolicy tuż przed wybuchem wojny był port; niezależnie od tego,
co mówi się na temat wiecznego odwrócenia Warszawy od rzeki, a całego kraju od
Bałtyku, Wisła była podówczas drożnym szlakiem komunikacyjnym i dla towarów,
i dla pasażerów. W 1937 roku w górę Wisły popłynęło z Warszawy blisko 40 tys.
osób, a w dół, ku morzu – ponad 80 tys. (Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro 1938: 39).
W powojennej Warszawie rozrost sieci transportu zbiorowego był skorelowany
z rozrostem terytorialnym, stopniowym włączaniem kolejnych obszarów podmiejskich w granice miasta. Proces ten zakończyło de facto dopiero przyłączenie do
stolicy miasta Wesoła w 2002 roku. W PRL przybywało jednak przede wszystkim
połączeń autobusowych. Proces rozbudowy infrastruktury tramwajowej drgnął
dopiero po przełomie ustrojowym; tendencję do dyskryminacji tramwaju jako przestarzałego środka komunikacji odrzucono dopiero w obliczu sparaliżowania miasta
korkami – gdy pasażerowie zaczęli masowo przesiadać się do własnych samochodów.
W 1989 roku, u schyłku Polski Ludowej, po Warszawie kursowało 28 linii tramwajowych stałych i 2 okresowe (wyruszające z krańca „Żerań FSO”), 92 linii autobusowych zwykłych, 18 autobusowych okresowych (tzw. trzysetek, kursujących w dzień
roboczy w godzinach szczytu – czy też raczej dojazdów do zakładów pracy), 11 linii
pośpiesznych stałych, 3 pośpieszne okresowe, 9 przyśpieszonych, 19 przyśpieszonych
okresowych, 12 linii nocnych, 20 podmiejskich, 5 podmiejskich okresowych i uruchomiona w 1983 roku, jakby na prawach kuriozum, jedna linia trolejbusowa, z dawnego
Dworca Południowego (dziś Metro Wilanowska) do Piaseczna – można powiedzieć:
linia podmiejska, mimo że na całej trasie obowiązywała pierwsza taryfa biletowa.
Plan z 1989 roku zdradza proces generowania rozwiązań zastępczych – by nie
powiedzieć, łatania i dojutrkowania w celu podniesienia wydajności środków komunikacji zbiorowej w stolicy – w związku z „eternalnym” brakiem szybkiej kolejki
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podziemnej. Planowanie na daleką metę, postulowane w Warszawie doby Drugiej
Rzeczpospolitej, wydaje się z gruntu niewykonalne. Na to, że metro jest w budowie, na planie z 1989 roku wskazuje – oprócz całkowitego wyłączenia z ruchu Alei
Niepodległości, ważnej arterii południkowej (N-S) – mnogość pętli autobusowych
(zwłaszcza w porównaniu ze stanem obecnym), często urządzanych tylko dla jednej linii. Za takie zastępcze rozwiązanie należy uznać wprowadzenie linii przyśpieszonych. W porównaniu z tradycyjnymi liniami pośpiesznymi obowiązywały w nich
najtańsze bilety (bazowa taryfa). Wśród linii przyśpieszonych przeważały okresowe
(19 w stosunku do 9 całodziennych). Cztery z nich docierały do pętli na wielkim blokowisku, Ursynowa i Natolina; wspierały tedy pośpieszne linie „U” i „A”, mające mniej
przystanków po drodze do śródmieścia, ale i dwukrotnie droższe bilety (druga taryfa)2. Znamienne, że dzisiejsza dzielnica Ursynów – wraz ze Służewem nad Dolinką,
Okęciem czy Falenicą – nie zmieściła się na pierwszej stronie planu; „ucięty” Ursynów,
do obejrzenia po odwróceniu dużego rozłożonego arkusza (u samej góry, powyżej
„litanijnego” spisu ulic, placów i linii autobusowych i tramwajowych), sprawia wrażenie kłopotliwego suplementu do bliżej centrum położonych osiedli Mokotowa. Nawiasem mówiąc, w 1987 roku państwowe przedsiębiorstwo kartograficzne wydało
osobny plan pn. Warszawa. Ursynów, Natolin. Plan osiedli. Na nim największe stołeczne blokowisko współdzieli ze śródmieściem („z miastem”) axis mundi w postaci
budowanej linii metra (wykop oznaczono kropkami, okazano lokalizację poszczególnych stacji), podczas gdy plan z 1989 roku to przemilcza – Ursynów czeka na realne
komunikacyjne przyłączenie do stolicy.
Za to plan z przełomowego roku 1989 jeszcze spełnia wymogi propagandy przemysłowej potęgi PRL i społeczeństwa industrialnego. Oto miasto dba o robotników
codziennie dojeżdżających do zakładów pracy. Nieprzypadkowo linie okresowe mają
krańce w pobliżu fabryk: Polfa (farmaceutyki), Fabryka Domów (wytwórnia prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego na Wyczółkach), Utrata (Warszawskie
Zakłady Telewizyjne, tuż po przełomie ustrojowym przekształcone w spółkę akcyjną
Elemis), Ursus (Zakłady Przemysłu Ciągnikowego), Marcelin (fabryka tworzyw sztucznych). „Trzysetki” – zawartości krwi stałych pasażerów nie musimy tu dociekać – nie
tyle, jak można by najpierw pomyśleć, dublowały trasy linii zwykłych, wszak np. 170
i 370 obsługiwały tereny magazynowo-produkcyjne na Targówku Fabrycznym, ile
rozładowywały tłok – po prostu był to sposób na ukrycie braków w taborze i niewielkiej częstotliwości kursowania wozów poza „uprzywilejowanymi” godzinami. Drugim

2

W 1989 r. normalny bilet na linie zwykłe autobusowe i tramwajowe kosztował 30 zł, na liniach pośpiesznych 60 zł. Dla porównania: w 1988 r. taryfa bazowa wynosiła 15 zł, za przejazd autobusem pośpiesznym trzeba było zapłacić 45 zł, a przyśpieszonym 30 – w skali ca roku kalendarzowego drastycznie
wzrosła inflacja, ale nastąpiła jednocześnie pewna „demokratyzacja” dostępu do teoretycznie wygodniejszych połączeń. PPWK umieszczało zasady taryfowe na odwrocie okładki planu – ten z 1988 r.
(„bliźniaczy” wobec planu z 1989 r.) prezentuje stan komunikacji na dzień 31 sierpnia 1988 r.
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aspektem przyznania priorytetu przewozom w dni robocze i godzinach szczytu było
niedostosowanie komunikacji miejskiej do spełniania przez miasto jego trzeciej funkcji:
wypoczywania (czasu wolnego); wg Le Corbiusiera pozostałe „klucze do urbanistyki”
to mieszkanie, praca i poruszanie się (Le Corbusier 2017: 203). Zwłaszcza do korzystania nocą z publicznych autobusów stołeczni pasażerowie byli odgórnie zniechęcani
w końcówce PRL; pomijając już okrężne trasy linii nocnych, okazywane przez plan
z 1989 roku, obowiązywały w nich nader drogie opłaty za przejazd: aż pięciokrotność
biletu na linie normalne dzienne.
A to, że efekt ideologiczny brał górę nad pragmatyką w zarządzaniu mobilnością
w mieście (zob. Black 1997: 113–115) poświadcza fakt, że fabryka ciągników rolniczych
w Ursusie – między 1952 a 1977 rokiem samodzielnym mieście – nie była połączona
w 1989 roku żadnym autobusem pośpiesznym. Problem niedostatecznego skomunikowania Ursusa z centrum stolicy rozwiązywany jest właściwie do dzisiaj. Z przyczyn
politycznych nie widać na planie z 1989 roku kolejowej bocznicy, łączącej szlak Warszawa–Radom ze Stacją Postojowo-Techniczną na Kabatach (tzn. elektrowozownią
i zapleczem techniczno-remontowym metra), mimo że precyzyjnie odwzorowana
została trasa bocznicy do Huty Warszawa; połączenie torów w tunelach podziemnych z naziemną siecią kolejową nabrałoby strategicznego znaczenia podczas konfliktu zbrojnego (Układ Warszawski vs Zachód). Natomiast linie podmiejskie jedynie
na Pradze, w Warszawie prawobrzeżnej, mają przystanki początkowe położone
nieperyferyjnie (Dworzec Wschodni; plac Leńskiego, obecnie plac Hallera). Naonczas
suburbanizacja jest w Polsce jeszcze ideą obcą, a komunikacja z miasteczkami satelitarnymi – cedowana na kolej i „pekaesy” (osobne przedsiębiorstwo – Państwowa
Komunikacja Samochodowa). Im bliżej centrum, tym sieć połączeń gęstsza.
Niemniej jednak na planie komunikacji miejskiej z 1989 roku staje się już w pełni
widoczne zrealizowanie w dobie Polski Ludowej koncepcji miasta osiedlowego, to
jest rozbicie „burżuazyjnej” jedności i spójności śródmieścia, pielęgnowanej przez
miasta na Zachodzie (zob. Wallis 1979: 18–31). Co prawda, Trasa Toruńska (dziś część
ekspresowej obwodnicy Warszawy), inwestycja mająca w północnej części miasta
odciążyć Trasę Łazienkowską, oddaną do użytku 22 lipca 1974 roku, urywa się nagle
przy pętli tramwajowej Annopol – jako że w stanie wojennym przerwano prace budowlane (wznowiono je już po przełomie), ale przez to widoczne stają się również
pokaźne „rezerwy” pod nową zabudowę – to eldorado developerów znane będzie
w Warszawie doby prywatyzacji i reprywatyzacji jako Białołęka. Przestrzenna organizacja warszawskiej społeczności przyswoiła wówczas wzór: segment (bliźniak
lub mieszkanie) na przedmieściu plus dojazdy samochodem (zob. Le Corbusier 2017:
177), co zakrawało na naśladowanie Ameryki w kapitalizmie, najczęściej bez kapitału.
Tymczasem na planie z 1989 roku nazwa przyszłej dzielnicy Białołęka zapisana jest
mniejszą czcionką pomiędzy członami nazwy „Praga Północ”. W tym świetle nie dziwi
to, że nazwa drugiej starej, rozległej dzielnicy w prawobrzeżnej Warszawie graficznie
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umieszczona została w dzisiejszym Wawrze, a więc tam, gdzie system komunikacji
zbiorowej rzednie. Długo po decentralizacji struktury samorządowej i dzielnicowej,
przeprowadzonej w latach 90., sprawy mają się tam podobnie.
To opowiedziawszy, można wrócić do kwestii kardynalnych, zarysowanych we
wstępie. Dzieje idei graficznego odwzorowania terenu są długie i bogate, ale to
w XX wieku – co też poświadcza literatura poświęcona zagadnieniu mapy, zarówno
jako narzędzia kartograficznego, jak i społecznego artefaktu, której cząstkę tutaj
przywołano (Schlögel 2009; Black 1997) – szczególnej intensyfikacji uległy procesy
uprzestrzennienia poznania. Zwłaszcza wobec nowoczesnej dominacji ośrodków
miejskich i wielkich aglomeracji, poglądowość stopniowo stawała się nieodłącznym
elementem wizualizacji, konceptualizacji i rozumienia licznych zjawisk i procesów ze
zróżnicowanych dziedzin życia. W rezultacie tych procesów w obecnym stuleciu rozmaite mapy i schematy, takie jak transit maps, są utożsamiane z poznaniem danej
przestrzeni. Ma ono jednakże swoje ograniczenia. Abstrahując od tego, że szeroko
pojęte nauki o kulturze przyczyniają się do metaforyzowania praktyk kartograficznych,
jednocześnie mają wymierne zasługi w refleksyjnym odsłanianiu tych poznawczych
ograniczeń (Piotrowski 2010). To, że mapy i plany zaliczają się do narracji będących
interpretacjami (Galik 2018), nie jest jedynie retoryczną figurą sformułowaną pod
przemożnym wpływem dziedzictwa postmodernizmu, ale przede wszystkim tezą
o istotnym potencjale krytycznym. W tym artykule zostało to okazane na przykładzie Warszawy, gdzie na mapowaniu przestrzeni miejskiej i transportu publicznego
w wyjątkowy sposób zaważyły historia i polityka.
Czy to za sanacji, gdy snuto ambitne, daleko wybiegające w przyszłość plany modernizacji polskiej stolicy, czy w Polsce Ludowej, gdy miasto to w warunkach gospodarki
planowo mozolnie dźwigano z gruzów, masowy z istoty charakter planów komunikacji miejskiej (por. Ovenden 2015), w różnych formach zastępczych, czyli substytutów
map na miarę londyńskiego dzieła Becka, wykorzystywany był w celu oddziaływania
publicznego. Co najwyżej zmieniają się niedostatki, kompleksy i wyobrażenia o tym, co
słuszne w planowaniu miasta (np. spór o wyższość transportu szynowego bądź autobusowego i jego miejsce w śródmieściu) skrywane pod woalem tego, co mapy jawnie
pokazują. W tej perspektywie okoliczność, że współczesna Warszawa wciąż nie ma
jednolitego planu komunikacji, planu z prawdziwego zdarzenia, każe myśleć o braku
dobrej mediacji między miastem jako projektem urbanistycznym i projekcją władzy
urzędników, mającą podstawę w komunikacji społecznej (zob. de Certeau 2008), a komunikacją miejską rozumianą „twardo”, realistycznie – jako sfera infrastrukturalna,
technologiczna i organizacyjna. Czynnik propagandowy przestał odgrywać rolę, ale
nowe, oryginalne i politycznie neutralne sposoby mapowania dla pasażerów najprostszej drogi do celu i komunikowania cech stołecznego systemu transportu widać nie są
jeszcze gotowe. Całkiem prawdopodobne, że jest to stan nieśmiałości, z której Warszawę wyrwie dopiero uruchomienie trzeciej lub nawet czwartej linii metra.
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Plany i mapy dezaktualizują się, ale niektóre wizje rozwoju miejskiego i towarzyszące im kontrowersje powracają, nierzadko w zaskakujących momentach i oprawach.
Zobaczenie następstw tych idei w formie obrazu, więc poprzez zmapowanie, bywa
bardziej pouczające od polemiki w dyskursach. Dość powiedzieć, że w 2018 roku
Janusz Korwin-Mikke, jako kandydat na prezydenta stolicy, z pochwały autobusów
próbował uczynić świeżą sensację: „Tramwaj to sobie może jeździć do Piaseczna czy
na Młociny, a nie być zawalidrogą w centrum” (Dybalski 2018).
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Streszczenie
W Warszawie brakuje jednej generalnej mapy środków transportu publicznego o łatwo rozpoznawalnej formie graficznej. Prezentujący podejście kulturoznawcze i historyczno-kulturowe
artykuł służy przyjrzeniu się współczesnym substytutom takiego schematu, jak również zawiera
analizę dwóch dwudziestowiecznych przypadków publicznego wykorzystania planów miasta
jako map sieci komunikacji zbiorczej. Ponieważ, jak dowodzi autor, są to praktyki chwalenia się
sukcesami w modernizacji stolicy, a zarazem ukrywające mankamenty i kompleksy (zwłaszcza
brak kilku linii metra), ich analiza tworzy pretekst do refleksji nad przestrzennym i infrastrukturalnym rozwojem miasta, m.in. w kontekście dziedzictwa modernizmu i zapoznanej krytyki
transportu spalinowego w Karcie Ateńskiej.
Słowa klucze: mapa, miasto, przestrzeń, Warszawa, refleksja kulturoznawcza i historyczno-kulturowa

Summary
Warsaw lacks a single general transit map with an easily recognizable graphic form. The article,
presenting a cultural and historical approach to the issue, points out contemporary substitutes
for such a scheme and analyzes two twentieth-century cases of the public use of city plans as
maps of public transport networks. Since these are practices of boasting of successes in modernizing the capital city while its shortcomings are concealed, the analysis provides a pretext
for reflecting on the city’s spatial and infrastructural development. The argument runs in the
context of the legacy of modernism, the Athens Charter and critique of motor transport in cities.
Keywords: map, city, space, Warsaw, reflection on culture and culture in historical aspect
Translated by Author
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Etnografia w skale: mapy
topograficzne a doświadczenie
wspinaczki
Ethnography in rocks: topographic
maps and the experience of climbing

Wstęp
Rozważania na temat praktyk cielesnych należą do tematów, z którymi współcześni
etnografowie mierzą się coraz chętniej i częściej. Dlatego okiem etnografa przyjrzę
się szczególnej formie takiej praktyki – wspinaczce. Interesuje mnie wspinaczkowe
doświadczenie oraz specyficzny proces przekładu i wytwarzania wiedzy. Zastanawiam się, jak mapa topograficzna, we wspinaczkowym żargonie zwana potocznie
„topo”, jest w trakcie wspinaczki przekładana na ucieleśnione i wielozmysłowe doświadczenie obcowania z żywą skałą. Punktem wyjściowym dla tej refleksji jest
zatem problem mapy topograficznej i związanej z nią wiedzy zestawionej z realnym doświadczeniem reprezentowanego świata. W wyniku tej konfrontacji, wśród
wspinaczy dochodzi do gwałtownej epistemologicznej oraz ontologicznej ekspansji.
Zjawisko to omówię na przykładzie problemu kinestetycznej estetyzacji dróg wspinaczkowych, a następnie przejdę do kwestii związanych z doświadczeniem wspinaczkowego habitusu oraz umiejętnym poruszaniem się – lub jego równie umiejętnym zaniechaniem – w środowisku skalnym. Uważam, że elementy te stanowią
swoiste kontinuum doświadczenia wspinania, są, można rzec, jego istotą: wspinanie
to transformacja wiedzy i doświadczenia, konfrontacja pozornie redukcyjnej i okulocentrycznej reprezentacji świata zawartej na mapie z wielozmysłowym i angażującym doświadczeniem bycia w świecie.
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Topo to najogólniej mapa drogi wspinaczkowej, dla wielu to także pierwsza forma
wiedzy o danej drodze. Na topo wspinacz znajdzie informacje o czekających go trudnościach i rodzajach formacji, które będzie musiał pokonać. Jednakże topo to również
skała poddana obiektywizacji, to zbiór zakodowanych informacji, doświadczeń oraz
wiedzy wytwarzanej przez wcześniejsze generacje wspinaczy. Jak zauważają Hayden
Lorimer i Katrin Lund (2003), błędem jest zatem założenie, że ta wiedza jest odcieleśniona i złożona z „obiektywnych” faktów. Mapy nie są abstrakcyjnymi przedstawieniami przyrody, a reprezentacjami złożonych społecznych praktyk przestrzennych.
Skały i góry od dawna uwodzą aurą grozy, a ich zdobywanie daje poczucie pokonania czegoś, choćby własnych ograniczeń obnażanych przez surowość górskiego
krajobrazu (Kolbuszewski 2020). Wspinaczka to także forma transgresyjnego doświadczenia, to balansowanie między światem kultury a tym światem, który wydawałoby
się znajduje się poza nim. Jak zauważa Marek Pacukiewicz (2012), wspinaczka odsłania przed wspinaczami ontologiczną grań, po której biegnie granica między tym, co
kulturowe, a tym, co naturalne. Akt wspinania to więc umiejętne poruszanie się po tej
granicy, to doświadczenie „żywych gór” i wsłuchanie się w ich język (Shepherd 2011).
W tym sensie wspinacze przypominają szamanów, którzy, pogrążeni we wspinaczkowym transie, dotykają i słuchają skały przed osadzaniem w niej sprzętu do asekuracji (krucha czy lita?) oraz wykonują szereg innych rytualno-magicznych działań, by
droga, żargonowo mówiąc, „puściła”1. Wspinaczka jest więc doświadczeniem, które
opiera się na wyszkolonym operowaniu ciałem w przestrzeni dostępnej jedynie dla
wąskiego grona. Poprzez wielozmysłowe zaangażowanie wspinacza, wspinaczka jest
epistemologicznym aktem, w którym ciało poznaje drogę, na którą składają się nie
tylko graficzne symbole, ale także faktura skały, jej wilgotność, kształt, zapach, temperatura, specyfika stopni oraz chwytów, właściwa sekwencja ruchów oraz współpraca
i zaufanie do osoby asekurującej. Wspinaczka to zatem cielesny, emocjonalny i na swój
sposób fenomenologiczny stan określany w żargonie jako „beta”, właściwa sekwencja
ruchów, dzięki której w najprostszy sposób wspinacz pokonuje kolejne metry skały.
Moje pytania zatem brzmią: jak wytwarzana jest warstwa wiedzy i doświadczenia
określana tym mianem; jak wygląda tranzycja z wiedzy pierwszej, wydawałoby się
zobiektywizowanej, ku subiektywnej wiedzy beta?
Ciało i skała
Etnograf stale zapoznaje się z mapami, szczególnie lokalnymi, wyrysowanymi przez lokalnie „profesjonalnych” kartografów, ludzi, którzy, jak zauważa Tim Ingold (1993, 2000),
„zamieszkują” (dwell) lokalny krajobraz. Zamieszkiwanie to aktywne i wielozmysłowe
1

Podczas badań zauważyłem, że wielu wspinaczy ma swoje drobne rytuały: kolejność zakładania sprzętu,
zakładana butów (najpierw prawy lub lewy), dotykanie skał w drodze pod ścianę, sposób mocowania
sprzętu do uprzęży, nacieranie dłoni magnezją – to tylko nieliczne przykłady.
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Fot. 1.
Widzialna droga; Sokoliki, 2020 r.

zaangażowanie i równoczesne wytwarzanie przestrzeni przy pomocy określnych działań i dziedziczonych umiejętności (Ingold 2000: 5). Świadomość użytkownika danej
przestrzeni rodzi się wiec na styku jednostkowego i społecznego zaangażowania,
percepcji i pojmowania krajobrazu, jego historyczności, mapowania i odnajdowania
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w nim właściwych dróg – tych fizycznych, jak i mentalnych. Przestrzeń zamieszkiwana
to przestrzeń praktykowana i dziedziczona, a krajobraz „jest ustanawiany jako trwały
zapis, a także świadectwo życia i pracy minionych generacji, które zamieszkiwały go
i tym sposobem pozostawiły w nim swoje ślady” (Ingold 1993: 152).
Podobnie jak Ingold postrzega zamieszkiwanie krajobrazu, tak ja postrzegam
wspinaczkę. Wspinacz musi drogę „zamieszkać” dzięki wiedzy i umiejętnościom
wypracowanym przez poprzednie generacje. Wspinając się wspinacz przekształca
bierną „naturę” w „środowisko” zupełnie tak, jak chce Ingold, czyli poprzez interakcję
z przestrzenią. Jednakże krajobrazy, tak jak drogi wspinaczkowe, to księgi pamięci,
a mapy topograficzne to symboliczne reprezentacje wiedzy kumulowanej przez kolejne generacje wspinaczy. Drogi, szczególnie w górach, mają swoich pionierów, od
nazwisk których często nadaje im się nazwę. Wiedza pozostawiona po tysiącach
wspinaczy jest czytelna w skale – drogę, szczególnie w skałkach, dosłownie widać,
gdyż wyznaczają ją metalowe elementy do asekuracji2 (ringi, spity, haki) lub ślady po
magnezji, a także czuć, gdyż poszczególne chwyty dotykane przez kolejne generacje
wspinaczy zostały wygładzone.
Wspinaczka jest aktem wymagającym także specyficznej dyspozycji cielesnej, którą
za Kirsten Hastrup (2018) określam mianem „świadomości mięśniowej” (muscular
consciousness). Wiedza o świecie to, jak głosi Hastrup, rezultat procesu rozumienia,
u podstaw którego leży ciało i jego zaangażowanie w świat. „Wiedzieć” to znaczy
stawać się człowiekiem poprzez zaangażowanie w świat i poprzez zasiedlanie go
ciałem. Wiedza jest więc kinestetyczna – wywodzi się z ruchu, przemieszczania się
w czasie i przestrzeni. Tak jak czynią to badani przez Hastrup arktyczni myśliwi, tak
też działają w ruchu wspinacze, których relacja ze skałą wyłania się z angażującego
kinestetycznego aktu wymuszającego specyficzną świadomość ciała. Świadomość
mięśniowa to więc aktywna odpowiedź na zastane warunki fizyczne, przestrzenne
i wreszcie historyczne. Hastrup bowiem pojmuje naturę „jako przestrzeń historyczną”,
a więc zamykaną w kategoriach takich jak geografia, krajobraz, ruch i historia właśnie
(1994). Jednakże wyraźniej niż Ingold akcentuje ona rolę teraźniejszości i przyszłości. „Wiedzieć” bowiem, to nie tylko czerpać z i reagować na przeszłość, ale przede
wszystkim umieć działać teraz i prognozować przyszłość. Taką sztukę Hastrup określa
mianem „przywidywania” (forecasting) (2018: 122–124) i definiuje ją jako uważną obserwację i zdroworozsądkowe wnioskowanie, na bazie których ludzie podejmują działania oraz wytwarzają relacje z pozaludzkimi agentami. We wspinaczce reagowanie

2

Drogi dzielą się na ubezpieczone (sportowe) i przeznaczone do wspinaczki tradycyjnej, bazującej na
tzw. asekuracji własnej. Te pierwsze są „obite”, czyli rozmieszczono na nich metalowe punkty, do których wspinacz wpina tzw. ekspres, a następnie do ekspresu wpina linę. Ubezpieczone drogi uważane
są za bezpieczniejsze. Drogi przeznaczone do własnej asekuracji wymagają umiejętnego osadzania
sprzętu do asekuracji – kości, „friendów” itp. – do których następnie wpina się ekspresy i linę. W razie
odpadnięcia wspinacza od ściany, źle założona asekuracja może wypaść ze szczelin.
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i wnioskowanie są kluczowe – wspinacz musi wnioskować o przebiegu drogi i wykonywać operacje przenoszącego go niejako w przyszłość. Jest to więc wielozmysłowy
proces nabywania oraz egzekwowania określonych umiejętności i wiedzy, który Hastrup określa mianem enskilment (2018: 118). Na ten proces składają się wieloletni
trening i doświadczenie wspinacza, ale także jego wnikliwa umiejętność przekładania
mapy topograficznej na sytuację zastaną w skale. Chwile, w których wspinacz – jak
się mówi w środowisku – „wstawia się w drogę”, to „surowe momenty” (raw moments), czyli „stopnie wiedzy oraz przeżywane narracje (…) naładowane emocjami.
(…) Surowe momenty odzierają nas z konceptualnych sądów i przenoszą w kierunku
czystego doświadczenia” (Hastrup 2010: 204). Ten właśnie moment uważam za etnograficznie gęsty.
Nieliczne, ale inspirujące przykłady badań wśród wspinaczy, potwierdzają moje
rozumowanie. Myślę tu o etnograficznych badaniach opartych na obserwacji i cielesnym uczestnictwie, autorstwa Andre Goodricha (2004) oraz Jana Dutkiewicza (2015).
Goodrich zadaje pytania o to, jak ciało wie, gdzie jest i jak powinno działać w danych
warunkach. W poszukiwaniu odpowiedzi wspinaczowi ma pomagać umiejętność rozpoznawania cech skały i dopasowywania do niej typów ruchu oraz „pamięć topokinestetyczna” (topokinesthetic memory) (2004: 30) – symulacja możliwych rozwiązań
i dostępnych ścieżek w skale produkowana in situ. Goodrich odrzuca więc graficzne
i mentalne reprezentacje dróg wspinaczkowych, uznając je za przeszkodę w budowaniu dynamicznej relacji między wspinaczami a światem zewnętrznym. Jest to więc
propozycja w pewien sposób ahistoryczna.
Dutkiewicz również osadza swoje badanie w haptycznym i sensorycznym świecie (2015: 26–28). Wspinaczkę, w odróżnieniu od Goodricha, traktuje jednak jako złożoną praktykę społeczną i przestrzenną, której efektem jest nauka posługiwania się
ciałem i jego szczególna świadomość – „wspinaczkowy habitus” (climbing habitus)
(2015: 25–26). Wspinaczka to więc relacja zawiązująca się między ciałem a obiektem,
jednakże jest ona osadzona w świcie lokalnych wspinaczkowych wartości, w opowieściach i społecznych wymiarach tej praktyki – ma, podobnie jak drogi, swoją lokalną
historię i dziedzictwo.
Wspinaczka, jak zauważają Penelope Rossiter (2007) i Sally Ann Ness (2011), to
również interakcja pomiędzy człowiekiem a nieożywionymi agentami – krajobrazem
i skałą. Ness odkrywa, jak poprzez bouldering (wspinaczka niewymagająca liny) wspinacze konstytuują relacje z „kultowym” krajobrazem parku Yosemite. Rossiter zaś
głosi, że akt wspinaczki to negocjacja wikłająca przynajmniej trzech agentów – skałę,
technologię oraz wspinacza. To dzięki tej interakcji urwiska stają się urwiskami, a pokonujący je ludzie wspinaczami (2007: 293). Jest to więc proces konstytuujący samo
pojęcie skały i tożsamość wspinacza, jednakże, jak twierdzi Rossiter, to także dialog
z niematerialnym bytem, podczas którego zaciera się granica między podmiotem-użytkownikiem a używanym obiektem.
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Ciało i metoda
Po pierwszych rozmowach ze wspinaczami zauważyłem, że próbowałem rozmawiać o fenomenach, które nie mieszczą się w porządku językowym. Język zawodził
podczas wyrażania emocji związanymi z wysokością, trudnościami technicznymi,
sposobami trzymania chwytów oraz barierami psychicznymi i fizycznymi, z którymi
wspinacz musi się zmierzyć. Nie oznacza to jednak, że porzuciłem klasyczne metody
pracy etnograficznej, takie jak wywiady czy obserwacje. Były one dla mnie cennymi
źródłami wiedzy, bez których nie sposób przecież tworzyć etnografii. Prowadziłem
zatem rozmowy ze wspinaczami i instruktorami, obserwowałem ich metody pracy,
a także proces przyswajania umiejętności poruszania się w skale. W większości treść
wywiadów i wnioski z obserwacji streściłem w notatkach terenowych. Nagrałem
tylko nieliczne wywiady, gdyż świat, który badałem, był nieustannie w ruchu – nie
było więc mowy na dogodną przerwę na wywiad. Zresztą, choć ciągle cenny, wywiad
nie wydaje mi się najtrafniejszą strategią pozyskiwania danych w tak nakreślonym
terenie badań. Szybko bowiem pojąłem, że taka etnografia będzie przede wszystkim
bazowała na partycypacji, zaangażowaniu i doświadczeniu, będzie cieleśniona i rejestrowana przy pomocy ciała zaangażowanego w badany świat. Będzie zatem – do
pewnego stopnia – autoetnograficzna, choć zawsze wynikająca z bliskiej i unikalnej
interakcji z drugim człowiekiem, partnerem, z którym łączyła mnie lina i łączyć musiało zaufanie oraz poczucie współzależności.
Z pomocą przyszła mi „gęsta partycypacja” (thick participation), a więc metodologia zaproponowana przez Jaidę Kim Samudrę (2008), choć podobne sposoby prowadzenia badań znane są ze szkoły antropologii fenomenologicznej i socjologii sportu.
Samudra, badając adeptów sztuki walki silat, pytała: jak badać doznania i praktyki
cielesne, które wymykają się językowej ekspresji? Swoją propozycję wywodzi więc ze
studiów nad „kulturami ruchu” (kinesthetic cultures) (2008: 666), u podstaw których
leży fenomenologiczna refleksja nad wiedzą płynącą z doświadczenia, ciała oraz jego
społecznego ugruntowania. Gęsta partycypacja to próba przełamania Kartezjańskich
modeli poznania, to metoda poznawania i wytwarzania wiedzy, która, zanim jeszcze
zostanie zamieniona w tekst, kumuluje się w ciele badacza. Tak jak Geertzowski opis
gęsty, gęsta partycypacja skupia się na detalu, jednakże, jak zauważa Samudra, nie
aspiruje do jego tłumaczenia – nastawiona jest na podzielanie cielesnych i społecznych doświadczeń.
Jednakże należy zastanowić się nad rzeczą badawczo praktyczną – jak przełożyć
zebrany (doświadczony?) materiał na język naukowej analizy? Doświadczenia cielesne,
jak zauważa przecież Samudra, wykraczają często poza możliwości aparatu językowo-pojęciowego. Badaczka mówi więc o „tłumaczeniu doświadczenia” (2008: 668),
choć użycie pojęcia „tłumaczenia” to jednak zwrot ku Geertzowi. Samurda rozwiązuje
ten paradoks, choć w moim odczuciu nieskutecznie, poprzez wprowadzenie do analizy
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materiału szeregu „taktyk” (2008: 668–677) ukierunkowanych na rozpoznanie i zrozumienie konkretnych problemów. Podążając za definicją taktyk zaproponowaną przez
Michela de Certeau (1984), dokonuje próby przełożenia partycypacyjnego zrozumienia (participatory understanding) wytwarzanego jeszcze w czasie pracy w terenie
na dostępne kategorie poznawcze i narracyjne struktury języka – tego, co możliwe
jest do powiedzenia, czego powiedzieć się nie da, a także czego powiedzieć się nie
powinno o świecie, który badała.
Samudrze nie udało się skutecznie zdystansować wobec translatorycznych i interpretacyjnych praktyk znanych z Geertzowskiego opisu. Uważam jednak, że jej propozycja przenosi debatę o antropologicznej epistemologii na nowy poziom. Podejście,
w którym badacz i jego ciało stanowią aparaturę rejestrującą, a zarazem także wytwarzającą wiedzę, choć powtarza wcześniejsze ustalenia chociażby Kirsten Hastrup
(2008), nie było w tak pogłębiony sposób „testowane” w dziedzinie tak wyraźnie opartej na ciele i sposobach posługiwania się nim jak kulturowe ekspresje oparte na ruchu.
Podobnie jak Samudra skupiam się na procesie dochodzenia do wiedzy wyłaniającej się z ucieleśnionego doświadczenia. Uczyłem się więc wspinaczki tak, jak robią
to wspinacze, dzieliłem z nimi wspólne doświadczenia. Trening i nauka pozwoliły mi
wypracować pewien habitus wspinaczkowy, który następnie wykorzystałem podczas serii wyjazdów szkoleniowych i wspinaczkowych w Górach Sokolich (dwa wyjazdy – sierpień i październik 2020) i w Tatrach (dwa wyjazdy, wrzesień 2019 i 2020).
Na te z pozoru różne obszary, uwiedziony być może sentymentem do Polskiego
Atlasu Etnograficznego, spoglądam jak na swoiste regiony etnograficzne. Są to bowiem regiony granitu, gdzie jego specyfika dyktuje wspinaczkowe warunki i style
pokonywania dróg.
W Górach Sokolich, zwanych Sokolikami, uczestniczyłem w zorganizowanych
szkoleniach w zakresie wspinaczki skałkowej oraz wspinaczki z użyciem własnej asekuracji. Wybór Sokolików jest poniekąd oczywisty. Tak jak Ness (2011) umiejscawia
swoją etnografię w globalnie „kultowym” Yosemite, tak ja wybrałem lokalnie „kultowe”
Sokoliki – miejsce, w którym należy bywać, gdzie zaczynali Wanda Rutkiewicz, Wojciech Kurtyka i Krzysztof Wielicki (Kajca 2019). Z podobnego powodu wspinałem się
w „kultowych” Tatrach na Łomnicę i Gerlacha – dwukrotnie z tym samym partnerem,
Kacprem, ratownikiem TOPR. Te dwa przejścia traktuję jako rozwinięcie idei „etnograficznego autostopu” (ethnographic hitchhiking) (Malla, Kholina, Jäntti 2017), u podstaw
której leży założenie, iż poprzez poruszanie się, ludzie wytwarzają szczególne porządki
wiedzy oraz relacje między sobą i ze środowiskiem (de Certeau 1984; Ingold 2011).
W ten sposób doświadczają i uczą się nawigowania w konkretnych przestrzeniach
oraz ustanawiają relacje między własnymi ciałami i krajobrazem. Poruszanie się jest
więc eksploracją i poznawczym aktem splatającym ciało, czas i przestrzeń (Edensor
2010). Wychodzę z założenia, że tak badający etnograf aktywnie zanurza się w określonej sytuacji społecznej (wspinaczce), a także, poprzez ruch, praktyki i dzielenie
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przestrzeni, uzyskuje dostęp do intersubiektywnej warstwy doświadczenia drugiego
człowieka – partnera wspinaczkowego.
Kinestetyczna estetyka
Pozornie topo reprezentuje Ingoldowski model biernej „natury”, a więc oddaje obiektywny i materialny świat przyrodniczy. Jednakże, gdy wrócić do rozważań Lorimer
i Lund (2003), zobrazowanej skały nie można rozpatrywać w tak zobiektywizowanych
kategoriach. Topo jest bowiem konkretyzacją wiedzy gromadzonej przez kolejne generacje wspinaczy, którą można uznać za wspinaczkowy konsensus, a więc wytworzonej poprzez interakcję między wspinaczami i pozaludzkim podmiotem, jakim jest
skała. Droga wiodąca przez skałę jest tym konsensusem, a jej przebieg to wypadkowa
kumulujących się interakcji oraz doświadczeń przekazywanych i praktykowanych
przez kolejne generacje. Oto jak Julia, znakomita wspinaczka i instruktorka, opowiadała o wytyczaniu dróg:
Drogi powstają w zamyśle ich autorów. W popularnych regionach jest mało miejsca
na nowe drogi, ale zdarzają się tacy, którzy dostrzegą potencjał i oczyszczą kawałek
skały. O, tutaj mogłaby być poprowadzona fajna droga. Zaczynają od przygotowania
skały, od oczyszczenia jej z roślinności i kruszyzny. Następnie budują stanowisko, żeby
można było testowo taką drogę przejść, czy ona faktycznie jest warta tego żeby inwestować w nią. Teraz jest tak, że jest oddzielna grupa osób, którzy nazywają się ekiperami i są prowadzone kursy na ekiperów, ale kiedyś każdy wspinacz mógł sobie obić
drogę. Ci wspinacze starsi datą są jakby od razu z góry traktowani jako ekiperzy. No to
zaopatrzają się w sprzęt, który im jest potrzebny do obicia, jakieś stanowisko, punkty
asekuracyjne, jak ich stać, w to w ringi, a jak mają mniejszy budżet, to w spity no i obijają.
I prowadzą ją, wtedy jest otwarta dla ludzi i zgłasza się ją, w zależności od tego, jaki to
jest rejon, to kustosza rejonu i on wtedy powie autorowi przewodnika, żeby ją umieścił
w następnym wydaniu (w. 10).

Drogę należy zatem rozumieć jako generacyjną trajektorię ruchu wyrastającą z kulturowych uwarunkowań i społecznych praktyk cielesnych. Sądzę więc, że topo należy
rozumieć jako przedstawienie Ingoldowskiego „środowiska” – obszaru aktywności
i interakcji zachodzących między ożywionymi i nieożywionymi podmiotami, między
przestrzenią a jej użytkownikami.
Na poziome etnograficznym problem ten uwidacznia się, gdy mowa o estetyce
dróg wspinaczkowych. Wielokrotnie słyszałem o drogach, które są „ładne” i „brzydkie”, o „ładnym” i „brzydkim” wspinaniu, a nawet o skałach i górach, które wyróżniają
się swoją estetyką. O estetyce danej drogi można było wnioskować już na poziomie
analizy jej mapy topograficznej, choć to zawsze doświadczenie drogi było źródłem
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doznań estetycznych. Podczas rozmów z trenerami i partnerami wspinaczkowymi
wracałem więc do pytania: co to znaczy, że droga jest ładna?
Podczas drugiego wyjazdu w Sokoliki instruktor Marek spieszył na spotkanie
Polskiego Związku Alpinizmu dotyczące egzaminu dla kandydatów na kurs instruktorski wspinaczki skałkowej3. Tego dnia trenowaliśmy w Rudawach Janowickich pod
tzw. Piecem. Szybkim krokiem wracaliśmy na parking – Marek poprosił mnie, bym go
podwiózł. W drodze rozmawialiśmy o wspinaczce i lokalnych skałkach. Marek zaczął
opowiadać o tzw. Fajce, skale, która jego zdaniem oferowała „ładne wspinanie i ładne
drogi”. Dlaczego te drogi są ładne? – zapytałem. Marek odpowiedział:
– To jest ładna skała, ładna ściana, drogi z prostą linią, drogi logiczne. Nie kluczysz tam
raz w prawą, a raz w lewą.
– Ale co oznacza, że droga jest ładna i logiczna?
– Eeee, no wiesz, ładna jest, fajne wspinanie. Hmm…(Marek wykonał kilka ruchów rękoma] (rozmowa spisana w notatkach).

Marek, jak mi się wówczas zdawało, nie umiał odpowiedzieć na tak zadane pytanie.
Jednakże, gdy wróciłem do tego problemu wieczorem przy ognisku, zrozumiałem, że
odpowiedź Marka była znacząca:
– Co to jest ładna droga? Pierwszy odezwał się Kuba.
– No po prostej drodze idzie, wiesz, tak jest ukształtowana przez naturę. Jak kluczysz,
to jakbyś oszukiwał naturę, jakbyś ją obchodził. Dlatego tak cenione są diretissimy.
Potem wtrącił się Adaś.
– Wiesz co, mi się wydaje, że ładna droga to jest ta, którą doświadczasz jako ładną.
To subiektywna sprawa.
Na koniec Olaf – drugi instruktor – dodał:
– Droga bez parchów, bez trawek, krzaków, wiesz, taka czysta.
– Ale w linii prostej?
– No wiesz…może i tak, ale…(rozmowa spisana w notatkach).

Wróćmy do Marka. Wbrew moim wcześniejszym odczuciom, udzielił mi on wyczerpującej odpowiedzi. Nie uczynił tego jednak w sposób językowy. Estetyki drogi nie
da się bowiem wyrazić w kategoriach oferowanych przez aparat słowny. Estetyka

3

Przebieg egzaminu mogłem obserwować. W istocie jest to trzymające w napięciu widowisko dzielące
się na kilka aktów i wymagające od zdających niezwykłych umiejętności, pewności i obycia w skale.
Nierzadko też muszą oni wykazywać się nadzwyczajną odwagą i wielkim sercem, szczególnie podczas
pokonywania zadanej drogi mającej sprawdzić ich stopień zaawansowania technicznego i możliwości psychofizycznych. Nie trudno zgadnąć, że taka droga nigdy nie należy do łatwych, a sam egzamin
przypomina obrzęd przejścia.
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wspinaczkowa, a szczególnie jej doświadczenie, wywodzi się z innego porządku niż
opis i mowa. Jej korzeni należy szukać w języku ciała, w ciele doświadczającym, w ciele
w ruchu postawionym w specyficznej relacji do danej przestrzeni. To ruch i multisensoryczne poznanie wytwarzają wspinaczkowe doznania estetyczne. Na taką interpretację wskazują również niemalże mimowolne ruchy, które Marek wykonał, gdy
odpowiadał na zadane pytanie. To ciało odpowiadało, to ono chciało pokazać, jakie
ruchy są ładne. Widzę tu wyraźnie podobieństwa do materiału, a także jego ucieleśnionych źródeł, który w błyskotliwy sposób zaprezentowała Samudra (2008) interpretując praktykowanie silatu. Estetyka wspinaczki, tak jak estetyka ruchu w silacie,
wywodzą się z porządków kinestetycznych – to domeny rozpoznawalne i wyrażane
jedynie poprzez ruch oraz cielesne doświadczenie.
Linia prosta, a więc forma bez zbędnej ornamentyki, esencja i sedno doznania,
może być ceniona z przyczyn jawnie kulturowych – prosta to jasna, najszybsza, a zarazem na swój sposób najdoskonalsza. Jednakże głos Adasia, a także wyczuwalna
niepewność Olafa, otwierają pewną interpretacyjną furtkę – ładne drogi nie muszą
być proste, a diretissima nie jest uniwersalną manifestacją wspinaczkowego piękna.
Choć współczesny krajobraz wydaje się pozornie zdominowany przez linie proste, to
jego lokalne wymiary są poplątane, o czym przecież przekonywał Ingold odkrywając
głębię relacji między ludzkim umysłem a wytwarzaniem i praktykowaniem krajobrazu.
Wnioski płynące z prac – myślę to o Lines: a brief history (2007) i The life of lines
(2015) – są wymowne: życie, a także powiązane z nim działania i operacje w czasie
i przestrzeni, dalekie są od przyjmowania trajektorii wyznaczanej przez linię prostą.
Poruszanie się w krajobrazie, jak zauważa Ingold, jedynie pozornie odbywa się wzdłuż
wytyczonych linii, linia prosta nie jest też uniwersalną formą orientacji ani w czasie,
ani w zamieszkiwanej przestrzeni.
Podczas rozmowy z Łukaszem, trenerem wspinaczki na sztucznej ściance, poruszyłem temat prostych linii i estetyki dróg. Łukasz, po chwili namysłu, powiedział:
„Ładne drogi to są te, które chcesz powtarzać, których ruchy chcesz powtarzać" (rozmowa zapisana w notatkach).
Co dokładnie chciałbym powtarzać? Z pomocą przychodzi fragment etnografii
wytworzonej w drodze na zachodniej ścianie Gerlacha. Gerlach nie jest uważany za estetyczną górę oferującą ładne wspinanie. Co tam zatem znalazłem? Przede wszystkim
ocean granitu wyrastający pięćset metrów w górę. Kolosalna była góra i droga – „Samuhelov Komín” (UIAA V-4), a także nasze zdziwienie. Słowackie przewodniki taternickie głosiły, iż na drogę składa się 10 wyciągów5 pokonywanych w czasie 3,5–5 godzin.
Szybko jednak pojęliśmy, że topo nie tylko nie oddaje realnej sytuacji. Drogę, składającą
4

Skala wyceny trudności dróg Międzynarodowej Federacji Związków Alpinistycznych.

5

Jednostka łącząca punkt startowy ze stanowiskiem/punktem asekuracyjnym, do którego zmierza
wspinacz.
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Fot. 2.
Skalne stanowisko zjazdowe – niemy świadek historii; Sokoliki, 2020 r.

się z aż 17 wyciągów, pokonaliśmy w 6 godzin. Było więc dłużej i trudniej – uznaliśmy,
że wycena trudności na V w skali UIAA jest nieco zaniżona. Odnieśliśmy wrażenie,
że słowackie topo przygotowali autorzy znający drogę z zapośredniczonych relacji.
Opisana i wyrysowana na zdjęciu linia, tylko na chwilę pozwalała znaleźć się w jakiejś logiczności. Opis drogi korespondujący z naszym doświadczeniem znaleźliśmy
w legendarnym przewodniku autorstwa Witolda Paryskiego. Paryski pisze, że droga
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meandruje, że to teren z trudną nawigacją, biegnący przez różne formacje – kominy,
płyty, zacięcia i filary. Ciągle więc zmienialiśmy technikę wspinania, nieustannie operowaliśmy ciałem i umysłem, stale zakładaliśmy i zbieraliśmy asekurację i przeprowadzaliśmy operacje sprzętowe, które zapętlały nasze doświadczenie drogi i podważały
logikę istnienia prostych linii w tak nieprostym krajobrazie.
Zapętlające okazały się też cechy skały – jej faktura i temperatura – rano śliska
i lodowata, a potem już ciepła i pewniejsza. Raz byliśmy w serii kominów, a raz na
płytach, które nagle zmieniały się wąską ryskę idealną do klinowania pięści (technika
pokonywania niektórych rys). Nigdzie ani śladu po znanej ze wspinaczki skałkowej
magnezji, czasem tylko pordzewiałe haki – niemalże archeologiczne artefakty wspinaczkowe – przypominały o poprzednikach. Gdyby nie haki, można by odnieść wrażenie, że nie ma tu śladów człowieka. A jednak droga jest opisana w przewodnikach
i poddana pewnej obiektywizacji – ten skalny chaos został przez kogoś uporządkowany. Cały więc czas podążaliśmy po zawiłej nitce utkanej z ludzkiej myśli i percepcji,
choć pozornie żadnej myśli i ludzkiego spojrzenia tam nie było.
Nie ma tu więc prostej linii, choć jak mówił Kacper, „było to piękne tatrzańskie
wspinanie”. Był za to, jak podkreśla Goodrich (2004), nacisk na praktykę i doświadczenie, na odnajdywanie, wytwarzanie i odtwarzanie drogi w ruchu, w relacji do
skały oraz do interaktywnego środowiska. Jedną ze strategii opanowania środowiska
skalnego, a zarazem formą jego estetycznego doświadczenia, jest stan świadomości mięśniowej. Świadomość ta służy nie tylko do operowania w krajobrazie – to też
kulturowy filtr, w którym przydawane są mu walory estetyczne. Zatem ładna droga
to ta, którą wspinacz kinestetycznie rozumie i docenia, którą chce zamieszkać, do
której pragnie przyłożyć swój wielozmysłowy aparat poznawczy. To droga, z której
czerpie się przyjemność ruchu, ale także, jak zauważył Marek, oferująca lokalnie ujętą
logikę. To droga, w której wspinacz doświadcza logiki ruchu pozostawionej mu przez
wcześniejsze generacje, gdzie może nawiązać do dziedzictwa ukrytego w skale, do
wielogłosowej opowieści jaką jest skała z wiodącą przez nią drogą i jej wariantami.
Wracając do myśli K. Hastrup (2018) należy stwierdzić, że wiedza wspinacza to
efekt procesualnego zrozumienia i zaangażowania w świat, które odkrywają walory
estetyczne nieożywionego krajobrazu. Jednakże, w istocie estetyka wspinania to
ukłon w stronę wydawałoby się niewidzialnych minionych generacji wspinaczy, oddanie czci pionierom drogi, estetyzacja ludzkiej praktyki, emocji i doświadczenia pokoleń
wspinaczy. Estetyka jest więc emocją, a ładne wspinanie, to wspinanie emocjonalne,
wiedza kinestetyczna, do której chce się wracać. To też opowieść o subiektywnych
zmaganiach, jednakże postawionych w odniesieniu do dziedzictwa tych, którzy byli
tu przed nami, choćby pozostały po nich tylko zardzewiałe haki, wytarte chwyty
czy odbicia magnezji. To te subtelne znaki obecności rysują w krajobrazie nić wiodącą na szczyt, to one przypominają, że wciąż jesteśmy w kulturowej przestrzeni,
choć pokusą jest stwierdzenie, iż wspinaczka, szczególnie ta górska, jest wyjściem
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na chwilę poza ramę ludzkiego świata. Jednakże, jak przekonuje Marek Pacukiewicz
(2012), w istocie wspinacze poruszają się po grani ustanawiającej granicę między
ich jeszcze ludzkim światem a przestrzenią już pozaludzką. Te zmagania są zatem
same w sobie konstytuujące – określają granice fizycznych i psychicznych możliwości,
pokazują, gdzie i jak przebiega granica między światem człowieka a światem bezładnej natury. Ten ostatni zdaje zaczynać się tam, gdzie kończy się człowiek i jego
aktualne możliwości. Nie można więc rozpatrywać wspinaczki w sposób poniekąd
bez-historyczny, jak czyni to Goodrich (2004), uznając historyczne przedstawienia
dróg za obrazy odcinające ich nosicieli od doświadczenia in situ. Te obrazy to nie
tylko mapy przebiegu drogi, ale również reprezentacje zmagań człowieka o to, aby
grań, o której wspomina Pacukiewicz, przenosić dalej, wyżej i ku większym stromiznom, co w wymowny sposób obrazuje przecież gwałtowny rozwój skali trudności
pokonywanych dróg6. Dzięki tym historiom, jak zauważa Rossiter (2007), kolejne
urwiska nabywają kulturowego znaczenia, a pokonujący je ludzie stają się podmiotami-wspinaczami. Podążając za myślą Hastrup (1994) należy powiedzieć, że krajobraz to przestrzeń praktykowana oraz wyrastająca z historii i społecznej pamięci,
z praktyk oraz doświadczeń, których refleksy można znaleźć w skalnej masie. Wspinaczka jest więc formą odtwarzania historii – czasem wydawałoby się milczących
i zardzewiałych, jak haki, oraz wygładzonych, jak chwyty w skale – jednakże stale
na nowo odkrywanych i doświadczanych przez kolejne generacje wspinaczy, które
same przecież piszą własną historię.
Doświadczanie drogi: habitus, nie-aktywność, ruch
Wspinaczka to proces wypracowywania świadomości mięśniowych, które Łukasz Smyrski interpretuje jako emiczne sposoby poruszania się w krajobrazie (2018: 133–136).
Jak zauważa J. Dutkiewicz (2015), wspinanie jest również budowaniem pewnego
habitusu, a więc zaplecza społecznego. U Peirre`a Bourdieu habitus tworzy zespół
podzielanych i nabytych kompetencji, strategii i umiejętności stanowiących bazę do
poruszania się danym świecie. Habitus to domena aktywnie zaangażowanego ciała,
praktyczna wirtuozeria w operowaniu ciałem (Bourdieu 1977: 87). Habitus jest elastyczny, przez co obrana przez jednostkę strategia działania może ulec zmianie wraz
ze zmieniającymi się warunkami działania. Rzeczywiście, podczas prowadzonych
rozmów i w obserwowanych sytuacjach nie raz miałem wrażenie, że wspinaczkowy
habitus jest bardzo elastyczny. Oto fragment rozmowy Julią:
6

Popularna w Polsce tzw. Skala Kurtyki dobrze oddaje istotę problemu. Wojciech Kurtyka zaproponował
w latach 70. XX w. nowy system wyceny trudności dróg wspinaczkowych w skałach głównie wapiennych, ponieważ w lokalnym środowisku wspinaczkowym dojrzewało przekonanie, iż dostępny wówczas system wyceny – kończący się na stopniu VI (ekstremalnie trudno) – nie oddawał faktycznych
trudności pokonywanych przez kolejne i coraz lepsze generacje wspinaczy.
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Pamiętam ten moment, jak odkryłam, jak coś zrobić łatwiej i potem mam to zaplanowane. Ale jest tak, że na przykład, jak robiłam jakąś drogę kilka lat temu i miałam inny
styl i przeszłam ją w jakiś tam sposób, dzisiaj przechodzę ją ponownie i przechodzę ją
inaczej. Myślę sobie –zapamiętałam ją jak była trudniejsza, ona była naprawdę trzymająca trudność! Po czym idzie mój kolega i znajduje te chwyty, które ja znalazłam pięć
lat temu, których teraz nie potrzebowałam, więc nie szukałam ich, tylko szłam tak, jak
mi przyszło do głowy (w. 10).

Tak rozumiany habitus, korespondujący z Hastrupowskim enskilment, wprowadza
więc pewną elastyczność, ale także rutynowość działania. Wytwarzanie map topograficznych, podobnie jak nabywanie umiejętności i technik wspinania, w istocie mają
taki charakter, o czym słusznie przekonuje Dutkiewicz (2015). Habitualne są także te
działania, które nie wiążą się z aktem wspinaczki, a czasem wręcz ją uniemożliwiają.
Jak to możliwe?
Czekanie jest integralną częścią wspinaczki i wspinaczkowej etykiety. Choć przygodne, jest także swoistą umiejętnością. Czekać można na dobrą pogodę, ale też na
tę złą, która zmusza do odwrotu. Podczas sierpniowego wyjazdu w Sokoliki prognozy
(zwane potocznie wśród wspinaczy „meteo”) zapowiadały deszcze. Mimo to wyszliśmy
w teren. Otoczony drzewami i skoncentrowany na prawidłowym zakładaniu asekuracji
na „Grzybowych Ryskach”, przeoczyłem znaki nadchodzącej ulewy, która zaskoczyła
mnie przy przewiązywaniu się przez stanowisko, a więc w dość niebezpiecznym momencie. Instruktor wiedział, że nie lubię deszczu w górach. Zdaje się, że drażniło go
moje częste sprawdzanie prognoz, dlatego, gdy już zeszliśmy na dół, wygłosił, patrząc się na mnie: „Musicie zrozumieć, że jeśli chcecie się wspinać, to czasem będziecie
musieli też zmoknąć. To normalna część wspinania" (rozmowa spisana w notatkach).
Podczas drugiego wyjazdu w Sokoliki również przyszedł deszcz. O wspinaniu nie
było mowy – ćwiczyliśmy, zmarznięci i mokrzy, operacje sprzętowe na pniach drzew,
z których lała się woda. Zmieniliśmy pasmo – pojechaliśmy pod rudawski „Piec”, z nadzieją, że skalny okap ochronił skałę, lecz i tu było mokro. Uświadomiłem sobie, że brak
wspinania – paradoksalnie – może być też częścią doświadczenia wspinania, a braku
wspinaczki należy się uczyć. Czekanie jest więc konstytutywną częścią procesu wspinaczkowego poznania, podczas czekania przyswaja się różne formy wiedzy, studiuje
topo lub trenuje inne elementy. Czekanie to czas frustracji, często rozładowywanej
poprzez dostępne struktury narracyjne. Wspinacze, gdy czekają, snują opowieści
o czekaniu – jak choćby przy wieczornym ognisku, przy którym mieliśmy się ogrzać
i wysuszyć. Gdy spoglądam do notatek z tego wieczora, widzę streszczone historie
o czekaniu z dominującym motywem bez-ruchu. To opowieści o tym, kto, gdzie i jak
długo czekał w schronisku, kogo złapała w górach burza, a kogo powstrzymał deszcz
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czy lawinowa „trójka”7. Język zatem przychodzi tu z pomocą, narracja rozładowuje
napięcie, daje nadzieję na to, że czekanie nie jest aberracją i jednostkowym doświadczeniem pecha.
Czekać można także na tzw. warun. Pod tym żargonowym terminem, kryje się
multisensoryczny świat znaczeń, a także praktyka rozpoznawania optymalnych warunków wspinaczkowych. Dobry warun to zatem właściwe temperatura i wilgotność
powietrza, optymalne tarcie skały oraz nasłonecznienie. Dobry wspinacz umiejętnie
rozpoznaje dobry warun. Wspinacze zwracają uwagę na detale pozornie niewidoczne – a robią to poprzez uważną i umiejętną obserwację, zestawianie prognoz pogody z własnym i lokalnym doświadczeniem panujących warunków i poprzez – jakby
powiedziała Hastrup – wnioskowanie – forecasting. Są więc wspinacze podobni do
arktycznych myśliwych, którzy wiedzą, kiedy udać się na polowanie. Wpinacze wiedzą, kiedy są warunki na „upolowanie drogi”.
Ocena warunu to stały element dnia wspinacza. Rano można spotkać ludzi, którzy w umiejętny sposób dotykają płaszczyzn i skalnych krawędzi. Szukają zawilgoconych miejsc, niepewnych i śliskich chwytów i błota ukrytego w skalnych pęknięciach.
Sprawdzają, jak „skała trzyma”. Ten swoisty „rytuał palpacyjny” (mój termin) wydał mi
się szczególnie widowiskowy pod wymagającym „Nosem Żubra”. Dwóch wspinaczy
przyszło pod „Nos”, gdy my działaliśmy na drogach obok. Jeden z nich, podwieszony
na linie, starannie dotykał skały w kluczowych punktach, przyglądał się jej w milczeniu,
przesuwał dłoń wedle wskazówek tego, który stał na dole, by wreszcie wydać wyrok:
„Jest warun, stary, jest warun!” (sytuacja opisana w notatkach).
Umiejętnie rozpoznanie warunków jest więc sztuką. Jednakże sztuką jest także
nie-wspinanie. Zaniechanie próby to nie tylko praktyka eliminująca ryzyko, ale także
walka o rangę trofeum. Przejścia zakończone sukcesem są bowiem wykonywane
w tzw. stylu, co podkreślali wspinacze: „Kiedy przeszłam drogę? Kiedy przeszłam ją
w stylu. Nie liczę sobie wędek i AF-ów, tyko OS, Flashem albo RP" (w. 8).
Najwyżej ceniony w środowisku jest „OS” (on-sight), a więc pokonanie drogi bez
wcześniejszych prób i obserwacji innych wspinaczy. Gdy wspinacz powtórzy czyjąś
„betę”, uzyskuje tzw. Flash. Natomiast mianem „RP” (Red Point), określa się wejście
bez obciążania liny dopiero w którejś próbie (Donahue, Luebben 2017). Zaniechanie
wspinaczki i zachowanie czystego konta należy więc także do wspinaczkowego habitusu. Sam zresztą mogłem się o tym przekonać, gdy po deszczowym dniu i nocy
wstawiłem się w „Krwawą Rączkę”, drogę, z którą mam porachunki. Próba okazała
się frustrującą porażką. Gdy okazało się, że w kluczowym momencie wszystkie ryski i chwyty były mokre, wspinaczka w zasadzie straciła sens. Topo stało się jedynie
bezsensownie namalowaną linią, droga nie-drogą – skałą, której nie sposób było się
chwycić, która pociemniała od wilgoci i jakby ukryła się przed oczyma nań patrzących,
7

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego uważany za poważną przeszkodę w działalności górskiej.
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przed rękoma i stopami wspinaczy. Próżno było szukać nici ludzkiej logiki, wszystko
zmył deszcz. Skała została odarta z przydanego jej znaczenia, stała się jedynie biernym
obiektem, który będzie można ożywić dopiero, gdy wróci warun. Choć bez sukcesu,
to z otwartym nowym polem do refleksji, zjechałem na dół – ten surowy moment
uświadomił mi, że rytuał palpacyjny nie jest tylko pustą formą, a złożonym rozpoznaniem i wnioskowaniem. To chwila, w której nabyte doświadczenie i rozumienie
mówią wspinaczom, czy dziś jest szansa, by wrócić z trofeum, czy może lepiej zająć
się „zbieractwem” łatwiejszych dróg.
Są także aktywne sposoby czekania. Wielokrotnie słyszałem, że rozmówcy, szczególnie ci bardziej zaawansowani, czekali na konkretną drogę, wymagającą sprecyzowanego przygotowania fizycznego i mentalnego. Wiedzieli, że na przykład „Neuroleptyk”
(jezdna z dróg wspinaczkowych, którą musieli pokonać w sposób tradycyjny kandydaci na kurs instruktorski) kończy się trudnym wyjściem na płytę, uczyli się zakładać
asekurację w określonych typach punktów, ustawiając przy tym ciało w specyficzny
sposób – tak jak będą musieli to zrobić podczas przejścia drogi.
Czekać można w kolejce przy skale, szczególnie w pogodne dni weekendu. Czeka
się na początek drogi, na pierwszy kontakt ze skałą, który, jak opowiadała mi Julia,
jest niemal zawsze elektryzujący i badający jednocześnie. To kontakt, który otwiera
przepływ informacji, ustanawia początek relacji między wspinaczem a skałą. Podobnie czeka się na chwilę, gdy już będzie wiadomo, która z nici w skale jest nasza, jak
i dokąd wiedzie. Takie czekanie nabiera dramatycznego wymiaru w górach, o czym
opowiadał mi Kacper. Choć samo podejście do ściany bywa nużące, to wypełnione jest
myślami i oczekiwaniem na widok – jednocześnie olśniewający i onieśmielający – gdy
przed wspinaczem ściana odsłania oblicze. Gdy już w ścianie się jest i pokonuje się ją
dzięki wyuczonym technikom i strategiom działania, czeka się na tzw. crux, czyli najtrudniejsze miejsce stanowiące o wycenie drogi (Donahue, Luebben 2017).
W skałkach sprawa jest łatwiejsza – takie miejsca najczęściej po prostu widać.
W górach jednak cruxy są ukryte i trzeba do nich dotrzeć, by w ogóle móc ocenić
swoje szanse. Choć wspinacze pamiętają informacje z topo, które przeważnie mają
je ze sobą, to oczekiwanie na kulminacyjne punkty drogi są nieodłączną częścią doświadczenia ruchu w skale – sam przecież czekałem na Gerlachu na kluczową „przewieszkę” (miejsce z przewieszoną skałą), opisaną (zresztą mylnie) jako najtrudniejszy punkt drogi. Gdy już wspinacz takie miejsce dostrzega, następuje akt mobilizacji,
chwila, być ocenić, gdzie można założyć ostanie pewne punkty asekuracji. To także,
jak pokazał mi Kacper, czas uważnego lustrowania własnego ciała, można powiedzieć
chwila samooceny, która musi zaowocować kilkoma ważkimi decyzjami – podejmę
próbę, czy nie?; kto poprowadzi ten wyciąg?; czy jestem pewny swoich umiejętności?
Znów więc mowa o pewnym surowym momencie, przewidywaniu, symulacji ruchów,
szukaniu odpowiednich ich sekwencji, ocenie panujących warunków i stanie ciała. To
więc chwila stricte epistemologiczna, czas produkowania wiedzy poprzez uważną
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wielozmysłową obserwację, introspekcję, rozmowę/współpracę z partnerem, a wreszcie przez praktykę cielesną, ruchy, które są jedynie fizycznym zwieńczeniem złożonego, wielozmysłowego i mentalnego procesu, jakim jest poruszanie się w skalnym
chaosie po nici ludzkiej logiki i doświadczenia.
Topo zawiera także informacje, gdzie ruch może być wstrzymany – w celu odpoczynku lub zamiany prowadzącego. Instruktorzy jak mantrę powtarzali nam, że dobry
wspinacz wie, gdzie może odpocząć, potrafi rozpoznać w skale formacje sprzyjające
regeneracji. Można tu mówić o całym zespole technik i strategii relaksowania mięśni,
których adepci wspinaczki uczą się już od początku. Pamiętam, jak z początku niemożliwe wydawało mi się, a także moim partnerom wspinaczkowym, osiągnięcie pozycji
tzw. no-handa, czyli momentu, w którym całkowicie należy puścić chwyty i zaufać
jedynie nogom i stopniom. Takie działania, przynajmniej z początku, wydają się bowiem sprzeczne z logiką, są niejako przeciwne wobec instynktu samozachowawczego.
Wspinanie się przeczy więc ucieleśnionym logikom i mentalnym stanom, które są składową instynktu przetrwania – wspinacz musi umiejętnie ten instynkt w sobie zwalczyć, a atawistyczne i behawioralne działania zastąpić szeregiem wyuczonych praktyk i strategii ze wspinaczkowego habitusu. To zwalczanie instynktu i wprowadzanie
nowych technik do ciała jest formą enskilment. Obrazuje to fragment rozmowy z Julią:
Jeśli nie jest mi dane prowadzić drogę OS-em, tylko robi to ktoś inny, to zwykle jak
zjeżdża – ja wspinam się z Piotrem, moim partnerem wspinaczkowym – i na przykład
mówi: no tam na wysokości czwartej wpiny to jest stopień, ale jest kiepski, to musisz
uwierzyć, że na nim stoisz, że tak odważnie na nim stoisz, bo naprawdę trzyma. A tamten chwyt, to się wydaje, że się go łapie z góry, a tak naprawdę to nie, bo będzie lepiej,
jak go złapiesz z boku (w. 10).

Praktyka wspinania to zatem praktyka poskramiania emocji i instynktów, to zastępowanie cielesnych i mentalnych automatyzmów treścią, która dekonstruuje wydawałoby pierwotną logikę ciała, a zastępuje ją wyuczoną strategią. Chwyty, które
wydaje się, że należy trzymać tak, jak trzyma się zazwyczaj przedmioty, odkrywają
przed wspinaczem inne kąty i płaszczyzny, a stopnie, które w ogóle stopniami się
nie wydają, stają się wygodnymi punktami, w których istnienie trzeba właśnie uwierzyć. Mowa więc o złożonej formie nauki oraz praktyki haptycznej i kinestetycznej
wyrastającej z wielozmysłowego zaangażowania ciała będącego w ruchu. Ta nauka
i praktyka ożywia wyrysowaną drogę, nadaje sens liniom i logikom nałożonym przez
generacje wspinaczy na skałę. To poprzez ruch, który jest osadzony w społecznych
i kulturowych tradycjach oraz konwencjach, fragmenty skały zamieniają się w opisane
na topo formacje, wspinacz „odkrywa” chwyty i stopnie, rozpoznaje logikę poruszania
się w skale i wytwarza swoją „betę”, a więc wiedzę i sekwencję właściwych ruchów
i strategii, które pozwalają mu odnieść sukces.
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Fot. 3.
W poszukiwaniu „bety”; Sokoliki, 2020 r.

Wspinaczka, jak zauważają Ness (2011) i Rossiter (2007), to akt wzajemnego definiowania się – skały i wspinacza jednocześnie. Skała bowiem staje się obiektem społecznie i kulturowo użytecznym wtedy, gdy wspinacz, a więc nosiciel tożsamości, która
bez skały istnieć nie może, zechce ją, mówiąc językiem Ingolda (2000), zamieszkać
i praktykować. Obiekty bowiem, jak mówi ten antropolog, nie są dane z góry, tak jak
z góry nie są dane skały i wiodące przez nie drogi. Są one przyczynkami do działania, które, wracając do słów Julii, powodują, że w zamyśle wspinaczy powstają drogi
wiodące jedynie pozornie niewidocznymi liniami.
Wnioski
Jednym z problemów wspinaczki jest relacji między graficzną reprezentacją drogi
zawartą na mapie a wielozmysłowym doświadczeniem świata. Ciało wspinacza
jest bowiem zaangażowane na wiele nieoczywistych sposobów, to ciało wytwarzające mnogość materialnych i niematerialnych wymiarów rzeczywistości nieuchwytnej dla reprezentacyjnej mapy topograficznej. W tym sensie Goodrich (2014) miał
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rację – wspinaczka każdorazowo pociąga za sobą konieczność ponownego zdefiniowania wydawałby się pasywnego świata skał, którego faktycznej dynamiki topograficzne czy mentalne reprezentacje uchwycić zwyczajnie nie mogą. Jednakże
Nan Shepherd pisze:
Ich fizjonomia opisana jest w książkach geograficznych – tyle mil kwadratowych, tyle
jezior, tyle szczytów sięgających ponad 4 tyś. stóp. Jednakże, to jedynie bezbarwne
symulakrum ich prawdziwej natury, która, jak każda rzeczywistość znacząca dla człowieka, jest w istocie domeną jego umysłu (Shepherd 2011: 1).

Takie też są drogi wspinaczkowe – to drogi ludzkiej myśli w nieludzkim, choć uczłowieczonym krajobrazie, drogi, które są wypadkową interakcji zachodzących między
odrzucanymi przez Goodricha reprezentacjami a szerszym wspinaczkowym uniwersum, na końcu którego wyłania się przecież krajobraz ubrany w znaki, symbole i doświadczenia spływające ze świata. Ten krajobraz, jak chce Rossiter (2007), to efekt
mediacji między człowiekiem i jego wspinaczkowym habitusem, dostępną technologią
oraz skałą i jej właściwościami. Tak pojmowaną przestrzeń należy interpretować jako
Ingoldowskie środowisko, a więc obszar wielopodmiotowej aktywności i interakcji. Kazus wspinaczki przenosi więc odwieczną dyskusję o relacji między naturą i kulturą do
innego porządku – podważa sens istnienia tej dychotomii i wpisuje się w refleksyjny
oraz dekonstruujący nurt w badaniach krajobrazu, który krystalizował się w światowej
antropologii już od lat 80. XX wieku (Smyrski 2018). Nie ma więc natury bez kultury,
ani kultury bez natury. Nie ma skały bez wspinacza i wspinacza bez skały. Wszystkie
te elementy i tożsamości powstają w relacji do/między zróżnicowanymi podmiotami
i przestrzeniami, są konsekwencją praktyk cielesnych i przestrzennych osadzonych
w lokalnych kontekstach społecznych i kulturowych genealogiach.
Topo zatem jest graficzną formą zapisu tychże kontekstów i genealogii, jest przedstawieniem sumy ludzkich doświadczeń i praktyk. To reprezentacja wynegocjowanej
logiki ruchu i spojrzenia na niematerialne podmioty. Jakże więc cieszą oko wspinacza
i etnografa rozgałęziające się linie dróg, tworzące warianty, a więc graficzne emanacje, a także zapisane w skale historie różnorodności ludzkiego doświadczenia i mnogości logik przestrzenno-ruchowych. Te wijące się i czasem przecinające linie tworzą
zatem zawiłą sieć historii przestrzennych i kinestetycznych opowieści o praktykach,
doświadczeniach i sposobach poznawania w ruchu i poprzez ruch. Choć często w przewodnikach przedstawiane są jako (w miarę) proste linie, w praktycznym już świece
trajektorie te meandrują, tak jak przecież meandruje ludzka myśl i doświadczenie. Należy pamiętać, że o tym doświadczeniu decydują nie tylko odarte z multisensorycznej
głębi stopnie i chwyty powiązane jakąś sekwencją ruchów. Skała ma bowiem zapach
i temperaturę, może być dostępna, jak w Sokolikach, ale może być także ukryta na
końcu długiej drogi, tak jak ukryta jest zachodnia ściana Gerlacha. Nie ma więc linii
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prostych – są poskręcane, trójwymiarowe i multisensoryczne doświadczenia ulegające przekształceniom w czasie. Tę samą drogę, choć jej mapa pozostaje niezmienna,
w różnych okresach aktywności można pokonywać na różne sposoby, w drogach
raz już przebytych ciągle jest potencjał poznawczy – da się je odczytywać na nowo,
na nowo wstawiać się do zapętlającej się trajektorii wiedzy i doświadczeń kolejnych
generacji praktyków skały.
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Streszczenie
„Topo” to mapa drogi wspinaczkowej i skała poddana obiektywizacji. Dostarcza ona pierwszej
wiedzy o danej drodze. Mapy nie są jednak tylko przedstawieniami obiektów przyrodniczych,
lecz także reprezentacjami złożonych, ucieleśnionych oraz temporalnych praktyk społecznych.
Wspinaczka to zatem pewien cielesny stan i epistemologiczna dyspozycja, dzięki którym wspinacz pokonuje kolejne metry skały. Postawione w artykule pytanie brzmi zatem: jak wytwarzana jest ta wiedza i doświadczenie; jak przebiega tranzycja z wiedzy pierwszej, wydawałoby
się zobiektywizowanej, ku subiektywnej wiedzy rodzącej się podczas aktu wspinania?
Słowa klucze: wspinaczka, ucieleśnienie, doświadczenie, krajobraz

Summary
„Topo” is the objective map of climbing routes, providing the initial knowledge of the given route.
However, maps are far from being merely objective representations of natural objects; in fact,
they represent complex and embodied social practices. Climbing, then, is a certain bodily state,
an epistemological disposition, and the knowledge of the right moves. Thus, the question posed
in the article is how precisely this knowledge and experience emerge; how the first knowledge
of the route is transformed into subjective experiences and embodied knowledge.
Keywords: climbing, embodiment, experience, landscape
Translated by Author
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Etnograficzne mapy bliskich
terytoriów. Przestrzeń wsi
oczami społeczności lokalnej
Ethnographic maps of nearby territories.
The space of a village as seen by the local community

Mapa opowiada nie tylko o świecie, który przedstawia, ale także o perspektywie osób
ją tworzących. Etnograficzne mapy niedużych miejscowości, powstające z udziałem mieszkańców, pozwalają pokazać je na większej skali i dzięki temu uwzględnić
miejsca i przestrzenie znane z codziennych doświadczeń, na różne sposoby bliskie
mieszkankom i mieszkańcom. Taki charakter mają mapy, które prezentujemy w tym
artykule. Zostały stworzone w ramach dwóch różnych projektów, proces tworzenia
każdej z nich wyglądał inaczej, ukazują trzy bardzo różne wsie, mające odmienne losy
historyczne. Łączy je fakt, że powstały dzięki współpracy etnografek z mieszkańcami
miejscowości, a przedstawione na nich treści wyłoniły się dzięki wspólnemu przyglądaniu się lokalnemu dziedzictwu.
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Na potrzeby naszych projektów nie przyjmujemy jednej definicji dziedzictwa ani
tradycji, czerpiemy jednak z antropologicznej refleksji na temat tych pojęć. Podobnie
jak Maria Małanicz-Przybylska (2016) zwracamy uwagę na semantyczne zbliżenie obu
terminów. Chcemy je rozumieć możliwie szeroko, jako proces, w ramach którego poprzez odwoływanie się do przeszłości wytwarzane są nowe treści, mające znaczenie
dla współczesności (Kirshenblatt-Gimblett 2011). W takim ujęciu dziedzictwo i tradycja
mają charakter dynamiczny i kontekstualny (Shils 1984), odnoszą się do sposobów życia
i działania konkretnych ludzi w konkretnych miejscach i czasach (Małanicz-Przybylska 2016). Są stale poddawane twórczym modyfikacjom po to, aby w danym momencie mogły być użyteczne dla osób, które się do nich odwołują (Ingold, Kurtilla 2000).
Mapy stworzone przez nas w ramach projektów nazywamy etnograficznymi z kilku
względów – przede wszystkim powstały w wyniku badań etnograficznych i prezentują
wiedzę lokalnych społeczności na temat otaczającej je przestrzeni. Etnolodzy w swoich badaniach często posługiwali się mapami, jako zarówno narzędziami badawczymi,
jak i sposobem prezentacji wyników badań. W tym pierwszym znaczeniu używano
zazwyczaj map wyobrażeniowych, aby nie narzucać uczestnikom badań perspektywy
badaczki lub badacza, ale by poznać ich własną. Tak zwane mapy wyobrażeniowe,
mentalne, pamięciowe czy poznawcze są przedmiotem zainteresowania wielu nauk
społecznych. Klasyczne ujęcie tego tematu stanowi esej teoretyka urbanistyki Kevina
Lyncha (Lynch 1960). Współcześnie badania map wyobrażeniowych można spotkać
m.in. w etnologii czy geografii (np. Wojtaszczyk, Solarz 2016; Epsztein, Górna, Górny
2016). Mapy stały się też podstawą teorii etnologicznych w metodzie etnogeograficznej (Kłodnicki, Pieńkos, Koźmińska 2017), ale ze względu na inne założenia leżące
u podstaw naszych badań i działań, nie używaliśmy tej metody. Wreszcie, mapy dla
odwiedzających daną miejscowość i dla lokalnych mieszkańców stają się źródłem
wiedzy i niejednokrotnie „odzyskiwania pamięci” (Bloch 2016), a dla nas są również
sposobem na promowanie etnografii.
W projektach Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” mapy pełniły różne funkcje. Zaczynaliśmy od wykorzystania map najbliższej okolicy jako narzędzia edukacyjnego w ramach warsztatów etnograficznych. Pozwalały one uwspólnić wiedzę uczestników na temat ich miejscowości lub dzielnicy, ale też pokazać więzi, które łączą ich
z otaczającą przestrzenią. Przykłady takiego wykorzystania map można znaleźć w naszych publikacjach: Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością (2016) oraz Nasze
miejsce. Projekt edukacji etnograficznej dla dzieci i młodzieży (2020). W Etno-projekcie
w Kruszynianach, o którym opowiadamy w tym tekście, mapa z jednej strony posłużyła
jako forma prezentacji wyników badań, z drugiej zaś stała się narzędziem integracji
podzielonej wewnętrznie społeczności. Drugi z prezentowanych projektów – Etnograficzna mapa gminy Sępólno Krajeńskie – od początku zakładał tworzenie map,
prezentujących zebrane opowieści mieszkańców. Praca z mapą nie tylko była sposobem opowiedzenia o wynikach badań, ale także stała się częścią procesu badawczego.
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W artykule pokazujemy, jak przebiegał proces powstawania map etnograficznych w dwóch badanych miejscowościach, Kruszynianach i Iłowie (czerpiemy także
z doświadczeń tworzenia mapy Lutowa). Celem artykułu jest refleksja nad mapami
etnograficznymi jako narzędziem pracy ze społecznościami lokalnymi i sposobem
na oddanie głosu mieszkankom i mieszkańcom. Zastanawiamy się, jakie zalety ma
wykorzystanie tego narzędzia oraz z jakimi wiąże się wyzwaniami. Skłania nas to też
do refleksji nad charakterem wiedzy zdobytej i przedstawionej w ten sposób, a także
nad wpływem naszych działań na badane społeczności.
Jest w tej wsi coś niezwykłego. Opowieści o Kruszynianach
Kruszyniany to niewielka wieś położona na Podlasiu w przygranicznej gminie Krynki,
4 kilometry od granicy polsko-białoruskiej. Tereny te to obszar Natura 2000, ostatnie w Polsce siedliska cietrzewia, czysta rzeka Nietupa. Kruszyniany to wieś wielu
wyznań, wielu kultur. Przez wieki była miejscem, gdzie obok siebie mieszkali Polacy,
Białorusini i Żydzi, wyznawcy islamu, katolicyzmu, prawosławia, judaizmu. Do dziś
przetrwała jako miejsce, w którym stykają się kultury, religie i zwyczaje różnych grup
wyznaniowych. Nadal mieszkają w niej Tatarzy, osiedleni tu 340 lat temu, którzy są
polskimi muzułmanami, a także prawosławni, z których część uważa się za Białorusinów. We wsi jest meczet i cerkiew. Dziś to w sumie niewielka miejscowość, kiedyś
jednak była znacznie większa i stanowiła lokalne centrum dla okolicznych wsi. Obecnie zimą mieszka tam kilkadziesiąt osób, latem znacznie więcej. Kruszyniańscy Tatarzy sprawili, że starzejąca się senna miejscowość odżyła i przyciąga rzesze turystów
z całej Polski, ale też ze świata. Rocznie Kruszyniany odwiedza ok. 30–40 tys. osób.
Gmina Krynki, w której leżą Kruszyniany, starzeje się w szybkim tempie, rocznie
umiera tu cztery razy więcej osób niż się rodzi. W Krynkach nie ma przemysłu, rolnictwo nie jest rozwinięte m.in. z powodu niskiej jakości ziemi rolnej. Bezrobocie wynosi niemal 19%. Turystyka mogłaby być dobrze rozwijającą się branżą – to również
w gminie Krynki leży słynny Wierszalin, osada stworzona przez „samozwańczego
proroka”, Eliasza Klimowicza (por. Pawluczuk 1974) – jednak władze gminy nie postrzegają jej jako pożądanego kierunku rozwoju. Same Krynki to dawne miasteczko
żydowskie, z nadal stojącymi dwiema synagogami i ruinami trzeciej, z dwoma kirkutami i miejscem po jesziwie.
W 2019 roku Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” realizowało Etno-projekt
w Kruszynianach, który pierwotnie miał polegać głównie na wsparciu Tatarów w działaniach związanych z kultywowaniem i rozpowszechnianiem ich własnego, unikalnego
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego1. W czasie pracy zakładali-

1

Z propozycją przygotowania wystawy i publikacji, upamiętniających 340-lecie osiedlenia się Tatarów
Kruszynianach, zwróciła się do nas Tatarka z Kruszynian, Dżenneta Bogdanowicz.
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śmy ścisłą współpracę między przedstawicielami różnych dyscyplin oraz społecznością lokalną. Główny trzon zespołu stanowiły cztery etnografki, które w Kruszynianach prowadziły badania etnograficzne.
Ostatecznie w czasie badań skupiałyśmy się głównie na poszukiwaniu wielokulturowości wsi w opowieściach jej mieszkańców i innych osób związanych z Kruszynianami. Chcieliśmy podkreślić złożoną historię okolicy, opowiedzieć o tym, jak ludzie
z różnych grup tworzyli jej rzeczywistość. Zbieraliśmy stare zdjęcia, legendy, opowieści o wsi, wspomnienia. Rozmawialiśmy ze starszymi mieszkańcami wsi, którzy spędzili w niej całe życie, ale też z osobami, które sprowadziły się do niej niedawno, bo
chciały zamieszkać właśnie tu, na Podlasiu, w wielowyznaniowych Kruszynianach. Po
zebraniu opowieści i materiałów archiwalnych próbowaliśmy znaleźć kontekst, który
pozwoli opowiedzieć o Kruszynianach.
W przeciwieństwie do innych miejscowości, w których mieliśmy okazję wcześniej
prowadzić badania, w przypadku Kruszynian niełatwo było znaleźć czynnik łączący
wszystkie lub większość opowieści naszych rozmówców w jedną opowieść o wsi.
Ostatecznie zdecydowałyśmy, że najważniejsze będą dla nas trzy kwestie: przestrzeń
wsi, legendy i opowieści z nią związane, a także fakt, że Kruszyniany, dziś będące

Il. 1.
Materialne rezultaty projektu
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niewielką miejscowością, niemal całkowicie pozbawioną infrastruktury, dawniej stanowiły lokalne centrum. Wtedy właśnie okazało się, że najlepszym narzędziem, które
pomoże nam przedstawić te trzy kwestie, będzie mapa wsi. Mapa stała się kluczem
do zrozumienia dawnej roli miejscowości, pokazała, jak widzą ją jej mieszkańcy – ci,
którzy mieszkają tu od pokoleń, ci, którzy się tu sprowadzili kilkadziesiąt lat temu, ale
i ci, którzy zamieszkali tu, przyciągnięci niezwykłością wsi, jej historią, kulturą, otaczającą ją przyrodą. Na mapie zaznaczyłyśmy miejsca, które kiedyś były ważne dla
mieszkańców. Część z nich do dziś istnieje, choć zazwyczaj pełnią inną niż kiedyś rolę.
Mapa została narysowana ręcznie na podstawie archiwalnych zdjęć oraz współczesnego wyglądu budynków. Po zebraniu i opracowaniu opowieści przygotowałyśmy
wystawę plenerową, która zawisła w Kruszynianach, a także publikację, opowiadającą o dawnej wsi. Stworzyłyśmy też projekt kruszyniańskich pamiątek z rysunkami
z mapy, które można kupić w meczecie i które otrzymali też nasi rozmówcy. Wszystkie
te materialne rezultaty projektu łączy spójna linia graficzna i kolorystyka. Opowieści,
zamieszczone na mapie, poszczególne plansze wystawy i rozdziały książki pokazują
wieś, jaka ukazała nam się we wspomnieniach mieszkańców – miejsce będące lokalnym centrum, w którym pracowano, modlono się, ale też bawiono.
Mapa Kruszynian znalazła się na wystawie poświęconej wsi, a także w publikacji,
którą przygotowałyśmy w czasie projektu, funkcjonuje też jednak samodzielnie, uzupełniona opowieściami o zaznaczonych miejscach. Przeplatają się w nich wspomnienia,
fakty historyczne, anegdoty i legendy. Nie staramy się ich rozgraniczyć, oceniać ich
prawdziwości czy prawdopodobności, bo wierzymy, że opowieść o każdej miejscowości
składa się z takich właśnie elementów – często prywatnych, osobistych. Wystawę i publikację zatytułowaliśmy: Jest w tej wsi coś niezwykłego. Opowieści o Kruszynianach2.
Na mapie zaznaczałyśmy miejsca różnego typu – świątynie, cmentarze, budynki
użyteczności publicznej, ale też miejsca związane z przyrodą, lokalnymi wierzeniami.
Jednymi z ważniejszych były oczywiście te, które są związane z kruszyniańskimi Tatarami – w roku 2019, kiedy realizowałyśmy projekt, przypadała 340. rocznica osiedlenia Tatarów w Kruszynianach. W 1679 roku król Jan III Sobieski zamiast zapłacić
Tatarom za ich służbę wojskową, nadał im ziemie, będące częścią dóbr królewskich.
Pułkownikowi Samuelowi Murzie Krzeczowskiemu oraz jego towarzyszom przypadły Kruszyniany oraz tereny okolicznych wsi: Górki, Łużan, Białogorców. W tym samym czasie osadzono Tatarów również w nieodległych Bohonikach i otaczających je
wsiach. Nie da się ukryć, że ziemie te były mało urodzajne, leżały na terenach zwanych „pustkami” – opuszczone lub słabo zaludnione w wyniku zniszczeń powstałych
podczas potopu szwedzkiego. Osiadli na Podlasiu Tatarzy zajmowali się uprawą ziemi,
ogrodnictwem, garbarstwem, jednak dla wielu najważniejsza pozostawała służba

2

Poniższa część tekstu powstała na podstawie publikacji Jest w tej wsi coś niezwykłego. Opowieści
o Kruszynianach (Demski, Kojder, Kościańska, Płuciennik 2019).
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wojskowa. Przez wieki Kruszyniany zmieniały się, zamieszkali w nich także prawosławni, katolicy i Żydzi (Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej… 1924: 33). Wieś po
raz pierwszy opustoszała w czasie bieżeństwa (por. Prymaka-Oniszk 2017), kiedy jej
mieszkańcy musieli uchodzić w głąb Rosji. Po kilku latach część z nich wróciła, a Kruszyniany znów zaczęły tętnić życiem, wieś się zaludniła. W latach 60. i 70. XX wieku
stanowiła lokalne centrum dla okolicznych miejscowości. W latach 80. zaczęła się
ponownie wyludniać, ludzie wyjeżdżali do miasta i za granicę. Po 1989 roku Kruszyniany ponownie opustoszały. Sytuacja zmieniła się na początku XXI wieku – zaczęli
tu powracać potomkowie pierwszych osiedlonych 340 lat wcześniej Tatarów, wrócili
inni mieszkańcy, sprowadzili się także ludzie, których zauroczył ten „koniec świata”.
Jednym z ważniejszych punktów na mapie Kruszynian jest meczet, stojący w centrum wsi. Jest drewniany, powstał w XVIII wieku, choć nie wiadomo, kiedy dokładnie. Warto porównać jego wygląd z wyglądem dawnej kruszyniańskiej cerkwi – są
do siebie zaskakująco podobne. Mieszkańcy Kruszynian opowiadają, że oba budynki
budowali ci sami cieśle, być może Żydzi. Za meczetem znajduje się mizar, muzułmański cmentarz. Najstarszy nagrobek, na którym można odczytać datę, pochodzi z roku
1699. Wiele rodzin tatarskich z całej Polski chowa lub odwiedza tutaj swoich zmarłych,
chowani są tu także muzułmanie niebędący Tatarami. Jeden z naszych rozmówców,
starszy prawosławny mieszkaniec Kruszynian, wspominał sadogę, słodki poczęstunek, który Tatarzy rozdają podczas pogrzebów. Te bułeczki były jednymi z niewielu
słodkich rzeczy, jakie w dzieciństwie jadł:
Jak ktoś umarł, to przywozili furą. I przywozili bułkę, sadoga zwana taka. O Jezu, a tych
dzieci było dużo, i starsze byli. Ja chcę bułkę wziąć, a ten starszy mnie popchnie i sam
zabierze. Ja w płacz. Ale ktoś tam zauważył i przyniósł i mnie daje. (…) I to takie naprawdę
smaczne bułeczki robili. A tu wie pani, kiedyś, kto bułeczkę tutaj widział! To biedota była!3.

Z mizarem także związane są różne opowieści. Jedna z nich mówi o gawronach, których wielkie stado zagnieździło się nad cmentarzem: „Aż czarno było. Każde drzewo
było obwieszone tymi gawronami. I przyjechał imam, modlił się chyba cały dzień,
chodził od jednego do drugiego kąta mizaru. Następny dzień, ani jednego gawrona
nie było. I do tej pory nie ma!”. W innej wersji tej opowieści występuje bardzo pobożna żona imama, której udało się wymodlić ucieczkę gawronów, a w jeszcze innej
gawrony odleciały, kiedy wycinano na mizarze stare drzewa.
Kolejnym punktem, związanym z Tatarami, który zaznaczyliśmy na mapie, jest
należący do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Dom Parafialny, wykorzystywany
podczas świąt. Była tu też, jak wspomina jeden z rozmówców, „biblioteka tatarska

3

Wszystkie cytaty, niezakończone wskazaniem źródła, pochodzą z badań prowadzonych przez etnografki ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” w czasie opisywanych w tekście projektów.
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Fot. 1.
Meczet współcześnie; Kruszyniany, 2019 r.

Fot. 2.
Dawna cerkiew; Kruszyniany
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i było Koło Młodzieży Tatarskiej. Po wojnie organizowano bale tatarskie, zjeżdżali
z całej Polski Tatarzy, żeby się pobawić. To były bale w szczerym polu, ławki rozstawione, na świeżym powietrzu, duże, olbrzymie zabawy”. Obecnie w tym miejscu,
w nowym budynku, znajduje się Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów
Polskich w Kruszynianach.
We wsi mieszkali także katolicy, prawosławni i – podobno – Żydzi. Pamięć o tych
ostatnich niestety się nie zachowała, pojawiali się we wspomnieniach tylko jako możliwi budowniczowie cerkwi czy meczetu. Jak mówiła jedna z naszych rozmówczyń:
„Ludzie tutaj, jakiej religii by nie byli, to zawsze są otwarci i nie powiedzą, że inny
to jest gorszy, tylko jest inny.” Prawosławny mieszkaniec Kruszynian wspominał
za to: „Tu byli katolicy, prawosławni i Tatarzy. Matka mnie mówiła: słuchaj, różnicy
nie rób. Jak matka mnie nauczyła!”.
Wśród mieszkańców Kruszynian od dawna znaczną część stanowili prawosławni.
Kruszyniańska drewniana cerkiew św. Anny, wybudowana w latach 20. XIX wieku,
spłonęła w roku 1983. Na jej miejscu stanęła cerkiew murowana, o zaskakującej architekturze. Budynek świątyni jest otoczony cmentarzem, na którym najstarsze nagrobki
pochodzą z XVIII wieku. Jego współczesne granice wyznacza kamienne ogrodzenie,
jednak są też groby poza cmentarzem, ponieważ, jak mówił jeden z rozmówców, dawniej „cmentarz był większy, Przy drodze, po lewej stronie, jest taki dół i tam, pod ziemią, są stare groby”. Wśród starych nagrobków zwraca uwagę jeden, przypominający
nieco groby na mizarze: jest ustawiony w przeciwną stronę niż większość pozostałych,
od strony nóg leży mniejszy kamień, od strony głowy większy, zwieńczony krzyżem
prawosławnym. Przywołana przez jednego z rozmówców romantyczna legenda
głosi, że jest to grób Tatara, który pokochał prawosławną kobietę tak bardzo, że aby
się z nią ożenić, zmienił wiarę. Dziś w Kruszynianach także zdarzają się małżeństwa
mieszane, międzywyznaniowe, w których każde z małżonków – a czasem i każde
z dzieci – wyznaje inną religię. Jak mówiła jedna z rozmówczyń:
Dzieci korzystają podwójnie, bo mają i Mikołaja, i Bajramowe, bo na Bajram dostaje się
kasę, więc i słodycze są, bo sadoga, więc no korzystają podwójnie. No i poznają dwie
religie, uczą się tolerancji, tak, no że to się da, wszystko się da, tylko trzeba chcieć.

O dialogu międzyreligijnym świadczy też opowieść dotycząca postaci proroka Eliasza Klimowicza:
Jest taka historia, że Eliasz Klimowicz podobno przed tym, jak został czy jak już był prorokiem, to w Kruszynianach z imamem się spotkał, rozmawiali i imam potwierdził, że
w nim jakaś jest charyzma, jakąś moc boską ma. Imam, duchowny twierdził, że jakąś
moc ma prorok prawosławny. Spotkał się imam z prorokiem i rozmawiali o panu Bogu,
wierze w Boga i o posłannictwie.
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Na mapie zaznaczyłyśmy także nieco tajemnicze miejsce, położone 500 metrów
przed wsią. Wśród traw leży tam kilkanaście głazów, od niedawna ogrodzonych niskim płotem, z ustawioną obok prostą kapliczką lampową. Mieszkańcy Kruszynian
są zgodni, że jest to cmentarz. Nie wiadomo jednak, kto został na nim pochowany.
Jedna z opowieści mówi, że był to pierwszy cmentarz tatarski, inna że chowano tutaj katolików zanim powstał cmentarz w Krynkach. Powiadano także, że mógł to być
cmentarz morowy, na którym grzebano osoby zmarłe podczas epidemii – wszystkich, bez względu na wyznanie. Jeszcze inne historie mówią o tym, że to cmentarz
żołnierzy Napoleona, wracających spod Moskwy. Najbarwniejsza z zanotowanych
mówi jednak tak: „Dawno temu drogą naprzeciw siebie jechały dwa wesela. Żadne
nie chciało drugiemu ustąpić, bo to przynosi pecha, i tak się tam ludzie pobili, że poumierali i po prostu gdzie zginęli, tam ich pochowano". Na niektórych kamieniach do
dziś można znaleźć wyrytą datę.
Na mapie znalazły się także miejsca związane z rozrywką, zabawą, spędzaniem
czasu wolnego. Jednym z nich była karczma Złota Orda. Sprzedawano tam piwo, kwas
chlebowy w butelkach zamykanych korkiem, oranżadę, a także baranie szaszłyki:
„Szaszłyki pamiętam. Może dlatego, że ich nigdzie indziej się nie jadło, a tu były, wiesz,
na patyku, taki szaszłyk fajny”. Sama karczma była za mała, by w niej zorganizować

Fot. 3.
Młodzi ludzie przed barem Złota Orda; Kruszyniany
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Fot. 4.
Kiosk Ruchu; Kruszyniany, 1979 r.

potańcówkę, więc co jakiś czas z desek się robiło tak zwaną płaszczadkę, czyli miejsce
do tańczenia. „Z całej okolicy tu się przyjeżdżało, motorami, wueskami, kto co miał".
We wsi mieściło się także kółko rolnicze, gdzie można było wypożyczyć maszyny,
a także kawiarnia Klub Rolnika, którą powołano w PRL-u w celu krzewienia kultury:
„To właśnie miała być taka klubokawiarnia, dlatego że tam, nawet jeśli się piło alkohol,
to kulturalnie, że były stoliki, były gazety, był telewizor. Czasem jedyny we wsi. I tak
po prostu, wiesz, herbaty można się było napić". Budynki Złotej Ordy i Klubu Rolnika
do dziś stoją w Kruszynianach, podobnie jest z remizą – dziś już nieczynną. Dawniej
w tym niewielkim budynku na co dzień stał wóz strażacki z osprzętem, a od święta
urządzano tu zabawy, potańcówki i wesela.
Dawniej w Kruszynianach można było zrobić zakupy, odwiedzić lekarza, wysłać
list, podkuć konia, a także zdać mleko do mleczarni. Na mapie zaznaczyliśmy miejsca, związane z tymi aktywnościami. Jednym z ciekawszych punktów był kiosk Ruchu, znajdujący się w centrum wsi. Kształtem podobny do tysięcy innych kiosków
w kraju, wyróżniał się jednak napisami w alfabecie arabskim, a raczej wzorem, przypominającym litery alfabetu4. W asortymencie miał prasę, kosmetyki i inne artykuły
4

Podczas badań kontaktowaliśmy się z wieloma osobami, próbując rozszyfrować napisy na kiosku, niestety to się jednak nie udało, stąd wniosek, że jest to raczej wzór, inspirowany arabskim liternictwem
niż napis. W trakcie badań słyszeliśmy także, że kruszyniańscy Tatarzy, używający na co dzień podlaskiej gwary, zapisywali ją niekiedy właśnie alfabetem arabskim.
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przemysłowe, ale także pamiątki tatarskie. Jedna z dzisiejszych mieszkanek Kruszynian wspomina, że kiedy w latach 70. XX wieku po raz pierwszy w życiu przyjechała
do wsi na groby swoich przodków, w tym kiosku właśnie kupiła ceramiczny meczet,
szkliwiony na brązowo. Podczas badań udało nam się obejrzeć taki meczet na wystawie w Muzeum Historycznym w Białymstoku, a później także otrzymać taki od
mieszkanki sąsiedniej gminy.
Na mapie zaznaczyliśmy także inne punkty, ważne dla niegdysiejszych Kruszynian.
Obok kiosku Ruchu stała poczta z centralą telefoniczną, a później także budka telefoniczna, niedaleko była też biblioteka. Znajdowało się tu też kilka sklepów, z którymi
wiąże się wiele wspomnień mieszkańców. Jeden sklep znajdował się na początku
wsi: „rolnik, dowoził tu wszystkie towary konikiem”, sprzedawano w nim „wszystko.
Marmoladę. Konserwy. Ocet. Mielonkę. Wodę Krynkę, oranżadę”, sklep był też ważnym punktem wymiany informacji. Wspomnienia dotyczyły też smaków, zapachów:
Pieczywo z piekarni rozwozili traktorami, przyczepami, z drutu takie kosze były wielkie
i w nich gorący chleb, taki jasny, jajowate bochenki. I stoisz w sklepie, czekasz na ten
chleb, wiesz, kolejki, bo chleb przywożą, pachnie, gorący! I jak się wracało ze szkoły,
trzeba było chleb kupić do domu. To się kupowało dwa, z czego do domu docierał jeden.
Bo się zjadało po drodze, był tak pyszny.

Jeden z dawnych klientów opowiadał, że sklep bywał okradany:
przyjeżdżali ludzie nie wiadomo skąd, żukiem. Zaczepiali linę za kraty, wyrywali kraty.
Wpadali do sklepu. Kradli całą wódkę. Papierosy. Trochę konserw. I sru, i nie ma! Były
też takie wypadki, że ktoś się włamał i rano przychodzi sklepowa, tak jak na filmach się
pokazuje, i leży dwóch kolesi, po prostu: co wypili, to wypili, coś tam zjedli. Reszta została.

Dawniej w wielu wsiach w okolicy Krynek istniały szkoły. Z biegiem lat likwidowano
je, przenosząc dzieci do szkół zbiorczych. Jedną z takich placówek była szkoła w Kruszynianach, w której od lat 70. i 80. XX wieku chodziły dzieci z większości okolicznych
wsi. Przywożono je, jak wspomina dawna nauczycielka, „samochodem dostawczym
i dwiema przyczepami, krytymi, z okienkami, taką budą”. Z czasem dzieci ubywało, na
początku lat 90. szkołę więc zamknięto, a dzieci od tego momentu są dowożone do
szkoły w Krynkach. Dziś mieści się tu pensjonat, ale budynek, zaznaczony oczywiście
na mapie, bardzo się nie zmienił.
Kruszyniany leżą w otulinie Puszczy Knyszyńskiej, na mapie staraliśmy się więc
uwzględnić także okoliczną przyrodę. Można na niej znaleźć lisa, łosia, cietrzewie
czy żurawie, których klangor słychać od samego rana. Okoliczne lasy zaś to ulubione
tereny wielu grzybiarzy. Jak mówi jedna z mieszkanek: „Sąsiadka nasza wychodzi
i mówi: – Dzisiaj idę zbierać np. prawdziwki, innych nie zbieram. Jutro pójdę na inne
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grzyby. No i sobie idzie i wybiera”. Na mapie zaznaczyliśmy też miejsca leżące wokół
Kruszynian, z którymi wiążą się wspomnienia i historie zasłyszane w dzieciństwie.
Jedna z nich dotyczy kurhanu – symetrycznego kopca o wysokości około 10 metrów.
Mieszkaniec Kruszynian wspominał:

Il. 2.
Mapa Kruszynian z opisami poszczególnych miejsc

Tata opowiadał mi o kurhanie. Teraz to wszystko zarosło i się wyrównało, ale tam był
jakby taki kopiec usypany duży. Przy drodze na Łosiniany za skrętem na szlak ekumeniczny, a przed skrętem nad zalew, po prawej stronie około 100 metrów od drogi.
Opowiadali, że tam zamek stał, jak byliśmy dziećmi to przykładaliśmy tam uszy, czy
słychać, czy tam dzwoni.

W innej wersji opowieści jest to miejsce pochówku Samuela Murzy Krzeczowskiego.
Niektóre legendy i opowieści powstały stosunkowo niedawno. Tak rzecz się ma
z legendą o zalewie Ozierany, autorstwa jednego z mieszkańców Kruszynian, żyjąca
jednak własnym życiem. Głosi ona, że w XVII wieku niedaleko Kruszynian było jezioro. Okoliczne miejsca były mroczne i niebezpieczne, a w bezksiężycowe noce na
powierzchni jeziora pojawiał się potwór, wężowata gadzina, zwany Łobodą. Dziś
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w zalewie pływa potwór Łoboda, wyrzeźbiony z drewna. Inną legendę przytacza
leśnik Adam Ciuńczyk:
Dawno temu najstarsze babcie w Kruszynianach opowiadały swoim wnukom – które
dziś też są babciami i dziadkami – że kiedyś obok wsi płynęła rzeka. Nie była to duża
rzeka, ot, rzeczka raczej, ale konie było gdzie napoić, mietusów i raków nałapać, a i wykąpać się było można. Miejscowe dzieciaki radochę miały co niemiara. Jednak taki dziki,
przeważnie płytki, nieuregulowany ciek, miał to do siebie, że na zakrętach zdarzały się
dość głębokie miejsca. Podczas kąpieli wpadła w taką „głęboczkę” pewna dziewczynka
i utopiła się. Los chciał, że była to córka miejscowej czarownicy. Jak każda matka, nie
potrafiła pogodzić się ze śmiercią dziecka. Z nienawiści w sercu do tej, która zabrała jej
córkę, ścięła topielicy włosy i zatkała nimi źródło (Ciuńczyk 2013: 14).

Opowieści zebrane przez nas w Kruszynianach łączą się ze sobą, pokazując jak dawniej żyła wieś. Mapa stała się narzędziem umożliwiającym połączenie różnych narracji,
opowiedzenie o rozmaitych częściach kruszyniańskiej społeczności. Dzisiejsze Kruszyniany nie są wsią pozbawioną konfliktów. Naszym celem było niepogłebianie ich, ale
„oddanie” ludziom zebranych wspomnień w takiej formie, z którą łatwo im będzie się
identyfikować. Przestrzeń i miejsca pokazane na mapie stały się elementami, które
mogą spoić społeczność, niewykluczającymi nikogo, uwzględniającymi różne narracje
i sposoby opowiadania o wsi. Mieszkańcy Kruszynian, oglądając gotowe mapy, szukali swoich domów, czytali opowieści o miejscach, niejednokrotnie reagując bardzo
emocjonalnie, podając inne wersje zapisanych przez nas legend. Wydaje namsię, że
opracowane przez nas materiały, w tym mapa, zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców, mieszkańcy twierdzili, że grafika oddaje charakter zabudowań wsi.
Etnograficzne mapy wsi Iłowo i Lutowo w gminie Sępólno Krajeńskie
Mapy Iłowa i Lutowa powstały w ramach projektu Etnograficzna mapa gminy Sępólno. Zgodnie z założeniami miał on na celu wzmacnianie tożsamości lokalnej przez
wspólne odkrywanie i promocję miejscowego dziedzictwa kulturowego. We wniosku
zakładałyśmy, że mieszkańcy gminy razem z etnografkami będą badać lokalne dziedzictwo i wspólnie z nimi przygotują mapę swojej miejscowości.
Koncepcja działania powstała na podstawie diagnozy lokalnego potencjału kulturotwórczego, przygotowanej przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” dla Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, które stało się partnerem projektu. Autorka diagnozy podkreśliła ciekawą spuściznę historyczną i dziedzictwo kulturowe gminy
Sępólno Krajeńskie (m.in. zabytki poewangelickie, ale także charakterystyczną architekturę i tradycje krajeńskie). Zwróciła także uwagę, że do tej pory te zasoby w ograniczonym stopniu były wykorzystywane w działaniach animacyjno-kulturalnych,
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brakowało przedsięwzięć, pozwalających odkrywać lokalną przeszłość i dzielić się
historiami swojej rodziny (por. Czyżewska 2019).
W projekcie zwracałyśmy szczególną uwagę na niematerialne aspekty lokalnego
dziedzictwa, związane z pamięcią mieszkańców, przekazywanymi przez nich opowieściami i tradycjami. W ten sposób chciałyśmy wyjść poza najbardziej utarte sposoby
opowiadania o lokalnym dziedzictwie, które skupiają się przede wszystkim na znanych zabytkach regionu. Bardziej niż historia zabytkowych obiektów interesowało
nas to, jakie ludzie mają z nimi relacje.
Z diagnozy wynikało, że jednym z głównych wyzwań działalności kulturalnej był
silny podział na miasto i wieś oraz niewielka znajomość okolicznych miejscowości
wśród mieszkańców Sępólna Krajeńskiego. Autorka pokazała, że
Wieś jest także postrzegana jako mało atrakcyjna i interesująca. Szczególnie dobrze
było to widać podczas warsztatów badawczych z nastolatkami (pochodzącymi zarówno
z Sępólna, jak i ze wsi), gdy poproszone o wskazanie ciekawych miejsc w gminie, mówiły
wyłącznie o miejscach z miasta (Czyżewska 2019: 35).

W rekomendacjach zaś znalazła się sugestia, aby proponować inicjatywy wychodzące
poza stereotypowy wizerunek wsi, utożsamianej m.in. z folklorem i ludowością.
W projekcie planowałyśmy zwrócić uwagę na te dwa główne problemy: niedocenienie wiedzy mieszkańców i aspektów niematerialnych w projektach dotyczących
lokalnego dziedzictwa oraz na podział na miasto i wieś, ze znacznie mniejszym naciskiem na działania kulturalne dotyczące wsi. Zakładałyśmy pracę z grupami mieszkańców dwóch wsi i stworzenie wraz z nimi mapy gminy, która uzupełniałaby te braki.
Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami gminy chciałyśmy przyjrzeć się jej historii
widzianej z perspektywy tych ludzi, którzy mieszkali tu kiedyś, tych, którzy mieszkają
tu od dawna, a także i tych, którzy sprowadzili się w te okolice.
Te ogólne założenia przyszło nam wcielać w życie w niestabilnym czasie pandemii.
Do ostatniej chwili nie miałyśmy pewności, w jakich miejscowościach i z jakimi grupami
mieszkańców będziemy mogły pracować. Tak trafiłyśmy do Iłowa i Lutowa – dwóch
wsi położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, w zachodniej części
gminy Sępólno Krajeńskie. Ograniczyło to zasięg terytorialny planowanych map, skłoniło do pracy bardzo lokalnej, skupionej na pojedynczych wsiach. Metoda działania
zakładała modyfikacje i dopasowanie się do lokalnych warunków, z czego wynikły
różnice w realizacji procesu powstawania map w Iłowie i w Lutowie. Poniżej skupimy
się na opisaniu prac w Iłowie, zaznaczając, że podobne działania toczyły się równolegle w Lutowie (Bińka, Orlikowska, Patzer, Płuciennik, Wojtaszczyk 2020a, 2020b).
Wsie, będące przedmiotem naszego zainteresowania, są położone na Krajnie,
historycznym regionie rozciągającym się na pograniczu Wielkopolski i Pomorza,
którego umowne granice wyznaczają rzeki: Kamionka z Debrzynką na północy,
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Noteć na południu i Gwda na zachodzie oraz rynna jezior byszewskich na wschodzie
(Jakubowski 2018: 11). Geograficznie cały obszar Krajny tworzy Pojezierze Krajeńskie
(Kondracki 2002: 79). Administracyjnie natomiast teren podzielony jest pomiędzy
trzy województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.
Region ten przez większość swojej historii stanowił pogranicze między różnymi
bytami państwowymi. Stąd nazwa oznaczająca „kraj na rubieży” czy „na skraju”. Już
w średniowieczu oddzielał Królestwo Polskie od księstw pomorskich. Także w dwudziestoleciu międzywojennym przez ten obszar przebiegała granica między II Rzeczpospolitą a Niemcami (Jakubowski 2018: 12). Ze względu na swoje położenie Krajna
i jej mieszkańcy ulegali wpływom różnych kręgów kulturowych, zarówno narodowych, jak i regionalnych. Region ukształtowały kultura polska i niemiecka, a jego
wewnętrzne zróżnicowanie wynika dodatkowo ze znaczących wpływów wielkopolskich, zwłaszcza w południowej części Krajny, oraz kaszubskich, w części północnej
(Angutek 2013: 45–47).
Charakterystyka dwóch krajeńskich wsi, Iłowa i Lutowa, będących obszarem naszych badań, bardzo dobrze obrazuje wspomnianą różnorodność. Obie wsie położone
są w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie sępoleńskim, w zachodniej części
gminy Sępólno Krajeńskie. Mimo że dzieli je zaledwie nieco ponad 5 kilometrów, ich
dzieje były zdecydowanie odmienne.
Po odzyskaniu niepodległości część obszaru Krajny znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej. W całości na ziemiach polskich znalazł się powiat sępoleński, który
charakteryzował się jednym z najwyższych odsetków ludności niemieckiej w ówczesnej Polsce5 (Biegański 2010: 255–259). II wojna światowa i jej skutki doprowadziły
w znacznym stopniu do wymiany ludności na tych terenach. Na miejsce uciekających,
a później wysiedlanych Niemców, napłynęli repatrianci z Kresów Wschodnich oraz
ludność z wyniszczonej działaniami wojennymi Polski centralnej. Stopień wymiany
mieszkańców poszczególnych miejscowości wpłynął w dużym stopniu na ich późniejsze losy.
Iłowo to niewielka, licząca zaledwie 300 mieszkańców wieś (Narodowy Spis
Powszechny… 2015). Do połowy XIX wieku była częścią dóbr sypniewskich, a następnie stała się samodzielnym majątkiem znajdującym się do II wojny światowej
w rękach rodów niemieckich. Do 1945 roku Iłowo w większości było zamieszkiwane
przez ewangelików, deklarujących niemiecką tożsamość narodową. Nieliczni Polacy – katolicy posiadali małe i średnie gospodarstwa oraz pracowali w majątku6.
Po zakończeniu wojny większość mieszkańców Iłowa wyjechała, a na ich miejsce

5

Zgodnie ze spisem powszechnym z 1921 r. Niemcy stanowili 48% mieszkańców powiatu, a według spisu
powszechnego z 1931 r. 40,4% (Biegański 2010: 255).

6

Na tych ziemiach w okresie dwudziestolecia międzywojennego przynależność wyznaniowa pokrywała
się u większości mieszkańców z przynależnością narodowo-etniczną.
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przybyli polscy przesiedleńcy. Iłowski folwark został znacjonalizowany, w jego miejscu utworzono działające do 1993 roku Państwowe Gospodarstwo Rolne, w którym
większość mieszkańców wsi znalazła zatrudnienie.
We wsi do dziś znajduje się wiele dowodów na dawną obecność niemieckich – ewangelickich mieszkańców. Są to przede wszystkim neogotycki, poewangelicki kościół, obecnie pw. św. Andrzeja Boboli, zespół dworsko-folwarczny oraz
dwa cmentarze ewangelickie (Biegański 2010: 514–517). Większość zabudowy wsi,
w tym domy, budynki gospodarcze i szkoła, również pochodzi sprzed II wojny
światowej. Wyjątek stanowią niskie bloki mieszkalne wybudowane w czasie funkcjonowania PGR-u.
Lutowo z kolei w 2011 roku liczyło 488 mieszkańców (Narodowy Spis Powszechny…
2015). Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1370 roku, kiedy to dotychczasowi właściciele sprzedali wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Przez wieki Lutowo należało do archidiakonatu i często było oddawane w dzierżawę w zamian za czynsz.
W 1818 roku dawne ziemie arcybiskupie rozprzedano dotychczasowym dzierżawcom
i nowym osadnikom (Biegański 2010: 520–521). W 1921 roku 89% mieszkańców stanowili Polacy, 10,3% Niemcy, a 0,7% Żydzi.
Pierwszy kościół rzymskokatolicki powstał w Lutowie w 1652 roku. Dziś na jego
miejscu stoi zabytkowy kościół z 1929 roku. Przed II wojną światową we wsi działała
dwuklasowa szkoła oraz leśnictwo (Biegański 2010: 520–521). Po 1945 roku w czasach funkcjonowania Gromadzkiej Rady Narodowej w czynie społecznym powstało
wiele budynków istniejących we wsi do dziś. Są to m.in. szkoła, dawna poczta, Wiejski
Ośrodek Kultury czy siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nasza praca nad mapą składała się z kilku etapów. Pierwszy etap polegał na
spotkaniu z mieszkańcami wybranych miejscowości, zapoznaniu się z nimi i rozpoznaniu ważnych lokalnie miejsc podczas pracy warsztatowej, wspólnych spacerów
etnograficznych po miejscowości i rysowania map. Naszymi przewodniczkami w terenie były animatorki lokalne, pracujące w Świetlicy Wiejskiej w Iłowie i w Wiejskim
Domu Kultury w Lutowie, Irena Mierzejewska i Małgorzata Senska. To one kierowały
nas do pierwszych rozmówców, zwoływały mieszkańców i mieszkanki na spotkania
i wyjaśniały nam zawiłości lokalnych historii.
W celu poznania różnorodnych perspektyw na pierwsze spotkania badawcze
zaprosiłyśmy wszystkich mieszkańców. Z naszego zaproszenia w Iłowie skorzystały
głównie mieszkanki działające w Kole Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież,
uczestniczący w zajęciach w świetlicy. Pierwszym wspólnym zadaniem było rysowanie
mapy w podgrupach – prosiłyśmy o zaznaczenie na niej miejsc ważnych dla społeczności i dla osób rysujących. To zadanie zostało szczególnie entuzjastycznie przyjęte
przez pracującą z nami grupę kobiet. Wśród śmiechu i gwaru powstało kilka map narysowanych przez najmłodszych i wspólna mapa członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.
Każda z grup następnie przedstawiała swoją mapę innym, tłumacząc umieszczenie

254

Anna Bińka / Kaja Kojder / Helena Patzer / Małgorzata Wojtaszczyk Etnograficzne mapy bliskich terytoriów…

na niej tych, a nie innych elementów. Mapy te były dla nas cennym źródłem informacji na temat tego, jak widzą siebie i swoją wieś ludzie w niej mieszkający oraz jak
odczytują otaczającą ich architekturę, przyrodę, przestrzeń.
Na mapie kobiet znajdowała się m.in. świetlica i szkoła, sklep, kościół, kapliczka,
ale też uzyskane dzięki staraniom mieszkańców chodnik i latarnia oraz poszczególne
części wsi z ich lokalnymi nazwami (Wietnam, Matysiaki i Koszary). Na mapie była
też „Droga do cywilizacji” (czyli droga do gminnego miasteczka, Sępólna Krajeńskiego).
Przy omawianiu mapy uczestniczki żartowały, że w przeciwnym kierunku prowadzi
„Ostatnia droga” (droga do oddalonego o 7 kilometrów Sypniewa, gdzie znajduje się
parafialny cmentarz katolicki).
Na mapach narysowanych przez najmłodszych uczestników warsztatów ważne
okazały się – poza najważniejszymi punktami, takimi jak kościół, sklep i dwór, miejsca spotkań (świetlica, przystanek PKS), domy, w których mieszkały rodziny dzieci,
a także przyroda. Jeden z chłopców odwzorował bardzo dokładnie układ dróg i dróżek
oraz elementy krajobrazu (szpalery drzew, las, pola), gdyż jako zapalony rowerzysta
codziennie przemierzał tę przestrzeń.
Po stworzeniu map rozmawiałyśmy z uczestnikami spotkania o tym, czym jest
dziedzictwo i jak jest ono lokalnie rozumiane. Już w czasie tej rozmowy pojawiły się
ważne wątki, które towarzyszyły nam w późniejszej pracy nad mapą: powojenne osiedlanie się na tych terenach, językowe i kulturowe różnice między ludnością lokalną
a napływową, wartość wspólnej pracy i zabawy. Następnie odbyłyśmy z kilkoma
mieszkankami spacer po wsi, zatrzymując się przy ważnych punktach i słuchając opowieści uczestniczek, a także napotkanych po drodze osób. W spacerze uczestniczyły
też dzieci, mające do wykonania różne zadania związane z konkretnymi punktami.
Dzięki doświadczeniu spaceru i wysłuchaniu różnorodnych opowieści, mogłyśmy zacząć konstruować wspólną wyobrażeniową mapę Iłowa.
Kolejnym etapem badań było poznawanie wsi i rozmowy z osobami mieszkającymi w różnych jej częściach, niejednokrotnie wskazanymi nam przez poprzednich
rozmówców. Ze względu na krótki czas badań i sytuację pandemiczną nie udało nam
się dotrzeć do wszystkich mieszkańców, były też miejsca gorzej przez nas rozpoznane.
Starałyśmy się jednak zebrać w miarę pełny obraz miejscowości, posiłkując się materiałami źródłowymi oraz wiedzą lokalnych animatorek i historyków. Zdecydowałyśmy
się uwzględniać wiele różnych wersji opowieści – nie po to, aby je porównać i sprawdzić
ich poprawność, ale po to, aby oddać zmienne losy badanego miejsca i zachować wielość perspektyw. W czasie spotkań i rozmów osoby mieszkające obecnie lub niegdyś
w Iłowie pokazywały nam często zdjęcia z życia rodzinnego i gromadzkiego. Te wizualne świadectwa przeszłości pozwoliły nam lepiej zaobserwować zmiany dokonujące
się w materialnym otoczeniu ludzi, stosunkach społecznych czy krajobrazie. Nierzadko,
wracając do przeszłych wydarzeń, rozmówcy wyrażali tęsknotę za czasami młodości,
ale też za wspólnotowością, gwarem i ruchem, które panowały we wsi. Zeskanowane
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zdjęcia stały się też podstawą działań wspólnych – część z nich umieściłyśmy na wydrukowanej grze memory, dodatkowym elemencie projektu, który powstał ze względu na
zainteresowanie dzieci i potencjał tej prostej gry w lokalnych działaniach edukacyjnych.
Mapa drukowana powstawała na podstawie zebranych przez nas rysowanych
map, indywidualnych opowieści, a także doświadczeń poruszania się po badanej
miejscowości. Pod koniec badań wróciłyśmy do naszych rozmówców i rozmówczyń
z własnoręcznie narysowaną mapą z zaznaczonymi na niej punktami, ponieważ chciałyśmy uwzględnić wszystkie indywidualne głosy i historie, a także skonsultować mapę
z osobami, które aktywnie uczestniczyły w procesie jej tworzenia. Po konsultacjach
okazało się, że część punktów należy przenieść, inne z kolei miały różne nazwy, o czym
dużo dyskutowałyśmy. Mieszkanki proponowały też umieszczenie niektórych osób
i etnografek na mapie, co podkreślało relacje, które łączą poszczególnych ludzi ze sobą
i z miejscem. Na drukowanej mapie nie znaleźli się ostatecznie ludzie, ale – mamy
nadzieję – widać na niej szczególną relację mieszkańców z przestrzenią: przydomowymi ogródkami, miejscami związanymi z przetwarzaniem jedzenia, lasami i łąkami,
okolicznymi jeziorami, ale też budowaną w czynie społecznym szkołą podstawową
(dziś pełniącą funkcję świetlicy), likwidowanym i otwieranym na nowo sklepem, czy
pałacem, gdzie pracowano i mieszkano w czasie, gdy istniał we wsi PGR.
Pod koniec badań terenowych dołączyła do nas graficzka. Zależało nam na tym,
by zobaczyła przestrzeń, której mapę będzie tworzyć, by miała szansę porozmawiać
z mieszkankami i mieszkańcami. Projekty mapy, stworzone później przez graficzkę,
trafiły do mieszkańców miejscowości, ponieważ chciałyśmy się upewnić, że na mapie
pojawią się wszystkie ważne miejsca. Informacje umieściłyśmy równolegle na internetowej wersji mapy, która miała zapewnić możliwość modyfikacji treści, dodania
nowych informacji oraz zamieszczenia fotografii7.
Mapy, powstałe dzięki naszym działaniom, pokazują różne sposoby, w jakie mieszkańcy miejscowości patrzą na swoje miejsce zamieszkania i jego okolice. Chciałyśmy,
żeby było na nich widoczne to, co jest ważne dla naszych rozmówców: zarówno
w odniesieniu do przeszłości, jak i w obecnym życiu wsi. Starałyśmy się umieścić na
mapie różne warstwy czasowe zasłyszanych opowieści – czasy przedwojenne, stanowiące odległą historię dla dużej części rozmówców, trudne lata powojenne, okres
rozkwitu PGR-u, niestabilne lata 90., aż po współczesne zmiany demograficzne oraz
infrastrukturalne na wsi.
Interesowało nas to, w jaki sposób historie pojedynczych ludzi i grup społecznych
łączą się z konkretnymi przestrzeniami. Mieszkaniec sąsiedniej wsi po zapoznaniu się
z mapą napisał nam, że przejeżdżając w najbliższym czasie przez Iłowo z pewnością
spojrzy na nie inaczej. Wiadomość ta pokazuje, że udało nam się osiągnąć jeden z celów
projektu: wydobywanie z zebranych opowieści informacji, które pozwalają odkrywać
7

Mapę można oglądać na stronie: https://mapa.etnograficzna.pl/.
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na nowo dobrze znane miejsca. Na wyobraźnię mogą działać informacje o budynkach
i przestrzeniach, które zmieniły swoją funkcję, jak łąka, obecnie stanowiąca wyłącznie pastwisko, a niegdyś wykorzystywana również jako przestrzeń spotkań i zabaw:
„W niedziele tutaj były tylko same koce, dzieci, piłki różne, zabawki… Jako małe dzieci
to daleko nigdzie się nie chodziło, ale było zawsze wesoło”.
Miejsca z pozoru tak banalne, jak droga czy las, mogą wiązać się nie tylko ze
wspomnieniami niosącymi emocje, ale także ze śladami działań poszczególnych osób.
Jedna z rozmówczyń tak opowiadała o budowie drogi w ramach szarwarku8: „I tam
na tej drodze, jak byśmy jechali, to odcinek mogę pokazać, na którym ja pracowałam.
Te kamienie na wóz wrzucałam, później z woza na drogę. Czternaście lat miałam”. Historie wkładu pojedynczych ludzi w zmienianie się przestrzeni miejscowości to nie
tylko domena przeszłości: jeden z punktów na mapie Iłowa dotyczy latarni, o której
postawienie przez lata walczyła jedna z mieszkanek. Latarnia ostatecznie stanęła,
niestety pomysłodawczyni nie doczekała tego momentu.
Relacje zbierane w terenie nierzadko nie są spójne – różne osoby potrafią przekazywać znacznie różniące się od siebie informacje dotyczące tych samych miejsc.
Czasem możliwe jest uwzględnienie różnych wersji historii – takie rozwiązanie przyjęłyśmy w przypadku wyjaśniania na mapie etymologii nazwy „Diabli Kąt”:
Nazwa „Diabli Kąt” na pewno jest stara, ponieważ widnieje na mapach z końca XIX wieku,
zapisana po niemiecku jako „Teufelswinkel”. Skąd się wzięła? Niektórzy twierdzą, że to
miejsce, gdzie Diabeł mówi dobranoc, daleko od głównych zabudowań wsi. Inni wspominają historię wypadku, do którego mogło dojść w tamtej okolicy. Ostatnie z wyjaśnień to
legenda, w której „tu Diabeł szedł i tak ogonem machał, jak machnął to są te doliny, a ta
ziemia, co wyleciała, to te górki”. Alternatywną nazwę „Anielskie Góry” zaproponował
po wojnie jeden z księży. Dlaczego? Tu znów opinie się różnią, jedni uważają, że księdzu
nie wypadało używać diabelskiej nazwy, drudzy podkreślają przymioty mieszkańców
tych okolic, do których znacznie bardziej pasują anielskie określenia (Bińka, Orlikowska,
Patzer, Płuciennik, Wojtaszczyk 2020a).

Choć sięgnięcie do dodatkowych źródeł, np. do dokumentów historycznych, czasem
uzupełniało wiedzę zdobytą w terenie o wartościowe informacje, naszym celem nie
było jednak rozwikłanie zagadek historycznych, a raczej zebranie obrazów przeszłości funkcjonujących w pamięci mieszkańców. W takie podejście nieuchronnie
wpisane są pewien subiektywizm i fragmentaryczność.
Opowieści umieszczone na naszej mapie są niekiedy zaskakująco lokalne.
Choć Iłowo nie jest dużą miejscowością, mieszkańcom głównej części wsi historie

8

Szarwark – obowiązek dostarczania ludzi i wozów do robót publicznych, nakładany przez państwo na ludność
wiejską do 1958 r.; też: praca w ramach tego obowiązku; za: Słownik Języka Polskiego (https://sjp.pwn.pl/).
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Il. 3.
Mapa ważnych miejsc w Iłowie narysowana przez grupę dzieci
podczas pierwszego spotkania

Il. 4.
Mapa ważnych miejsc w Iłowie autorstwa członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
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Il. 5.
Mapa Iłowa zaprezentowana społeczności pod koniec pobytu etnografek,
zbierająca informacje z różnych źródeł

z wybudowań9 są w dużej mierze obce. Mapa staje się okazją, aby zebrać w jednym miejscu wiele informacji nieznanych ogółowi mieszkańców, a funkcjonujących
w ramach mniejszych sieci relacji. Niewielkie jezioro Niedźwiadek pojawiło się na
naszej mapie dopiero po wizycie w gospodarstwach położonych na „Diablim Kącie”. Choć jest ono bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców tej części Iłowa, to
nie stanowi istotnego punktu odniesienia dla osób z innych części wsi. Podobnym
przykładem jest opowieść o leśnym grobie sąsiada, niemieckiego gospodarza,
zabitego przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Jest ona znana przede wszystkim
mieszkańcom najbliższej okolicy, którzy jeszcze wiele lat po wojnie nazywali pobliski zagajnik „kajzowymi brzózkami” – od nazwiska zabitego gospodarza, Kajze.
Frapująca była dla nas także historia jednego z dwóch ewangelickich cmentarzy
w Iłowie, o którym trudno było zdobyć jakiekolwiek informacje. Większość mieszkańców, mimo że była świadoma jego obecności, niewiele na ten temat wiedziała.
Dopiero rozmowa z mieszkającym poza Iłowem potomkiem pochowanych tam
osób pozwoliła nam poznać opowieść o tym miejscu.
Tereny naszych działań mają złożoną historię, która odbija się w życiorysach ich
obecnych i dawnych mieszkańców – Polaków, Niemców, katolików i ewangelików,
9

Wybudowania – zabudowania wiejskie poza główną częścią miejscowości (kolonia, osada, przysiółek).
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Il. 6.
Praca nad ustaleniem szczegółowej lokalizacji i ostatecznym wyborem miejsc
do naniesienia na docelowej mapie

osób z rodzin mieszanych, mieszkających tu od pokoleń i przyjezdnych. Było dla
nas istotne, by spróbować chociaż trochę zrozumieć tę różnorodność historycznych
doświadczeń i opowiedzieć o niej. W rozmowach z mieszkańcami zdarzało nam się
dotykać tematów bardzo trudnych, takich jak powojenna przemoc wobec osób pochodzenia niemieckiego oraz ewangelików, którzy zdecydowali się zostać w Polsce.
Te indywidualne historie często nie są znane całej społeczności. Jeden z rozmówców,
pochodzący z mieszanej, polsko-niemieckiej rodziny, opowiadał wręcz o wymazywaniu śladów po dawnych mieszkańcach Iłowa: „To wszystko zostało rozebrane po
wojnie, zniknęło z mapy i pamięci”. Wciąż mierzymy się z pytaniem, jak przekazywać
dalej te relacje. W tym przypadku mapa okazuje się zbyt mało pojemnym narzędziem,
pozwalającym jedynie zasygnalizować trudne kwestie.
Mapy Iłowa i Lutowa powstały przede wszystkim dla mieszkańców miejscowości – jako sposób zilustrowania bogactwa dziedzictwa ich społeczności, zaprezentowania wyników badań, w których uczestniczyli, zachęty do dalszego zgłębiania lokalnych historii. Z ich reakcji wynika, że przynajmniej częściowo spełniły swoją rolę:
przede wszystkim pokazały wartości, które mają jako wspólnota.
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Il. 7.
Współpraca z graficzką: doprecyzowanie lokalizacji i kształtu piktogramów

Il. 8.
Ostateczny wygląd mapy Iłowa
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Podsumowanie
Mapy Kruszynian, Iłowa i Lutowa zostały opracowane na podstawie materiału etnograficznego i podobnie, jak w wielu innych naszych projektach, skierowane były do
lokalnych społeczności, o których opowiadają, oraz do osób zainteresowanych ich
dziedzictwem. Wiąże się to z innego typu odpowiedzialnością autorów za dobór treści przeznaczonych na mapę. Jak w każdych badaniach terenowych, potrzebne nam
było zrozumienie lokalnych konfliktów i napięć. Naszym celem nie było jednak ich
opisanie, a raczej pokazanie tego, co łączy mieszkańców poszczególnych wsi. Mapa
etnograficzna, w zaproponowanym przez nas rozumieniu, jest do tego bardzo dobrym
narzędziem, ponieważ pozwala na uwzględnienie różnych głosów i perspektyw w syntetycznej, wizualno-tekstowej formie. Taki sposób prezentowania informacji wiąże się
jednak z pewnym ryzykiem. Antropolog Markus Idvall pisze: „Tworzenie reprezentacji
kartograficznych jest podyktowane dążeniem do ukazania przestrzeni całościowo”
(Idvall 2000: 255). My jednak, tworząc mapę etnograficzną, mamy świadomość jej
niekompletności i fragmentaryczności, jak również subiektywnego charakteru przekazywanych treści. Zazwyczaj mapa ma formę zamkniętą, a odbiorcy traktują ją jako
źródło obiektywnych danych. W przypadku mapy etnograficznej mogą z tego wynikać nieporozumienia, spowodowane traktowaniem opowieści na niej zawartych jako
źródła informacji historycznych.
Na wszystkich etapach realizacji projektów korzystamy z doświadczeń zdobytych
podczas wcześniejszej pracy ze społecznościami lokalnymi. Staramy się docierać do
różnych grup mieszkańców, nie zatrzymując się na sugestiach osób wskazanych przez
lokalne autorytety i instytucje. Podczas dokonywania wyboru ostatecznej listy punktów na mapę, dążymy do zachowania wrażliwości na różnorodność perspektyw i doświadczeń. Pisząc teksty pozwalamy wybrzmieć głosom mieszkańców. Opracowując
formę graficzną natomiast, dbamy o to, by na mapie znalazły się wszystkie ważne dla
członków wspólnoty miejsca, nawet jeśli tylko symbolicznie zaznaczone: przy dużej
skali może to być wręcz każdy budynek, gdyż dla rozmówców odnalezienie swojego
domu na mapie okazywało się ważne.
Nasze mapy, ze względu zarówno na treść, jak i na formę, wpisują się w nurt dążący
do zmiany narracji o polskiej wsi. Tomasz Rakowski, pisząc o poznawaniu na nowo
historii społeczności wiejskich w czasach PRL-u, zachęca także do działań będących
próbą „rozmontowania jednostronnego, stereotypowego wizerunku wsi, obrazu niepełności, braku kompetencji obywatelskich, nieprzygotowania społecznego” (2016:
105). O tym, że takie działania są potrzebne ze względu na rozpowszechnione autostereotypy mieszkańców wsi, a jednocześnie mogą faktycznie wpływać na zmianę
postrzegania dziedzictwa własnej miejscowości, świadczy zdanie jednej z naszych
rozmówczyń z Iłowa, skierowane do nas po zapoznaniu się z mapą: „Nie myślałam,
że w tak szarej popegeerowskiej wsi coś tam jednak tkwi”.
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Stereotypowy obraz wsi wiąże się też z jej folkloryzacją (por. Klekot 2016), w wyniku której tam, gdzie mieszkańcy nie dostrzegają efektownych elementów dziedzictwa kulturowego, pojawia się deprecjonowanie własnych tradycji czy wręcz przeświadczenie o ich braku. Mamy wrażenie, że bywa to jedną z przyczyn formułowania
tak często słyszanych przez nas uwag „u nas nie ma nic ciekawego”, „nie mamy żadnych specjalnych tradycji”. Naszą metodą jest uważne wsłuchiwanie się w opowieści mieszkańców wsi o ich doświadczaniu codzienności i przeszłości. Takie podejście
pozwala odnaleźć nieoczywiste warte opowiadania historie, zarówno w miejscowościach rozpoznawalnych, mających pewną charakterystyczną dominującą opowieść,
jak i w takich, które są znane głównie swoim mieszkańcom i które dopiero mogą zostać odkryte przez innych.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje mapy etnograficzne, które zostały stworzone w ramach dwóch projektów
Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”, realizowanych w społecznościach lokalnych na Podlasiu i na Krajnie. W artykule pokazujemy, jak przebiegał proces powstawania map w badanych
miejscowościach. Pomimo różnic łączy je fakt, że powstały dzięki współpracy etnografek z mieszkańcami miejscowości, a przedstawione na nich treści wyłoniły się dzięki wspólnemu przyglądaniu się lokalnemu dziedzictwu. Celem artykułu jest refleksja nad mapami etnograficznymi
jako narzędziem pracy ze społecznościami lokalnymi i jako sposobem na oddanie głosu mieszkankom i mieszkańcom. Zastanawiamy się, jakie zalety ma wykorzystanie tego narzędzia oraz
z jakimi wiąże się wyzwaniami. Skłania nas to też do refleksji nad charakterem wiedzy zdobytej
i przedstawionej w ten sposób, a także nad wpływem naszych działań na badane społeczności.
Słowa klucze: mapy, etnografia, dziedzictwo, społeczności lokalne

Summary
The article presents ethnographic maps created in the framework of two projects of the “Ethnographic
Laboratory” Association, which have been realized in the Podlasie and Krajna region. In the article we show how the process of making the maps proceeded in the researched communities.
Despite the differences, all the maps are a result of the cooperation between ethnographers
and the inhabitants of the villages, and the content of the map itself is a result of looking at
local heritage together. The aim of the article is to reflect on ethnographic maps as a tool for
working with local communities, and as a way to let their members’ voices be heard. We ponder upon the advantages of using this tool, and the challenges it entails. This also makes us
reflect on the nature of the knowledge acquired and presented in this way, and the impact of
our activities on the studied communities.
Keywords: maps, ethnography, heritage, local communities
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Mapowanie
motywów mitologicznych.
Zmora jako istota szkodząca
ludziom i zwierzętom
gospodarskim
Mapping mythological motives.
Zmora as a creature harmful
to people and farm animals

Wprowadzenie
W Słowniku polskiej bajki ludowej syntetycznie odnotowano, że zmory pod względem swojej aktywności można podzielić na dwa zasadnicze typy: pierwszy, kierujący swe działania przeciwko ludziom, drugi – przeciwko zwierzętom, roślinom
oraz materii nieożywionej. W obu przypadkach działania te polegały na ściskaniu
lub duszeniu, niekiedy też dochodziło do wysysania krwi, śliny lub soków. Zmory
„ludzkie” dusiły lub przygniatały śpiącego człowieka, przesuwając się od jego stóp aż
do piersi, czasem wkładały język lub palce do ust ofiary. Duszenie często połączone
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było z wysysaniem krwi, w przypadku kobiet ssaniem piersi i pozbawianiem ich
pokarmu. Motyw ten zbliżał zmorę do krwiożerczych istot mitologicznych1 (upiór,
wampir, strzyga) oraz demonów szkodzących matkom, np. boginek. Zmory „zwierzęce” natomiast atakowały zwierzęta gospodarskie, głównie konie, na których jeździły całą noc, stąd rano były mokre i zmęczone oraz dodatkowo miały pozaplatane
warkocze na grzywach. Demony te mogły również dusić drzewa i wyciskać z nich
soki (Grochowski 2018: 415). Na te trzy typy zachowań zmory, ukierunkowanych na
ludzi, zwierzęta i rośliny, zwracał również uwagę, w swym syntetycznym artykule,
etnolingwista Feliks Czyżewski (Czyżewski 1988: 133–143). Zmorę rozumiemy zatem
jako istotę mitologiczną z folkloru polskiego, której podstawową funkcją, niezależnie
od jej nazwy gwarowej (zob. np. Czyżewski 1988: 133–134), jest dręczenie ludzi we
śnie, wyrażające się najczęściej w ich duszeniu lub gnieceniu.
Głównym celem artykułu jest szersze ukazanie zróżnicowania kulturowego
sposobów szkodzenia ludziom i/lub zwierzętom przez istotę mitologiczną, zwaną
w Polsce najczęściej zmorą lub morą w kontekście etnogeograficznym (w opublikowanych opracowaniach etnologicznych brakuje takiego ujęcia badawczego).
Celem jest również ukazanie stanu dawniejszych, przedwojennych przekonań na
ten temat. Do analizy badawczej wykorzystano wybrane materiały ludoznawcze
i etnograficzne z XIX wieku (głównie drugiej połowy) oraz pierwszych trzech dekad XX stulecia, zestawione z niepublikowanymi wynikami badań Polskiego Atlasu
Etnograficznego z zakresu demonologii ludowej. Interesujące nas przekonania demonologiczne, wyekscerpowane z obszernych materiałów PAE, zaprezentowano
w takiej formie po raz pierwszy. Ze względów chronologicznych przy mapowaniu
celowo pominięto opowieści wierzeniowe, relacje potoczne czy inne zapisy związane
ze zmorą pojawiające się w późniejszych pracach etnologicznych i etnolingwistycznych (np. Michalec, Niebrzegowska-Bartmińska 2019)2 – odnotowano je już bowiem
w okresie powojennym.
Stan badań nad problematyką zmory. Dorobek polskiej etnokartografii
Polska demonologia ludowa nie doczekała się zbyt wielu publikacji wyników badań
atlasowych (prowadzonych niemal nieprzerwanie od okresu międzywojennego). Sama
1

Określenie „istota mitologiczna” (tłumaczenie z języka rosyjskiego) jest stosowane przez moskiewską
szkołę etnolingwistyczną jako zestaw relewantnych cech i funkcji demona połączonych z jego imieniem (Levkievskai͡a 2007: 5).

2

W tej interesującej, syntetycznej publikacji udokumentowano m.in. kilkanaście opowieści wierzeniowych, relacji potocznych i opisów wierzeń czy praktyk dotyczących zmory, w których jest ona postacią pierwszoplanową. Zapisy te pochodzą z dotychczas nie publikowanych zasobów Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS i dotyczą głównie miejscowości regionu lubelskiego, badanych od lat
60. XX w. do drugiej dekady XXI w. (Michalec, Niebrzegowska-Bartmińska 2019: 141–149, 239–242,
269–272). Pozyskane w ten sposób dane są więc znacznie późniejsze niż te odnotowane na mapach.
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postać zmory, rozumiana jako istota mitologiczna dręcząca w różnorodny sposób ludzi
podczas snu i/lub zwierzęta, nie była do tej pory szerzej omawiana w kontekście etnogeograficznym. W klasycznej już pracy Atlas kultury ludowej w Polsce (Moszyński,
Klimaszewska 1934; 1936; Moszyński, Klimaszewska, Bynarówna 1935) znajdziemy
kilka map poświęconych demonologii ludowej, żadna z nich nie dotyczy jednak zmory
w interesującym nas ujęciu3.
Kolejne opracowanie kartograficzne analizowanej problematyki badawczej pojawia się dopiero w książce Anny Szyfer Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków (Szyfer 1975) w postaci dwóch map dotyczących stosowanych na tym terenie określeń omawianej postaci mitologicznej: zmora i mara 4. Mapy z tej tematyki
możemy znaleźć również w Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (zob. Atlas
języka i kultury... 2001: 176–181); kolejne opracowania są już późniejsze (np. Budziszewska 1991: 22)5.
W latach 80. XX wieku we Wrocławiu, w ramach edycji Polskiego atlasu etnograficznego pod kierunkiem prof. Józefa Gajka, powstają pierworysy map poświęconych
głównie transportowi i komunikacji, pożywieniu ludowemu czy obrzędowości dorocznej i rodzinnej (wykaz map, zob. Kłodnicki 2001), w tym 4 niepublikowane kartogramy
dotyczące głównie demonów porywających i odmieniających niemowlęta. Pokłosiem
prowadzonych wtedy badań atlasowych stały się jednak pierwsze poglądowe mapy
dotyczące wierzeń związanych ze zmorą zawarte w artykule Janusza Bohdanowicza
pt. Demonologia ludowa. Relikty wierzeń w strzygonie i zmory6. Niestety, w artykule
tylko na jednej z pięciu map odnotowano informacje o duszeniu koni czy innych zwierząt; brakuje również skartowań dotyczących sposobów dręczenia ludzi.
Tematykę demonologiczną ponownie podjęto (według odmiennej metodologii) pod
koniec pierwszej dekady XXI wieku w cieszyńskim ośrodku prac atlasowych (szerzej:
Pieńczak 2011), opracowując obszerny rozdział w tomie „Komentarzy do Polskiego
Atlasu Etnograficznego” poświęcony demonom porywającym i odmieniającym dzieci
3

Na mapie Demony (porywające i) odmieniające niemowlęta w kategorii „inne odpowiedzi” pojawia
się gwarowe określenie demona – zmora, mora, jednak jego główną funkcją jest porywanie i odmienianie niemowląt (zob. Moszyński 1936, mapa 7), co zbliża go bardziej do tzw. boginki czy południcy.
„Śród istot, wyodrębnionych na mapie w grupę «innych», mamy – oprócz omówionej już wieszczycy
i czarownicy – południcę (p. 28), zmorę (pp. 43, 36, ok. p. 12) wzgl. marę (ok. p. 47)” (Moszyński 1936,
komentarz do mapy 7).

4

Tytuły map: Nazwy mary (Szyfer 1975: 124), Zasięg nazwy mara – zmora w Północno-Wschodniej
Polsce (Szyfer, 1975: 125).

5

Dodajmy, że nazwy na określenie zmory (i innych istot mitologicznych) szczegółowo zestawiono w pracy
Polskie ludowe słownictwo mitologiczne (Dźwigoł 2004: 56–63); ta nie zawiera map.

6

Nazwy skartowań: mapa 3: Wierzenia ludowe związane z demonem zwanym najczęściej „Zmora” (1),
mapa 4: Wierzenia ludowe związane z demonem zwanym najczęściej „Zmora” (2), mapa 5: Niektóre
ludowe uzasadnienia powstawania demona zwanego „Zmora”, mapa 6: Niektóre sposoby i czynności
mające zabezpieczyć przed „Zmorą” (I), mapa 7: Niektóre sposoby i czynności mające zabezpieczyć
przed „Zmorą” (II) (Bohdanowicz 1994: 52–59).
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(Diakowska, Kłodnicki 2010: 176–262)7, czyli pełniącym inne niż zmora funkcje. Równolegle na seminarium dyplomowym powstały kolejne poglądowe mapy poświęcone zmorze (zob. Szwajnoch 2010)8, stanowiąc dobrą bazę do szerszych badań porównawczych.
Dorobek polskiej etnokartografii w zakresie badań nad zmorą jest skromny, obejmuje ponad 20 map (w tym 14 niepublikowanych). Warto zatem częściowo uzupełnić
tę lukę badawczą o kolejne mapy, znacznie bardziej rozbudowane metodologicznie.
Podstawę ich opracowania stanowią informacje zebrane w 227 wytypowanych miejscowościach stałej sieci PAE w latach 1980–1990 (uzupełniająco w latach 2000–2002)9.
Do realizacji badań wykorzystano obszerny kwestionariusz-notatnik PAE numer X pod
tytułem Demony, półdemony i istoty nadprzyrodzone w opowiadaniach i wierzeniach
ludowych (zob. Gajek 1980). Zagadnienia te szczegółowo omówiłyśmy w artykule Stan
badań atlasowych w Polsce i Rosji nad demonologią ludową (przykład zmory i innych istot mitologicznych posiadających cechy z nią wspólne, zwracając szczególną
uwagę na metodykę prac atlasowych prowadzonych nad demonologią ludową (zob.
Pieńczak, Mironova 2020).
Problemy z klasyfikacją i mapowaniem materiałów ludoznawczych
Dane ludoznawcze i etnograficzne o postaci zmory pojawiają się w literaturze
przedmiotu co najmniej od lat 30. XIX wieku, dotycząc różnych obszarów ówczesnej Polski. Obszernych materiałów jest jednak wtedy niewiele (Gołębiowski 1830;
Zieleniewski 1845).
W drugiej połowie XIX wieku dane na ten temat mają głównie charakter przyczynkarski i znajdują się najczęściej w czasopismach ludoznawczych i etnograficznych:
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” (1877–1895)10, „Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny” (1887–1916)11, „Materyały Antropologiczno-Archeologiczne
7

Mapy dotyczące demonologii ludowej dostępne są w wersji cyfrowej na platformie Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, zob. http://archiwumpae.us.edu.pl/search?query=demonologia&query_type=exact_match&record_types%5B0%5D=Item&submit_search=Szukaj&page=1 (szerzej
zob. Pieńczak 2018; 2019; 2020).

8

Tytuły skartowań: mapa 1: Zmora przyjmuje postać kobiety, mapa 2: Zmora przybiera postać mężczyzny, mapa 3: Zmora jako postać nadzmysłowa (niewidzialna), mapa 4: Nazwy zmory 1, mapa 5:
Nazwy zmory 2, mapa 6: Nazwy zmory 3, mapa 7: Nazwy zmory 4, mapa 8: Duszenie przez zmorę,
mapa 9: Sposoby męczenia ludzi przez zmorę, mapa 10: Sposoby męczenia zwierząt przez zmorę,
mapa 11; Kto staje się zmorą, I, mapa 12: Kto staje się zmorą, II, mapa 13: Czy można złapać zmorę?,
mapa 14: Do jakich osób używa się przezwiska zmora? (zob. Szwajnoch 2010: 71–118).

9

Na mapach opracowanych przez J. Bohdanowicza w północno-wschodniej Polsce są miejsca nie objęte
badaniami; brakuje również stwierdzeń dotyczących informacji negatywnych (Bohdanowicz 1994).

10

Zob. Gloger (1877); Kolberg (1877); Petrow (1878); Ulanowska (1884); Siarkowski (1885); Udziela (1886);
Ciszewski (1887); Kopernicki (1887); Cisek (1889); Wierzchowski (1890).

11

Zob. Ulanowska (1888); Nadmorski (1889); Skrzyńska (1890); Zieliński (1890); Karłowicz (1892); Toeppen
(1892a; 1892b; 1893); Wasilewski (1892); Pleszczyński (1893); Hempel (1894); Knoop (1895); Bogdanowiczówna
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i Etnograficzne” (1896–1925)12, „Lud” (1895–1937)13 oraz późniejsze nieco „Zaranie
Śląskie” (1907–1939)14. Informacje poświęcone zmorze są także w kilkunastu monografiach Kolberga dotyczących dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Kolberg
1962e), Krakowskiego (Kolberg 1962c, 2005), Lubelskiego (Kolberg 1962d), Tarnowskiego i Rzeszowskiego (Kolberg 1967b), Radomskiego (Kolberg 1964), Pomorza
(Kolberg 1965), Mazurów Pruskich (Kolberg 1966), Mazowsza (Kolberg 1970), Kaliskiego i Sieradzkiego (Kolberg 1967a), Sanockiego i Krośnieńskiego (Kolberg 1973)
i Kujaw (Kolberg 1962a, 1962b)15. W analizowanych tomach zajmują one blisko 40
stron tekstu.
Najbardziej stałymi i stabilnymi elementami w narracjach o zmorze są jej funkcje
i działania. Dlatego podstawą prezentowanych w tym artykule klasyfikacji, dotyczących sposobów szkodzenia ludziom i/lub zwierzętom gospodarskim przez zmorę lub
podobne do niej istoty mitologiczne (aneks 2 i 3), stały się czasowniki określające
jej działania występujące w relacjach z połowy XIX wieku i pierwszych dekad kolejnego stulecia (pozwalają one rozróżnić typy szkodzących działań zmory i bardziej
precyzyjnie określić jej funkcje). W opracowanych przez nas aneksach pogrupowałyśmy je zatem na podstawie częstotliwości, semantyki i specyfiki ich występowania.
Analizując opowiadania o zmorze można odnieść wrażenie, że wszystkie działania demonów tego typu są do siebie zbliżone i standardowe – łatwo wyróżnić teksty o istotach mitologicznych dręczących ludzi we śnie z kręgu innych opowiadań
o demonach. Jednak głębsza analiza tak rozległego zasobu tekstów ukazuje, że rodzaje dręczenia znacznie różnią się między sobą, a sama narracja rozprasza się na
drobne warianty.
Po pierwsze, odmienne są same działania i sposób ich wyrażania. Przykładowo
idea gniecenia człowieka przez zmorę podczas snu opisywana była w tekstach z użyciem następujących czasowników: dusić, tłoczyć, cisnąć, gnieść, dławić, przygniatać,
przysiadać, przywalać sobą, przyciskać piersi lub nogi. Zapewne do tego zakresu należy też siadanie na piersi człowieka. Trudno zatem jednoznacznie określić, czy występuje tu jeden typ dręczenia czy kilka (szczególnie w ostatnim przypadku). W dodatku
w jednym opowiadaniu zmora siada na piersiach, w drugim – na ustach; są też różne
sposoby wyssania krwi (np. z żyłki, z języka, spływającą nosem etc.).
(1896); Z.A.K. (1899); Magiera (1900); Udziela (1900); Dąbrowska (1902; 1904); Dzikowski (1902); Maciąg
(1902); Rumlówna (1902); Jaskłowski (1904).
12

Zob. Pawłowicz (1896); Saloni (1903; 1908); Kosiński (1904); Kantor (1907); Wawrzeniecki (1907); Gawełek (1910); Z.S. (1912).

13

Zob. Eljasz-Radzikowski (1897); Gustawicz (1901; 1909); Świętek (1902); Taroniowa (1905); Rybowski
(1906); Sulisz (1906); Koczwara (1911); Udziela (1924).

14

Zob. Morcinek (1929); Świbówna (1929); Niesłanik (1930); Zawada (1932); Błahut (1935); Sławiczek (1939).

15

Tylko niektóre z tych prac zostały wspomniane w części dokumentacyjnej artykułu Feliksa Czyżewskiego poświęconego zmorze (zob. Czyżewski 1988: 137–143).
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Po drugie, typy opisywanych działań często krzyżują się. Jeżeli założymy, że picie krwi jest jednym sposobem dręczenia, a wkładanie języka do ust ofiary – innym
(jak wynika z późniejszej klasyfikacji sposobów dręczenia przez zmorę w PAE, zob.
Gajek 1980: 44), to w opowiadaniach możemy spotkać ich połączenie – np. „Zmora
nie od razu morduje człowieka, ale go powoli dręczy i osłabia, a to tym sposobem,
iż włożywszy uśpionemu język swój w usta, ssie krew z niego” (Kolberg 1962a: 43).
Niekiedy czasowniki prezentowane w aneksach 2 i 3 są bliskie semantycznie. Wynika to z faktu, że zmora i inne istoty dręczące ludzi we śnie są w kulturze ludowej
personifikacjami paraliżu sennego, którego objawy są podobne u wielu osób (więcej
na ten temat, zob. Adler 2011: 9–23). Stan ten obrazowo przedstawił już pod koniec
XIX stulecia Jan Świętek: „uczuwa człowiek podczas snu silne ciśnienie w żołądku,
oddycha ciężko, a piersi jego jakby tłoczył kamień, język się zapieka, a sny zmysłowe
trapią mocno ciało” (Świętek 1893: 516). Badani opisywali zatem podobne rzeczy, stosując jednak różne określenia.
Podobieństwo objawów paraliżu sennego powoduje, że niektóre czasowniki pojawiają się w analizowanych relacjach w znaczeniu przenośnym. Przykładowo, jednym
z podstawowych sposobów dręczenia ludzi przez zmorę jest duszenie, ale czasownik
„dusić” może oznaczać tyle co „cisnąć, gnieść, przyciskać, wyciskać” (Słownik… 1960:
433). Zwracał na to uwagę już O. Kolberg: „to ciało zostaje na łóżku, a duchowa połowa śpiącej mory lub morusa idzie i dusi (gniecie) ludzi” (Kolberg 1962e: 38). Trudności z klasyfikacją czynności wykonywanych przez zmorę wiążą się również z określeniem, w jakim znaczeniu użyto danego czasownika w konkretnym opowiadaniu.
Świadczy o tym jeden z pojawiających się sposobów dręczenia sformułowany jako
„zmora cycka / ssie człowieka” (zob. np. Niesłanik 1930: 41, 42; Sławiczek 1939: 50;
Kolberg 1966: 71). Zależnie od uwarunkowań regionalnych i kontekstowych może on
oznaczać zarówno, że zmora pije krew z człowieka, wysysa ślinę lub ssie jego sutki.
Tworząc własną klasyfikację szkodzących działań zmory w omawianych aneksach
opierałyśmy się początkowo na tej dotyczącej sposobów dręczenia przez zmorę opracowaną w kwestionariuszu badawczym PAE (Gajek 1980: 44). Klasyfikacja atlasowa
posiada jednak pewne nieścisłości, np. w zakresie pierwszego opisanego w niej sposobu dręczenia („dławią, duszą siadając na piersi”). W relacjach informatorów atlasowych motywy duszenia i siadania na piersi nie zawsze się łączą; nie wiadomo również,
czy do tego sposobu odnosi się np. duszenie za gardło (to jedyny sposób dręczenia
przez zmorę w PAE zawierający motyw duszenia). Podobne wątpliwości powoduje
fakt, że każdy sposób dręczenia wyodrębniony w kwestionariuszu zawiera przynajmniej dwa różne motywy, co niekiedy utrudnia mapowanie.
Mapowanie sposobów dręczenia ludzi i zwierząt przez zmorę na podstawie źródeł
z połowy XIX i pierwszych dekad XX wieku nie jest łatwe – utrudnia go sama różnorodność materiału źródłowego. Dostępne opisy ludoznawcze są zróżnicowane pod
względem zawartości, mniej lub bardziej precyzyjne w sposobie ukazywania postaci
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zmory i jej szkodzącej działalności. Pozyskiwano je w różnym czasie, na różnych obszarach, często z zastosowaniem odmiennych metod badawczych, są zatem trudno
porównywalne.
Po pierwsze, ówcześni badacze nie posiadali wtedy wypracowanej metodyki
prowadzenia prac: wybierali do badań najbardziej odpowiednie dla siebie miejsce,
często niezależnie od siebie i przypadkowo. Polska w tamtych granicach nie była
wtedy podzielona na słupy, pasy i pola, jak to zrobiono znacznie później, w ramach
prac badawczych PAE (zob. np. Diakowska-Kohut 2012: 244). Nie dziwi zatem, że
w niektórych miejscach na mapie dysponujemy nadmiarem informacji, w innych – ich
brakiem. Dotyczy to nawet badań prowadzonych przez O. Kolberga, który korzystał
z pomocy korespondentów i dążył do opracowania pod względem etnograficznym
nie tylko obszarów polskich, ale także krajów sąsiednich. Stosunkowo dobrze, lecz
nierównomiernie, zbadano zatem ówczesne Krakowskie16, Wielkie Księstwo Poznańskie17, Śląsk Cieszyński18, Pomorze19 czy Mazury20 itd. Dodatkowo ludoznawcy nie
stosowali jednolitego narzędzia badawczego i pytali o różne kwestie. Pomimo tego,
w ludoznawczych materiałach relacje dotyczące dręczenia ludzi przez zmorę są stosunkowo częste; zapewne dlatego, że jest to jej podstawowa funkcja.
Kolejnym problemem są mało precyzyjne dane o lokalizacji eksplorowanego obszaru. W części opisów ludoznawczych pojawiają się bliżej nieokreślone, ogólne określenia typu Krakowskie, Śląsk Cieszyński, Lubelskie (np. Kolberg 1962c: 69; 1962: 99;
Błahut 1935: 99, 102–103), w innych są bardziej dokładne, np. „obszar ziemi między
miasteczkami Trzciannym i Goniądzem a stacją Mońki kolei żel. Brzesko-Grajewskiej,
należący do parafji Trzcianne w powiecie Białostockim, gubernji Grodzieńskiej, a zawierający około l mili kwadr.” (Rumlówna 1902: 62). Do mapowania interesujących nas
zjawisk kulturowych nadają się jednak tylko informacje dotyczące konkretnych miejscowości (np. Kolberg 1965: 262, 415, 423; Kolberg 1966: 72; Saloni 1903: 249). Jedynie
takie można zaopatrzyć w sygnatury badawcze PAE i umieścić na mapie (zob. aneks 1).
Dodajmy również, ze w pracach ludoznawczych nie zawsze znajdują się oryginalne wypowiedzi informatorów. Zakładamy zatem, że nasza klasyfikacja opiera się
najczęściej na wersji uogólnionej przez badacza.
Naszym celem jest szczegółowe ukazanie zróżnicowania sposobów dręczenia ludzi i zwierząt przez zmorę na podstawie źródeł z połowy XIX i pierwszych
16

Zob. Kolberg (1962c: 71–74; 2005: 389); Ulanowska (1888: 73); Wasilewski (1892: 200); Udziela (1900:
400–411).

17

Zob. Kolberg (1962e: 38–44); Knoop (1895: 15–18).

18

Zob. Morcinek (1929: 92); Świbówna (1929: 98); Niesłanik (1930: 41–42); Błahut (1935: 99, 102–103);
Zawada (1932: 118–120); Sławiczek (1939: 50); Koczwara (1911: 67).

19

Zob. Kolberg (1965: 262, 415, 423).

20

Zob. Kolberg (1966: 72); Toeppen (1892a: 177–179; 1892b: 779, 783; 1893: 8).
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trzech dekad XX wieku. Zaproponowana przez nas klasyfikacja może być traktowana jako propozycja wstępna (zob. aneks 2). Na początku aneksu znajdziemy te
bardziej rozpowszechnione działania szkodzące zmory, pod koniec te mniej typowe.
W związku ze specyfiką zbadanych źródeł liczba opisów w aneksie jest przybliżona.
Niektóre opisy zawierają wzajemne parafrazy oraz tłumaczenia z jednego źródła
wykonane przez różnych badaczy, w których podobna treść wyrażana bywa odmiennie. W takich przypadkach liczyłyśmy wszystkie fiksacje, ze wskazaniem (gdy
to było możliwe) pochodzenia sparafrazowanego cytatu lub tłumaczenia tego źródła
(w aneksie 2 zaznaczone gwiazdkami). Tym niemniej na podstawie liczby analizowanych przykładów można wyodrębnić centrum i peryferie systemu obejmującego
szkodzące funkcje zmory.
Z analizy materiałów ludoznawczych i etnograficznych z połowy XIX i pierwszych trzech dekad XX stulecia wynika, że podstawowymi, kluczowymi sposobami
dręczenia ludzi przez zmorę i podobne do niej istoty mitologiczne są: 1) duszenie;
2) tłoczenie/ ciśnienie/ gniecenie/ dławienie/ przygniatanie/ przysiadanie/ przywalanie sobą/ przyciskanie piersi lub nóg/ siadanie na piersiach; 3) dręczenie/ męczenie/ „morzenie”/ trapienie/ mordowanie/ martwienie; 4) wyssanie krwi; 5) brak
możliwości wykonania ruchu; 6) osłabianie, sprawianie, że człowiek źle wygląda, jest
blady, chudy 7) zachodzenie od nóg człowieka z powolnym wspinaniem się coraz
wyżej, na brzuch i piersi; 8) wywoływanie duszności, trudności w oddychaniu; 9)
brak możliwości mówienia albo wołania o pomoc. Otrzymany wynik jest interesujący,
gdyż zestawione tu sposoby (oprócz wyssania krwi) są bardzo bliskie do objawów
paraliżu sennego, wyodrębnionych przez Shelley Adler (2011: 9–23).
Do bardziej ubocznych dla zmory sposobów dręczenia należą wkładanie języka
do ust człowieka; wywołanie ciężkiego, mocnego snu; chwytanie za piersi albo gardło; sprawianie, że człowiek oblewa się potem; zostawienie siniaków; duszenie za
gardło; straszenie; mlaskanie obok uszu itd.
Na dole aneksu 2 znajdują się też niektóre inne szkodzące funkcje zmory, które
prawdopodobnie przeszły do niej od innych istot mitologicznych: sprowadzanie
chorób; zamienianie dzieci i zakłócanie im snu. Być może w niektórych wsiach
funkcje te mogły być charakterystyczne dla zmory, ale w folklorze polskim są one
z reguły bardziej typowe dla innych postaci mitologicznych (zob. np. Pełka 1987:
146–153, 198–199).
W dawniejszej literaturze ludoznawczej i etnograficznej również odnotowano
różne sposoby szkodzenia zwierzętom gospodarskim przez zmorę i podobne do
niej istoty mitologiczne (zob. aneks 3). Na początku aneksu znajdziemy te najbardziej typowe dla zmory działania, na końcu – te mniej rozpowszechnione oraz te,
które prawdopodobnie przeszły do zmory od istot mitologicznych innego typu
(dotyczy to zapewne odbierania mleka u krów, bardziej charakterystycznego dla
czarownic).
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Mapowanie wątków demonologicznych – zmora jako
istota szkodząca ludziom i/lub zwierzętom gospodarskim
(dane od połowy XIX wieku do 2002 roku)
W celu etnogeograficznego ukazania sposobów dręczenia ludzi i zwierząt gospodarskich przez zmorę na trzech opracowanych mapach zestawiłyśmy informacje,
stanowiące pokłosie prac badawczych PAE, z 227 miejscowości objętych eksploracją
terenową (lata 1980–1990 i 2000–2002). W celu uściślenia chronologii zaznaczyłyśmy
na nich również niektóre dawniejsze dane na ten temat, wyekscerpowane z wybranych prac ludoznawczych i etnograficznych z połowy XIX wieku i pierwszych trzech
dekad XX wieku (wyłącznie te, które dało się zaopatrzyć w sygnatury badawcze
i zmapować, zob. aneks 1).
Pierwsza mapa zatytułowana Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy ludzi
ukazuje występowanie w Polsce motywów najczęściej pojawiających się w narracjach
informatorów atlasowych, dotyczących szeroko rozumianego dręczenia: omawiana
istota dusiła i gniotła ludzi, siadając im najczęściej na piersiach (rzadziej wkładała
im język do ust czy ssała sutki). Stosunkowo liczne informacje widoczne na mapie
pozyskano podczas badań atlasowych, zadając w tym celu indagowanym konkretne
pytanie kwestionariuszowe o charakterze otwartym: „3. W jaki sposób zmory dręczą
ludzi śpiących: d) dławią, duszą siadając na piersi? e) całują ofiarę wkładając ofierze
język do ust? f) wysysają krew, mleko z ofiary? Jeżeli we wsi znane są inne sposoby
dręczenia – należy zapisać” (Gajek 1980: 44).
Przekonanie o tym, że zmora dręczy ludzi siadając im najczęściej na piersiach
(bądź też w inny sposób), było popularne w Polsce nie tylko w latach 80. XX wieku,
ale też w trakcie późniejszych badań (zob. il. 1.). Stwierdzono je aż w 187 badanych
wsiach (82,3% ogółu), częściej wśród ludności rodzimej (79,6%) aniżeli napływowej. Na Ziemiach Odzyskanych odnotowano je wśród osób przybyłych z różnych
stron Polski (np. dawnego Poznańskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Kieleckiego)
oraz Ukrainy i Białorusi (dawne Lwowskie, Nowogródzkie, Tarnopolskie). Trudno
jednak formułować bardziej precyzyjne wnioski o zasięgu występowania omawianego zjawiska, gdyż w kwestionariuszach PAE rzadko sygnalizowano pochodzenie konkretnych osadników; brakuje również danych o tym, czy pozyskane
relacje dotyczą poprzednich miejsc zamieszkania czy też raczej sytuacji zastanej
przez nich po osiedleniu.
Konfiguracja znaków, widoczna na mapie jako zasięg zwarty, świadczy o tym,
że omawiane przekonanie było silnie rozpowszechnione w Polsce w czasie badań
atlasowych, co może świadczyć o jego dawności i mocnym umocowaniu w kulturze
wiejskiej co najmniej od połowy XIX stulecia (można przypuszczać, że znano je znacznie wcześniej). Wskazują na to między innymi liczne dane z literatury ludoznawczej
(szare punkty), odnotowane szczególnie licznie w zachodniej i południowej części
kraju (ówczesne Poznańskie, Krakowskie, Rzeszowskie, Lubelskie).
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Il. 1.
Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy ludzi
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Druga mapa zatytułowana Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy zwierzęta
przybliża występowanie w Polsce nieco mniej popularnego przekonania dotyczącego
dręczenia zwierząt przez zmorę (głównie koni, którym zaplatała warkocz na grzywie,
bądź je ujeżdżała). Należy jednak zaznaczyć, że dane dotyczące różnych form szkodzenia zwierzętom przez zmorę pozyskano podczas badań atlasowych spontanicznie
(stąd na mapie występują liczne braki odpowiedzi). W kwestionariuszu nie znalazło
się bowiem stosowne pytanie na ten temat, skupiono się raczej na badaniu różnorodnych form szkodzenia zmory ludziom (Gajek 1980: 44). Wyłaniający się na mapie
obraz etnograficzny należy w tym przypadku traktować jako przybliżony (zob. il. 2.).
Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 80. XX wieku i 2000–2002 wyobrażenie dotyczące dręczenia zwierząt przez zmorę było mniej rozpowszechnione
aniżeli poprzednie omawiane przez nas przekonanie, ponadto było przestrzennie ograniczone głównie do wschodniej i centralnej części kraju (sporadycznie odnotowano go
również w Wielkopolsce). Powyższe przekonanie pamiętano zaledwie w 56 badanych
wsiach (24,46% ogółu), częściej wśród ludności rodzimej (82,14% przypadków) aniżeli
napływowej. Istotne jest jednak to, że na ziemiach zachodnich i północnych stwierdzono je głównie wśród osób przybyłych z południowo-wschodniej i wschodniej
Polski (np. dawne Kieleckie, Lubelskie czy Rzeszowskie) oraz osób przesiedlonych
po II wojnie światowej z Ukrainy i Białorusi (dawne Lwowskie, Poleskie, Wołyńskie,
Nowogródzkie). Z dostępnych relacji rzadko wynika, czy to wyobrażenie odnosi się
do poprzednich czy obecnych miejsc zamieszkania. Można jednak założyć, że jego
dłuższe utrzymywanie się w tradycji słownej wspomnianych obszarów i konfiguracja zasięgu powstałego na mapie świadczy o bardziej wschodnim charakterze tego
przekonania (zob. il. 2.). Tezę tę potwierdzają dodatkowe dane pochodzące z literatury ludoznawczej (szare punkty), odnotowane tylko w kilkunastu rozproszonych
miejscowościach na wschodzie kraju.
Tabela 1. Istota mitologiczna, zwana w Polsce najczęściej zmorą, szkodzi
zwierzętom gospodarskim*
Rodzaj czynności

plecie grzywy koniom
(rzadziej ogony)
lub wykonuje
podobne czynności

siedzi, ujeżdża
zwierzęta
(głównie konie)

doi je

dusi je

podano jedynie,
że męczy
zwierzęta

wykonuje
inne
czynności

motyw znany we
wsiach z ludnością
miejscową

40

14

3

7

3

3

motyw znany we
wsiach z ludnością
napływową

9

2

–

–

–

2

49

16

3

7

3

5

Ogółem:

Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy PAE z zakresu demonologii ludowej
* informacje dotyczą 56 wsi; w jednej wsi stwierdzano niekiedy kilka różnych motywów
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Il. 2.
Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy zwierzęta
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Dodajmy również, że w analizowanych narracjach respondentów atlasowych
pojawiły się różne konkretyzacje form szkodzenia zwierzętom gospodarskim przez
zmorę. Najczęściej wymienianą przez nich czynnością było zaplatanie przez nią koniom grzywy lub ogona; pozostałe motywy były znacznie rzadsze (zob. tabela 1.).
Trzecia mapa (il. 3.) zatytułowana Postać półdemoniczna zwana zmorą dusi ludzi
siadając im na piersi i/lub zaplata koniom grzywę lub ogon łączy ze sobą dwa różne
motywy dotyczące analizowanej postaci mitologicznej. Dane dotyczące duszenia ludzi przez zmorę poprzez siadanie im na piersi (czarne punkty na mapie) otrzymano
na podstawie przytoczonego wcześniej pytania kwestionariuszowego numer 3, natomiast informacje dotyczące zaplatania koniom grzywy lub ogona (zielone punkty)
są spontaniczne.
Z badań wynika, że w latach 80. XX wieku i 2000–2002 pierwszy omawiany
motyw był dosyć popularny w Polsce, występując w 178 badanych wsiach (78,4%
ogółu), częściej wśród ludności rodzimej (79,7% przypadków) aniżeli napływowej.
Na ziemiach zachodnich i północnych stwierdzono go głównie wśród osadników
z centralnej oraz południowo-wschodniej i wschodniej Polski (np. dawne Poznańskie, Kieleckie, Lubelskie, Rzeszowskie) oraz wśród osób przesiedlonych po
II wojnie światowej z Ukrainy i Białorusi (dawne Lwowskie, Poleskie, Wołyńskie,
Nowogródzkie). Powszechność tego wątku dodatkowo potwierdzają liczne dane
wyekscerpowane z dawniejszej literatury ludoznawczej i etnologicznej (szare
punkty), odnotowane szczególnie licznie w ówczesnym Poznańskiem, Krakowskiem,
Rzeszowskiem i Lubelskiem. Można zatem sądzić, że powszechność omawianego
przekonania w analizowanym okresie świadczy o tym, że dręczenie ludzi przez
zmorę poprzez siadanie im na piersi należało faktycznie do głównych funkcji omawianej postaci mitologicznej.
Drugi motyw dotyczący plecenia koniom grzywy lub ogona jest rzadszy i występuje bardziej lokalnie. Stwierdzono go w zaledwie 49 badanych miejscowościach
(21,58% ogółu), głównie wśród ludności rodzimej (81,6% przypadków). Na ziemiach
zachodnich i północnych znano go głównie wśród osadników wywodzących się z południowo-wschodniej części kraju (np. dawne Kieleckie, Lubelskie, Rzeszowskie) oraz
osób przesiedlonych z dawnych Kresów Wschodnich (Poleskie, Tarnopolskie, Nowogródzkie). Tylko w jednym przypadku wiemy, że omawiane przekonanie funkcjonowało
w poprzednim miejscu zamieszkania respondenta (Kieleckie)21. Istnienie motywu na
przełomie XIX i XX wieku potwierdzają również sporadyczne dane wyekscerpowane
z literatury ludoznawczej i etnologicznej (szare punkty z czerwoną kropką), dotyczące
czterech miejscowości rozrzuconych na wschodzie Polski.
Dodajmy, że w relacjach indagowanych pojawiły się różne warianty odpowiedzi dotyczące rodzaju czynności wykonywanych przez zmorę (plecenie, plątanie,
21

Mechowo, k. Pyrzyc – informację podał mężczyzna pochodzący z okolic Końskich.
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Il. 3.
Postać półdemoniczna zwana zmorą dusi ludzi siadając im na piersi i/lub zaplata koniom grzywę lub ogon
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zawijanie, kręcenie) bądź miejsca jej wykonywania na ciele konia (grzywa, ogon,
niekiedy brak takich danych). Najczęściej jednak opowiadano o pleceniu przez tę
istotę końskiej grzywy (68% narracji), pozostałe odpowiedzi były w zasadzie marginalne (zob. tabela 2.).
Tabela 2. Istota mitologiczna, zwana w Polsce najczęściej zmorą, plecie koniom
grzywy lub ogony*
Rodzaj czynności

plecie
grzywy

plecie
grzywy i ogony

plącze
grzywy

zawija
grzywy

kręci
grzywy

plecie
warkoczyki

motyw znany we
wsiach z ludnością
miejscową

28

5

2

1

2

1

motyw znany we
wsiach z ludnością
napływową

6

2

-

-

1

1

Ogółem:

34

7

2

1

3

2

Opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy PAE z zakresu demonologii ludowej
* informacje pochodzą z 49 wsi, w których znano tę formę szkodzenia (zob. tabela 1)

Konkluzje
Analiza porównawcza danych o zmorze pochodzących z XIX wieku i pierwszych dekad
XX stulecia oraz późniejszych materiałów atlasowych podkreśla szczególną wartość
dokumentacyjną tych ostatnich. Mówimy tu bowiem o danych porównywalnych,
możliwych do ukazania w formie przestrzennej na mapach (badania dla potrzeb
Polskiego atlasu etnograficznego prowadzono niemal w całej Polsce, mniej więcej
w tym samym okresie, stosując w tym celu identyczny kwestionariusz wywiadu). Eksplorowano bowiem nie tylko tereny autochtoniczne, ale też tzw. Ziemie Odzyskane,
zamieszkane w znacznej mierze przez osadników i przesiedleńców przybyłych po
II wojnie światowej z różnych stron. Współcześnie, dzięki informacjom pozyskanym
z tych zróżnicowanych kulturowo i etnicznie obszarów, można nie tylko konstruować
kolejne mapy etnogeograficzne, ale też na nowo odczytywać przemiany w ludowej
wizji świata przedstawicieli badanych społeczności, w tym żywotność wątków i motywów demonologicznych.
Opracowanie na mapach dawniejszych materiałów ludoznawczych i etnograficznych wraz z późniejszymi danymi atlasowymi pozwoliło nie tylko na wytyczenie
zasięgu występowania w Polsce przekonań o tym, że zmora najczęściej dręczy ludzi,
rzadziej zwierzęta domowe, ale też ukazanie przemian ich granic w czasie i przestrzeni. W przypadku materiałów pochodzących z drugiej połowy XIX i początków
XX wieku można mówić raczej o przybliżonym obrazie rozpowszechnienia omawianych wierzeń; można go jednak nieco uszczegółowić analizując również pozostałe
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dane dotyczące obszarów, które nie znalazły się na opracowanych mapach (zob. il.
1. i 2. oraz aneksy 2. i 3.).
Szczególnie istotne jest to, że mapowanie pozwala na porównanie obecnych
i dawnych obszarów występowania odrębnych motywów mitologicznych, o czym
świadczy mapa 3 (il. 3.) o duszeniu ludzi przez zmorę siadającą na piersi i zaplataniu
przez nią grzyw zwierzętom domowym (połączona z tabelami w aneksach). Ponownie pojawia się jednak tu problem z klasyfikacją, która nigdy całkowicie nie odbija
swoistości analizowanego materiału – sklasyfikowane przez nas motywy spotykane
w opowiadaniach nie zawsze w pełni korelują z grupami motywów wyodrębnionych
przez Józefa Gajka w kwestionariuszu poświęconym demonologii ludowej (grupie
motywów „d) dławią, duszą siadając na piersi” z kwestionariusza J. Gajka odpowiadają
pierwsze dwie grupy z naszego zestawienia: „1) dusi czyli gniecie” i „2) tłoczy /ciśnie/
gniecie/ dławi/ przygniata/ przysiada/ nasiada/ przywala sobą/ przyciska piersi lub
nogi/ siada na piersiach (człowiek czuje ciężkość)”). Praca badawcza z danymi źródłowymi zdeponowanymi w cieszyńskim Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego
pozwala jednak ten problem rozwiązać i ukazać na mapie wyłącznie konkretny motyw z opisów, którego poszukuje dany badacz.
Zaprezentowane w aneksach 2 i 3 lokalizacje pięćdziesięciu sposobów dręczenia
ludzi i czternastu sposobów dręczenia zwierząt przez zmorę wyekscerpowane z prac
ludoznawczych i etnograficznych mogą w przyszłości być pomocne przy konstruowaniu kolejnych map dotyczących rozpowszechnienia innych motywów mitologicznych
i dynamiki zmian obszaru ich funkcjonowania.
Aneks 1.
Miejscowości z literatury ludoznawczej i etnograficznej, które
zaopatrzono w sygnatury badawcze PAE i umieszczono na mapach
(dane od drugiej połowy XIX w. do lat 30. XX stulecia)

Miejscowość

Sygnatura badawcza PAE

Źródło

1.

Babidół, k. Gdańska

20.11.I

Kolberg 1965: 423–424

2.

Babimost

10.22.VIII

Knoop 1895: 17

3.

Białobrzegi, k. Łańcuta

33.34.VI

Świętek 1902: 356

4.

Biskupice, k. Wieliczki

25.35.VI

Udziela 1900: 409

5.

Bratkowice, k. Rzeszowa

31.34.VII

Saloni 1908: 131

6.

Brenna, k. Cieszyna

20.36.VIII

Świbówna 1929: 98

7.

Brzezówka, k. Ropczyc

30.34.X

Udziela 1886: 112

8.

Czarny Dunajec, k. Nowego Targu

24.38.II

Kantor 1907: 148, 216

9.

Czasław, k. Wieliczki

25.35.XIV

Udziela 1900: 411

10.

Czułów (Krakowskie)

23.34.XII

Taroniowa 1905: 314

11.

Częstochowa

21.30.VIII

Kolberg 1967a: 479
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12.

Miejscowość

Sygnatura badawcza PAE

Źródło

Denków (dzielnica Ostrowca
Świętokrzyskiego)

29.29.XVI

Kolberg 1964: 147

13.

Gaj, k. Zabierzowa

24.34.V?

Udziela 1900: 403–404

14.

Gardna Wielka, k. Słupska

16.8.XIV

Kolberg 1965: 414–417

15.

Gdów, k. Wieliczki

28.35.XI

Udziela 1900: 402

16.

Gniewkowo, k. Inowrocławia

19.18.XVI

Kolberg 1962b: 266
Knoop 1895: 15, 16

17.

Gniezno

16.20.XI/XII

18.

Gościejew, k. Obornik

14.19.IV

Knoop 1895: 16

19.

Górki Wielkie, k. Cieszyna

20.36.III

Sławiczek 1939: 50–51

20.

Grabie, k. Wieliczki

25.34.XIV

Udziela 1900: 401–403, 406

21.

Grębów, k. Tarnobrzegu

31.31.XV

Wierzchowski 1890: (186)

22.

Grzmiąca, k. Szczecinka

13.13.III

Kolberg 1965: 437–438

23.

Iwonicz, k. Krosna

31.37.II

Gustawicz 1901: 255

24.

Izbica, k. Słupska

17.8.IX

Kolberg 1965: 423

25.

Jadów, k. Wyszkowa

30.21.VII

Kolberg 1970: 387

26.

Jaksice, k. Koszyc

26.34.VIII

Wasilewski 1892: 200–201

27.

Jaworzynka, k. Cieszyna

20.37.XI

Zawada 1932: 118–120

28.

Jurków, k. Brzeska

27.35.XIV

Kosiński 1904: 14

29.

Kończyce Małe, k. Cieszyna

19.35.XII

Koczwara 1911: 67

30.

Kościan

13.22.XV

Kolberg 1962e: 41–42

31.

Kotowa Wola, k. Tarnobrzegu

31.31.XII

Wierzchowski 1890: (186)

32.

Krynice, k. Tomaszowa

36.31.XII

Skrzyńska 1890, s. 109

33.

Krzesławice, k. Myślenic

25.36.II

Udziela 1900: 403

34.

Leszno

13.24.VI

Kolberg 1962e: 42

35.

Lipnik, k. Myślenic

25.36.I

Udziela 1900: 400, 406, 411

36.

Lipowiec, k. Cieszyna

20.36.VII

Niesłanik 1930: 41–42

37.

Łukówiec, k. Garwolina

30.24.III/IV

Ulanowska 1884: (291, 296)

38.

Międzyrzec Podlaski,
k. Radzynia Podlaskiego

34.24.III

Z. A. K. 1899: 51–52

39.

Miłosław, k. Wrześni

16.22.VII/XI

Kolberg 1962e: 44

40.

Mnichów, k. Jędrzejowa

26.31.I

Jaskłowski 1904: 80

41.

Modliborzyce, k. Janowa Lub.

33.30.XIII

Dzikowski 1902: 439

42.

Modlnica, k. Krakowa

24.34.VI

Kolberg 1962c: 69–72

43.

Morownica, k. Kościana

12.23.VIII

Kolberg 1962e: 42

44.

Mysłaków, k. Łowicza

25.23.V

Wawrzeniecki 1907: 237

45.

Nadrybie, k. Łęczna

35.27.X

Bogdanowiczówna 1896: 346

46.

Ocieka, k. Ropczyc

30.34.VII

Udziela 1924: 132–133

47.

Ochojno, k. Wieliczki

24.35.VIII

Udziela 1900: 404

48.

Olsztynek

26.15.I

Toeppen 1892a: 178, 179; parafraza: Kolberg
1966: 72–73; Toeppen 1892b: 779, 783
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Miejscowość

Sygnatura badawcza PAE

Źródło

49.

Porządzie, k. Wyszkowa

29.20.IV

Kolberg 1970: 387

50.

Raciborsko, k. Wieliczki

25.25.V

Udziela 1900: 401

51.

Radłów, k. Tarnowa

27.34.XII

Gawełek 1910: 59–60

52.

Rogoźno, k. Obornik

15.19.V

Knoop 1895: 17, 18

53.

Ropczyce

30.34.XV

Sulisz 1906: 75; Udziela 1886: 112

54.

Rybitwy, k. Krakowa

25.34.XIII

Udziela 1900: 408

55.

Rzozów, k. Krakowa

24.35.V

Udziela 1900: 409–411

56.

Serock, k. Wyszkowa

21.28.III/IV

Kolberg 1970: 387

57.

Siekierki, k. Poznania

15.21.VI

Kolberg 1877: 21

58.

Siemianice, k. Kępna

14.27.VI

Z. S. 1912: 41
Udziela 1900: 407

59.

Siercza, k. Wieliczki

25.35.I

60.

Skawica, k. Suchej

23.36.XV

Kosiński 1904: 14

61.

Skorczyce, k. Kraśnika

32.29.VII

Hempel 1894: 366

62.

Sławkowice, k. Wieliczki

25.35.VII

Udziela 1900: 402

63.

Służewo, k. Aleksandrowa Kujawskiego

20.19.III

Kolberg 1962b: 266

64.

Sompolno, k. Koła

20.21.IX

Kolberg 1962b: 266

65.

Sopotnia Mała, k. Żywca

22.37.II

Kosiński 1904: 14

66.

Stadniki, k. Myślenic

25.35.XI

Udziela 1900: 401–402, 408–409

67.

Staromieście (dzielnica Rzeszowa)

32.34.XIII

Saloni 1908: 131

68.

Stryszowa, k. Myślenic

25.35.XI

Udziela 1900: 403
Udziela 1900: 405

69.

Swoszowice (dzielnica Krakowa)

24.35.III

70.

Szamotuły

13.20.III

Kolberg 1962e: 39

71.

Świątniki Górne, k. Wieliczki

24.35.VIII

Udziela 1900: 404

72.

Tomaszowice, k. Krakowa

24.34.VI

Kolberg 1962c: s. 73

73.

Tomaszów Lubelski

37.32.V

Kolberg 1962d: 99

74.

Węgorzewo

30.11.XII

Kolberg 1966: 74

75.

Wielbark, k. Szczytna

28.16.II

Toeppen 1892a: 178; parafraza:
Kolberg 1966: 72

76.

Wzdów, k. Krosna

32.37.I

Kolberg 1973: 31
Kolberg 1967a: 479

77.

Wieluń

20.28.I

78.

Wola Filipowska, k. Chrzanowa

23.34.VI

Kolberg 2005: 389; Ulanowska 1888: 73

79.

Wola Baranowska, k. Tarnobrzegu

30.32.XI

Wierzchowski 1890: (186)

80.

Zalasowa, k. Tarnowa

28.35.VIII

Pawłowicz 1896: 237

81.

Zamość

36.30.XIV

Kolberg 1962d: 99

82.

Zator, k. Oświęcimia

22.35.IV

Kosiński 1904: 14

83.

Zdziechowa, k. Gniezna

16.20.VIII

Knoop 1895: 16

84.

Żabno, k. Krasnegostawu

34.30.VII/VIII

Dąbrowska 1902: 436–437; 1904: 102

85.

Żołynia, k. Łańcuta

33.34.I

Cisek 1889: (77)–(78)

86.

Żywiec

21.36.XII

Gustawicz 1909: 358–340

Opracowanie własne na podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia)
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Aneks 2.
Kategoryzacja działań szkodzących zmory wobec ludzi. Stan w literaturze
ludoznawczej i etnograficznej (dane od lat 30. XIX w. do lat 40. XX stulecia)

Sposób dręczenia ludzi
1.

dusi (czyli gniecie, ciśnie)

Liczba
opisów
132

pow. białostocki (ok. Trzciannego, Goniądza i Moniek); ziemia dobrzyńska; Galicja Zachodnia (Skawica, Zator); obszar od Gdowa po Bochnię; Iwonicz; Kaliskie; Krakowskie (w tym Biskupice, Czasław, Gaj, Gdów, Grabie, Jaksice, Lipnik,
Modlnica, Ochojno, Raciborsko, Rybitwy, Sławkowice, Stadniki, Stryszowa,
Swoszowice, Świątniki Górne, Tomaszowice)***; Krynice; Kujawy (Gniewkowo; Służewo; Sompolno); Mazury („z nad Wisły i Narwi”); Mazowsze (w tym
Mysłaków, Jadów, Porządzie i Serock); Modliborzyce; Śląsk Cieszyński (w tym
Brenna, Górki Wielkie, Jaworzynka i Kończyce Małe); Lubelskie (w tym Zamość,
Tomaszów); Łukówiec; Malborskie; Małopolska (Tatry, dolina Kościeliska i okolice); Mazury Pruskie (w tym ok. Działdowa, Olsztynek, Wielbark)*; ok. Pińczowa; pow. olkuski (ok. Sławkowa); Pomorze (w tym ok. Chojnic; Gardna Wielka,
Izbica); W. Ks. Poznańskie (w tym Babimost, Gniezno, Gościejew, Kościan; ok.
Kórnika; Szamotuły; ok. Szmigla, Miłosław; Morownica; Rogoźno, Zdziechowa;
ok. Odolanowa i Ostrzeszowa); Radłów; Radomskie (Denków); Rzeszów (Staromieście); Siemianice; Tarnowskie – Rzeszowskie; ok. Turobina; Sieradzkie;
pow. tarnobrzeski i niski (Grębów, Kotowa Wola, Wola Baranowska); Skorczyce; pow. zwiahelski (Jurkowszczyzna); Wzdów; Żabno; Żołynia; Żywiec; cztery opisy bez lokalizacji

93

Białobrzegi; pow. białostocki (zob. pkt. 1); Bratkowice; obszar od Gdowa po
Bochnię; Galicja Zachodnia (Jurków, Sopotnia Mała, Zator); Kaliskie; Krakowskie
(w tym Czułów, Wola Filipowska, Gaj, Grabie, Krzesławice, Lipnik, Raciborsko,
Stadniki, Rzozów)***; Krynice; Lubelskie (w tym Tomaszów i Zamość); ok. Łukowa i Siedlec; Malborskie; Małopolska (ok. Sułkowic); Mazury Pruskie (w tym
ok. Działdowa; Olsztynek, Wielbark, Węgobork)*; pow. olkuski (ok. Sławkowa);
ok. Pińczowa; Sieradzkie; Skorczyce; Śląsk Cieszyński (w tym Górki Wielkie i Jaworzynka); Tarnowskie – Rzeszowskie (w tym ok. Biecza; Rzeszów – Staromieście); ok. Ropczyc (w tym Brzezówka, Ocieka, Ropczyce); pow. tarnobrzeski i niski (zob. pkt. 1); Radomskie**, Pomorze (Kaszuby; ok. Chojnic, Gardna Wielka,
Izbica); ok. Turobina; W. Ks. Poznańskie (w tym Biskupice, Janków, Leszno, Morownica; ok. Kórnika i Odolanowa); Wzdów; pow. zwiahelski (zob. pkt. 1); Żołynia; Żywiec; dwa opisy bez lokalizacji

48

Częstochowa; Mazury (w tym ok. Działdowa i Olsztynka)*; Krakowskie (w tym
Gaj, Lipnik, Modlnica, Ochojno); Krynice; Lubelskie; Łukówiec; obszar od Gdowa po Bochnię; Pomorze (Kaszuby, Babidół, Gardna Wielka, Grzmiąca, Izbica);
Powiśle; Sieradzkie; ok. Sułkowic; Śląsk Cieszyński (w tym Lipowiec); Tarnowskie – Rzeszowskie (w tym ok. Biecza; Zalasowa); W. Ks. Poznańskie (w tym ok.
Odolanowa, Ostrzeszowa i Zdziechowa; Leszno, Rogoźno); ok. Turobina; Wieluń; Żabno; jeden opis bez lokalizacji

Czasownik bardzo często spotykany w opowiadaniach, stąd
też wyodrębniamy go jako samodzielny typ.

2.

tłoczy /ciśnie/ gniecie/ dławi/
przygniata/ przysiada/ nasiada/ przywala sobą/ przyciska
piersi lub nogi/ siada na piersiach (człowiek czuje ciężkość)
Czasowniki te łączy odcień
s emantyczny gniecenia, przyciskania (zwykle piersi człowieka), stąd też zestawiono
je razem.

3.

dręczy/ męczy/ „morzy”/ trapi/ martwi / morduje/ dokucza

Lokalizacje opisów
(w układzie alfabetycznym)

Informatorzy często używają bardziej ogólnych czasowników, aby opisać szkodzące
działania zmory wobec ludzi.
4.

ssie krew

41

Basiówka; Czarny Dunajec; Krynice; Łukówiec; Mazury z nad Wisły i Narwi; Mazury Pruskie*; obszar od Gdowa po Bochnię; Ocieka; Krakowskie (w tym Grabie,
Jaksice, Modlnica, Siercza, Tomaszowice, Wola Filipowska)***; Lubelskie (w tym
Tomaszów, Zamość); Mnichów; ok. Odolanowa i Kórnika; ok. Pińczowa; ok. Sławkowa; Śląsk Cieszyński (w tym Jaworzynka i Kończyce Małe); Tarnowskie – Rzeszowskie (w tym ok. Biecza); jeden opis bez lokalizacji

5.

sprawia, że nie można się
r uszyć (np. trzyma za ręce)

25

pow. białostocki (zob. pkt. 1); obszar od Gdowa po Bochnię; Gardna Wielka; Izbica; Krakowskie (w tym Czułów, Grabie, Sławkowice, Stadniki); Modliborzyce;
Skawica; ok. Sułkowic; pow. tarnobrzeski i niski (zob. pkt. 1); W. Ks. Poznańskie
(w tym Biskupice; ok. Kórnika); Śląsk Cieszyński; ok. Turobina; Wielbark*; Żołynia; Żywiec; jeden opis bez lokalizacji
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Sposób dręczenia ludzi

Liczba
opisów

Lokalizacje opisów
(w układzie alfabetycznym)

6.

osłabia, sprawia, że człowiek
źle wygląda, jest blady, chudy,
zmęczony

21

Krakowskie (w tym Lipnik, Ochojno, Raciborsko, Rzozów, Tomaszowice); Lubelskie (w tym Tomaszów, Zamość); obszar od Gdowa po Bochnię; ok. Odolanowa i Kórnika; Pomorze (Kaszuby, ok. Chojnic; Gardna Wielka); Rzeszów
(Staromieście); Sieradzkie; Śląsk Cieszyński (w tym Jaworzynka); Zator; jeden opis bez lokalizacji

7.

włazi od nóg człowieka, potem
coraz wyżej, na brzuch i piersi

19

obszar od Gdowa po Bochnię; Lubelskie; Ropczyce i okolice; pow. tarnobrzeski
i niski w Galicji (zob. pkt.1); Krakowskie (w tym Krzesławice, Lipnik, Stadniki);
Skawica; Skorczyce; ok. Turobina; Wzdów; jeden opis bez lokalizacji

8.

wywołuje duszności, trudności
w oddychaniu

19

ok. Biecza; ok. Działdowa*; obszar od Gdowa po Bochnię; Krakowskie (w tym
Grabie, Ochojno); Leszno; Lubelskie; Malborskie; ok. Ostrzeszowa; ok. Sławkowa; Śląsk Cieszyński; pow. tarnobrzeski i niski (zob. pkt. 1); Żywiec; dwa opisy bez lokalizacji

9.

sprawia, że nie można mówić
albo wołać o pomoc (np. zatyka usta)

16

ok. Kórnika; Krakowskie (Czułów, Raciborsko, Sławkowice); Leszno; Olsztynek;
Pomorze (Kaszuby, Gardna Wielka, Izbica); Skawica; ok. Sułkowic; Śląsk Cieszyński; Żołynia; jeden opis bez lokalizacji

cycka/ ssie człowieka

11

Częstochowa; Denków; Górki Wielkie; Jaworzynka; Lipowiec; Mazury Pruskie*; Porządzie; Wieluń

10.

W opowiadaniach może to
oznaczać np. wyssanie krwi
lub śliny czy ssanie sutek
u człowieka.
11.

włazi na ręce i nogi, lezie na
człowieka (nie od głowy, nóg
lub wielkiego palca albo o tym
nie wspomniane)

11

pow. białostocki (zob. pkt. 1); Krynice; Kaliskie; Lubelskie; Łukówiec; Ocieka;
Tomaszowice; Żabno; Żywiec

12.

sprawia, że nie można się
obudzić

9

Basiówka; pow. białostocki (zob. pkt. 1); ok. Chojnic; Krakowskie (w tym Wola
Filipowska); Morownica; ok. Sławkowa; Śląsk Cieszyński; Żywiec

13.

wkłada język do ust człowieka

8

Kaliskie; Łukówiec; Morownica; ok. Kórnika; ok. Odolanowa; Olsztynek*

14.

wywołuje ciężki, mocny sen

8

Basiówka; Częstochowa; Modlnica; Morownica; Śląsk Cieszyński (w tym Górki
Wielkie); Wieluń; Wola Filipowska; jeden opis bez lokalizacji

15.

drapie, zostawia siniaki

7

Górki Wielkie; Kończyce Małe; Krakowskie (w tym Gaj, Grabie); Żabno; jeden
opis bez lokalizacji

16.

straszy

7

Krakowskie; Mazury Pruskie*; Pomorze, Kaszuby (w tym Izbica); Rzeszów (Staromieście); W. Ks. Poznańskie (Janków)

17.

bierze język ofiary i wysysa
krew

6

obszar od Gdowa po Bochnię; Krakowskie***; ok. Kórnika

18.

dusi, ściska za gardło

6

Jadów; Lipnik; Miłosław; Serock; ok. Ostrzeszowa; pow. tarnobrzeski i niski
(zob. pkt. 1);

19.

szarpie się/ pasuje się/ mocuje się

5

Lipnik, Stadniki; Mazury Pruskie*

20.

chwyta za piersi albo gardło

4

Krakowskie; Pomorze (Kaszuby); Rzeszów (Staromieście)

21.

włazi od wielkiego palca

4

Lipnik; Ocieka

22.

zachodzi od głowy człowieka

3

obszar od Gdowa po Bochnię; Grabie; Ropczyce i okolice

23.

sprawia, że człowiek oblewa
się potem

3

Krakowskie (w tym Lipnik); jeden opis bez lokalizacji

24.

kąsa

3

Krakowskie (w tym Gaj, Ochojno)
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Sposób dręczenia ludzi

Liczba
opisów

Lokalizacje opisów
(w układzie alfabetycznym)

25.

mlaska obok uszu

3

Krakowskie (w tym Grabie); Ropczyce i okolice

26.

sprawia suchość w ustach

3

Krakowskie; Morownica; obszar od Gdowa po Bochnię

27.

ssie krew z piersi

2

Kończyce Małe; ok. Sławkowa

28.

wstawia palec do ust

2

Krakowskie (w tym Lipnik)

29.

sprawia, że człowiekowi robi
się zimno

2

Grabie

30.

całuje

2

Mazury (ok. Działdowa)*

31.

liże

2

Mazury (ok. Działdowa)*

32.

obejmuje

2

Mazury (ok. Działdowa); Ocieka

33.

dosiada

2

Radomskie **

34.

wywołuje ciśnienie w żołądku

2

Krakowskie; obszar od Gdowa po Bochnię

35.

próbuje oparzyć

2

Modlnica; Tomaszowice

36.

sprowadza choroby

2

Mazury (ok. Działdowa)*

37.

zamienia/ porywa dzieci

2

Siekierki; Tomaszowice

38.

ssie krew z wargi

1

Krakowskie

39.

rzuca się na śpiących

1

jeden opis bez lokalizacji

40.

skrzeczy nad człowiekiem

1

Krynice

41.

zakłada swe łapy na śpiących

1

Mazury (ok. Działdowa)*

42.

sprawia, że krew uderza do
głowy

1

jeden opis bez lokalizacji

43.

bije w policzek

1

Żabno

44.

wysysa ślinę

1

Morownica

45.

wywołuje dręczące sny erotyczne (?)

1

obszar od Gdowa po Bochnię

46.

wywołuje uczucie, jakby człowieka kłuto nożami

1

W. Ks. Poznańskie (Janków)

47.

ssie krew z uszu

1

Ocieka

48.

Jeździ

1

Łukówiec

49.

nie daje spać dzieciom

1

Nadrybie, k. Chełma

50.

grozi zdrowiu domowników
lub niepowodzeniem

1

Lubelskie

* zawiera parafrazę pracy M. Toeppena (zob. Toeppen 1892a) przez O. Kolberga
** stanowi odwołanie O. Kolberga do pracy Ł. Gołębiowskiego (zob. Gołębiowski 1884)
*** zawiera odwołanie S. Udzieli do pracy J. Świętka (zob. Świętek 1893)
Opracowanie własne na podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia)
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Aneks 3.
Kategoryzacja działań szkodzących zmory wobec zwierząt.
Stan w literaturze ludoznawczej i etnograficznej
(dane od drugiej połowy XIX w. do pierwszej dekady XX stulecia)

Liczba
opisów

Lp.

Sposób dręczenia zwierząt

1.

dusi

11

2.

jeździ, dosiada konia

8

Lokalizacje opisów
(w układzie alfabetycznym)
Mazowsze (w tym Łukówiec k. Garwolina;
Jadów i Serock); Mazury Pruskie (w tym
Olsztynek*); Sieradzkie; W. Ks. Poznańskie
(ok. Kościana, Szamotuł i Szmigla); jeden
opis bez lokalizacji
Mazury („z nad Wisły i Narwi”); pow. białostocki (ok. Trzciannego, Goniądza i Moniek); Łukówiec; Porządzie; Radomskie;
gub. siedlecka (ok. Łukowa i Siedlec); Żabno; jeden opis bez lokalizacji

3.

męczy, dręczy, trapi, nędzi

7

pow. białostocki (zob. pkt. 2); gub. siedlecka (zob. pkt. 2); Krakowskie (Jaksice, k. Koszyc); Czarny Dunajec; Mazury („z nad Wisły i Narwi”); Olsztynek; Żabno

5

Czarny Dunajec; Olsztynek*; Skorczyce;
Węgorzewo; Wzdów

Informatorzy często używali ogólnych czasowników w celu opisania szkodzących działań zmory
wobec zwierząt domowych.
4.

przygniata/przysiada/ „przylegnie”/ uciska/ tłoczy/ dławi

5.

splata koniom grzywę, plecie koniom warkocze
na grzywach

4

pow. białostocki (zob. pkt. 2); Iwonicz;
Olsztynek; Żabno

6.

sprawia, że koń jest spocony, spieniony

4

pow. białostocki (zob. pkt. 2); Czarny Dunajec; Mazury („z nad Wisły i Narwi”);
Żabno

7.

sprawia, że koń na bokach ma ślady od jej krótkich
nóżek, obciera nogami boki

3

Radomskie; gub. siedlecka (zob. pkt. 2); je-

8.

odbiera krowie mleko, doi krowę

3

Raciborsko; gub. siedlecka (Międzyrzec
Podlaski; ok. Siedlec i Łukowa)

9.

plącze koniom grzywę

2

Wzdów; jeden opis bez lokalizacji

10.

sprawia, że koń się lęka

1

Mazury („z nad Wisły i Narwi”)

11.

bije konia

1

Mazury („z nad Wisły i Narwi”)

12.

„pochemra” (podrapie) konia

1

Wzdów

13.

wydziera koniom grzywy

1

gub. siedlecka (zob. pkt. 2)

14.

nie daje koniom jeść

1

gub. siedlecka (zob. pkt. 2)

den opis bez lokalizacji

* zawiera parafrazę pracy M. Toeppena (zob. Toeppen1892a) przez O. Kolberga
Opracowanie własne na podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia)
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Miejscowości z literatury ludoznawczej i etnograficznej, które zaopatrzono w sygnatury badawcze PAE i umieszczono na mapach (dane od drugiej połowy XIX w. do lat 30. XX stulecia). Oprac.
własne na podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia).
Aneks 2.

Kategoryzacja działań szkodzących zmory wobec ludzi. Stan w literaturze ludoznawczej i etnograficznej (dane od lat 30. XIX w. do lat 40. XX stulecia). Oprac. własne na podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia).
Aneks 3.

Kategoryzacja działań szkodzących zmory wobec zwierząt. Stan w literaturze ludoznawczej i etnograficznej (dane od drugiej połowy XIX w. do pierwszej dekady XX stulecia). Oprac. własne na
podstawie analizowanej literatury ludoznawczej i etnograficznej (zob. Bibliografia).
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Il. 1.

Mapa Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy ludzi. Oprac. A. Pieńczak, P. Povetkina.

Il. 2.

Mapa Postać półdemoniczna zwana zmorą dręczy zwierzęta. Oprac. A. Pieńczak, P. Povetkina.
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Il. 3.

Mapa Postać półdemoniczna zwana zmorą dusi ludzi siadając im na piersi i/lub zaplata koniom
grzywę lub ogon. Oprac. A. Pieńczak, P. Povetkina.

Spis tabel
Tab. 1. Istota mitologiczna, zwana w Polsce najczęściej zmorą, szkodzi zwierzętom gospodarskim. Oprac.

własne na podstawie kwestionariuszy PAE z zakresu demonologii ludowej.
Tab. 2. Istota

mitologiczna, zwana w Polsce najczęściej zmorą, plecie koniom grzywy lub ogony. Oprac.
własne na podstawie kwestionariuszy PAE z zakresu demonologii ludowej.

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania kulturowego sposobów szkodzenia ludziom i/lub
zwierzętom przez istotę mitologiczną, zwaną w Polsce najczęściej zmorą czy morą, w możliwie
szerokim aspekcie czasowym i przestrzennym. W tym celu przydatne stały się materiały ludoznawcze i etnograficzne pochodzące z XIX wieku (głównie drugiej połowy) oraz pierwszych
trzech dekad XX stulecia. Analizę zawartości literatury ograniczono do podstawowych czasopism i prac zwartych, które zaprezentowano w formie obszernych aneksów i trzech map etnogeograficznych. Zestawiono je z niepublikowanymi wynikami badań Polskiego Atlasu Etnograficznego dotyczącymi demonologii ludowej, w tym omawianej postaci mitologicznej szkodzącej
ludziom i/lub zwierzętom. Opracowanie na mapach dawniejszych materiałów ludoznawczych
i etnograficznych wraz z późniejszymi danymi atlasowymi pozwoliło nie tylko na wytyczenie
zasięgu występowania w Polsce przekonań o tym, że zmora najczęściej dręczy ludzi, rzadziej
zwierzęta domowe, ale też ukazanie przemian ich granic w czasie i przestrzeni. Mapowanie
pozwala również na porównanie obecnych i dawnych obszarów, na których stwierdzono obecność odrębnych motywów mitologicznych.
Słowa klucze: Polski Atlas Etnograficzny, demonologia ludowa, zmora, nauki o kulturze i religii

Summary
The article is aimed at showing, in the broadest possible temporal and spatial aspect, cultural
diversification in the ways of harming people and/or animals by a mythological creature, which
in Poland is most often called zmora. What will be useful for this purpose are ethnographic
materials from the second half of the 19th and the first three decades of the 20th century (basic
journals and books). For comparison, they will be juxtaposed with the unpublished results of
the studies on folk demonology, including the discussed mythological creature which harms
people and/or animals, conducted for the Polish Ethnographic Atlas (PEA). The demonological beliefs which are in our research focus and which are drawn from the vast material of the
PEA will be presented in such a form for the first time. Mapping the old ethnographic materials along with the later atlas data makes it possible not only to indicate the range in which the
belief that a zmora torments people rather than domestic animals occurred in Poland, but also
to show the transformations of its borders in time and space. Mapping also makes it possible
to compare modern and ancient areas of mythological motives.
Keywords: Polish Ethnographic Atlas, folk demonology, zmora, cultural and religious studies
Translated by P. Povetkina
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Looking for the traces of Polish
heritage on the map of Ukraine.
Linguistic educational game
Śladami polskiego dziedzictwa na mapie Ukrainy.
Językowa gra edukacyjna

Błogosław dobrym niebom, jeżeli ich wola
Dała ci żyć pod słodkim powietrzem Podola;
Jakie miłe życie!
Czego dusza zapragnie, płynie tu obficie.
(…)
Jakie dzisiaj Podole, takie było zawsze,
Jemu słońce chętniejsze i niebo łaskawsze (Gosławski 2005: 27, 55).

Podolia has been long perceived by the Poles as a rich, fertile land flowing with milk
and honey, as well as a good training ground for knights where frequent skirmishes
with hordes of foreign tribes forged the true spirit of the nation (Osadczy 2007: 5).
That myth of Podolia as a land of plenty had been already shaped in Old Polish
literature, as proved by numerous chronicles, from Jan Długosz’s Annals onwards.
It was also significantly influenced by poets in their works revealing anti-Turkish sentiment, determined by political events: constant pressure of Tartar forces and armed
conflicts with the Turks (Ryba 2015: 159).
Paintings created by eulogists of Podolian land, the so-called ‘Podolian Group,’
further contributed to its mythologization. According to Barbara Glikanów-Jadczak,
the said group included Maurycy Gosłowski, Tymon Zaborowski, Franciszek Kowalski
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and Stanisław Doliwa Starzyński (Czwórnóg-Jadczak 1996: 639). Undoubtedly, the
nostalgic legend of Podolia was fostered and kept alive by Henryk Sienkiewicz and
his Trilogy, in particular Fire in the Steppe, where he described the heroic battle for
the castle in Kamianets-Podilsky.
The Polish heritage in Podolia is also the main subject of an educational project
proposed as part of the “Promotion of Polish Language” programme organized by
the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). The programme is aimed
at “promotion of Polish language in connection with elements of Polish history and
culture by way of financing undertakings that are supposed to enhance the quality of
teaching and the prestige of Polish as foreign language, as well as to have a permanent impact on the image of Poland in the world” (https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/
promocja-jezyka-polskiego). The competition is addressed to Polish higher education
institutions, but it also promotes projects carried out by international partnerships.
Thus, in cooperation with the Faculty of Philosophy and History, University of Lodz,
we have submitted a project application titled Polish Heritage on the Map of Ukraine.
Creation of an Educational Game and Development of Teaching Materials for Two
Levels of Linguistic Proficiency (A1+, B1+) for Ukrainian-Speaking Students of Polish as
Foreign Language. The idea was conceived during my work at the Kamianets-Podilsky
Ivan Ohienko National University that offers courses of Polish as foreign language. As
a teacher of Polish, I asked myself the following questions: How to make the knowledge of ‘little homeland,’ i.e. history and cultural heritage of Polish nation, attractive
to students, while at the same time encourage them to learn Polish? How to make
the very process of linguistic education more attractive through activating games and
competitions? Howard Gardner, the creator of theory of multiple intelligences (Gardner
2002), believes that the healthiest method of teaching students how to find their inner
motivation should be based on the so-called ‘flow’. The concept refers to an inner
state of satisfaction, or even joy, while simultaneously concentrating on the currently
performed activity. The method does not require any other incentives, as learning in
itself becomes a sheer pleasure. Students are able to achieve such state of ‘flow’ when
they acquire knowledge in an active way, imperceptibly, in a moment of inspiration
and curiosity, but without any compulsion to do so. Thus, teachers should strive to
foster that creative attitude in their students (Niesporek-Szamburska 2010: 192).
The idea of the game Polish Heritage on the Map of Podolia, created as part
of the project, is based on familiarizing the students with three categories: historic
figures, events and architectural monuments. The fourth, additional set, would consists of questions concerning the knowledge of Polish. During classes, the students
will learn about people, events and architectural monuments associated with Polish
history and cultural heritage. The game requires linguistic preparation of texts for
individual categories that would constitute separate teaching units. So, as part of
the lesson about Ignacy Jan Paderewski (born in Kuryłówka), the students could be
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familiarized with the declination of male first names ending with -i or -y, as well as
male and female last names ending with: -ska, -cka, -dzka, -ski, -cki, -dzki. The historic
figure of Delfina Potocka (born in Murowane Kuryłowce) could be a starting point
for discussion on fashion and physical appearance. When discussing the urban and
architectural complex of the Old Town in Kamianets-Podilsky, the teacher could
introduce the topic of trade and services (prices, numbers, measures, etc.). The sets
should be adapted for the students’ level of linguistic proficiency, i.e. lexical materials
for level A1+ students should be easier than those for level B1+. Only after familiarizing
themselves with all the categories, would students be able to take part in the game.
All players start at the same place on the map (the ‘start’ field). In order to proceed,
they throw a die and move on by the number of fields corresponding to the result,
providing they answer correctly to a question from the selected category. All places
connected with historic figures, events and architecture should be marked on the
board, i.e. the historic map of Podolia.
The key objectives of the game include:
• promotion of Polish culture and history;
• enhancing the interest in learning Polish;
• promotion of Polish historic monuments as supranational values;
• sparking interest in the past, especially the history of ‘little homeland’;
• instilling humanist values, tolerance and respect for other cultures and religions, and civilization achievements of other nations;
• teaching respect for common historical and cultural heritage.
The choice of a map for the board was not a simple task, since the exact localization
of Podolia is disputed from both geographical and historical points of view. In general
understanding, the borders of Podolia were always fluid, as some lands that had
been administratively separated from it many centuries before, such as the whole
area of the former, pre-partition Terebovlia District, were still considered a part of
it. Under Russian rule at the close of the 18th century, the territory of Podolia was
expanded, as in 1796 tsar Paul I annexed eastern areas beyond Letichyv, Bar and
Sharhorod, formerly belonging to pre-partition Bratslav Voivodeship, to Podolian
Governorate. Podolia is a land whose actual borders not necessarily correspond to
the those of the Podolian Voivodeship, nor can it be placed exactly within the borders
of the former Podolian Governorate or the area of the so-called Austrian (Galician)
and Russian Podolia (Wolski 1994: V–VI). Thus, for the purposes of the game, a map
of Podolia drawn up (prior to 1664) by a French cartographer Guillaume Le Vasseur
de Beauplan seems to be the most appropriate. There are several reasons to support
that choice. The Podolian Voivodeship was then a part of the Crown of the Kingdom
of Poland. Those were the times of expansion of existing towns and establishment of
new ones, while the bourgeoisie, craftsmen and merchants were growing in wealth
and influence – in other words: ‘the age of prosperity.’ The map includes all of the
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Fig. 1
Map. Podolia proper (Podolian Voivodeship) prior to 1664, Guillaume Le Vasseur de Beauplan

most important towns, is quite legible and the oval shape of borders will facilitate
its transformation into a board, as well as the placement of start and finish fields.
The above is one possible version, limiting the game to only one region. The
project submitted for the competition concerns a map depicting the whole territory
of present-day Ukraine. The game will be also available in digitalized version. The
opportunities offered by such map as part of linguistic education are very promising.
It proves that the process of teaching Polish does not have be boring – young people can be shown interesting places and familiarized with biographies of prominent
historic figures, thus learning about our common cultural heritage. I sincerely believe
that linguistic knowledge transferred in this way will be much more attractive than
regular classes.
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Despite the fact that computer games are omnipresent in the lives of young people,
and despite the increasing number of theoretical works devoted to the possibility
of their creative use in education, the issue is still treated by practising teachers as
absolutely marginal. And yet, by introducing a computer game as part of a foreign
language lesson, a teacher could not only make the classes more attractive, but also
increase the students’ motivation and develop their specific linguistic skills. Computer
games, through active engagement of different senses, stimulate thinking. In addition,
the players are given a specific goal to achieve by solving a series of puzzles on their
way. As computer games are largely associated with entertainment and leisure activity, their application in glossodidactics meets with highly positive reactions of the
students. In the context of teaching foreign language, an especially valuable aspect
of the whole experience is the possibility of spontaneous use of language as part of
communication between players (Kotuła 2012: 122). This highlights the innovative
character of the joint project, as it would be the first ever computer game developed
for the purposes of teaching Polish as foreign language (for two levels of linguistic
proficiency: A1+ and B1+). Also, nobody before ever used a map for that purpose: to
teach respect for the common national heritage. The target group of the game would
be not only higher education and high school students of Polish in Ukraine, but also
all Ukrainian students in Poland.
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Map. Podolia proper (Podolian Voivodeship) prior to 1664, Guillaume Le Vasseur de Beauplan
(source: https://holsta.net/by-artist/boplan-giiom-levasser-de/picture-18261.html).

Summary
The article describes the idea for an educational game Polskie dziedzictwo na mapie Podola
(Polish Heritage on the Map of Podolia) aimed at learning Polish as foreign language using a historical map. The article presents a map (as a game board) that was drawn up by a 17th-century
cartographer Guillaume Le Vasseur de Beauplan. The map of Podolia provides a starting point
for preparing scenarios of educational classes that would present historic figures, places, events
and architectural monuments connected with Poland. The game is supposed to enhance the
interest in learning Polish and teach respect for the common historical and cultural heritage, as
well as encourage young people to study the past and discover their ‘personal homeland’. The
author of the article suggests to use the board game as part of teaching the Polish language,
which would certainly make linguistic education more attractive.
Key words: game, map, heritage, teaching and promotion of Polish as foreign language, Podolia

Streszczenie
Artykuł opisuje koncepcję gry edukacyjnej Polskie dziedzictwo na mapie Podola, której celem
jest nauka języka polskiego jako obcego przy wykorzystaniu mapy historycznej. W artykule
została zaprezentowana mapa (jako plansza do stworzenia gry), którą sporządził XVII-wieczny
kartograf Guillaume Le Vasseur de Beauplan. Mapa Podola staje się punktem wyjścia do napisania scenariuszy zajęć dydaktycznych prezentujących postaci, miejsca, wydarzenia i zabytki
architektury związane z Polską. Gra ma na celu wzmacniać zainteresowanie nauką języka polskiego, uczyć szacunku dla wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także skłonić
młodych ludzi do zainteresowania przeszłością i odkrywania „małej ojczyzny”. Autorka artykułu
proponuje, aby w proces nauczania języka polskiego włączyć grę planszową, co z pewnością
przyczyni się do uatrakcyjnienia kształcenia językowego.
Słowa klucze: gra, mapa, dziedzictwo, nauczanie i promocja języka polskiego jako obcego, Podole
Translated by Author
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Dziedzictwo miejskie
Krakowa, czyli rzecz o książce
Mapy miasta. Dziedzictwa
i sacrum w przestrzeni
Krakowa
The urban heritage of Krakow, or about the book
Maps of the City. Heritages and the Sacred
within Kraków’s City Scape
W milenijnym roku 2000, w ramach obchodów brytyjskich uroczystości narodowych
nowego tysiąclecia, zrealizowano projekt – jak relacjonuje Tim Edensor – polegający na
prostym sondażu przeprowadzonym wśród wielotysięcznej grupy klientów sklepów
Mark and Spencer, którego celem była odpowiedź na pytanie: „Co twoim zdaniem
najlepiej reprezentuje Wielką Brytanię i dlaczego? Podaj jeden przykład”. Z tysięcy
odpowiedzi wybrano czterysta najczęściej powtarzających się, pośród których – by
wymienić tylko kilka – znajdują się: rodzina królewska i Union Jack, czerwone budki
telefoniczne i czarne taksówki, Beatlesi i James Bond (Edensor 2004: 226–236).
Oczywiście, można sobie wyobrazić analogiczną sondę dotyczącą najlepszej reprezentacji Krakowa, a bardziej precyzyjnie – dziedzictwa Krakowa. Anna Niedźwiedź
i Kaja Kajder, redaktorki książki Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni
Krakowa. Maps of the City. Heritages and the Sacred within Kraków’s City Scape
(Niedźwiedź, Kajder 2020), która nawiązuje do wystawy w Muzeum Etnograficznym
o tym samym tytule z przełomu lat 2017/2018, nie pomijają zatem takich wskazań, jak
smok wawelski, pejzaże miejskie z Rynkiem, Plantami, Bramą Floriańską, obwarzanek, Lajkonik, figurki żydowskich grajków, krakowiak i krakowianka… Rychło jednak
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porzucają tę wyrywkową wyliczankę wiedzione – wydaje się – potrzebą skupienia się
nie na niemej ilości, a zawężonej, jednak wiele mówiącej jakości – eksponującej detal,
niepowtarzalne i wieloznaczne treści i wartości, z których wyłania się genius loci miasta. Takie jakościowe kwalifikacje to nie przypadkiem wyróżniki podejścia antropologicznego, które wskazują na niemal obsesyjne przywiązanie badacza do szczegółów
badanej rzeczywistości, nie wyłączając tej materialnej, która tylko pozornie wydaje
się niema. W istocie bowiem pod skupionym okiem antropologa ujawniają się liczne
niuanse, wieloznaczności, konteksty, a wtedy w pewien swoisty sposób owa materia
zaczyna przemawiać. Mowa ta, wprawdzie nieuchronnie pochodząca z przeszłości,
możliwa jest jednak do uchwycenia dziś, choć niedoskonałego, zniekształcającego,
oddającego jednak coś więcej, co wykracza poza utarte pojęcia ogólne, taksonomie,
kategoryzacje. Przekaz przybywający z owej przeszłości, podany z użyciem „mowy
obiektów materialnych”, pozwala na uchwycenie choćby widmowego jej śladu, jednak
bardziej działającego na wyobraźnię niż wyabstrahowana ze zmysłowego doświadczania świata narracja źródeł historycznych. Dotyczy to zresztą wszelkich etnograficznych narzędzi badawczych, zaabsorbowanych wprawdzie głównie teraźniejszością
niż przyszłością. Wszelako – jak utrzymuje David Lowenthal (2013) –przeszłość jest
również przypadkiem obcości kulturowej, wprawdzie nie w perspektywie synchronicznej, lecz diachronicznej. Jules Prown zauważa przy tej okazji:
Dokonując interpretacji kulturowej poprzez artefakty, wchodzimy w tym przypadku
w kontakt z inną kulturą nie poprzez nasze umysły, w których zakorzenione są nasze
„uprzedzenia”, lecz poprzez zmysły. Przenośnie rzecz ujmując, wchodzimy w skórę jednostek, które wytwarzały lub użytkowały rzeczy; możemy wówczas widzieć ich oczami
i dotykać ich rękami. Nie ma wątpliwości, że empatyczne utożsamienie się poprzez zmysły z ludźmi z przeszłości lub z innych miejsc jest czym innym, niż wchodzenie z nimi
w kontakt poprzez czytanie napisanych słów. Zamiast naszych umysłów nawiązujących
kontakt intelektualny z ich umysłami, nasze zmysły wchodzą w afektywny kontakt z ich
doświadczeniem zmysłowym (Prown 2000: 26).

Czasem wystarczy zatem pewien wspólny mianownik zmysłów, łączący do pewnego
stopnia epoki i społeczeństwa, by uchwycić najważniejsze elementy podzielanego
świata. Ten etnograficzny, jakościowy i zmysłowy rys omawianej książki ujawnia się
również w skupieniu głównie na bardzo konkretnym fragmencie dziedzictwa miasta,
obszarze Traktu Królewskiego, fragmencie jednak historycznie szczególnym, bo sięgającym okresu głębokiego średniowiecza. To cena zawężenia, którą często warto
zapłacić, tracąc wprawdzie na efekcie ilości, zyskując za to na jakości przedstawienia
świata, który ujawnia swe detale i osobliwości niczym przez okular mikroskopu. Zdaje
się wręcz sam przemawiać wielogłosem znaczeń, wartości, emocji zaludniających
go kolejnych pokoleń krakowian. Same przedmioty nieożywione – od pojedynczych
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kamieni nadgryzionych przemijającym czasem, po okazałe budowle –przemawiają
mową własną form i funkcji, odsyłając wciąż do czasu osuwającego się w przeszłość.
Autorstwo antropologów nie jest tutaj bez znaczenia – tego typu podejście jest znakiem firmowym dyscypliny wiedzy, która opisuje i interpretuje rzeczywistość przez
pryzmat ludzkich przekonań, wartości i emocji, mających wszak tendencję do krzepnięcia w postać zróżnicowanych wyobrażeń zbiorowych, które stanowią fundament
dla całego gmachu zmieniającej się w czasie kultury.
Tytułowe mapy, które stanowią tyleż przestrzenny, co mentalny horyzont rozumienia i doświadczania miasta, składają się z traktów historii, jak ów główny – Trakt
Królewski, i nawarstwionych na nich ścieżek wydeptanych nie przez kartografów
uzbrojonych w dalmierze i heliotropy, nawet nie subtelnych historyków sztuki, lecz
„zwykłych” mieszkańców i przybyszów posługujących się emocjami, wyobraźnią, pamięcią. To na nich głównie skupiona jest uwaga badawcza, którzy są często tyleż turystami, co pielgrzymami – nie tylko do miejsc kultu religijnego, lecz i do monumentów
narodowych czy sanktuariów narodowych, jak Wzgórze Wawelskie; bywa, że obie te
role zrastają się w nierozerwalną całość. Sacrum przyciąga zatem nie tylko za sprawą
słynnych świątyń i świętych, lecz i „świętości narodowych”, których ważności nie
sposób przecenić, zwłaszcza po jednej ze stron współczesnych sporów światopoglądowych, której zdarza się z narodu czynić obiekt nabożnej nieomal czci. Turystyczne
peregrynacje po takich uświęconych historią narodową traktach mogą zyskać nawet
walor swoistego rite de passage. Zwrócił na to uwagę John Urry, rozwijając inspirację
pochodzącą od pary słynnych badaczy rytuałów Victora i Edith Turnerów:
Podobnie jak pielgrzym, turysta wyrusza z rodzimej miejscowości do odległego celu,
a potem wraca do siebie. W oddalonym miejscu tak pielgrzym, jak turysta, jakkolwiek
na różne sposoby, „oddają cześć” obiektowi kultu, co wprawia ich w stan uniesienia.
W stosunku do turysty Victor Turner i Edith Turner mówią o sytuacjach „z pogranicza”
(Urry 2007: 28).

Kraków jako narodowe sanktuarium nie jest wprawdzie miejscem bardzo odległym
dla rodzimych turystów-pielgrzymów; tym bardziej dotyczy to samych mieszkańców
królewskiego grodu. Ważniejsze wszakże jest to, że tworzonych przez nich map jest
potencjalnie nieskończenie wiele, jak wiele jest sposobów i treści przeżywania dziedzictwa wyznaczającego charakter miejsca, jakim jest tutaj miasto będące świadkiem
tysiącletniej historii. Po drodze mapy te zyskują często postać przedstawień zbiorowych naznaczonych historycznym czasem, afiliacją grupową, rozpowszechnionymi
ideami i ideałami.
Tą antropologiczną wykładnię rozumienia dziedzictwa miejskiego osiągnięto nade
wszystko za sprawą etnograficznych badań terenowych, skupionych na rozpoznawaniu znaczeń, wartości, idei i przeżyć, które składają się na mozaikę zsyntetyzowanych
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obrazów ludzi, miejsc i zdarzeń. Zarazem zastosowane metody badawcze pozwoliły
na wskazanie cienkiej granicy pomiędzy sferą dziedzictwa a sferą sacrum, których
wyodrębnianie wydaje się często zabiegiem sztucznym i nieuprawnionym. Przemawiają za tym dowody poświadczające istnienie aury niezwykłości okalającej nie tylko
wiarę religijną – jej przesądzenia, postaci i atrybuty, lecz ujawniającej się również
w relacjach z na pozór profanicznymi obiektami, postaciami, zdarzeniami. Dotyczy
to tyleż cenionych obiektów architektury czy dzieł sztuki, co zasłużonych herosów
i heroin oraz wiekopomnych czynów z ich udziałem. Rzecz to znana już od czasów
Waltera Benjamina, który wprawdzie wieszczył zanik owej aury wraz z nastaniem
epoki reprodukcji technicznej (Benjamin 1975). Pomylił się, gdyż wraz z niewątpliwymi
procesami sekularyzacji nie zanika potrzeba transgresji i transcendencji, która może
przyoblec i postać narodową. Jak zauważa Teresa Kostyrko: „Spotkanie bezpośrednie z takim przedmiotem może stać się rodzajem święta, gdyż jego bohaterem jest
przedmiot auratyczny, będący niekiedy naszym osobistym sacrum” (Kostyrko 2006:
23). Oczywiście, do szeregu takich „przedmiotów” zaliczyć można i całkiem okazałe
obiekty, jak Katedra Wawelska, Sukiennice czy Kopiec Kościuszki.
Stąd też w pracy znajdziemy nie tylko surową listę obiektów reprezentujących
dziedzictwo Krakowa, stanowiące wszak część dziedzictwa narodowego, lecz i krótkie
opisy i interpretacje, wystarczające jednak do wskazania istotnych kontekstów – historycznych, społecznych, politycznych – które owo dziedzictwo nieustannie ożywiają,
zmieniają, formatują. Oto kopia posągu przedchrześcijańskiego boga (jego oryginał
znajduje się w krakowskim Muzeum Archeologicznym), Światowida, stojąca u stóp
Wawelu, bywa dekorowana barwami narodowymi – przykład najnowszych praktyk
wyrażających postawy narodowe, na które wskazuje wspomniany już Tim Edensor
w dziele o znamiennym tytule Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne; ten sam posąg innym zaś razem staje się obiektem związanym z praktykami neopogańskimi. Z kolei kościół św. św. Piotra i Pawła stał się w ostatnich latach
trzecią krakowską, a zrazem polską nekropolią – miejscem pochówku osób zasłużonych dla kraju. Inskrypcje lokalnego dziedzictwa znajdziemy nawet na długopisie,
którym odwiedzający wspomnianą wystawę mogli wpisać swoje uwagi w książce
gości: drewnianym, z wypaloną sylwetką kościoła Mariackiego, zwieńczonym stylizowaną głową odzianą w tradycyjną czapkę krakuskę. Jak w soczewce widać, w tym
i w innych przykładach, misję dziedzictwa – jak uważa Barbara Kirshenblatt-Gimblett
(1988) – refleksyjnego przyjmowania wybranych elementów przeszłości i tworzenia
z nich nowych jakości. Zarazem owo dziedzictwo może wyrażać niepozorny, całkiem
współczesny długopis, co narodowa nekropolia, jaką jest krypta Katedry Wawelskiej.
Lokalne dziedzictwo swe bogactwo ujawnia już na poziomie mikro, co dotyczy nie
tylko owego długopisu, lecz obiektów mocniej osadzonych w krakowskim krajobrazie,
jak choćby szopek krakowskich, które znajdują się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To najnowsza światowa wizytówka miasta o stosunkowo

306

Janusz Barański

Dziedzictwo miejskie Krakowa, czyli rzecz o książce Mapy miasta…

młodej metryce, która jest nie lada atrakcją dla turystów, lecz jej fenomen wzbudza
również ciekawość artystów i badaczy, a nawet postaci reprezentujących obie profesje. Należała do nich także nieodżałowana Anna Szałapak, etnografka i gwiazda
Piwnicy pod Baranami, również miejsca lokalnego, szczególnego dziedzictwa, która
poświęciła szopkom obszerną monografię (Szałapak 2012). Lecz znajdziemy tutaj
i stare pieczęcie parafialne, księgi i naczynia liturgiczne, plany miasta zmieniającego
się wraz z upływem stuleci czy zdjęcia wiekopomnych wydarzeń historycznych. Materialnym, wizualnym i społecznym podłożem lokalnego dziedzictwa są nawet buty
ze studniówki lub chusty rezerwistów – rytualne atrybuty współczesnej obrzędowości. Obaj ci reprezentanci kultury materialnej nie przypadkiem zostali uwzględnieni
i w książce, i na towarzyszącej wystawie, gdyż należą do szeregu obiektów o wyjątkowym znaczeniach i funkcjach interesujących badaczy kultury (Szumowska 2005;
Czachowski 1997). Z kolei poziom makro to na przykład kościół Mariacki, który jest
zresztą najczęstszą inspiracją dla twórców wspomnianych szopek. Jest też miejsce dla
innych obiektów o podobnej skali, które bywają świadkami zdarzeń tragicznych, jak
żydowski dom modlitwy przy ulicy Grodzkiej – częściowo zniszczony w czasie II wojny
światowej. Dziś zamknięty i niedostępny, jest – wprawdzie niewidocznym – świadkiem wstydliwego oblicza stosunku wobec dziedzictwa społeczności żydowskiej, które
pozostaje wciąż nie dość zadbane i zaopiekowane.
Ten krajobraz kulturowy, uchwycony za pomocą zmiennoogniskowego spojrzenia „kronikarza współczesności”, jak o antropologu pisał sam Bronisław Malinowski
(1981), odsłania również różne, obecne tutaj tradycje religijne: katolicką, protestancką
(na nieodległych ulicach także świątynie obrządku wschodniego), żydowską, w czym
pomocne są zdjęcia licznych wnętrz świątyń różnych wyznań i denominacji. Jeśli do
tych wnętrz zajrzeć, dostrzeżemy w nich bogatą ikonografię i odprawiane obrządki,
intonowane pieśni religijne i wznoszone zbiorowo lub w skrytości ducha modlitwy.
Oczywiście w krajobrazie „drugiego Rzymu” dominuje krzyż, zwieńczający kopuły kościołów na Trakcie Królewskim, ale i poza nim, wskazując na obecność świątyń, również tych najnowszych i najsłynniejszych, jak sanktuaria Bożego Miłosierdzia i Jana
Pawła II w Łagiewnikach. Tym ostatnim świątyniom, oddziałującym tyleż lokalnie, co
globalnie, osobną uwagę poświęca zresztą w swych badaniach jedna z redaktorek
książki o dziedzictwie miejskim Krakowa – Anna Niedźwiedź (2017). Do tego można by
dodać krzyże licznych kapliczek, krzyże upamiętniające walkę narodowowyzwoleńczą,
krzyże-cenotafy stawiane w miejscach śmiertelnych wypadków drogowych – oddolne
formy stanowienia sacrum.
Nie sposób wypowiadać się na temat wydawnictwa bez odniesienia do wspomnianej wystawy, która zdecydowała o treści i formie książki. Nade wszystko widoczny jest
w niej zamysł autorski, który z bogactwa lokalnego dziedzictwa postanowił wybrać jedynie część, choć znaczącą i wyjątkową pod wieloma względami, całości lokalnego dziedzictwa. Ten rodzaj bardziej rozbudowanego katalogu, w którym opisy i interpretacje
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przedstawionych obiektów, praktyk, problemów wychodzą poza zdawkowe podpisy,
może służyć za książkowy odpowiednik wystawy tym, którym nie dane było jej zobaczyć. Natomiast zamysł wystawienniczy, głównie poprzez wielkoformatowe zdjęcia
fragmentów miasta (ciągów ulicznych fotografowanych z „żabiej” perspektywy, z różnych czasów), wnętrz podwórek, zaułków, eksponowanych budynków stwarzał na
ekspozycji wrażenie znajdowania się w samym środku miasta i jego esencji, a równocześnie obcowania z drobiazgami i gigantami jego dziedzictwa. Być może książka Mapy
miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa okaże się nowatorską propozycją wydawniczą, łączącą walory wizualne wystawy muzealnej z pogłębioną narracją
autorską, wykraczającą dalece poza katalogowe opisy. Czas pokaże, czy tak się stanie.
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Streszczenie
Tekst omawia książkę zredagowaną przez Annę Niedźwiedź i Kaję Kaider na temat przenikających się sfer dziedzictwa kulturowego i sacrum Krakowa. Autorzy książki skupiają się na
materialnym dziedzictwie miejskim, które wciąż zdaje się niedocenianym zasobem przeszłości.
W prezentowanym antropologicznym jego rozumieniu obiekty materialne nie tylko ujawniają
całą gamę znaczeń służących kształtowaniu się genius loci miasta i związanych z tym tożsamości mieszkańców i przybyszów, lecz również walor poznawczy w ściśle historycznym wymiarze. Pod antropologicznym szkiełkiem i okiem okazałe budowle i drobne pamiątki zyskują wagę
równą pisanym źródłom historycznym, tytułowe zaś dziedzictwo i sacrum ukazują swą nierozerwalną jedność. Na uwagę zasługuje również fakt, że książka jest drukowanym odpowiednikiem wystawy na ten sam temat, która miała miejsce w krakowskim muzeum etnograficznym.
Słowa klucze: Kraków, dziedzictwo kulturowe, sacrum, mapy miasta

Summary
The text discusses a book, edited by Anna Niedźwiedź and Kaja Kaider, on the interpenetrating
spheres of cultural heritage and the sacred of Krakow. The authors of the book focus on the
material urban heritage, which still seems to be an underrated resource of the past. In the presented anthropological understanding of it, material objects not only reveal a whole range of
meanings that help shape the city’s genius loci and the identities of its inhabitants and visitors
associated with it, but also constitute a cognitive value in a strictly historical dimension. Under
an anthropological scrutiny, stately buildings and small souvenirs gain an importance equal to
that of written historical sources, while the titular heritage and the sacred show their unbreakable unity. It is also noteworthy that the book is a printed equivalent of an exhibition on the
same subject that took place in the Krakow ethnographic museum.
Keywords: Kraków, cultural heritage, sacrum, maps of the city
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Geneza powstania projektu wraz z jego charakterystyką
Projekt Mapa Obrzędowa Górnego Śląska (dalej: Mapa) to etnograficzna inicjatywa
badawcza podjęta przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie Instytut
Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego) w latach 2017–2018. Jej założeniem było
zbadanie współczesnej kondycji górnośląskiej obrzędowości dorocznej wraz z próbą
oszacowania jej pozostałości w praktykach kulturowych mieszkańców Górnego Śląska.
Zależało nam także na tym, aby przyjrzeć się nowym1 formom kulturowym pielęgnowanym lokalnie oraz dotrzeć do tradycji dotąd nierozpoznanych.
Kierowało nami przekonanie, że nastał właściwy czas na uzupełnienie dotychczasowych badań nad zwyczajowością i grupami obrzędowymi. Zdawaliśmy sobie
sprawę z faktu, że ówcześnie nie było pełnego zasobu wiedzy na temat stanu tych
zjawisk w interesującym nas regionie. Dynamiczna rzeczywistość zachęcała do nieustannego badania, dokumentowania i analizowania zmian oraz aktualnych tendencji.
Gdy rozpoczynaliśmy realizację projektu, nie istniała inicjatywa, która objęłaby badawczo teren Górnego Śląska w granicach państwa polskiego możliwie kompleksowo

1

Np. Orszak Trzech Króli. Pierwszy orszak pojawił się na ulicach Warszawy w 2009 r., natomiast w kolejnych latach orszaki zaczęto organizować także w innych miejscowościach.
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i przekrojowo. Ponadto naszym zamiarem było, aby planowane do pozyskania materiały udostępnić w sposób atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy.
Zanim jednak przedstawimy, czym Mapa jest, z jakich elementów się składa i jakie
jest jej aktualne oblicze, warto zarysować drogę, którą przebyliśmy, i wskazać wcześniejsze doświadczenia, które doprowadziły nas do długoterminowego zainteresowania górnośląskim dziedzictwem. Rejestracja fotograficzna i filmowa nakierowana
na wychwycenie często lokalnych i mało znanych wydarzeń w roku obrzędowym
oraz ukazanie ich w przystępnej, popularnonaukowej formie, przyświeca bowiem
naszym działaniom od wielu lat.
Pierwszą znaczącą inicjatywą dokumentacyjną był realizowany w latach
2007–2008 projekt Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy prezentujący w formie kilkuminutowych materiałów filmowych kilkanaście zwyczajów pielęgnowanych
w różnych częściach województwa śląskiego. Kolejnym działaniem było wydanie publikacji albumowej Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim,
wskazującej najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, ale też mało znane zwyczaje i obrzędy doroczne występujące na terenie województwa śląskiego2 (Garstka
2013). Wartością tej pracy była i jest dokonana dla tych obrzędów i zwyczajów dokumentacja fotograficzna, będąca ważnym elementem etnograficznego opisu, co nie
zawsze w literaturze przedmiotu miało miejsce. Wśród tych zwyczajów wymienić
można: grupy kolędnicze tzw. szlachcice z Beskidu Żywieckiego, Turki (straże grobowe)
z Koziegłówek, misie z gminy Niegowa, wodzenie niedźwiedzia we wsiach powiatu
lublinieckiego, „pękanie skał” w Leśniakach, fakle w Stanicy, śmiergusty z Wilamowic,
stawianie moja w gminie Jasienica, wygrywki z Brennej, Święto Ogniowe w Żorach,
Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach, ziele w Ślęzanach czy kwietne kobierce z ziemi raciborskiej, układane na trasie procesji podczas uroczystości Bożego Ciała.
W latach 2014–2016 zespół, którego byliśmy członkami, przeprowadził badania zogniskowane wokół Zagłębia Dąbrowskiego (Małopolska Zachodnia)3, zrealizowane w projektach: Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia
Dąbrowskiego oraz Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, których inicjatorem
był Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Ten ciekawy, lecz trudny dla badacza
teren4, np. z uwagi na nieliczne źródła pisane oraz wcześniejsze wyrywkowe i niewy2

Województwo śląskie składa się w większości z historycznych ziem śląskich i małopolskich, stanowiąc
o wielokulturowości tego obszaru. Zagłębie Dąbrowskie, ziemia żywiecka oraz częstochowska, będące
częścią województwa śląskiego, znajdują się poza obszarem Górnego Śląska.

3

Zagłębie Dąbrowskie znajdujące się w większości w województwie śląskim, położone jest poza obszarem Górnego Śląska, będąc częścią historycznej Małopolski. Niektórzy regionaliści do Zagłębia Dąbrowskiego zaliczają także Olkusz wchodzący w skład województwa małopolskiego.

4

W odniesieniu do obszaru Zagłębia Dąbrowskiego funkcjonują dwie koncepcje ujmowania jego granic.
Wąska z miastami Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice oraz szeroka, skoncentrowana na terenie miast Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, powiatów będzińskiego, zawierciańskiego,
myszkowskiego i olkuskiego oraz gminy Ożarowice w powiecie tarnogórskim.
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starczające badania terenowe, został opisany w publikacji Tropem badaczy Zagłębia
Dąbrowskiego (Garstka, Gawlik, Skonieczna-Gawlik 2016).
Już wówczas zastanawialiśmy się nad kolejnymi działaniami. Ukierunkowanie się
na historyczną ziemię górnośląską było stosunkowo naturalnym wyborem.
W latach 2015–2016 Robert Garstka przeprowadził wstępne rozpoznanie dotyczące występowania w terenie interesujących nas zjawisk kulturowych, kontaktując się
np. z sołtysami, księżmi, regionalistami i jednostkami kultury na terenie województwa
śląskiego i opolskiego, dopytując o lokalne tradycje i zwyczaje. Równocześnie analizował dostępne źródła pisane, w tym te zamieszczone w internecie. W tym czasie
nawiązaliśmy kontakt z Bogdanem Jasińskim – etnografem z Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu. Korzystając z jego wiedzy i doświadczenia, jeszcze przed realizacją projektu
Mapa, w 2014 i 2015 roku w wielu miejscowościach rejestrowaliśmy np. zwyczaje
ostatkowe – obchód z kozłem i wodzenie niedźwiedzia (bera)5, tak charakterystyczne
dla tego regionu. W pracach tych brała także udział Izabela Jasińska – pracownik
Muzeum Śląska Opolskiego. Współdzielenie pasji i swoiste dojrzewanie do zajęcia
się górnośląskimi zwyczajami i obrzędami dorocznymi doprowadziło ostatecznie do
podjęcia szeroko zakrojonych prac badawczych.
Interesował nas obszar Górnego Śląska znajdujący się obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach administracyjnych dwóch województw: śląskiego
i opolskiego, część złożona z ziem zróżnicowanych geograficznie, historycznie, a przede
wszystkim kulturowo. To unikatowy tygiel, w którym współistnieją i mieszają się odmienne tradycje – prawdziwy fenomen wielkiego bogactwa i niezwykłej trwałości
kulturowego dziedzictwa.
Wytyczony przez nas obszar badań mieści się w historycznych granicach Górnego
Śląska ustanowionych już w 1485 roku przez ówczesnego władcę Czech (i Śląska) króla
Macieja Korwina, który podzielił Śląsk na Górny (leżący w górnym biegu Odry) i Dolny
(w dolnym biegu). Dla każdej części ustanowił urząd starosty generalnego podlegający sejmowi krajowemu jako zgromadzeniu ustawodawczemu. Te królewskie akty
położyły podwaliny pod górnośląską samorządność i tożsamość. Odtąd zaczęły się
uwidoczniać, i z biegiem czasu ugruntowywać, kulturowe odrębności, które pogłębiały się i różnicowały, tworząc ogromnie pojemny i fascynujący zbiór tradycyjnych
zachowań, rytuałów i obrzędów. To właśnie one stanowiły przedmiot naszych etnograficznych penetracji.
Podkreślamy jednocześnie, że w tym górnośląskim zbiorze staramy się dostrzegać zwłaszcza odrębności tzw. Śląska Opolskiego i Śląska Cieszyńskiego. Zauważyliśmy bowiem, że mieszkańcy tych subregionów silnie manifestują swoją odrębność względem Górnego Śląska, którego historycznie są częścią. Ponadto podczas

5

Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim w 2019 r. został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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badań konsekwentnie przestrzegaliśmy „historyczności”, ponieważ spora część
obecnego województwa śląskiego, to ziemie małopolskie. Nieuprawnione jest zatem stawianie znaku równości między pojęciem Górny Śląsk a województwo śląskie.
Czas na charakterystykę Mapy z naszej, badaczy perspektywy. Projekt opierał
się na dokumentacji fotograficznej i filmowej obrzędów dorocznych oraz na wywiadach kwestionariuszowych dotyczących już tylko wyselekcjonowanych przykładów:
1.

układanie dywanów kwietnych w Boże Ciało (Cyprzanów – gm. Pietrowice Wielkie;
Racibórz, Klucz i Olszowa – gm. Ujazd; Zalesie Śląskie – gm. Leśnica);

2.

pieszych i konnych procesji agrarnych (Świbie – gm. Wielowieś; Szałsza – gm. Zbrosławice; Bieńkowice – gm. Krzyżanowice; Borki Małe – gm. Olesno; Sternalice – gm. Radłów; Racibórz-Sudół);

3.

wielkotygodniowego klekotania i tragaczykowania (Borucin i Pietraszyn – gm. Krzanowice; Racibórz-Sudół; Strzeleczki – pow. krapkowicki; Poborszów – gm. Reńska Wieś);

4.

karnawałowego wodzenia niedźwiedzia (Miedary – gm. Zbrosławice; Kochanowice – pow. lubliniecki; Krępna – gm. Zdzieszowice; Raszowa – gm. Leśnica;
Daniec – gm. Chrząstowice);

5.

tradycje związane z kultem św. Mikołaja (Borki Małe – gm. Olesno; Łąka – gm. Pszczyna; Krzanowice – pow. raciborski).

Wywiady przeprowadzane były za pomocą specjalnie opracowanych kwestionariuszy
dostosowanych do specyfiki obrzędu. Rozmowy odbywaliśmy z uczestnikami i organizatorami tych wydarzeń oraz przedstawicielami lokalnych społeczności. Wywiady
realizowane były w czasie bliskim występowania danego zwyczaju, tak aby refleksja
informatora sprzyjała uzyskaniu jakościowych danych. Wspomniane praktyki kulturowe badano w kilkudziesięciu miejscowościach. Wybór zwyczajów motywowany
był kilkoma powodami:
• powszechnością ich występowania (np. wodzenie niedźwiedzia);
• reprezentowaną unikatowością (np. Mikołaje z Borek Małych);
• znaczeniem dla lokalnych społeczności, również w wymiarze sakralnym
(np. kwietne dywany, procesje, klekotanie).
Uzupełnieniem prac badawczych była kwerenda archiwalna (instytucjonalna i prywatna) zmierzająca do pozyskania fotografii z lat wcześniejszych, co ułatwiło ukazanie skali zmian w praktykach obrzędowych, jakie zaszły na badanym terenie. Do
współpracy zostali zaproszeni doświadczeni etnografowie z muzealnych placówek
partnerskich – Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum w Raciborzu i strategicznego kooperanta – Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zaangażowanie profesjonalnych badaczy do projektu było nie tylko gwarantem odpowiedniego
standardu pracy, ale okazało się integrującym działaniem, którego efekty widoczne
są w aktualnych poczynaniach badawczych.
Wspomniana dbałość o prezentację wyników badań i prac dokumentacyjnych
w sposób możliwie przystępny, skłaniała nas do refleksji dążącej do popularyzacji
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w interesującej formie pozyskanej wiedzy i materiałów. Mapa okazała się właściwym
wyborem. Przede wszystkim dlatego, że jest obrazowa, wskazująca na nasycenie zjawisk kulturowych na konkretnym obszarze. A ponieważ jest wirtualnym narzędziem,
to skala jej oddziaływania wzrasta. Mapa daje także obraz terenu, który wymaga
dalszych eksploracji badawczych, pogłębiających dotychczasowe prace dokumentacyjne. Ponadto zaprojektowana funkcjonalność mapy daje możliwość wyszukiwania
informacji: poprzez miejscowość lub wybrany obrzęd.
Mapa, w momencie powstania w 2018 roku, była prostą, acz pionierską ilustracją
dorobku górnośląskiej „kultury obrzędowej”. Niech jednak nikogo nie zwiedzie jej „prosty”
format. Nie istniała bowiem do owego czasu wirtualna baza danych, z której można by
zaczerpnąć obrys historycznego Górnego Śląska leżącego w granicach Polski. Ta praca
została wykonana siłami współpracowników Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jako żmudne wielotygodniowe zajęcie. Dostęp do niej znajduje się pod adresem
www.mapaobrzedowa.pl. Mapa zawiera aktualnie ponad 370, przypisanych do konkretnych miejscowości, udokumentowanych obrzędów i zwyczajów, które na bieżąco są
aktualizowane. Każdy wpis na mapie opatrzony jest opisem obrzędu lub zwyczaju oraz
licznymi fotografiami ilustrującymi je w wymiarze współczesnym i/lub archiwalnym.
W kilkudziesięciu miejscach na mapie zamieszczono ponadto kilkuminutowe materiały
filmowe ukazujące przebieg danego zwyczaju i jego specyfikę wraz z komentarzem etnologicznym, stanowiąc materiał edukacyjny i popularyzatorski. Docelowo mapa ma
stać się repozytorium wiedzy o obrzędowości dorocznej na Górnym Śląsku.
Zależało nam na tym, aby miała ona także społeczny wymiar, który realizowany
jest poprzez możliwość współtworzenia zasobów mapy. Każda organizacja, instytucja
czy osoba prywatna, która posiada archiwalne i współczesne fotografie obrazujące
konkretny obrzęd (zwyczaj), może skontaktować się z Instytutem i przekazać je do
umieszczenia na mapie. Służy temu zakładka na stronie projektu – „Twórz mapę”.
Po wysłaniu materiałów są one analizowane pod względem spójności ze specyfiką
mapy oraz pod względem merytorycznym. Wzbogaca to już istniejące wpisy na stronie, a w niektórych przypadkach wprowadza nowe miejscowości i występujące tam
zwyczaje. Przyznajemy jednak, że ten społeczny wymiar wymaga zdynamizowania.
To dla nas wyzwanie na kolejne miesiące. Zachęcamy lokalne społeczności do przekazywania posiadanych zbiorów Instytutowi. Obecność na mapie to także element
promocji dla konkretnych miejscowości i wspólnot pielęgnujących dany zwyczaj.
Mapa jest projektem opowiadającym o górnośląskim bogactwie kulturowym, osadzonym w niematerialnym dziedzictwie tej ziemi, przejawiającym się w działaniach
obrzędowych przynależnych lokalnym społecznościom. Projekt to jednak nie tylko wirtualna mapa. Powstała także mobilna wystawa fotografii mogąca służyć mieszkańcom
i organizacjom kulturalnym jako materiał edukacyjny. Efektem projektu jest również
publikacja Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku (Garstka, Lysko
2018). Na prawie 280 stronach opisano ponad 60 obrzędów i tradycji wraz z bogatą
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dokumentacją fotograficzną (współczesną i archiwalną), w wielu przypadkach po raz
pierwszy opublikowaną. Celowym zabiegiem było wprowadzenie do niej dużej liczby
zdjęć, co pozwala zapoznać się (np. młodemu odbiorcy) z przykładami obrzędów, niejednokrotnie nieznanych i unikatowych. Książka jest wynikiem długoletnich badań
terenowych, systematycznej obecności w środowisku, współpracy z jednostkami
kultury i lokalną społecznością. Tekst w niej zawarty powstał na bazie współczesnej obserwacji terenowej i jedynie częściowo opiera się na wcześniejszych pracach
uznanych badaczy zajmujących się np. obrzędowością doroczną na Górnym Śląsku.
Należy bowiem zaznaczyć, że w minionych kilkudziesięciu latach ukazało się niewiele opracowań książkowych aspirujących do całościowego omówienia obrzędowości
dorocznej na Górnym Śląsku w granicach obu wspomnianych województw. Bodaj jedną
z ostatnich6 jest praca Jerzego Pośpiecha pt. Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku7
(Pośpiech 1987). Do tego opracowania odwołuje się wielu badaczy, zauważyć jednak
warto, iż niektóre z omawianych zwyczajów nie występują już współcześnie, inne
natomiast – uznane za wymarłe – wciąż funkcjonują (Pośpiech 1987: 200–201, 222).
Bardzo ważnym efektem pracy badawczej było dla nas dotarcie do zwyczajów,
których dotychczas nie zaprezentowano w literaturze przedmiotu. Zaliczyć do nich
można np. wielkanocne tradycje: bramę wielkanocną i krzyżoki z Borek Małych.
Brama wielkanocna nie ma prawdopodobnie swego odpowiednika na terenie kraju,
natomiast krzyżoki – obchód pól, spotykany jest np. w okolicach Łowicza. Nasza
pierwsza rejestracja wiszącej bramy wielkanocnej w Borkach Małych miała miejsce 10 kwietnia 2016 roku (rok przed rozpoczęciem projektu Mapa), kiedy to Robert
Garstka i Bogdan Jasiński udali się do tej miejscowości, odpowiadając na zaproszenie miejscowej nauczycielki, z którą nawiązano kontakt w 2015 roku. Przy tej okazji
dowiedzieli się o kolejnych tradycjach, tj. męskiej grupie mikołajowej w Borkach Małych oraz goiku i szopce ołtarzowej w Borkach Wielkich, nieustępującej wielkością
tej z katowickich Panewnik.
W późniejszym czasie zainteresowanie bramą i krzyżokami ze strony innych instytucji kultury doprowadziło do wpisania tych tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2020 rok) oraz ukazania się w sieci kilku tekstów na
ten temat8. Należy jednak zauważyć, o czym wspominali nam mieszkańcy9, iż żadna
z tych instytucji przed rozpoczęciem realizacji Mapy nie wykazywała zainteresowania
6

Nie licząc tych opisujących wybrane przykłady obrzędowości dorocznej, ograniczonych do danego
regionu lub bazujących dość często na przykładach z przeszłości (zob. Bazielich 2009).

7

Podstawę źródłową pracy Jerzego Pośpiecha tworzą opisy, materiały i opracowania oraz rezultaty
badań terenowych prowadzonych przez autora w latach 1976–1982 w wybranych miejscowościach
dawnych województw katowickiego i opolskiego (Pośpiech 1987: 9).

8

Martin Huć (mieszkaniec Borek Małych) przez kilka lat pisał o krzyżokach w gazecie lokalnej „Kulisy
Powiatu Kluczbork – Olesno”, natomiast jego pierwszy tekst zamieszczony w sieci ukazał się w 2015 r.

9

Przedstawiciele społeczności Borek Małych.
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Fot. 1.
Brama wielkanocna; Borki Małe, 2016 r.

tą tradycją, czego dowodem jest np. brak informacji w źródłach (w tym książkowych)
z wcześniejszych lat.
Z innych, nie mniej ważnych zwyczajów, wymienić należy: obchód chłopięcej
grupy mikołajowej z Borek Wielkich, procesję ślubowaną w dniu św. Sebastiana
w Gąsiorowicach (20 stycznia), marzanki ze Starych Siołkowic, wodzenie kozła
w Popielowie, zwyczaj Józefka, „serca” na polach, stawianie maibaumu, wielkopiątkową procesję mężczyzn w Głogówku, klekotanie np. w Borkach Małych, Kolonowicach, Strzeleczkach, konną procesję w Wolęcinie, kulanie jaj w Kraskowie
w województwie opolskim; zwyczaj Gospody z Katowic-Podlesia, golenie brody w Chwostku, wielkanocne męskie procesje w Świbiu, Wiśniczach i Szałszy,
imieninowe wygrywki w Brennej i „palenie Judasza” w Babienicy w województwie śląskim. Ponadto wskazać można na tradycję układania kwietnych dywanów (chodników)10 związaną z uroczystościami Bożego Ciała, znaną w Raciborzu,
jak i raciborskich wsiach (woj. śląskie), np. w Roszkowie, Krzanowicach, Samborowicach, Wojnowicach, Pietrowicach Wielkich i Cyprzanowie, a także we wsiach
w pobliżu Strzelec Opolskich (woj. opolskie) – Kluczu, Olszowej, Rozmierzy, Zimnej
Wódce i Zalesiu Śląskim. Ostatni terenowy wyjazd (03.06.2021 r.) wykazał kolejne
10

Poza roślinnością do tworzenia wzorów używa się także trocin, małych skrawków drewna oraz piasku. W Pietrowicach Wielkich niektóre odcinki trasy dekorowane są długimi i wąskimi materiałowymi
chodnikami.
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miejscowości, w których ta tradycja od
wielu lat jest pielęgnowana. W powiecie raciborskim są to Krowiarki, Maków
i Żerdziny, w powiecie wodzisławskim
(woj. śląskie) Syrynia, Lubomia, Kokoszyce, Gorzyce, Gorzyczki i Uchylsko
oraz Raków11 i Tłustomosty w powiecie głubczyckim (woj. opolskie)12 .
Pomimo iż tradycja układania kwietnych
dywanów praktykowana jest w wymienionych miejscowościach od wielu lat 13,
to jednak nie jest tak szeroko znana jak
ta w Spycimierzu14, która niejednokrotnie niesłusznie uznawana jest za jedyną
w kraju (Dragan 2020: 40).
W literaturze przedmiotu spotkać
można często opisy tradycji, np. palenie
żuru, wielkopiątkowe obmywanie, dni
krzyżowe, procesje w dniu św. św. Marka, Izydora, Urbana, Rocha czy stawianie
krzyżyków z gałązek palmy wielkanocnej na polach, jednak w wielu przypadkach dotyczą one czasu przeszłego bez
podkreślenia ich współczesnego oblicza.

Fot. 2.
Kwietny dywan wykonany z barwionych trocin;
Racibórz, 2013 r.

Dopełnieniem takiego przekazu jest skąpy materiał ikonograficzny lub wielo-

krotnie wykorzystywane w różnych opracowaniach to samo zdjęcie (często przedwojenne). Dlatego tak ważna jest stała obecność badacza w terenie, skutkująca
bieżącą dokumentacją i analizą niematerialnego dziedzictwa.
Poniżej pragniemy zaprezentować niewielki wycinek pracy, przykłady odnalezionych w terenie tradycji. Część z nich to niezaprzeczalnie ważne odkrycia, dowodzące
słuszności naszych badań terenowych.

11

W Rakowie tradycję zarzucono ok. 2015 r., natomiast współcześnie niewielkie kwietne dywany układane są jedynie przy kościele i ołtarzach na trasie procesji.

12

Rozpoznanie terenowe przeprowadził Robert Garstka.

13

Informacje uzyskane podczas rozmów i wywiadów kwestionariuszowych wskazują, iż zwyczaj ten
znany jest (zależnie od miejscowości) od ponad 50 lub 100 lat.

14

Tradycja wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa w 2018 r.
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Omówienie wybranych obrzędów i zwyczajów
Krzyżoki i brama wielkanocna
W Borkach Małych (gm. Olesno) praktykowany jest unikatowy, i prawdopodobnie niespotykany w innych częściach Polski zwyczaj, którego genezy nie znają
nawet najstarsi mieszkańcy. Przez cały Wielki Post krzyżoki – młodzi mężczyźni,
kawalerzy – zbierają wydmuszki z jajek, z których następnie powstaje brama
wielkanocna. Krzyżoków jest 12, czyli tylu, ilu było apostołów. Bramę, która każdorazowo ma inny kształt, tworzy się poprzez nawlekanie kilkuset wydmuszek
na sznurki według przygotowanego wcześniej projektu. Kompozycja w 2018 roku
składała się z 4700 wydmuszek. Wieczorem (ok. godziny 22:00) w Wielką Sobotę
konstrukcję przenosi się ręcznie na ulicę Brodackiego i zawiesza między dwoma
drzewami nad drogą pośrodku wsi, gdzie wisi do następnego rok. Później mężczyźni udają się do remizy, by wspólnie spożyć zrobioną przez siebie jajecznicę,
po czym podążają do kościoła, skąd zabierają szarfy, kościelne chorągwie oraz
figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Niesie ją mężczyzna, który w danym roku
lub najbliższym czasie ma się żenić. Nad ranem, o godzinie 03:00, ruszają ze śpiewem i modlitwą na obchód pól wokół wioski, co ma zapewnić im ochronę oraz
urodzaj. Po jej zakończeniu na krótko wracają do domu, następnie uczestniczą
w procesji rezurekcyjnej, podczas której śpiewają pieśni wielkanocne wykonywane w trakcie obchodu pól.
Pielgrzymka ślubowana w dniu św. Sebastiana
Według wiernych, w XVII wieku, gdy w Gąsiorowicach (gm. Jemielnica) i okolicy
panowała zakaźna choroba15 , Duch Święty oświecił mieszkańców, aby udali się
po pomoc z modlitwą błagalną do św. Sebastiana. Ludzie ruszyli procesyjnie do
oddalonego o 3 kilometry kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Jemielnicy. Tam padli twarzą przed ołtarzem św. Sebastiana, błagając o wstawiennictwo i pomoc. Ich prośby zostały wysłuchane, a zaraza ustała.
Dlatego też ślubowali, że każdego roku 20 stycznia będą pielgrzymować do jemielnickiej świątyni, dziękując św. Sebastianowi za ocalenie mieszkańców wsi.
Przyrzeczenie to spełniają do dziś, podążając do Jemielnicy z feretronem (obraz
religijny) przedstawiającym tego świętego. W drodze powrotnej wierni modlą się
przy kilku przydrożnych kapliczkach. Przez cały rok obraz przechowywany jest
w murowanej kaplicy w środku wsi.

15

Mieszkańcy nie wskazują nazwy konkretnej choroby.
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Fot. 3.
Procesja ślubowana w dniu św. Sebastiana; Gąsiorowice, 2021 r.

Fot. 4.
Golenie brody; Chwostek, 2018 r.
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Golenie brody
W Lisowie, Taninie i Chwostku (pow. lubliniecki) na wieczornej zabawie tanecznej,
odbywającej się na zakończenie pochodu grupy ostatkowej z niedźwiedziem, praktykowany jest, zanikający i mało poznany, zwyczaj golenia brody. Około godziny 23:00
trzy młode dziewczyny (pierwotnie były to starsze gospodynie) podchodzą kolejno
do tańczących par, przerywają taniec i sadzają mężczyznę na krześle. Następnie, przy
użyciu drewnianej atrapy brzytwy, symulują golenie owłosienia w różnych miejscach
ciała. Po krótkiej chwili mężczyzna wraca do swej partnerki i przerwanego tańca. Dziękując, składa pieniężny datek. Scena odgrywana jest kilkukrotnie, po czym dziewczęta
wywożone są na taczkach poza salę. Niestety, osoby biorące udział w przedstawieniu
oraz karnawałowej zabawie nie znają genezy i znaczenia tego zwyczaju. Można zauważyć, iż usunięcie na taczce osób z zabawy tanecznej przypomina ostatkowy zwyczaj
„zabijania grajka” praktykowany niegdyś m.in. na Kujawach. Gdy zabawa dobiegała
końca, sadzano grajka na taczce, wywożono z karczmy i obsypywano popiołem na znak
zbliżającego się postu. W przypadku Chwostka na taczce są jednak kobiety niebędące
muzykami (grajkami), a ponadto po tym akcie zabawa trwa jeszcze przez jakiś czas.
Marzanki i marzołki
Strojenie marzanek w Starych Siołkowicach i Chróścicach, związane z okresem Wielkiego Postu, odbywa się w tzw. niedzielę czarną poprzedzającą Niedzielę Palmową.
Marzanki to przystrojone lalki zamocowane do zielonych świerkowych gałęzi, ozdobionych kolorowymi wstążkami, wystawiane w oknie od strony szczytowej budynku
lub w innych widocznych miejscach, np. na furtkach i balkonach. Informują one o obecności w domu panien, niezależnie od ich wieku. Współcześnie tę czynność wykonują
rodzice, dawniej jednak to panny na wydaniu wystawiały lalki w oknach i mocowały je
na gałązce lub czubku choinki bożonarodzeniowej. Jerzy Pośpiech wspominał o zwyczaju marzanek praktykowanym w Niedzielę Palmową:
W pod opolskim Dobrzeniu i okolicznych wsiach na przełomie XIX i XX w., po wieczornym obchodzie „tęgiego snopa słomy, ubranego w buciory” w Niedzielę Palmową, stawiano ponadto
Marzanki na szczytach lub dachach zagród („aby nikt nie mógł je zrzucić”) (Pośpiech 1987: 159).

Autor nie rozwija tego wątku, dlatego też nie wiadomo, na jaką okazję wykonywano
marzanki i czy była to forma podobna do tej znanej ze Starych Siołkowic. Uderzające
podobieństwo do siołkowickiej tradycji można zaobserwować we Wręczycy Wielkiej
(pow. kłobucki). Współcześnie dla podtrzymania tradycji członkinie tamtejszego Koła
Gospodyń Wiejskich, a niegdyś dziewczęta, tydzień przed Niedzielą Palmową obchodzą miejscowość z goikiem – zielonym świerczkiem, na szczycie którego umocowana
jest lalka ubrana na biało, z wianuszkiem na głowie, symbolizująca, zdaniem członkiń
KGW, nowe życie lub zamążpójście.
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Kulanie jaj
Mało poznaną i opisaną tradycją jest zabawa polegająca na toczeniu jajek do dołka.
Jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku w wielkanocną niedzielę i lany poniedziałek w Kluczborku i na jego przedmieściach, a także we wsiach w pobliżu Kluczborka (np. w Lasowicach Wielkich, Kujakowicach Górnych, Chudobie, Chocianowicach, Borkowicach
oraz innych okolicznych wsiach) chłopcy
oraz mężczyźni urządzali grę polegającą
na kulaniu jajek z usypanej ziemnej górki-platformy) (Pośpiech 1987: 156). Istniały różne warianty tej gry. Wygrana
przypadała osobie, której jajko potoczyło
się najdalej lub dokulało najszybciej do
mety, lub też trzykrotnie, jako pierwsze, trafiło do dołka – ducki. Nagrodą
były jajka, które potoczyły się w innym
kierunku (Pośpiech 1987: 200–201). Zapewne tak było w przypadku zabaw
dziecięcych, jednakże dorośli mężczyźni
grali na pieniądze, obstawiając, czyje
jajko pierwsze stoczy się z górki. Nierzadko oszukiwano, używając jajka wypełnionego gipsem, które cięższe i stabilniejsze szybciej pokonywało wyznaczoną
trasę. Podobne wydarzenia odbywały
się jeszcze w latach 50. XX wieku, m.in.
w Borkowicach, na placu przy domu
sołtysa16. Niektórzy badacze uważają,

Fot. 5.
Wielkanocna zabawa kulanie jaj;
Krasków, 2019 r.

iż jajka toczono również po desce, jednak (nieliczne) archiwalne zdjęcia nie po-

twierdzają tego (Pośpiech 1987: 200; Smolińska 2004: 71). Deska bowiem pełniła
rolę belki startowej, za którą ustawiało się jajka. Po jej uniesieniu jajka swobodnie
toczyły się w dół w stronę otworu. Wskazują na to badania etnograficzne przeprowadzone w Kraskowie w 2019 roku17.
Wśród badaczy nie ma zgodności co do daty będącej końcem występowania tej
rozrywki. Jerzy Pośpiech wspomina o XIX wieku, Teresa Smolińska podaje początek
XX wieku, natomiast Bogdan Jasiński – lata 60. XX wieku (Pośpiech 1987: 201; Smolińska 2004: 71; Jasiński 2017: 22). Badania terenowe oraz rozpoznanie środowiskowe
16

Relacja mieszkanki Borkowic, woj. opolskie (52 l.), październik 2019 r.

17

Obserwacja uczestnicząca i wywiad z mieszkańcami.
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(np. kontakt z sołtysami i parafią w Kraskowie) ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu
dowiodły, iż wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców odbywa się nadal w Poniedziałek Wielkanocny w Kraskowie. Według relacji najstarszych mieszkańców, zwyczaj praktykowany jest nieprzerwanie od czasu zakończenia
II wojny światowej. Corocznie usypywana jest mniejsza lub większa ziemna górka,
natomiast od 2010 roku w razie niepogody gra odbywa się w domu parafialnym na
specjalnie skonstruowanej platformie (Garstka, Lysko 2018: 157–158). W Kuniowie
zabawa odbywała się jeszcze w latach 80. XX wieku. W pobliskich Chocianowicach
ok. 2002 roku podjęto próbę reaktywacji tradycji, która jednak utrzymała się jedynie
przez dwa lata i została zarzucona na skutek nikłego zainteresowania mieszkańców18.
Zakończenie

Fot. 6.
Kobiety sypiące kwiaty podczas uroczystości Bożego Ciała;
Siemianowice Śląskie – Przełajka, 2020 r.

Pomimo oficjalnie zakończonego projektu, nasza praca badawcza trwa nadal, a strona
internetowa na bieżąco wzbogacana jest o nowe treści rejestrowane w terenie. Wśród
nich są również te obserwowane w obecnym pandemicznym czasie, odbiegające całkowicie lub częściowo od tych z lat ubiegłych. Na zakończenie chcielibyśmy przytoczyć
opis ukazujący aktualne przeobrażenia kulturowe:

18

Informacje uzyskane od mieszkańców podczas badań terenowych w pow. kluczborskim, październik 2019 r.
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W czerwcu natomiast procesje wiernych nie ruszyły na ulice, by uczcić uroczystość Bożego Ciała. Niektóre parafie całkowicie zrezygnowały z ich organizowania, inne ograniczyły się do procesji wokół świątyni (np. siemianowicki Bańgów czy Dąbrówka Wielka
w Piekarach Śląskich). Nieliczni księża podjęli działania, by mimo wszystko w tym trudnym czasie dotrzeć do wiernych z Najświętszym Sakramentem. Przykładem jest parafia
w Przełajce (dzielnicy Siemianowic Śląskich), gdzie kapłan jechał odkrytym samochodem
ulicami miejscowości, błogosławiąc zebranych na trasie wiernych. Oba wydarzenia były
przejmujące i znaczące. Ukazały bowiem, jak bardzo ważna w życiu katolika jest wiara
i osobisty udział w wydarzeniach religijnych. Ponadto zastana sytuacja wymusiła na
duchownych zastosowanie zastępczych środków i narzędzi dotarcia do wierzących, a dla
tych ostatnich oznaczała podjęcie nowych form uczestnictwa w wydarzeniach religijnych
oraz zmodyfikowała i ograniczyła kulturowe praktyki z nimi powiązane. Mówiąc wprost,
pandemia w odróżnieniu od zmian, które następują stopniowo i są efektem procesu
zmian cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych, „szokowo” wpłynęła na tegoroczny
wizerunek kultury religijnej (Garstka, Gerlich, Lysko 2020: 155–156).
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Spis fotografii
Fot. 1.

Brama wielkanocna. Borki Małe, 2016 r. Fot. R. Garstka.

Fot. 2. Kwietny

dywan wykonany z barwionych trocin. Racibórz, 2013 r. Fot. R. Garstka.

Fot. 3. Procesja

ślubowana w dniu św. Sebastiana. Gąsiorowice, 2021 r. Fot. R. Garstka.

Fot. 4. Golenie

brody. Chwostek, 2018 r. Fot. R. Garstka.

Fot. 5. Wielkanocna

zabawa kulanie jaj. Krasków, 2019 r. Fot. A. Lysko.

Fot. 6. Kobiety

sypiące kwiaty podczas uroczystości Bożego Ciała. Siemianowice Śląskie – Przełajka,
2020 r. Fot. R. Garstka.

Streszczenie
Niniejszy tekst prezentuje założenia i efekty etnograficznego projektu badawczego Mapa Obrzędowa Górnego Śląska, zrealizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego). W artykule odnajdujemy informacje dotyczące
wirtualnej mapy, na której umieszczono ponad 370 wpisów ilustrujących obrzędy i zwyczaje
na historycznej ziemi górnośląskiej. Dalej mowa jest o charakterystyce, specyfice i istotności
podjętych badań oraz ich wynikach. Opracowanie kończy się opisem kilku praktyk kulturowych
zarejestrowanych w ramach badań (które znane do tej pory były głownie w lokalnych społecznościach) oraz przykładem przeobrażenia przebiegu uroczystości Bożego Ciała w czasach pandemii.
Słowa klucze: obrzędy doroczne, mapa, zwyczaj, badania terenowe, dokumentacja fotograficzna, Górny Śląsk

Summary
This text presents the assumptions and effects of the ethnographic research project Map of the
Rites of Upper Silesia, carried out by the Regional Institute of Culture in Katowice (currently the
Institute of Polish Thought). The article contains information about a virtual map with over 370
entries illustrating the rituals and customs practised in the historical Upper Silesia region. The
text also mentions the characteristics, specificity and relevance of the research undertaken and
its results. The text ends with a description of several unique cultural practices recorded in the
research (so far known mainly in local communities) and an example of the transformation of
the course of Corpus Christi celebrations in the times of the pandemic.
Keywords: annual rites, map, custom, field research, photographic documentation, Upper Silesia
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Ku nowej teorii
dziedzictwa rzemieślniczego
i rękodzielniczego – pomiędzy
materialnością i niematerial
nością w tworzeniu
Towards a new theory of craftsmanship
and handicraft heritage – between materiality
and immateriality in the process of creation
Mens et manus
[motto Massachusetts Institute of Technology]
„Nowa” teoria dziedzictwa
Zgodnie z „nową” heterodoksyjną filozofią dziedzictwa, jest ono rozumiane najczęściej jako reinterpretowana i przefiltrowana obecność przeszłości w teraźniejszości
(Kirshenblatt-Gimblett 1998; Smith 2006; Holtorf, Fairclough 2013; Harrison 2013a;
Tomaszewski 2013; Logan, Wijesuriya 2016; Logan, Kockel, Nic Craith 2016; Wells 2017;
Tunbridge 2018). Zakłada ona, że dziedzictwo, choć bazuje na przeszłości, dotyczy
teraźniejszości i skierowane jest ku przyszłości. Ponadto u podstaw tego podejścia
stoi również pojęcie świadomości, świadomości istotności swojej spuścizny, swoich
korzeni, swojej tożsamości i jednocześnie tego, że owa spuścizna i korzenie są różnorodne, a tożsamość wielowymiarowa i zmienna.
W powyższym ujęciu kluczowymi założeniami studiów nad dziedzictwem nie jest
ortodoksyjna konserwacja i purystyczna rekonstrukcja, mechaniczne odtwarzanie czy
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też pieczołowite zachowywanie i zabezpieczanie dawnych idei czy artefaktów, pamiątek w duchu epigonistycznym oraz jedynie dla nich samych, czyli tylko po to, aby
przekazać je – podobnie jak eksponat muzealny – w nienaruszalnym stanie następnym
pokoleniom. W przypadku „nowych”, krytycznych i refleksyjnych podejść do dziedzictwa, postuluje się bowiem aktualne z niego korzystanie, faktyczne, tj. czynne użytkowanie przez przedstawicieli kolejnego pokolenia. Dodatkowo chodzi tu bezpośrednio
o pokolenie jego depozytariuszy, a nie wyłącznie o – zazwyczaj zewnętrznych – ekspertów, teoretyków. Innymi słowy, zaczyna być ono bardziej świadomie rozpatrywane
lokalnie, wspólnotowo. Doskonale oddają to słowa Jacka Purchli: „Skoro dziedzictwo
należy do nas wszystkich, to nie jest domeną wąskiej grupy ekspertów. Jego wartość
wyznaczają użytkownicy” (Purchla 2013: 44). Z kolei Jeremy Wells posuwa się jeszcze
dalej twierdząc, że wszyscy jesteśmy ekspertami dziedzictwa (Wells 2017). Dodajmy:
dziedzictwa, z którym się utożsamiamy. To z kolei wiąże się nierozerwalnie z twórczą interpretacją, aplikacją i szeroko rozumianym rozwijaniem tradycji, którą dopiero
pomnożoną, przekonfigurowaną przedstawiciele starszego pokolenia przekazują
młodszym. Realizuje się to zaś przede wszystkim w trakcie różnorodnych interakcji
i dyskursywnych praktyk społeczno-kulturowych na temat czasów minionych (Hall
1999; Smith 2006; Bendix 2009; Nieroba, Czerner, Szczepański 2009; Harrison 2010;
Harrison 2013a; Harrison 2013b). Miejscami przybierają one formę eksperymentalnego dialogu, jaki prowadzimy z naszą przeszłością. Laurajane Smith twierdzi wręcz
wprost „jeśli dziedzictwo jest mentalnością, sposobem poznania i widzenia, wówczas
całe dziedzictwo staje się w pewnym sensie «niematerialne»” (Smith 2006: 43). A ponieważ – jak precyzuje z kolei Keith Emerick – z natury jest niematerialne to warto
postrzegać je bardziej w kategoriach czasownika niż rzeczownika (Emerick 2014: 190).
Skoro zatem dziedzictwo jest czasownikiem to aktywuje się jedynie w działaniu. Mając natomiast do czynienia z podejściem czynnościowym zawsze potrzebny jest do
owej aktywności jej wykonawca.
Owe procesualne, dyskursywne i dynamiczne (a więc zmiennie) praktyki wobec
przeszłości własnej – a czasem, co ciekawe również obcej – w wyniku których dziedzictwo jest wytwarzane określa się obecnie coraz częściej mianem patrymonializacji (patrimonialisation/heritization/heritagization) (Smith 2006; Harrison 2013a;
Harrison 2013b; Bernbeck 2013; Bujdosóa, Dávidb, Tőzsérc i in. 2015; Sjöholm 2016).
Proponuję tłumaczyć ów termin jako „udziedzicznienie”. Zastanawiające jest, że pojęcie to funkcjonuje w naszym języku, mimo to jest praktycznie nieobecne w polskich
studiach o dziedzictwie, którego przedstawiciele posługują się zazwyczaj terminami
zagranicznymi. Wskazuje ono na świadomy i czynny aspekt podejścia do własnej
spuścizny. Dokładniej, możemy tu mówić wprost o akcie udziedzicznienia: coś staje
się dziedzictwem dopiero w momencie aktu docenienia, uznania czegoś za dziedzictwo a więc wówczas kiedy uznamy, że jest to cenne i z jakichś względów chcemy to
zachować od zapomnienia, chronić. Dodatkowo dzieje się to dopiero wówczas, kiedy
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się z tym utożsamimy, tzn. kiedy będziemy mogli w pełni i z czystym sumieniem postawić przed przedrostek moje/nasze. Jednocześnie – jak zostało podkreślone wyżej – chcemy owej schedy używać, rozwijać ją i przekazywać dalej. Dopiero wówczas
stajemy się dziedzicem, w kolejnym zaś kroku, zaczynamy za świadomie przyjęty
spadek brać odpowiedzialność. Dziedzictwo w nieustannym działaniu. Na polskim
gruncie Małgorzata Zawiła zaproponowała jeszcze inny termin – „dziedziczynienie”
(Zawiła 2019). Oba terminy wskazują na podejście czynne i twórcze ochrony i przekazywania dziedzictwa, niemniej jednak ich subtelne rozróżnienie (w zależności od
kontekstu oraz konkretnych interesariuszy) może stanowić klucz do zrozumienia
ważnych dystynkcji między odgórnymi, zinstytucjonalizowanymi, konstruktywistycznymi, a przede wszystkim – znacznie częściej – zewnętrznymi (tj. prowadzonymi
przez podmioty spoza danej wspólnoty, np. lokalnej) działaniami w odniesieniu do
konkretnego dziedzictwa a jego wewnętrznym i oddolnym praktykowaniem przez
grupy bezpośrednich depozytariuszy-dziedziców.
Najbardziej materialna manifestacja dziedzictwa niematerialnego
Procesy udziedzicznienia czy patrymonializacji przez daną społeczność wybranego
przez nią samą rodzaju aktywności ludzkiej, charakterystycznego dla czasów minionych, sprawiają, że nie tylko nie odchodzi on w zapomnienie, stając się wyłącznie kwestią historii, rekonstrukcji, konserwacji czy muzealizacji, ale stanowi nadal – z różnych
względów, w różnym kontekście, w różnych wymiarach i z różnym natężeniem – część
jej obecnego życia. W niniejszym artykule pragnę skupić się na tych rodzajach praktyk
dziedzictwa, które UNESCO nazwało „prawdopodobnie najbardziej materialną manifestacją niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057). Na warsztat wzięte bowiem zostaną szeroko pojęte
tradycyjne umiejętności rzemieślnicze i rękodzielnicze. Praktyki te, w myśl powyżej
zarysowanych „nowych” krytycznych, refleksyjnych podejść do dziedzictwa – niezależnie od tego, czy traktuje się je i „używa” bazując na założeniach UNESCO czy niezależnie od nich – podlegają wspomnianej patrymonializacji. Dodajmy, że stosowany
dziś powszechnie podział na dziedzictwo materialne i niematerialne wprowadziło
właśnie UNESCO konstruując tym samym dychotomiczny sposób myślenia o dziedzictwie. UNESCO konsekwentnie stara się komunikować, że pomiędzy oboma wymiarami dziedzictwa istnieje daleko idąca współzależność i właściwie nie powinno
się ich rozpatrywać osobno. Niemniej jednak konsekwencją wprowadzonego podziału
oraz zbudowania wokół niego dedykowanych organizacyjnych systemów ochronnych,
jest podział środowiska – zarówno akademików, teoretyków, jak i praktyków – na
zajmujące się albo jednym albo drugim wymiarem.
W Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego praktyki, o których mowa w artykule, odwołują się bezpośrednio
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do dziedziny nazwanej „umiejętnościami związanymi z rzemiosłem tradycyjnym”
(traditional craftsmanship) (Konwencja UNESCO 2003: art. 2, ust. 2, 10040). Zanim
się nim przyjrzymy warto w tym miejscu dla porządku przybliżyć definicję samego
dziedzictwa niematerialnego według UNESCO. Według założeń niniejszej konwencji
są nim różnorodne, znaczące praktyki kulturowe realizowane przez członków danej
wspólnoty w określonej przestrzeni kulturowej i w określonym kontekście kulturowym
z użyciem związanych z nimi określonych artefaktów, wytworów, z którymi członkowie tej wspólnoty nadal się utożsamiają, tj. czują się ich spadkobiercami i kontynuatorami1. Wedle konwencji, kładącej nacisk przede wszystkim na żywotność dziedzictwa 2,
stwierdzono, że wszelkie wysiłki mające na celu ochronę tradycyjnego rzemieślnictwa
powinny koncentrować się nie tyle na zachowaniu przedmiotów rzemieślniczych – bez
względu na to, jak mogą być one piękne, cenne, rzadkie i ważne – ale na stworzeniu
warunków, które zachęcą rzemieślników do dalszego wytwarzania rzemiosła wszelkiego rodzaju oraz do przekazywania swoich umiejętności i wiedzy innym, szczególnie
w swoich własnych społecznościach (https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057). Wśród wyspecjalizowanych agend ONZ właśnie UNESCO jest jedyną,
która – również poza obrębem zdobywającej obecnie coraz większą popularność
konwencji – poświęciła rzemiosłom specjalny program. Poprzez globalną wizję społeczno-kulturowej i ekonomicznej roli, jaką rzemiosło odgrywa w społeczeństwie, od
wielu lat stara się ono rozwijać zrównoważone, spójne i skoordynowane działania
poprzez połączenie aktywności warsztatowych, produkcyjnych i promocyjnych oraz
poprzez pobudzanie niezbędnej współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi a organizacjami regionalnymi, międzynarodowymi i pozarządowymi3. Celem
różnych działań podejmowanych przez UNESCO jest udowodnienie przedstawicielom

1

Dokładnie definicja niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Konwencji brzmi: „Niematerialne
dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również
związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy
i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez
wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia
im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności” (Konwencja UNESCO 2003: art. 2, ust. 1 10039).

2

Żywotność dziedzictwa polegać ma m.in. na tym, że nie może ono występować wyłącznie w specjalnie zaaranżowanych i sterowanych warunkach cieplarnianych. Por. koncepcja UNESCO promująca
ochronę dziedzictwa niematerialnego bez jego petryfikacji (http://www.unesco.org/culture/ich/en/
safeguarding-00012).

3

W tej przestrzeni warto wymienić zarówno międzynarodowe i regionalne organizacje pozarządowe akredytowane przez UNESCO jako jego organizacje konsultacyjne, których w obszarze tradycyjnego rzemiosła jest obecnie 136 (np. WCC – World Crafts Council, ArteSol – Solidary Crafts,
International Council of Organizations for Folklore Festivals and Folk Art - CIOFF, Craft Revival
Trust – CRT, International Organization of Folk Art – IOV World, czy też nasze polskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych), jak i organizacje niezwiązane bezpośrednio z UNESCO (np. The Association World Crafts, Mad’ in Europe).
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władzy na różnych szczeblach i szeroko pojętym decydentom, że sektor rzemieślniczy
powinien stanowić priorytet w krajowych planach rozwoju (http://www.unesco.org/
new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/). Dodajmy
do tego również strategie regionalne i lokalne.
Warto wskazać, że poza działaniami promocyjnymi 4 przedstawiciele UNESCO
zaangażowani są również w komercjalizację efektów rzemieślnictwa, tj. produktów
rzemieślniczych na rynku międzynarodowym5. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
niepodobna podać jednej obowiązującej definicji rzemiosła. Według tej, którą wspólnie wypracowali i przyjęli w drodze konsensusu przedstawiciele UNESCO, UNCTAD6
i WTO7, rzemiosło (handicraft) to
wyroby rzemieślnicze (artisanal products) produkowane przez rzemieślników (artisans),
wykonywane albo ręcznie, albo za pomocą narzędzi ręcznych, a nawet środków mechanicznych, o ile bezpośredni wkład ręczny rzemieślnika pozostaje najważniejszym składnikiem finalnego produktu, wyrobu. Szczególny charakter wyrobów rzemieślniczych zaś
wywodzi się z ich charakterystycznych cech, które mogą być zarówno użytkowe, estetyczne, twórcze (creative), kulturowe (culturally attached), dekoracyjne, funkcjonalne,
tradycyjne, religijne oraz społecznie symboliczne i znaczące (http://uis.unesco.org/en/
glossary-term/craft-or-artisanal-products)8..

Jednocześnie, bez wchodzenia w zawiłe dyskusje na temat ogólnoświatowego znaczenia „rzemiosła” czy „rzemieślnictwa”, istotne jest podkreślenie, że interwencje
UNESCO ograniczają się w tej materii do rzemiosł użytkowych i artystycznych, wyłączając rzemiosła produkcyjne i usługowe (service and production crafts), takie jak
np. piekarze, krawcy czy elektrycy. Te drugie bowiem są domeną Międzynarodowej
Organizacji Pracy (International Labour Organization) (Vencatachellum 2019: 26).

4

UNESCO Crafts Prize, 1990–2005, UNESCO Award of Excellence for Handicrafts, od 2001 r.

5

Wymienić tu można m.in. szkolenia rzemieślników, promocję produktów rzemieślniczych poza ich miejscem pochodzenia, wystawy odbywające się w siedzibie UNESCO lub z okazji międzynarodowych targów czy też festiwali.

6

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych mający na celu
wspieranie rozwoju gospodarczego (zwłaszcza państw rozwijających się), handlu międzynarodowego
i światowych inwestycji (https://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx).

7

WTO – World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) – jest jedyną globalną organizacją
międzynarodową zajmującą się zasadami handlu między narodami, nie jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ współdziała jednak z WIPO (World Intellectual Property Organization), czyli Światową
Organizacją Własności Intelektualnej (https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm).

8

Definicja ta jest jedną z najczęściej cytowanych. Została ona sformułowana w drodze konsensusu podczas międzynarodowego sympozjum Crafts and the International Market: Trade and Customs Codification, które odbyło się w Manili w 1997 r.
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Przybliżony (wy)twórczy aspekt dziedzictwa, który we współczesnym dyskursie
międzynarodowym funkcjonuje jako wspomniane dziedzictwo niematerialne, niezależnie od tego, czy rozpatrywany ogólnie czy jako konkretna tradycja kulturowa danej wspólnoty, wcześniej zaliczany był zarówno przez teoretyków, jak i praktyków do
kategorii kultury materialnej. Rozumiana ona była jako wszelkie fizycznie istniejące
rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka, zarówno przedmioty sztuki, jak i przedmioty użytkowe, narzędzia i przedmioty życia codziennego,
ale także sposoby wytwarzania tych przedmiotów (technologia produkcji), sposoby
uprawy roślin i hodowli zwierząt9. Jako osobną kategorię wymieniał ją również Richard
M. Dorson, w swojej słynnej typologii folkloru i kultury ludowej. Nazywał ją fizycznym
folklorem (physical folklore), który jest raczej widoczny (visible) niż słyszalny (aural),
a uwidacznia się w ludowej sztuce (folk art), w której dominuje funkcja estetyczna,
bądź w ludowym rękodziele i rzemiośle (folk craft), w którym dominuje z kolei funkcja
użytkowa. Dorson wymieniał w tym kontekście m.in. sposób gospodarowania, hodowli,
rolnictwa, ludową architekturę, stroje, a raczej ubiór, kuchnię, narzędzia i przedmioty
użytkowe oraz związane z nimi estetyczne rękodzieło. Zaznaczał przy tym, że kultura
materialna (material culture) zmieniała się przez wieki oraz że poprzez porównywanie
i ustalanie korelacji „dawnego” z „nowym”, można we współczesnych, nowoczesnych
stylach kulturowych danego regionu próbować odnajdywać echa dawnych wzorów
ludowych będące dowodem etnokulturowej ciągłości. Według Dorsona kultura materialna jest odpowiedzią na technikę, umiejętności, receptury i wzory przekazywane
przez pokolenia i podlega zarówno tym samym konserwatywnym i zachowawczym
siłom tradycji, jak i indywidualnym wariantom i zmianom, co sztuka werbalna (verbal art) (Dorson 1972: 2–3).
Jest to niezwykle istotne w kontekście analizowanego przypadku, tym bardziej, że
mimo iż współcześnie zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się badanie
go poprzez pryzmat dziedzictwa niematerialnego i sposobów jego ochrony, to obok
tego podejścia wciąż obecne jest „dawne” myślenie i towarzyszące mu aktywności.
Przykładem tego jest m.in. działalność muzealników, konserwatorów i regionalistów
w różnych częściach świata, która prowadzona jest w duchu „dawnych” paradygmatów często z korzyścią dla wiedzy (nie tylko lokalnej) oraz z pożytkiem społecznym,
a także dla bezpośredniej satysfakcji wymienionych powyżej pracowników sektora
kultury. W przestrzeni akademickiej i badawczej taki stan rzeczy potwierdzają chociażby tytuły periodyków naukowych: „Journal of Material Culture” czy „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”. Akcent ten znajdziemy również w podejściu przedstawicieli
UNESCO. Na stronie internetowej organizacji czytamy – jak zostało wspomniane już
powyżej – że „tradycyjne rzemieślnictwo jest prawdopodobnie najbardziej materialną

9

Zaktualizowana, współczesna definicja, zob. Kultura materialna na Wikipedia.pl (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Kultura_materialna).
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manifestacją niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (https://ich.unesco.org/en/
traditional-craftsmanship-00057). Podobne stwierdzenie znaleźć można na stronie
portalu Mad’in Europe, którego celem jest łączenie europejskiej społeczności rzemieślniczej i konserwatorskiej z potencjalnymi użytkownikami prywatnymi: konsumentami,
architektami, projektantami (https://madineurope.eu/en/home/).
Materialność w tworzeniu
Różne próby podejścia i nazwania zarysowanego tu problemu stanowiły inspirację
dla autorki niniejszego artykułu, co zostało pośrednio wyrażone w tytule. Przekonująca bowiem okazała się w tym względzie koncepcja redaktorów publikacji Crafting
in the World, którzy oba wymiary dziedzictwa: materialny i niematerialny, trafnie połączyli w modelu nazwanym „materialnością w tworzeniu” (materiality in the making)
(Burke, Spencer-Wood 2019). We wstępie do rozdziału pierwszego stwierdzili oni, że
studia nad kulturą materialną zarówno kiedyś, jak i obecnie, są zasadniczo studiami
badającymi materialne pozostałości [znaki] ludzkiego działania (action). Aby zrozumieć
kulturę materialną i jej znaczenie w ludzkim doświadczeniu, należy zbadać działania
i procesy, które powołują przedmioty do istnienia a także to, jaką rolę kreacja kultury
materialnej odgrywa wśród różnych grup społecznych i w różnych kontekstach (Burke,
Spencer-Wood 2019: 1)10.

Crafting in the World poszerza rozumienie wspomnianego powoływania przedmiotów do życia, poprzez eksplorację różnych praktyk rzemieślniczych oraz doświadczeń
i znaczeń z nimi związanych. Badania nad rzemiosłem i rękodzielnictwem są przez
autorów postrzegane w różnorodnej perspektywie interdyscyplinarnej, tj. antropologicznej, socjologicznej, edukacyjnej, psychologicznej, archeologicznej, studiów etnicznych i genderowych. Przedmiot badań rozumiany jest nie tylko jako zestaw technik
służących do produkcji obiektów funkcjonalnych czy estetycznych, artystycznych, lecz
także jako praktyki społeczne i wybory techniczne reprezentujące idee kulturowe,
wiedzę oraz wiele przeplatających się ze sobą sieci społecznych. Rzemieślnictwo
(crafting), które w przeszłości było główną relacyjną interakcją pomiędzy społeczną
sprawczością (agency) materiałów, technologii i ludzi we współtworzeniu ciągle zmieniającego się świata, wyraża w tym przypadku i zarazem stanowi schematy mentalne,
tożsamości, ideologie i kultury (Burke, Spencer-Wood 2019: 2–4). W modelu „materialności w tworzeniu” świat jest ontologicznie współtworzony i nieustannie podlega
przemianie za sprawą wzajemnych oddziaływań ludzi i przedmiotów w różnorodnych
procesach rzemieślnictwa.
10

Autorzy powołują się w tym miejscu na Appaduraia (1986), Sacketta (1990) oraz na Burke’a (2017).
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Teoria praktyk rzemieślniczych i rękodzielniczych
Powyższa koncepcja koresponduje z teorią praktyk czy też prakseologią11. Zwrot ku
praktykom (practice turn, practice shift) zakłada ich konstytutywną rolę. Rozumiane
są one jako strumienie ludzkiej aktywności. Kluczowe jest działanie, a nie jedynie postawa deklaratywna zorientowana np. na wartości.
Theodor Schatzki (Schatzki 1996, 2001) i Andreas Reckwitz (Reckwitz 2002a,
2002b) w owych aktywnościach społeczno-kulturowych poczynili wyraźne rozróżnienie na displaying: wystawianie na pokaz, modelowanie, eksponowanie, manifestowanie, a doing: aktywności dziejące się, działające. Z punktu widzenia praktyk dziedzictwa rzemieślniczego rozróżnienie to jest niezwykle istotne. Te drugie, tj. dziejące się,
działające strumienie ludzkiej aktywności zorganizowane są bowiem zawsze wokół
wspólnej praktycznej wiedzy oraz zdolności i umiejętności jej wykorzystywania. Stanowią swego rodzaju realizację know how to do, czyli „wiedzy, jak coś się robi”, „wiedzy-przepisu aplikowanej w działaniach” (knowledge in action). To wiedza podzielana,
której realizacja nie ogranicza się jednak nigdy wyłącznie do niezmiennych działań
rutynowych. Według Schatzkiego podejście zorientowane na praktyki pozwala rekonstruować i dekonstruować zbiory znaczeń i interpretacji danej wspólnoty, które
mogą być nieuchwytne dla badań koncentrujących się na wartościach czy normach
kulturowych „podzielanych” przez członków danej grupy i wyrażanych przez nich
w sposób deklaratywny. Zdaniem m.in. Reckwitza teorie praktyk, podobnie jak analiza dyskursu, proponując nową ontologię, obiecują „przekroczenie”, wyjście poza lub
„ponad” dotychczasowe dychotomie, np. agency – structure; działanie – myślenie;
szanse – zagrożenia; żywe – nieżywe; autentyczne – stylizowane, oraz zmianę w definiowaniu kultury a więc i dziedzictwa. Rozumienie tej ostatniej jako wewnętrznej idei
lub sieci znaczeń ustępuje miejsca analizie w kategoriach dwóch typów zewnętrznie
obserwowalnych procesów. Po pierwsze – praktyk jako takich, po drugie – dyskursu,
w tym również o tychże praktykach. Takie postrzeganie i wyjaśnianie dziedzictwa
wpisuje się z kolei w jedno z trzech sposobów na rozumienie kultury wyróżnionych
przez Zygmunta Baumana: kultury jako praxis, czyli sfery działań i praktyk społecznych jego uczestników, podczas których tworzy się sieć znaczeń (Bauman 2012)12.
Kierując się założeniami teorii praktyk akcentującej wytwarzanie – „robienie” (doing),
a nie wystawianie na pokaz już zrobionego (displaying), rzemieślnicze i rękodzielnicze
praktyki dziedzictwa niematerialnego odziedziczyć można właściwie jedynie w formie
11

To teoria tudzież „rodzina” teorii, której celem jest zrozumienie i wyjaśnienie świata społecznego i kulturowego poprzez analizę podstawowych, opartych na wiedzy praktyk, które łączą się, tworząc bardziej złożone jednostki społeczne, takie jak grupy, style życia, pola społeczne lub całe społeczeństwa.
Za głównych przedstawicieli uważa się Pierre’a Bourdieu, Anthoniego Giddensa, Michela Foucaulta czy
też Theodora Schatzkiego i Andreasa Reckwitza.

12

Pozostałe dwa to kultura jako koncepcja i kultura jako struktura.
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czynnego przekazu (najlepiej) międzypokoleniowego know how to do in action. Tak
też powinno się ich „używać”, rozwijać je i przekazywać dalej. W tym momencie
jeszcze bardziej wymownego charakteru nabiera (intencjonalny) akt udziedzicznienia – patrymonializacji – jako czynności prowadzącej do postrzegania dziedzictwa
w kategoriach czasownika.
Mens et manus
John Seymour, nazywany „ojcem samowystarczalności” (Father of Self-sufficiency),
w swoich rozważaniach przedstawił wizję rękodzielnictwa i rzemieślnictwa, która
w wielu miejscach współgra z tą zarysowaną powyżej. Jego konstatacja utrzymana została jednak w nieco dramatycznym tonie. W swoim dziele The Forgotten
Arts & Crafts (Seymour 2001)13 nawoływał, że „jeszcze nigdy nie było takiego okresu
w historii, w którym byłoby ważniejsze dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzkości, aby mężczyźni i kobiety znów zaczęli tworzyć prawdziwe rzeczy (make real
things) własnymi rękami” (Seymour 2001: 11). Człowiek XXI wieku, według niego,
to w dużej mierze pracownik multinarodowych korporacji i/lub tylko użytkownik
wszechobecnych maszyn, zajmujący jednak miejsce trybiku, spędzający życie na
naciskaniu klawiszy komputera lub wykonywaniu nudnych i niekreatywnych „prac”
fabrycznych. Opisując współczesną rzeczywistość, nazywaną przez niego „wielką
globalną niezrównoważoną plastikową potwornością”, Seymour zaznacza, że już
tylko nieliczni znajdują się w sytuacji, w której są w stanie samodzielnie produkować cokolwiek, czy to w celach użytkowych, czy to z potrzeb estetycznych. W analizowanym tu kontekście dochodzą jeszcze potrzeby tożsamościowe. Jednocześnie
jednak uważa on, że taki stan rzeczy musi prędzej czy później ulec załamaniu. Autor wieści moment buntu („wiek uzdrowienia”), którego skutkiem będzie powrót na
szerszą skalę do tworzenia rzeczy użytecznych i estetycznych w zgodzie z naturą,
za sprawą indywidualnej inteligencji i za pomocą własnych rąk. (Wy)twórczość ta będzie, według niego, wspomagana jedynie prostymi narzędziami. Seymour konstatuje,
że „zapomniane rzemiosła” (the forgotten crafts) nie zostały całkowicie zapomniane.
„Niezależnie od jakichkolwiek maszyn, nie ma ludzkich umiejętności, które były kiedykolwiek rozwijane, a które nie są nadal gdzieś na tej planecie praktykowane. Co
więcej, prawie wszędzie w tzw. świecie rozwiniętym mamy przykłady początków
odrodzenia starożytnych form sztuki i rzemiosł” (Seymour 2001: 14).
Richard Sennett, autor popularnej książki The Craftsman (Sennett 2008), wyjaśnia, że rzemiosło kiedyś łączyło ludzi z ich pracą. Sprawiało, że rzemieślnicy byli dumni
ze swoich produktów, a te miały większe znaczenie niż obecne wytwory fabryczne.

13

Książka jest nowym, wspólnym wydaniem dwóch słynnych pozycji tego autora opublikowanych po
raz pierwszy w Londynie: The Forgotten Arts (1984) oraz Forgotten Household Crafts (1987).

337

Joanna Dziadowiec-Greganić

Ku nowej teorii dziedzictwa rzemieślniczego i rękodzielniczego…
rękodzielniczego

Społeczna dezawuacja i zarzucenie rzemiosła na rzecz produkcji masowej, zubożyło
społeczeństwa, w których te procesy zaszły. Sennett stara się o tym przypomnieć, rozszerzając jednocześnie znacząco definicję samego rzemiosła/rzemieślnictwa. Twierdzi
on, że podział jego nauczycielki Hannah Arendt na świat animal laborans, czyli – w jego
interpretacji – nierefleksyjnych zwierząt jucznych pytających jedynie „jak”, w którym
praca postrzegana jest jako niekończąca się konieczność oraz na „wyższy” świat homo
faber, czyli tych, którzy traktują pracę refleksyjnie i pytają „dlaczego”, starając się wyciągać moralne wnioski – jest fałszywy i nieetyczny ponieważ wyraźnie faworyzuje
ten drugi14. Umniejsza tym samym znaczenie pracy fizycznej oraz, nie uznając modelu
praktycznego mężczyzny lub praktycznej kobiety podczas pracy (dosłownie robienia
czegoś), sugeruje w konsekwencji, że myślenie przychodzi po wykonaniu, zrobieniu
czegoś. Dewiza Sennetta tymczasem brzmi: „tworzenie to myślenie” – w rozwinięciu – „praca ręki uruchamia pracę umysłu” (Sennett 2008: 20). Rzemiosło łączące
umiejętności, zaangażowanie i osąd, ustanawia ścisły związek między „głową” i „ręką”,
między człowiekiem i narzędziem/maszyną, nauką i techniką oraz człowiekiem-wytwórcą i sztuką. Sennett zapewnia, że jest to niezbędne dla fizycznego, umysłowego
14

Należy w tym miejscu doprecyzować, że podział Arendt jest dużo bardziej złożony co nie znaczy, że
rzeczywiście nie opiera się on na hierarchicznych nierównościach społecznych. Arendt dowodzi, że
kondycję ludzką (vita activa) opisują trzy typy działalności – co ważne, według niej – wzajemnie niepowiązane: działanie, wytwarzanie i praca. Według autorki najszlachetniejsze jest działanie (przestrzeń
społeczna, publiczna), które wiąże się z myśleniem, mówieniem, świadomością, odpowiedzialnością
oraz prowadzeniem dialogu (ze sobą samym i z innymi). Wymaga ono interakcji międzyludzkiej, oceny,
spojrzeń. Stanowi zbiór czynności mających charakter samocelowy, autoteliczny. Właściwe jest światu
polityki. Stanowi domenę wolności i pluralizmu. Działając ludzie doskonalą się i pokazują innym kim są,
a także tworzą historię. Wytwarzanie odróżnia się od działania głównie intencją. Wymaga interesowności wobec świata i społeczeństwa. Nie oddziela ludzi od przedmiotów w tym sensie, że uwzględnia
ich plastyczność, pozwalając myśleć o nich w kategoriach środka i celu. Wyraża się w instrumentalnym
traktowaniu świata. To aktywność polegająca na tym, że używając narzędzi i traktując przyrodę jako
źródło surowców, człowiek wytwórca (homo faber) tworzy trwałe przedmioty, które nie są przeznaczone do konsumpcji. To proces w którym cel uświęca środki, a ów wytwórca traktuje przyrodę jako
tworzywo. Najniżej w hierarchii stoi praca (dziedzina animal laborans), traktowana przez Arendt przede
wszystkim fizycznie. Według niej jest jedynie środkiem do zaspokajania żądz i zwierzęcych potrzeb
życiowych ludzi. Nie wytwarza nic nowego, co najwyżej odtwarza już istniejące, organiczne życie. Koncentruje się na codziennym, mozolnym podtrzymywaniu jego biologicznych procesów. Jej produkty są
nietrwałe i przeznaczone do konsumpcji. Praca jest użyteczna i konieczna, wytwarzanie jest użyteczne
ale wolne od biologicznych ograniczeń. Działanie zaś dokonuje się w ludzkich umysłach i bezpośrednio pomiędzy ludźmi za pośrednictwem mowy przez co jest domeną ludzkiej wolności, wolności od
wszelkich przyrodniczych konieczności. Ponadto Arendt wyróżnia jeszcze vita contemplativa, sposób
bycia oparty o kontemplację w oderwaniu od spraw świata. W ten sposób żyją filozofowie, którzy nie
ulegają pokusie wpływu na politykę. Współcześnie, gdy ulegają tej pokusie, ich życie degraduje się
do poziomu wytwórcy, który traktuje sprawy instrumentalnie. Najważniejszy zarzut autorki dotyczy
jednak w rezultacie tego, że to, co zwierzęce (animal laborans) zastąpiło to, co specyficznie ludzkie
(animal rationale), co doprowadziło do regresu, a wręcz degradacji człowieczeństwa, która wyraża
się w tym, że dobrem najwyższym staje się życie jako proces głównie przyrodniczy/biologiczny wiążący się z wytwarzaniem, a obecnie przede wszystkim z pracą (Arendt 2000). Należy dodać, że dzieło
filozofki przedstawia jej wizję klasycznej, starożytnej Grecji w odniesieniu do XX w. Greccy rzemieślnicy produkując rzeczy użyteczne zajmowali się wytwarzaniem. Pracę narzucano zaś tym, których nie
uznawano za pełnoprawne istoty ludzkie – niewolnikom i kobietom.
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i społecznego dobrobytu, wzywając do tego, co nazywa „bardziej żywotnym materializmem kulturowym”. Charakteryzuje się on m.in. pełniejszym ogólnym zrozumieniem tego, „jak” ludzie wytwarzają rzeczy niż jedynie przedstawianiem publiczności
efektu niekiedy długiego procesu (wy)twórczego oraz tego, z jakich materiałów dana
rzecz została wykonana. Sennett interpretuje rzemieślnictwo jako „trwały, podstawowy instynkt ludzki: pragnienie, aby wykonywać pracę dobrze dla niej samej, dla jej
własnego dobra” (Sennett 2008: 20), uważając przy tym, że proces pracy kształtuje
w pewien sposób świadomość. „Rzemieślnik reprezentuje szczególną ludzką kondycję
bycia zaangażowanym – zaangażowanym praktycznie, ale niekoniecznie instrumentalnie” (Sennett 2008: 21). Umiejętność rozumiana jest zatem jako nabyta, trenowana
praktyka, która przewyższa nagłą inspirację i natchnienie. Sennett twierdzi wręcz, że
„powinniśmy być podejrzliwi wobec roszczeń do wrodzonego, niewprawnego talentu”
(Sennett 2008: 37), co słusznie przypomina powiedzenie: „praktyka czyni mistrza”.
Autor argumentuje, że takie podejście ma miejsce zarówno w przypadku kucharzy,
lekarzy, muzyków, artystów, naukowców, jak i programistów. Według niego, istota
rzemieślnictwa jest nadal nie tylko obecna, ale i niezwykle ważna we współczesnym
technologicznym świecie „nowych rzemieślników”. Dowodem w tej mierze są m.in.
oprogramowania komputerowe typu open source, zwłaszcza Linux, które Sennett
określa jako rzemiosło publiczne/społecznościowe, łączące umiejętności i wspólnotę:
„Linux rozwija się przez rzemieślników działających na elektronicznym bazarze, w którym uczestniczyć może każdy” (Sennett 2008: 24–25). Owa idea współtworzenia społecznościowego ma dziś rozwinięcie – również w samym obszarze rękodzielnictwa
i rzemieślnictwa – w projektach realizowanych w oparciu o crowdsourcing, któremu
często dodatkowo towarzyszy ponadto społecznościowe współfinansowanie tych
działań (crowdfunding). Podejście Sennetta pozwala, na przykładzie konkretnej praktyki kulturowej, zrozumieć ideę dziedzictwa niematerialnego lub, jeszcze dokładniej,
ideę jednoczesnej niematerialności i materialności dziedzictwa w ogóle.
Powyższe rozważania przywołują popularny aforyzm Louisa Nizera15, który krąży
w Internecie, m.in. na coraz liczniejszych obecnie stronach, blogach i grupach społecznościowych poświęconych szeroko pojętej idei (wy)twórczości: „Człowiek pracujący
rękoma to robotnik, rękoma i głową [lub umysłem] to rzemieślnik a rękoma, głową
[lub umysłem] i sercem to artysta” (Nizer 1948)16. W kontekście teorii Sennetta cytat
ten dowodzi zarysowanych przez niego nierówności społecznych wynikających z rozczłonkowywania pracy umysłowej i fizycznej przy jednoczesnym uprzywilejowywaniu
i faworyzowaniu tej pierwszej. Mimo to obecnie można znaleźć go m.in. na specjalnie
15

Co ciekawe, za autora tych słów podaje się czasem św. Franciszka z Asyżu.

16

Zob. np. https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDekarzy/photos/a.238099966221482/39
68749993156442/?type=3, https://m.facebook.com/KreatywneTworzenie/photos/a.7079079026187
50/1026991780710359/?type=3&eid=ARDxv0MR7D9wJNCpMZ03uvaV0CBvArUrZu3_Fx4MFV1x7LJCSPzYza7LrZM0bqqvswa_lcYWj3_4hqE9.
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zaprojektowanych designerskich stylizowanych na stare tabliczkach lub plakatach
metalowych, które zamówić można np. jako prezent, tudzież w celu zamanifestowania, że w swoim hobby lub biznesie kierujemy się tą właśnie zasadą albo po prostu
jako – jak zapewniają twórcy SteelPoster – jesteśmy miłośnikami „dobrego designu”.
W ofercie producenta czytamy, że:
plakat idealnie pasuje do salonu urządzonego w każdym stylu: począwszy od glamour, poprzez style industrialny i loftowy, na eklektycznym kończąc. Odpowiedni
plakat każdemu wnętrzu nada niepowtarzalnego charakteru. Do przedpokoju, który
jest pierwszym pomieszczeniem, jakie widzą goście: przywitaj ich czymś błyskotliwym i oryginalnym – niech wiedzą, że wchodzą do domu nietuzinkowych ludzi. Do
pracowni, warsztatu lub garażu: przy wyborze dekoracji do tych wnętrz nie musisz
się niczym ograniczać. Może być skrajnie żartobliwie lub kompletnie abstrakcyjnie. To
są takie miejsca, w których bez przeszkód możesz wyrazić siebie. Do gabinetu, czyli
miejsca przeznaczonego do pracy: plakaty tam umieszczane powinny być inspirujące
i motywujące do podejmowania kreatywnych działań (https://steelposter.com/pl/p/
Poster-metalowy-stolarz-artysta/6159)17.

Oblicza ręko-dzieła
Niezależnie od wyrafinowanej koncepcji Sennetta, moda na rękodzielnictwo i rzemieślnictwo powraca do nas falami. Współcześnie coraz częściej mówi się o renesansie wszystkiego, co jest związane z szeroko rozumianym ruchem handmade, ruchem „zrób to sam”. Agata Szydłowska wskazuje na to, że pojawił się on już właściwie
w XIX wieku kiedy to
majsterkowanie i robótki ręczne, czyli najprostsze formy przeróbek, pojawiły się jako
rezultat popularności różnorodnych hobby. (…) Te z kolei nie mogłyby zaistnieć, gdyby
nie nowe zjawisko czasu wolnego, czyli godzin, które klasy średnie mogą poświęcić na
coś, co nie jest ani pracą, ani obowiązkami domowymi (…) czas wolny stał się momentem
realizacji produktywnych aktywności niebędących pracą (Szydłowska 2021).

Według Szydłowskiej dopiero wówczas, tj. gdy prace ręczne i towarzyszące im samodzielne wytwarzanie czegoś stały się działaniem niekoniecznym, mogły zacząć
uchodzić za hobby. Ponadto dopiero w momencie, kiedy przemysł zaczął dostarczać
niezbędnych przedmiotów, ich własnoręczne wykonywanie mogło zyskać status

17

W sieci można znaleźć różne wersje tych plakatów. Cytatowi – który niestety nie jest na nich podpisywany – raz towarzyszy hebel, raz imadło, innym razem maszyna do szycia lub czapka kucharska i wałek.
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aktywności rekreacyjnej, która jednak może przerodzić się również w konieczność,
np. „kiedy umiejętność sklecenia czegoś z niczego staje się kluczową strategią radzenia sobie w niesprzyjających czasach” (Szydłowska 2021)18.
Współcześnie ruch tzw. nowego rzemieślnictwa ma różne oblicza. Z jednej strony
bowiem w jego ramach działają spadkobiercy, świadomi swoich korzeni kontynuatorzy dawnych form i technik (wy)twórczych, które były charakterystyczne dla danej
wspólnoty kulturowej. Często ma to również nierozerwalny związek z miejscem, lokalnością. Z drugiej zaś można wskazać niemałą grupę miłośników i amatorów, którzy bywają klasyfikowani jako przedstawiciele „newage’owej” odmiany ruchu. W przypadku tych ostatnich, podobnie jak wśród muzyków tworzących w nurcie muzyki
świata – world music, praktycznie nie obowiązują żadne reguły. Wybierają oni i łączą
dowolne elementy z odmiennych kultur (analogicznie jak składniki w barze sałatkowym), zachowując respekt właściwie tylko dla jednej stałej, będącej jednocześnie wyznacznikiem całokształtu ich działań, którą jest ręczne wykonanie artefaktów. Obecnie
coraz częściej ich (wy)twórczość motywowana jest dodatkowo względami ekologicznymi i postulatami zrównoważoności oraz odpowiedzialności społeczno-kulturowej.
Olga Drenda nazywa to zjawisko „modą na rękodzieło nowego typu”, opisując je jako
nowy rodzaj wyrobu opartego na świadomym kroku wstecz i na rezygnacji z wygód
techniki. Celem jest (wy)tworzenie czegoś ręcznie, mimo tego czy nawet wbrew temu,
że ten sam przedmiot można uzyskać w produkcji fabrycznej. Etnolożka podkreśla,
że w tym przypadku „inne są źródła pomysłów, sposoby ich dystrybucji i motywacja,
by zajmować się tego rodzaju twórczym hobby. Pasuje do niego raczej słowo k r e a t y w n o ś ć niż poczciwa, analogowa p o m y s ł o w o ś ć ” (Drenda 2018: 11). Szydłowska podkreśla przesunięcie akcentów. Kiedyś aktywności te były koniecznością,
dziś dosłownie są modą. Kompetencje, które przetrwały u dziadka w garażu i u babci
w kuchni, obecnie stają się kluczowe dla członków ruchu, który autorka nazywa ruchem slow, ruchem makersów, hakerów. Połączone z coraz większą świadomą troską
o środowisko sprawiają, że własnoręczne tworzenie i naprawa przedmiotów staje się
na powrót atrakcyjne i pożądane (Szydłowska 2021).
W XXI wieku przedstawiciele rozmaitych środowisk – nie tyle twórców, rzemieślników, rękodzielników czy majsterkowiczów – ale etno-, folk-, retro-, vintage-, i ekodizajnerów, projektantów, restauratorów, renowatorów, wynalazców, konstruktorów
czy też – jak pisze Szydłowska – makersów i hakerów, dość często dalecy są od estetyki
18

Jako przykład autorka podaje tu okres Wielkiej Depresji w Stanach Zjednoczonych kiedy to bezrobocie
sięgnęło 25%, a także powojenną oraz PRL-owską Polskę z jej gospodarką niedoboru. Autorka przytacza w artykule takie popularne poradniki jak „Majster we własnym domu” Tomasza Domaniewskiego
(1963), „To wcale nie jest trudne” (1963) czy „Umiem majstrować” (1964) Adama Słodowego, „Zrób sam:
vademecum. Encyklopedia majsterkowania” oraz kultowe już dziś czasopisma ze specjalnymi rubrykami zawierającymi porady dla czytelników jak „Przekrój”, „Kobieta i Życie”, „Przyjaciółka”, „Ty i Ja” czy
wreszcie słynny program Adama Słodowego „Zrób to sam”. Wszystkie one już same uchodzą dziś za
dziedzictwo – zapisane dziedzictwo handmade.
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samoróbki. Pracują oni schludnie, minimalistycznie, precyzyjnie, coraz częściej w sposób odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony, potrafiąc zorganizować dziełom swojej
pracy profesjonalne kampanie marketingowe. Istniejące niegdyś podziały na amatorów
i profesjonalistów, praktyków: wykonawców, (wy)twórców zarówno tych zawodowych,
jak i nieprofesjonalnych oraz ekspertów dokumentujących, badających, analizujących,
interpretujących, oceniających bądź promujących tych pierwszych, stają się obecnie
płynne, choć nie oznacza to jednak, że wszystkie granice zostały całkowicie zniesione.
Podtrzymywane lub tworzone są one nadal przez obie strony, choć w dużo bardziej
wyrafinowany sposób. Jak stwierdza Drenda, czas dopiero pokaże, która z odmian rękodzieła, handmade jest trwalsza i będzie świadczyć o naszych czasach (Drenda 2018: 11).
Bez względu na to, jak różne oblicza przyjmuje współczesne, użytkowe i artystyczne
rzemieślnictwo i rękodzielnictwo, przede wszystkim to inspirowane tradycją, reprezentuje ono wysoce cenną formę ekspresji i dumy z przeszłości, kulturowy kapitał pewności siebie, który jest szczególnie znaczący we wszystkich krajach, niezależnie od tego,
na jakim etapie rozwoju gospodarczego się one znajdują. Niemniej jednak ponowne
uwypuklanie wartości pracy ręcznej – na co wskazują autorzy tekstów w publikacji
A Cultural Economic Analysis of Craft (Mignosa, Kotipalli 2019) analizujący rzemieślnictwo z perspektywy ekonomii kulturowej – wydaje się być szczególnie ważne w tych
krajach, w których jakość życia jest często zagrożona przez nadmierną standaryzację
przemysłową. „Rzemiosło jest ostatecznie problemem filozoficznym – kwestią interpretacji – osadzonym w realiach ekonomicznych (…) jest przywoływane jako część
strukturalnej asymetrii współczesnego postępu” (Brulotte, Montoya 2019: 18). Być
może zatem, jak twierdzi Maikel Kuijpers, przyszłość będzie należała do rękodzielnictwa i rzemieślnictwa, jako prawdziwego wyznacznika ekonomii opartej na wiedzy
(Kuijpers 2019). Wraz z zespołem The Craftsmanship Initiative 19 Kuijpers – m.in. na
łamach kwartalnika „Craftsmanship Quarterly” – poszukuje sposobów na ożywianie
i podnoszenie rangi zasad rzemieślnictwa w dążeniu do wspólnego celu: zarażania
dzisiejszego społeczeństwa swego rodzaju kolejnym renesansem kreatywności i umiejętności. W wyniku takich inicjatyw oba człony Sennetowskiej opozycji mają szansę
ulec w powszechnej świadomości społecznej dekonstrukcji, która pozwoli odsłonić to,
że jako równoprawne zawierają się w sobie wzajemnie. Niewątpliwie szczególnego
znaczenia nabiera w tym kontekście motto słynnego Massachusetts Institute of Technology20, które stanowi również myśl przewodnią tego artykułu: „Umysł i ręka” (ht19

To amerykańska organizacja pozarządowa, której misją – jak możemy przeczytać na jej stronie – jest
przywrócenie rzemieślniczych zasad doskonałości, piękna i trwałości jako drogi do bardziej zrównoważonego świata. Sztandarowym przedsięwzięciem The Craftsmanship Initiative jest „Craftsmanship Quarterly”, multimedialne czasopismo skupiające się na różnorodnych mistrzach rzemieślnictwa
i innowatorach, których praca stanowi podstawę poszukiwań członków organizacji (The Craftsmanship Initiative, https://craftsmanship.net/about/).

20

Amerykańskiej uczelni niepublicznej, politechniki o statusie uniwersyteckim, założonej w 1861 r. w Cambridge USA w stanie Massachusetts.
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tps://mitadmissions.org/help/faq/motto-mens-et-manus)21. Jego pokłosie obecne jest
w wypowiedzi jednego z bohaterów filmu Kuijpersa The Future is Handmade, krawca
Ollie Trencharda z Anderson & Sheppard, sklepu krawieckiego Saville Row w Londynie: „Praca rękami jest tym, co mnie nakręca. Tworzenie moimi własnymi rękami jest
tym, co skłania mój umysł do myślenia”. Z kolei Trevor Marchand, profesor antropologii
społecznej na University of London konstatuje, że
aby osiągnąć prawdziwe mistrzostwo rzemieślnicy muszą używać umysłu i ciała, wraz
z ich pełnym aparatem sensorycznym. Praca tego rodzaju przeplata wiedzę fizyczną
rzemieślnika z jego wiedzą intelektualną. To z kolei prowadzi do wymiernych osiągnięć,
które mogą być bardziej owocne i bardziej satysfakcjonujące niż praca przy biurku, bez
względu na to, ile fantazyjnych narzędzi cyfrowych jest używanych (Kuijpers 2019)22..

Kuijpers rozbudowuje tę myśl wskazując na coś co nazywa hierarchią umiejętności, w której niezbędną bazą, punktem wyjścia są właśnie praktyczne umiejętności
rękodzielnicze, a nie teoretyczne, umysłowe. „Mistrzowie nie muszą mówić, że są
mistrzami – to oczywiste w pracy warsztatowej” (Kuijpers 2019). Podczas gdy w zawodach umysłowych można podważyć kwalifikacje oraz autorytet przełożonych
poddając w wątpliwość czy niektórzy z nich naprawdę zasługują na to by zarządzać,
jak stwierdza Kuijpers, w warsztacie rzemieślnika jest całkowicie jasne, kto jest mistrzem i gdzie wszyscy stoją w hierarchii umiejętności. Badacz postuluje przywrócenie
etosu modelu „mistrz i uczeń”, który współcześnie zarzucony został już na poziomie
różnych szczebli edukacji. „Studenci nie mają już możliwości nabywania umiejętności
w pogłębiony sposób” – twierdzi Glenn Adamson, autor Fewer, Better Things i były
dyrektor nowojorskiego Museum of Arts and Design. „Nie wiedzą, co to znaczy zdobyć
mistrzostwo”. Przywracając ów niewątpliwie ważny i płodny model, który w kontekście
rzemieślnictwa najwyraźniej odzwierciedlał system cechowy wraz z rozbudowanym
i mocno skodyfikowanym procesem zdobywania majsterii, niewątpliwie warto jednak
jednocześnie i jego poddać reinterpretacjom i redefinicjom. Przykładowo w zakresie
samej relacji mistrz-uczeń, która z założenia nie bazowała na równości i symetrii często wiążąc się z wykorzystywaniem ucznia.
Film The Future is Handmade podkreśla podstawowe umiejętności manualne,
które zostały utracone, kiedy praca coraz bardziej zaczęła oddalać się od praktycznej
wiedzy specjalistycznej. Kuijpers wierzy, że jeśli uda nam się na nowo zdefiniować
21

Motto to odzwierciedla ideały edukacyjne założycieli MIT, którzy promowali przede wszystkim edukację służącą zastosowaniom praktycznym.

22

Dokument zrealizowany przez The Craftsmanship Initiative przy wsparciu the Netherlands’ Centre for
Global Heritage and Development zawiera wywiady z kilkoma czołowymi światowymi ekspertami
w dziedzinie rzemieślnictwa przeplatane scenami ukazującymi różnych mistrzów rzemieślniczych przy
pracy. Obsada obejmuje krawca, lutnika, ceramika, winiarza i barbera.
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rzemieślnictwo (craftsmanship) i umiejętności (skills) w formie, która zamiast być
zwykłą nostalgiczną pochwałą przeszłości stworzona będzie z myślą o przyszłości,
będziemy mogli kreować nową kulturę kreatywności i doskonałości. Według niego
rzemiosło (crafts) nie jest zbiorem dobrych produktów ani nawet zbiorem umiejętności. To sposób na odkrywanie i rozumienie świata materialnego pozwalający dążyć
do rozwoju i ładu społecznego. Kuijpers mówi wprost „ojcem innowacji jest materiał”
dodając, że niewiele osób rozumie to wyzwanie lepiej niż rzemieślnik, którego praca
zajmuje wyjątkową pozycję „między tradycją a innowacją, myśleniem i działaniem/
robieniem, tym, co lokalne i globalne” (Kuijpers 2019). Przesłanie płynące z filmu jest
następujące: dobre rzemiosło wiąże się z bogatszą różnorodnością, zrównoważonością, trwałością i dążeniem do doskonałości.
Konkluzja
Procesy patrymonializacji/udziedzicznienia praktyk rzemieślniczych i rękodzielniczych przyjmują współcześnie rozmaite formy i sprawiają, że praktyki te rozpatrywane są zarówno w kategoriach materialnych, jak i niematerialnych. Prowadzi to do
stwierdzenia, że za dziedzictwo uznać można to, co objawia się zarówno w formie,
jak i w treści. To co niematerialne może (a zazwyczaj tak jest) objawiać się w materialności, materialność zaś generować to, co posiada odmienny wymiar. Ostatecznie
zaś obie kategorie – jak zostało już zaznaczone – zawierają się w sobie wzajemnie.
W konsekwencji, w niniejszej konfiguracji, dziedzictwem może być dzisiaj samo tworzenie (od)ręczne. Ono samo bowiem podlega procesom patrymonializacji. (Własno)
ręczne działanie – podkreślmy uruchamiające jednocześnie współpracę ręki i umysłu – jako świadome nawiązanie do kultury manualnej przodków, przyprawione często
ideami ekologiczno-społecznymi oraz ideami zrównoważoności i odpowiedzialności
społeczno-kulturowej, to dowód kreatywnego nawiązania do tradycji w działaniach
na rzecz przyszłości.
Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej teorie oraz prowadzone w tym obszarze
badania23, należy pamiętać, że procesy patrymonializacji szeroko pojętych umiejętności
rzemieślniczych i rękodzielniczych – (wy)twórczych, wykonawczych nigdy nie odbywają się w kulturowej próżni. Wedle koncepcji dziedzictwa jako czasownika, tj. czynności, strumienia aktywności społeczno-kulturowej bazującej na przeszłości, na zasobie
przodków, zawsze pozostają one kwestią praktyki i czynione są przez konkretne jednostki, a najczęściej kształtujące się wokół nich wspólnoty. Mechanizmy te wskazują zaś
na to, że nadal odgrywają one ważną rolę w życiu „praktykujących”. Nie jest to jednak
23

Na polskim gruncie warto wymienić tu m.in. badania wspomnianej już Olgi Drendy (Drenda 2018), Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej (Orszulak-Dudkowska 2016), zbiorową monografię pod redakcją Anny
Weroniki Brzezińskiej oraz Sylwii Kucharskiej (Brzezińska, Kucharska 2018) czy też autorki i Agnieszki
Dudek (Dziadowiec-Greganić, Dudek 2019).
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wyłącznie rola identyfikacyjna, np. utożsamienia się z rękodzielniczymi korzeniami
czy też wspomniana postawa deklaratywna oparta w głównej mierze na wartościach.
Obecnie zarówno rozumiane i doświadczane jako znacząca część spuścizny danej grupy,
jak i w oderwaniu od tej świadomości, lub wprost w połączeniu z otwarcie manifestowanymi przejawami apropriacji kulturowej, traktowane mogą być jednocześnie jako
współczesny, kulturotwórczy, społeczny, ekonomiczny, turystyczny potencjał prorozwojowy, który może wydatnie przyczynić się do realnego wykorzystania na różnych
polach. Procesy te zawieszone są zaś pomiędzy materialnością i niematerialnością
w tworzeniu, pomiędzy pracą ręki i pracą umysłu oraz tradycją i innowacją.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą przybliżenia zjawiska rzemieślnictwa i rękodzielnictwa w kontekście procesów patrymonializacji, koncentrując się na tytułowym napięciu między materialnością i niematerialnością w tworzeniu. Zaliczane wcześniej do kategorii kultury materialnej, obecnie – niezależnie od tego, czy rozpatruje się je ogólnie, czy jako konkretną tradycję kulturową danej
wspólnoty – uchodzi w międzynarodowym dyskursie za jedną z najbardziej wyrazistych i popularnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Punktem wyjścia do rozważań jest
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m.in. heterodoksyjna teoria dziedzictwa oraz rozwinięte na jej bazie interdyscyplinarne krytyczne studia nad dziedzictwem, zakładające, że dziedzictwo jako proces jest praktyką dyskursywną skoncentrowaną na przeszłości, realizowaną jednak w teraźniejszości i w dużej mierze
z myślą o przyszłości przez – co ważne – różne grupy depozytariuszy i użytkowników, nie zaś
jedynie przez ekspertów. Analiza rzemieślnictwa i rękodzielnictwa z perspektywy prakseologicznej (know-how to do in action) wpisuje się w pojmowanie dziedzictwa bardziej w kategoriach czasownika niż rzeczownika. Tym samym, w tym przypadku, procesy patrymonializacji
opierają się nie tyle na postawach deklaratywnych zorientowanych jedynie na wartościach, co
na aktywnym doświadczeniu i umiejętnościach praktycznych, dających możliwość odkrywania
w dziedzictwie rzemieślniczym i rękodzielniczym kulturotwórczego potencjału prorozwojowego.
Słowa klucze: rzemieślnictwo, rękodzielnictwo, dziedzictwo niematerialne, krytyczne studia nad
dziedzictwem, patrymonializacja, prakseologia, know-how, proces twórczy

Summary
The article is an attempt to introduce the phenomenon of craftsmanship and handicraft in the
context of patrimonialization processes, focusing on the titular tension between materiality and
immateriality in the process of creation. Previously included in the category of material culture,
today – regardless of whether they are considered generally or as a specific cultural tradition
of a given community – they are considered in the international discourse as one of the most
expressive and popular domains of intangible cultural heritage. The starting point for considerations is, among others, the heterodox theory of heritage and the interdisciplinary critical heritage studies developed on its basis, assuming that heritage as a process is a discursive practice
focused on the past, however implemented in the present and largely with a view to the future
by – importantly – various groups of depositaries and users, not just by experts. The analysis of craftsmanship and handicrafts from the praxeological perspective (know-how to do in
action) fits into the understanding of heritage more in terms of a verb rather than a noun. Thus,
in this case, the processes of patrimonization are based not so much on declarative attitudes
focused only on values, but on active experience and practical skills that give the opportunity
to discover the culture-creating pro-development potential in the craft and handicraft heritage.
Keywords: craftsmanship, handicrafts, intangible heritage, critical heritage studies, patrimonialization, praxeology, know-how, creative process
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