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Od Redakcji

Niniejszy zeszyt Tekstów z ulicy, kontynuując serię zeszytów naukowych pra-

cowników i studentów kulturoznawstwa, proponuje nieco zmienioną, ściślej zaś – po-

szerzoną formułę zarówno „tekstu”, jak  i „ulicy”.  Jest, w istocie, kulturoznawczą muta-

cją dawnych zeszytów, skupionych na prezentacji i analizie folkloru współczesnego –

zapisów terenowych plotki, sensacji, legendy miejskiej, słowem, mitów współczesnych

w rozumieniu Dionizjusza Czubali – pomysłodawcy i założyciela serii.

W przyjętej tu koncepcji „ulicę” pojmujemy szeroko, jako metaforę przestrzeni

spotkań z Innym – przestrzeni tyleż geograficznej, co mentalnej. To przestrzeń doświad-

czania Innego i siebie samego, właściwie -  skrzyżowanie, obszar mediacji, na którym

badacz, aby pozostać nadal wrażliwym, a jednocześnie czujnym i świadomym uczestni-

kiem interakcyjnego kontekstu, musi dokonać  znanych sobie i „uświęconych” naukową

tradycją  rites de passage -  rytuałów narracyjnego oswojenia tego, co bez owych narracji

jest tylko doznaniem,  potencjalnością dialogu, jaki można podjąć dopiero  „za sprawą” i

„poprzez” tekst.

Za zgromadzonymi poniżej tekstami autorów, którzy ową potencjalność prze-

obrazili w konkret naukowej wypowiedzi, skrywają się jeszcze inne teksty, teksty samej

ulicy;  nie wypowiedziane przez nikogo wprost, a-linearne, wielowymiarowe, anonimo-

we teksty krajobrazu, miasta,  historii, obrzędu i ciała, teksty zdarzeń i ludzkich zacho-

wań. Ludzi, poznanych w drodze, ale i w zastanych już źródłach, przynależących do

przestrzeni tej kultury, z którą przyszło się spotkać autorom, która, wraz z postępem ich

kulturoznawczej  wędrówki, odsłaniała coraz to inne swoje wymiary, prowokując pyta-

nie o swą tożsamość.

Przedstawiamy drobną próbę jej rozpoznania, pozostając w przekonaniu, iż geo-

graficzna rozległość współczesnej Ukrainy od Lwowa po Kercz nad Morzem Azowskim,

od Kijowa po Sewastopol nad Morzem Czarnym (doświadczona osobiście przez auto-

rów podczas zorganizowanej w 2002 roku IX Studenckiej Wyprawy Kulturoznawczej

Koła Naukowego Kulturoznawców, a także podczas badań terenowych, prowadzonych

przez Studenckie Naukowe Koło Folkloroznawców w 2003 i 2004 roku) choć po części

odpowiada jej kulturowej rozległości.

Odsłaniamy niewielki jej fragment, to, co nam samym udało się dostrzec i prze-

łożyć na odautorski głos w dialogu, na wypowiedziany Tekst o ukraińskiej Ulicy.



DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

O  KONTEKSTUALNOŚCI. ROZWAŻANIA NA MARGINESIE „TEKSTÓW Z ULICY”

„Nasze umysły tworzą opowieści, a opowieści kreują nasze umysły [...] Opo-
wieści są  mapami przestrzeni fazowej naszego istnienia”

(Ian Stewart, Terry Pratchett, Jack Cohen, Nauka Świata Dysku II. Glob )1

         Przekonanie o możliwościach antropologicznej transgresji, o swoistej
przeźroczystości, transparentności badacza, o możliwości spolegliwego przeniknięcia w
interior i obiektywnego rozpoznania i opisu świata „Tam” dawno już w etnologii odeszły
w niepamięć. Przynajmniej od czasu przenikliwych zamyśleń Claude’a Levi-Staussa (Smutek
tropików, 1955) nad postrzeganiem zbliżających się obiektów i oddalonych syntez, a na
pracach Jamesa Clifforda i Clifforda Geertza kończąc, świadomość złudności dawnych
przeświadczeń na temat możliwości obiektywnego poznania Innego stała się nie tylko
obowiązującą figurą etnologicznego dyskursu, ale także etnologicznej epistemologii. Jak
prosto sprecyzował to w 1987 roku właśnie Geertz:

   Przepaść między zajmowaniem się obcymi w miejscu ich pobytu a reprezentowaniem
ich tam, gdzie ich nie ma, zawsze głęboka, ale rzadko zauważana, nagle stała się jaskrawo
widoczna 2

To nabycie samoświadomości, równoznaczne z utratą naiwności, z pogrążeniem
się w specyficznym epistemologicznym „grzechu pierworodnym”, od którego zdaje się
nie być już wybawienia, to również świadomość, że spotkanie z terenem jest także
spotkaniem z samym sobą,  z własną konceptualizacją świata, z własnymi ograniczeniami,
z własną zwłaszcza, a nie tylko obcą, kulturą. To świadomość3 , że obserwowany obiekt
nigdy nie jest „rzeczą samą w sobie”, ale subiektywnie doświadczanym i zmieniającym
się podczas tego doświadczania kontinuum przedmiot-podmiot.

Czy w sytuacji obarczenia  wiedzą o granicach obiektywnego poznania, w jakiej
znajduje się współczesna nauka, z fizyką i biologią włącznie,  uprawianie na przykład
etnologii jako rozpoznawania i opisu Innego, zupełnie straciło już sens? Czy jest wyłącznie
akademickim ćwiczeniem w para-naukowej narracji, tworzeniem tekstów w „pomieszaniu
wyobrażonego z urojonym, fikcyjnego z fałszywym, kreowaniem faktów z ich fabrykowaniem”4 ?
Jak i po co podejmować znowu i znowu wysiłek naukowego podróżowania, dociekania,
poznawania świata, a zwłaszcza snucia o nim opowieści „dla innych”, skoro poznanie
nigdy nie potrafi być obiektywne, a świat ujawnia nam tylko te swoje aspekty, które
potrafimy dostrzec w ograniczonym polu swego widzenia?

Większość autorów prezentowanego tu tomu nie stawia sobie takich pytań, w
każdym razie, nie czyni tego z pełnią świadomości metodologicznych i epistemologicznych
ograniczeń. Wykorzystując swoją historyczną, folklorystyczną, antropologiczną,
geograficzną i geologiczną wiedzę, zderzoną z zewnętrzną wobec nich, i w tym sensie –
obiektywną rzeczywistością krajobrazów, miejsc, obiektów, ludzi i ich zachowań, tworzy
prywatne narracje, artykułuje spostrzeżenia, filtruje doświadczenia ze spotkań z Innym.
Doświadczenia, którym od zawsze, od przemierzającego antyczny świat Herodota i
   1 I. Stewart, T. Pratchett, J. Cohen,  Nauka Świata Dysku II. Glob, przeł. P. Cholewa, Warszawa 2005, s.302
   2 C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog  jako autor, przeł. E. Dżurak i S. Sikora, Warszawa 2000, s.177
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weneckiego kupca Marco Polo, towarzyszy potrzeba odpowiedzi na to samo pytanie:
Kim oni są? (indywidualnie i jako zbiorowość) – ci, którym się przyglądam i Dlaczego są
właśnie  tacy? Pytanie o Ich tożsamość i o to, co ją buduje.

Dziś nie ma w tych pytaniach żadnej oryginalności; jest raczej standardowość, widoczna
zwłaszcza na tle setek rozpraw poświęcanych  współcześnie badaniu tożsamość w różnych jej
wymiarach, płaszczyznach, aspektach5 . Jest raczej typowość ludzkich upodobań do klasyfikacji,
wywodząca się może jeszcze z najodleglejszych rozpoznań (jadalne – niejadalne, bezpieczne -
niebezpieczne) pierwszych hominidów, która pozwoliła im przetrwać. Jakiś instynkt poznawczy,
skojarzony ze społecznym charakterem naszego gatunku, gdzie wiedzieć, z kim ma się do
czynienia, znaczyło ( i nadal znaczy) ocalić siebie.  I jest, oczywiście, kulturoznawczy namysł i
cel – uchwycić odrębności kulturowe i mechanizmy nimi rządzące, dotrzeć do kulturowej
aksjologii generującej wybory społecznych zachowań, określającej kulturowe modalności.

Trudno też odnaleźć jakąś szczególną oryginalność w przywoływanych w tomie
metodach badawczych i wykładniach interpretacyjnych, w proponowanych regułach
przybliżania i  przekładu „widzialnego Tam” na „zrozumiałe Tu”. Antropologia i historia
kultury, folklorystyka, etnografia,  wreszcie nawet, nieco eksperymentalnie, geologia i
geografia... wielość naukowych dyscyplin, z których każda w ramach własnego instru-
mentarium zdolna jest objąć tylko fragment badanego świata. Ten zaś - mimo że nieodległy
– zwłaszcza z bliska wydaje się nieodgadniony, tym bardziej zagadkowy i coraz mniej
„oczywisty”, im uważniej i z coraz to innej perspektywy mu się  przyglądasz, tym bardziej
zindywidualizowany, im więcej troski wkładasz w  uogólnienie.

Oryginalność zdaje się tkwić więc raczej w odpowiedziach, w tym, na co pada
spojrzenie peregrynujących, co przykuwa uwagę u Innego, czym ów Inny zastanawia,
czym budzi zdziwienie, ciekawość, chęć zrozumienia.

To takie właśnie,  fragmentaryczne ujęcia i arbitralne obszary zdziwień składają
się na prezentowany tu obraz Tamtego świata. Ale fragment, nie roszcząc sobie prawa
do bycia całością, pozostaje tylko fragmentem; specyficzną kulturoznawczą synekdochą,
kawałkiem mapy usiłującej symbolicznie odzwierciedlić badane terytorium. Czy jako
konfiguracja budujących te synekdochy, postrzegających Inność głosów Stąd, teksty te
stanowią wyraz „otwarcia świadomości jednej grupy ludzi wobec (czegoś w rodzaju) sposobu
życia innej i dzięki temu także wobec (czegoś w rodzaju) własnego sposobu życia” 6  - by raz
jeszcze przywołać tu Geertza – a więc to, o co wciąż jeszcze winna kusić się antropologia,
pomimo „druzgocącej” wiedzy, że mapa (a zwłaszcza jej kawałek) to nie terytorium?
Wiedzy, iż nigdy pewnie nie dowiemy się, jak to jest być kimś innym w jego własnej
przestrzeni; przestrzeni mentalnej i fizycznej, przestrzeni Jego tożsamości?

Wydaje się, że w tej, pokrótce nakreślonej sytuacji epistemologicznej nauk o kulturze,
to właśnie świadomość istnienia tak pojmowanej przestrzeni powinna być aktualnie uznana
za kwestię najważniejszą. Tak pojmowana przestrzeń tworzy bowiem właściwy kontekst
Innego oraz kontekst dla tekstu (mapy – opowieści). Kontekst, w którym musi się zanurzyć
wrażliwy kartograf, aby nie stać w ciemności, otoczony światłem, jak metaforycznie acz przecież
precyzyjnie ujmuje tę kwestię Ryszard Kapuściński z perspektywy pięćdziesięciu lat oceniający
   3 Jakże bliska (nieświadomie?) współczesnym koncepcjom epistemologicznym budowanym na postulacie nieoznaczoności
wyprowadzonym z fizyki kwantowej Nielsa Bohra i Wernera Heisenberga, a podkreślającym nieuchronne i niekontrolowane
oddziaływanie obserwatora na obserwowany obiekt.
    Syntetyczny wykład fizyki kwantowej i jej stosunku do podstawowego w humanistyce zagadnienia relacji: podmiot –
przedmiot odnaleźć można m. in. w pracy Erwina Schrödingera, Czym jest życie, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1998
   4 C. Geertz, Dzieło ...op.cit. s.189
5 Ze stanu zainteresowania i naukowego rozpoznania zagadnienia tożsamości doskonale zdaje relację pomieszczony tu
tekst Aleksandry Kunce Jak smakuje tożsamość.
   6 C. Geertz, Dzieło i życie, op. cit.....s. 192
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własne doświadczenia w przekładzie „widzialnego Tam” na „zrozumiałe Tu” 7 .  Bez kontekstu,
do którego należy również subiektywizm badającego, zarówno tekst, jak i mapujący umysł,
zarówno terytorium, jak opowieść o nim, okazują się być raczej redukcjonistycznymi pułapkami
obiektywizmu niż prawdą terenu i jego kulturoznawczym rozpoznaniem

   Próbuje się spojrzeć na świat nie z jakiegoś miejsca w jego obrębie czy z jakiegoś
uprzywilejowanego punktu właściwego szczególnemu rodzajowi życia i świadomości,
lecz znikąd w szczególności i w ogóle z żadnej perspektywy właściwej jakiemuś szcze-
gólnemu sposobowi życia. Celem jest usunięcie tych cech naszego przedrefleksyjnego
spojrzenia na świat, dzięki którym rzeczy jawią się nam tak, a nie inaczej, i przez to
poznanie rzeczy takimi, jakimi rzeczywiście są. Uciekamy od tego, co subiektywne pod
presją założenia, że wszystko musi być czymś nie z jakiegoś punktu widzenia, lecz samo
w sobie. Uchwycić to, odrywając się coraz bardziej od naszego punktu widzenia – to
nieosiągalny ideał, ku któremu zmierza dążenie do obiektywności8

– pisze jeden z bardziej przenikliwych filozofów naszego wieku Thomas Nagel,
charakteryzując właściwy nauce nienasycony apetyt na obiektywizm.

Tymczasem, czego wyraźnie dowodzi dziś zwłaszcza współczesna fizyka (a za
nią i filozofia) raczej nie ma jednego sposobu, w jaki rzeczy istnieją same w sobie, „ponieważ
wszystko we Wszechświecie ulega wpływom kontekstu, w jakim się dzieje, oraz podlega
regułom ograniczającym dostępne możliwości”9 . To kontekst jest właściwym wymiarem
poznających i porozumiewających się umysłów, a w rzeczywistości przestrzenią fazową
wszelkich zjawisk życia na Ziemi, od eukariotycznej komórki po cywilizacje.

Z tych wszystkich powodów warto poświęcić kontekstualności nieco więcej uwagi,
niżby zakładał krótki wstęp do zbioru artykułów o ukraińskiej tożsamości kulturowej. Nie
chodzi tu bowiem o kontekst jako mnogość etnograficznych szczegółów, na pozór
przybliżających obserwowaną przestrzeń, ani o przestrzeń geograficzną, w jakiej przychodzi
spotykać się podmiotowi z  przedmiotem opisu, ani o polityczno-historyczne fazy
przeobrażeń wrażliwości, postaw, zachowań i symbolizacji. Chodzi o coś znacznie więcej
- o kontekstualny charakter wytworów rzeczywistości, którymi sami jesteśmy, a które
usiłujemy badać dzięki naszym umysłom.... stanowiącym również jej wytwór.

Kwestię tak pojmowanej kontekstualności zajmująco stawia dzisiaj zwłaszcza
przełamująca na swój sposób poznawczy impas w nauce tzw. nowa biologia, budująca za
sprawą istotnych zmian paradygmatu nie tylko trakty łączące ją z humanistyką, ale nawet
własną, frapującą  teorię tożsamości10 .

Pojęciem fundamentalnym dla tej koncepcji, przekonująco wyłożonej na przykład
przez matematyka Iana Stewarta i biologa Jacka Cohena, jest właśnie pojęcie kontekstu,
rozumianego jako szczególny, niewidzialny krajobraz, obejmujący nie tylko to, co się
    7 „Stoimy w ciemności, otoczeni światłem” to tytuł ostatniego rozdziału książki Kapuścińskiego, Zob. R. Kapuściński, Podróże
z Herodotem, Kraków 2004, op.cit., s. 250-259
  8 T. Nagel, Pytania ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1997, s.250
  9 I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003, s.127
 10 Wspiera się ona na założeniu o  niejednorodności, o dynamicznym, ‘wyłaniającym” się charakterze tożsamości jako sieci
zależności  raczej niźli statycznym  „ego”.  Zdaniem najbardziej zaangażowanego w tożsamość biologa  - Francisco Vareli, „ja
jest równomiernie rozłożone w całej sieci zależności, wewnątrz nas” i powinno się wyobrażać je sobie raczej jako formę
autoafirmacji systemu biologicznego – układu dynamicznego, wytwarzającego „elementy budujące granicę, odcinającą go od
świata” niż jako system obrony przed nim. Jednostka sama oznacza swe granice, odróżniając się od reszty świata, na każdym
etapie i w zależności od kontekstu granice te  są   (mogą być) inne. W dociekaniach nad tożsamością kulturową nie uwzględniamy
tego istotnego faktu, że cechą takiej wewnętrznej immunologii kulturowej jest dynamika i zmienność – nie uwzględniamy „bycia”
tożsamości w emergentnej przestrzeni fazowej, gdzie autokomplikacja jest samonapędzającym się procesem ciągłej zmiany. Z
punktu widzenia nowej biologii tożsamość nie jest zestawem stabilnych cech odróżniających, ale dynamicznym procesem jakiegoś
ustalania siebie wobec wciąż zmieniającego się kontekstu.  Zob. m.in. I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja
umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003 (zwłaszcza rozdział Jak to jest być człowiekiem), a także: F. Varela, Gdy
pojawia się ja, w : Trzecia kultura, pod red. J. Brockmana, przeł .J. i M. Jannaszowie, Warszawa 1996, s.287-307
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wydarza, ale i to, co mogło się wydarzyć, zawierający „nie tylko rzeczywiste wartości
zmiennych stanu, ale i wszystkie wartości potencjalne”11 .

Kontekstualne współoddziaływanie rzeczy na siebie nie polega tu wyłącznie na
tym, iż jedna z nich  wpływa na drugą (do czego przywykliśmy w humanistycznych
uwzględnieniach kontekstualnych uwikłań badanego przedmiotu), ale i na tym, że ich
wzajemne oddziaływanie przekształca je, czyniąc innymi. Zmieniając się zaś, nadal ze sobą
oddziałują, by ponownie podlegać zmianom; nieuniknionym, albowiem przestrzeń fazowa
(kontekst) jest zawsze dynamiczna, a współoddziaływanie procesem „tak złożonym, że
wydaje się przypadkowe, chociaż ma deterministyczne (nieprzypadkowe) przyczyny12 .

Temu, stale interaktywnemu współodziaływaniu, towarzyszy (zgodnie z prawami
dynamicznych układów złożonych) pojawianie się nieoczekiwanych struktur, „niczym” nie
poprzedzonych, nowych regularności i nowych procesów, nieprzewidywalnych i nieobecnych
w żadnej z „wyjściowych” części składowych. Inaczej mówiąc, towarzyszy mu emergencja,
której rolę w przeobrażeniach nauki,  kultury i świadomości podnosił już Karl R. Popper13

Oparte  na nagłym (progowym) zwiększeniu przestrzeni fazowej zjawiska
emergentne nie mają redukcjonistycznie pojmowanego początku, ani wyraźnych stadiów.
Dają się natomiast zasadnie wyjaśnić właśnie w ujęciu kontekstualnym, z uwzględnieniem
owego niewidzialnego krajobrazu tego, co możliwe, przestrzeni możliwych (potencjalnych)
stanów i reguł, które wspólniczo zmieniają tę przestrzeń poprzez włączenie w całość
dynamicznych procesów życiowych z ich skokową, nieprzewidywalną naturą.

Według tzw. nowej biologii świadomość, umysł i kultura to przykłady takich właśnie
zjawisk, które pojawiły się na drodze złożonej przyczynowości ewolucyjnego kontekstu jako
zjawiska emergentne i nadal tym procesom podlegają. Podlega im również nauka, tworząca
opowieści o świecie i modele nie całkiem odpowiadające rzeczywistości rządzącej się
„przyczynowością zbyt zawiłą, by dało się ją śledzić w szczegółach”14 . Nie możemy uchylić
całkowicie subiektywizmu perspektywy i patrzeć na świat jak gdyby „znikąd w szczególności”,
ponieważ zawsze jesteśmy „w czymś”. Dodatkowo zaś, będąc w czymś podlegamy wpływom
kontekstu i wspomnianej przyczynowości. Etnologia nie jest tu wyjątkiem.

Etnologiczna opowieść (jak wszelkie inne) jest jednocześnie procesem i
wytworem kontekstu budowanym w ramach współoddziaływania z innymi umysłami i
kulturą (także naukową), której stanowi odwzorowanie tylko tak jak mapa. Próba opisania
kultury (tyleż własnej, co cudzej) bez uwzględnienia tego faktu oraz dynamiki
współoddziaływania na siebie interaktywnych umysłów (badacza i informatora, kartografa
i terenu), próba „unieruchomienia” doświadczenia poznawczego w postaci jednej,
„prawdziwej” opowieści – w związku z tym – musi zakończyć się fiaskiem.

Z tych też powodów zgromadziliśmy w jednym miejscu kilka opowieści. Każda
z nich, na swój sposób mapuje przestrzeń ukraińskiej tożsamości – od najbliższej kartografii
opowieści o geografii i geologii Krymu po najodleglejszą – opowieść o „poziomicach”
tożsamości i jej kartograficznej siatce. Nie grzeszą nadmiernym apetytem na obiektywizm.
Zanurzone  i wyłaniające się z dynamiki interakcyjnego spotkania,  wytyczają raczej obszary
i linie zmian krajobrazu, miejscami zdają się płynąć nieomal „pod prąd”, postrzegając
stany potencjalne. W całości są jednak „otwarciem świadomości jednej grupy ludzi wobec
(czegoś w rodzaju) sposobu życia innej”.

Upatrujemy w tym ich zaletę i chyba właściwą kulturoznawczą  ścieżkę,
której celem winno stać się ustalanie przestrzeni fazowej danej kultury, wyznaczanie
granic krajobrazu rekurencyjnych, samonapędzających się dynamicznych układów
złożonych kultury.

  11 I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003, s. 66
   12 Tamże, s. 66
   13 Zob. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1992
   14 I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003 , s.243
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ALEKSANDRA KUNCE

JAK SMAKUJE TOŻSAMOŚĆ?

„Każdy przedmiot jest tym czym jest i niczym innym”

TOŻSAMOŚĆ to pojęcie, które w logice jest ostentacyjnie jednoznaczne. We-
dług prawa tożsamości z każdego zdania wynika przez implikację samo to zdanie. Po-
wyższe reguły przeniesione na grunt metafizyki owocują konstatacją, że „w przeciwień-
stwie do identyczności (idem), gdzie jeden byt jest identyczny z innym bytem, w tożsa-
mości metafizycznej jest on identyczny z samym sobą (ipse)”1 . Wskazuje na to, co jest
identyczne z samym sobą i niczym innym2 . Logika wyznacza tożsamości pewne
miejsce w ruchu myśli. Ale sam ruch logicznego stanowienia staje się w końcu zabiegiem
retorycznym — żonglerką myślową. Dlatego bez względu na ten logiczny rodowód - w
myśl którego „każdy przedmiot jest tym czym jest i niczym innym”3  – postarajmy
się, nawet za cenę wieloznaczności, zastanowić się nad różnorodnym TYM SAMYM.

TO SAMO
Kiedy rozprawiamy o TYM SAMYM odnosimy się do obecności idei tożsa-

mości w namyśle, jak również do stylu myślenia, który jest królestwem TEGO SA-
MEGO. Rozważania zdominowane przez przestrzeganie „najwyższych praw myślenia”,
to jest reguł: tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka, racji dostatecznej, jak
również mechanizmów falsyfikacji, weryfikacji, wynikania, koherencji4  są manifestacją
myśli, która jest TYM SAMYM: oparta jest o ruch powtarzania, stałości, ufności wzglę-
dem tego, co ma trwać pozostając takie samo. Wiedza, Prawda, Rozum to pojęcia, które
wyznaczają w kulturze europejskiej trakt umiłowania CAŁOŚCI i TOŻSAMOŚCI. Osta-
tecznie zawsze fragmenty składają się na całość, analityczny tok prowadzi ku syntezie,
jedynie słuszny progres zakłada wznoszenie się na coraz wyższe stopnie poznania, róż-
nica zostaje podporządkowana tożsamości. To uobecniona praktyka językowa  – z pew-
nością daleka od przygodności pragmatycznej5 . Cel? By zamknąć, wypełnić, dopełnić
ostateczny proces myśli. Ustalić konieczność, dopełnić myślenie i scalić w imię totalności
i systemowości - to cel pewnościowej Filozofii6 . Ale czy byłoby tak prosto, by sądzić, że
równolegle bądź w obrębie tego samego traktu poznania europejskiego toczy się od-
mienny nurt myśli: kult fragmentu, różnicy, nieokreśloności  – nurt MIKRO? Czy tak pro-
sto i manichejsko rozkładają się akcenty: albo Parmenides, albo Heraklit; albo struktura-
lizm, albo postmodernizm; albo Hegel, albo Nietzsche; albo TO SAMO albo RÓŻNE?
Czy myśl tak prosto podąża ścieżką MYTHOS bądź LOGOS? Powyższa opozycyj-
   1 Filozofia. Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 334.
   2 W. van Orman Quine, Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary, Cambridge 1987, s. 89.
   3 S. Blackburn, Oxfordzki słownik filozoficzny, pod red. J. Woleńskiego, przeł. C. Cieślicki, P. Dziliński, M. Szczubiałka,
J. Woleński, Warszawa 1997, s.  407.
   4 W. Detel, Nauka, przeł. K. Krzemieniowa, w: Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,
Warszawa 1995, s. 197-242.
  5 R. Rorty, Consequences of Pragmatism, Minneapolis 1982; Tenże, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W. J. Popo-
wski, Warszawa 1996, s. 107-113.
  6 G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, przeł. S.F. Nowicki, Warszawa 1990, s.  146-174.

TEKSTY z ULICY nr 8 Zeszyt kulturoznawczy
Katowice 2004; ISBN  83-87248-10-X
http://www.memetyka.us.edu.pl  ISSN 2081 – 397 X



ność była wielokrotnie negowana przez Derridę tropiącego strefy cienia, granicy, nie-
pewnego, NIE-TOŻSAMEGO w obrębie najprawdziwszej obecnościowej filozofii Plato-
na czy Husserla7 . I to tej wykładni moglibyśmy zaufać, gdyż pokazuje to nasze napięcie
między obsesją utrzymywania figury myśli TEGO SAMEGO a drobnymi rysami
nietożsamościowymi, które ten pewnościowy trakt rozrywają. Zapamiętajmy to
napięcie, gdyż pojawi się w myśleniu o tożsamości kulturowej.

Ale TO SAMO, które powraca, pozwala odnieść je już do konkretnych prze-
strzeni dyskursu. Jedną z nich, najbardziej oczywistą i zadomowioną, jest stanowienie o
tożsamości  CZŁOWIEKA. Otwiera się przestrzeń antropologii.

TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA
Rozprawianie o tożsamości człowieka każe stawiać pytanie: kim jest człowiek.

I dalej pytania otwierające pułapy antropologii kultury, biologii, filozofii i etyki: czym
jest, w czym, poprzez co, z uwagi na co, wobec czego, jak jest etc. To trakt antro-
pologii filozoficznej, która za Schelerem8  każe pytać o istotę i istotnościową budowę
człowieka, by zakorzenić go w naturze, ale i wyodrębnić.  Każe postrzegać człowieka
jako istotę ułomną, która zabłądziła w ślepej uliczce ewolucji9 . Chce zrozumieć człowie-
ka poprzez wszelkie dziedziny aktywności: język, religię, narzędzia, sztukę, etykę etc.
Gdybyśmy zaufali podziałowi Landmanna10 , który rozgranicza dyskurs o człowieku na:
religijny, biologiczny, kulturowy, racjonalny, to moglibyśmy wypełnić to rozgraniczenie.
Tożsamość tym samym raz koncentrowałaby się na stanowieniu religijnym o tym, kim
jest człowiek poszukujący Boga, dokonujący transcendencji, stworzony i rozpięty w hie-
rarchii bytów. Innym razem byłaby zdominowana przez dyskurs biologiczny o pocho-
dzie gatunkowym, rozproszeniu „nieumiejscowionych tożsamości” komórkowych, im-
munologicznych, umysłowych etc.11 , bądź pochodzie samolubnych genów, ekspansji
memów, maszynach powołanych do przetwarzania przez samolubne geny12 . W racjo-
nalnym, tj. filozoficznym stanowisku tożsamość wiązałaby się z myśleniem o istocie
człowieka, podmiotowym ujęciu, kategorii JA. Tu najpełniej wyrażałaby się w twierdze-
niu o tym, że nasze Ja jest trwałą podmiotową konstrukcją opartą o wolność, rozum,
odrębność13 , zdolną uprzedmiotawiać siebie, ale również w przeciwstawnym ujęciu o
tym, że Ja nie istnieje z uwagi na jedynie obecny ruch wrażeń14 . Te dwa reprezentatywne
stanowiska mogłyby zostać uzupełnione o ważną dla filozofii koncepcję hermeneutyczną
Ricoeura upatrującą ludzkiej tożsamości nie w idem (identyczne, numeryczne „to samo”)
- które się  zmienia; ale w ipse - jako gwarantowi tożsamości ze sobą samym, jakościowo
pewnym, stałym mimo zmian, konstatującym moralną ciągłość między tym, który daje
słowo a tym, który słowa dotrzymuje15 . Wymienione szczątkowe formuły widzenia toż-
samości człowieka nie rozpatrują wszystkich możliwości, ale ukazują stały wyznacznik
myślenia filozoficznego: podmiotowość i indywidualizm. Zostaje czwarta płaszczyzna:
kulturowa. To myślenie o tożsamości poprzez grupę, naród, państwo, mniejszość na-
   7 Zob. J. Derrida, Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Kraków 1992; Tenże, Głos i feno-
men. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997.
  8 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
  9 A. Gehlen, Obraz człowieka, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8-9, s. 239-248.
  10 M. Landmann, Philosophische Anthropologie, Berlin 1969.
  11 F. Varela, Gdy pojawia się ja, przeł. J. I M. Jannaszowie, w: Trzecia kultura, pod red. J. Brockman, Warszawa 1996.
  12 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996.
  13 R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, przeł.
W. Wojciechowska, Warszawa 1970.
  14 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. C. Znamierowski, Warszawa, t. 1.
  15 P.  Ricoeur, Tożsamość osobowa, w: Tenże, Tożsamość osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992.
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rodową, grupę etniczną, wyznaczniki więzi kulturowej, która przekracza jednostkowy
wymiar w imię MY, i dalej w imię obcych, innych.

Zatrzymajmy się zatem na tożsamości kulturowej, mając jednak w pamięci myśle-
nie o tożsamości indywidualnej. Sądzimy bowiem, że rozprawianie nie pokazujące napięć
między tym, co wspólnotowe a indywidualne nie może stanowić humanistycznego namy-
ślania się nad człowiekiem. W planie doświadczeń codziennych nie jest możliwym rozpar-
celowanie człowieka na indywidualność i uczestnika zbiorowości kulturowej.

TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA
Tożsamość kulturowa to wiedza o sobie, swoich, obcych budowana w ciągu

trwania w określonej czasoprzestrzeni. To mentalne tropy, które są dla NAS i dla NICH
oczywiste, pierwsze, powtarzalne, trwałe. To wreszcie szereg doświadczeń wspólnym
NAM i INNYM, które utrwalają zachowaniowe standardy. To zdarzenia, które musimy
na mocy kulturowej konwencji odbierać jako właśnie te, które miały się zdarzyć, by
potwierdzić, by zaprzeczyć, czyli jednym słowem by formować naszą wiedzę tożsamo-
ściową. Kim i czym jestem, jak jestem, pośród kogo i czego, w odniesieniu do jakiego
obszaru znaczeń? Co łączy NAS, jak silna i na ile konieczna jest NASZA więź?

Te pytania programują odpowiedzi, w których muszą znaleźć się formuły: MY,
ONI, OBCY, JA. Muszą też oscylować wokół pewników, że faktycznie jest wiedza wspólna
i ona jednoczy, że jest jakaś całość NASZA i ICH, że są zauważalne składniki tej tożsamo-
ści. Mamy więc obszar znanej układanki znaczonej puzzlami koniecznie uporządkowany-
mi, dobrze dopasowanymi: krew (pochodzenie), mitologia grupy, terytorium, reli-
gia, język, obyczaje etc. Etniczność — jak chce Eriksen — jest gwarantem tożsamości
kulturowej, gdyż kładzie akcent na relacje społeczne miedzy jednostkami, które potwier-
dzają ich kulturową odrębność, integrują, dają poczucie tożsamości i solidarności16 . Uznanie
wagi etnosu pozwala rozważać tożsamość grupową i jednostkową (wtedy to jest ściśle
zespolone) w odniesieniu do wyznaczników, które kształtują — jak chce Geertz — pier-
wotny charakter więzi wspólnoty: więź krwi, powinowactwo rasowe, język, przynależ-
ność do określonego terytorium, religia, obyczaje17 . Etniczność wyznacza i klasyfikuje
osobę w jej tożsamości pochodzeniowej i środowiskowej18 , odnosząc się do jej potrze-
by poczucia wspólnoty, trwałości i przekraczania własnej indywidualności19 . Po-
zwala zdefiniować choćby najmniejszy wspólny mianownik tożsamościowy.

Jesteśmy beznadziejnie kulturowi, zakorzenieni w małych kulturach, w swych
małych roszczeniach, we własnych praktykach moralnych (które nierzadko traktuje się
jako absolutne), czyli w pieczołowicie wznoszonym i potwierdzanym kulturowo locum.
Z drugiej strony to locum nieustannie jest dyslokowane.

SPOŁECZNE TROPY
Myślenie o etnosie, wiążącym jednostkowe istnienia, jest prawdziwą opowie-

ścią o tożsamości kulturowej, ale nie jedyną. W naszych doświadczeniach odbijają się i
inne mechanizmy, którym podlegamy, które nas kształtują i wyznaczają tożsamość.
Współcześnie nie sposób nie wskazać na sprzężenie miedzy myśleniem o „krwi” czy
„terytorium” z innymi przestrzeniami identyfikacji. Tożsamość każdorazowo musi zo-
stać obudowana różnymi określeniami: tożsamością gracza20 , umiejętnością współżycia z
  16 T. Eriksen, Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, London 1993, s. 12.
  17 C. Geertz, The Interpretation of Culture, New York 1973, s. 261-263.
  18 J. Barth, Ethnic Groups and Boundaries, Boston 1969, s. 13.
  19 E. Shils, Naród, narodowość i nacjonalizm, a społeczeństwo obywatelskie, przeł. K. Kwaśniewski, „Sprawy Narodowo-
ściowe” 5(1), s. 23.
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wieloznacznością w obliczy wielu rynkowych modeli tożsamościowych21 , pragmatyczną
koniecznością wypracowywania doraźnych tożsamości w liberalnej wspólnocie22 . To my-
ślenie o niepewnym podmiocie, przygodności, nieokreśloności. W planie opisu wzboga-
conego o kontekst kulturowy tak rozumiana tożsamość pojawia się w sąsiedztwie meta-
fory nieokreśloności wymykającej się wszechwładzy porządkowania, klasyfikowania, usu-
wania, jednoznaczności. Nieokreśloność koresponduje z myśleniem o globalizacji ujed-
nolicającej i zacierającej partykularne różnice23 . Wzmacniają ów opis inne określenia: post-
industrializmu, wiążącego się z rozwojem usług czy technologią intelektualną24 , konsu-
meryzmu, który wyznacza „mnie”, „nas” jako konsumentów25 . Towarzyszy temu poczu-
cie estetyzacji życia codziennego wraz z napływem nadmiaru znaków i obrazów wplata-
nych w codzienność26 . Wszystko wzmocnione jest metaforą symultaniczności ,  która
syci się przemieszaniem, zatarciem granic między tym, co realne i imaginacyjne27 . Taka
rzeczywistość podsyła problem rozbitej tożsamości człowieka, dekompozycji dotychcza-
sowych wyznaczników kulturowych. Zyskuje dookreślenie w kulturze radykalnego upad-
ku jedności ,  decentra l izac j i  władzy,  transnacjonalności ,  etniczności .  To
kultura preferująca poróżnienie,  stroniąca od projektów uniwersalizacji, dekonstru-
ująca podmiot i nie dostrzegająca przy tym zagrożenia ze strony politycznej praktyki,
która gloryfikując różnice nie zachowuje równowagi między podmiotowością a poróż-
nieniem28 . Wreszcie to kultura narcyzmu lansująca w obliczu poznawczej nieokre-
śloności nadmierne skupienie na sobie29 . W takiej kulturze naturalnym przedmiotem tę-
sknoty, nieustannego pragnienia jest niemożliwe do poznania swe inne oblicze, inność we
mnie. Sztafaż kulturowych wyznaczników powołuje groźne efekty:  nadmiernego osa-
motnienia, nieustannego potęgowania wrażeń, pogrążenia w estetycznej przestrzeni za-
miast moralnej, powszechnej niepewności — nie tyle konstytuującej człowieka moralne-
go, ile powołującej niezliczone plemienne różnice, lokalne pewniki. Doznanie zerwania z
przeszłością przeobraża naszą tożsamość, gdyż w obliczu zmienności wydaje się, iż na
przestrzeni życia ży jemy w różnych nieprzystawalnych do s iebie światach,
bez c iągłośc i 30.  Życie człowieka jawi się jako fala doświadczeń. Doświadczenie
nieustannego szybkiego przemijania stanowi nowy typ tymczasowości, który prze-
jawia się w: codziennym obcowaniu z jednorazowymi rzeczami, nietrwałości kon-
taktów międzyludzkich czy tymczasowości postaw życiowych. Człowiek bardziej
niż kiedykolwiek staje się istotą efemeryczną.31 Stąd tak ważne dla jednostkowych
rozwiązań stają się tworzone enklawy przeszłości czy umiejętna kontrola tech-
nicznych innowacji.

Z jednej strony konsumeryzm — wyznaczający granice Mc Świata z określo-
ną pankulturową, a raczej ponadkulturową tożsamością zapisaną tym, co medialne,

   20 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M.Kowalska, J.Migasiński, Warszawa 1997, s. 57-
66.
  21 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, przejrzał Z. Bauman, War-
szawa 1995, s. 260-325.
  22 R. Rorty, Przygodność..., s. 45-71.
  23 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Standford 1990.
  24 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York.
  25 F. Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, “New Left Review”1984,  nr 146, s. 53-92.
  26 M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernizm, London 1991, s. 67.
  27 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997, s. 117.
  28 H.F. Haber, Beyond Postmodern Politics. Lyotard, Rorty, Foucault, New York 1994, s. 120.
  29 C. Lash, The Culture of Narcissism, New York 1983, s. 89.
  30 A. Toffler, Szok przyszłości, przeł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Osiatyńska, Poznań 1998. s. 23.
  31 Tamże, s. 55.
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wspólne, wszechogarniające. Z innej strony niezwykle troskl iwie pie lęgnowanie
poróżnienie,  gdzie to, co odrębne jest separowane, gloryfikowane. I znów z jednej
strony hiperrrealne światy — mieszające realne z fikcyjnym, wyznaczające „nową”
jednostkową tożsamość. A więc szukanie wspólnotowej więzi z różnymi grupami kon-
sumentów, hobbystów, których łączy oddawanie się podobnym doświadczeniom, przy-
jęcie określonego stylu życia, ale przede wszystkim taki sam sposób patrzenia na świat.
Ale zaraz z innej strony najprawdziwsze walk i  p lemienne,  waśnie narodowo-
ściowe, problemy industrialnej dyskryminacji, kwestie rasowe. Jednostka zostaje uwi-
kłana w napięcie między rozpadem dawnych tożsamości i konsolidacją tego, co
tradycyjne. Dawne kryteria etniczne zostają transformowane, przemieszczane, ale
nie skazane na nieobecność. W momentach kryzysów zawsze powróci mit „krwi”, ale
równie szybko zostanie wprzęgnięty w globalne poróżnienie i znakowość medialną,
ogołocony z głębi, sprowadzony do kopii.

WSPÓLNOTOWE I JEDNOSTOWE
Etniczne myślenie jest potrzebne - buduje więź i wiedzę zbiorowości, zakorze-

nia nas jako prawdziwe NASZYCH. Właściwie należałoby napisać, że konstruuje dopie-
ro nas jako NAS. Całościowe myślenie o pogrążeniu w mechanizmach globalizacji i
transnacjonalizacji dookreśla. Ale ta pewna wiedza kulturowo okazuje się również być
mechanizmem zwodniczym i nierzadko samodemaskującym się. Co dzieje się, gdy do
głosu dochodzą pęknięcia w naszym wizerunku siebie i innych, gdy zauważalne
są luki nie tylko efektów myśli, ale samego trybu myślenia o sobie, o nas etc.? Nie
zawsze MY jest spójne, nie zawsze daje się odnaleźć - choćby  i nasze myślenie bardzo
ku temu dążyło. Kiedy nie można już potwierdzić czy sfalsyfikować, gdyż NAS nie ma –
co wtedy? Albo jeszcze inaczej, kiedy nie można w ogóle doświadczyć siebie czy NAS
jako pewnych, wyodrębnionych, znaczących. Tropy przestają znaczyć, a zaczynają być
jedynie widzialną konstrukcją nadbudowaną nad nieokreślonymi doświadczeniami, któ-
re już tylko machinalnie chcemy wiązać na mocy konwencji w znaczenie krwi czy wła-
sności terytorium. Ale gdy konwencja kulturowa nie jest już na tyle trwała i uznana za
bezapelacyjnie zasadną, by trwać przy niej — to, co wtedy?

Postarajmy się zatem wskazać na punkty stykania się tego, co wspólnotowe i
jednostkowe w tożsamości. Zapytajmy, jak działa tożsamość. Można szukać manife-
stacji tożsamości w przedmiotowo wyodrębnionych, nieco statycznych sferach: oby-
czaje, język, religia etc. Można jednak próbować znaleźć pewne przestrzenie, które
pokażą mechanizm tożsamości, by śledzić rytm doświadczania siebie i innych.
Ale i by wskazywać na specyfikę naszego i obcego sposobu doświadczania świata. Wy-
odrębnijmy zatem pewne przestrzenie mentalne, poprzez które uchwytne jest na-
pięcie między jednostkową i zbiorową tożsamością.

CZAS. Tożsamość jest świadomościowym doświadczeniem w czasie. Od-
czucia tożsamościowe poprzez czas zyskują status określonej, trwającej tożsamości.
Tak samo jednak poprzez pęknięcia, dyskontynuacje czasowe zyskują status niepewnej
tożsamości/nie-tożsamości, rozpisanej na nieskończoną ilość drobnych i nie scalających
doświadczeń identyfikacyjnych. Wspólnota kulturowa ma swe pokłady pamięci, skaza-
na jest na zapominanie bierne i aktywne, powtarza i przypomina nieustannie, mitologi-
zuje głębię i powierzchnię, boryka się z nadmiarem i niedostatkiem pamięci, kreuje
narracje32 . Ważne są przeszłość i przyszłość — one nadają charakter całości, a teraź-
niejszość nie ma wagi osobliwej prócz tej, iż wypełnia się retencjami i protencjami.
   32 Zob. P. Ricoeur, Pamięć - zapomnienie - historia, przeł. K. Migasiński, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w
Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Kraków 1995, s.22-43.
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Albo odwrotnie — istotna jest teraźniejszość ocalająca to, co aktualne, chwilowe w
szczęśliwym egoizmie. Myślenie o czasie liniowym i kołowym, abstrakcyjnym i empi-
rycznym, świeckim i religijnym, złączonym z przestrzenią i od niej odrębnym – podsu-
wa specyficzne dla danej wspólnoty rozumienie chwili, trwania, losu, konieczności, punktu
czasoprzestrzeni33 . Wyznacza logiki czasoprzestrzenne.

To, w jaki sposób jestem i w jaki jesteśmy rozpisane jest za pomocą określeń:
„raz”, „nieraz”, „raz na zawsze”, „wielokrotnie”, „sporadycznie”, „często”, „zawsze”,
„nigdy”, „zwykle”, „nagle”, „kiedyś”, „pewnego czasu”, „cały czas”, „nieustannie”,
„wiecznie” etc. Czas nasyca tożsamościowe doświadczenia z jednej strony tym,
co tworzy naszą trwałość, stabilność, z drugiej zaś tym, co umacnia nasze wspól-
ne i indywidualne doznania przypadkowości. Zakorzenienie siebie i wspólnoty w
czasie przynosi doznanie pewności, jak i obnaża luki pamięci, białe plamy historii, mito-
logizacje nas samych scalonych w czasie. Pozwala budować historie siebie, historie
wspólnoty, ale i je burzyć. Pokazuje rozłączność między tym, co jest moją czasowo-
ścią i moją pamięcią, a tym, co - jako utarty szlak pamięci - podsuwa mi zbiorowość.
Czas to ważna świadomościowa podpora dla tożsamości — zawsze można wesprzeć
nadwątlone doświadczenia poprzez umieszczenie siebie i nas wzdłuż osi, na kole, w
sieci punktów, gdzie coś jest bliższe bądź dalsze, starsze lub młodsze, minione lub aktu-
alne, powtarzalne lub sporadyczne etc. Myślenie o czasie, to które trafia się w naszych
codziennych doświadczeniach życia we wspólnocie, raczej przywodzi na myśl subiek-
tywne i nieoznaczone doznanie, ostentacyjnie zrelatywizowane niż myślenie o continu-
um obiektywnym. Ale, co jest oczywistym ustaleniem, w imię tego drugiego widzenia
wskrzesza się krwawe wojny, wskrzesza się ICH i NAS, KONTURY, CAŁOŚĆ.

PRZESTRZEŃ. Przestrzeń wiąże. Rodzaj ukształtowania przestrzeni archi-
tektonicznej, geograficznej wyznacza sposoby formowania przestrzeni społecznej. Za-
kłada określone dystanse interpersonalne, określone sposoby poruszania się w prze-
strzeni, postrzegania odległości, rozumienia bliskości i dalekości34 . Wiąże na poziomie
zachowań, myślenia. Wyznacza nas – przestrzennie specyficznych. Poruszam się „miej-
sko” — patrząc pod nogi, opuszczając wzrok, nie zauważając niczego ponad wysokość
pierwszego piętra, a więc powyżej witryn sklepowych; bądź „wiejsko” — jestem otwarty
na nawiązywanie kontaktów, nie unikam wzroku innych, spoglądam na rozległą prze-
strzeń nie przecinaną gęstymi zabudowaniami. Zgodnie z rytmem bycia w mieście o
układzie promienistym czy na planie szachownicy przyzwyczajam się do swojego i ob-
cego układu. Zgodnie z rozplanowaniem dróg ukuwam pojęcie chaosu bądź porządku
zabudowy. Wykształcam ściśle określone kanony bycia w wiosce założonej na planie
ulicówki bądź koła etc. Rozumiem rozkład na to, co centralne i peryferyjne zgodnie z
tym, w czym jestem. Albo wiele miast usytuowanych blisko siebie, albo jedno miasto
oblepione osadami. Różne nawyki. Różne poczucie cywilizacyjności. Albo zwyczajność
obecności gmachów użyteczności publicznej (banki, szkoły, urzędy, hotele), albo nad-
zwyczajność nagromadzenia efektów cywilizacyjnych. To, co odmienne zakorzenienia i
przyzwyczaja. Albo zwykłość usytuowania na granicy handlowej, mentalnej i politycz-
nej, albo zwykłość zamknięcia tego, co moje i oddzielenia od tego, co radykalnie od-
mienne i usytuowane GDZIE INDZIEJ.

Ale i inaczej, moja przestrzeń wyznacza mnie. Każe pilnować prywatności, in-
tymności, własnej przestrzeni względem tego, co publiczne, wspólnotowe, kulturowe,
oficjalne. Przestrzeń tworzy więź wspólnotową, ale i poczucie odrębności siebie jed-
nostkowego. Przestrzeń chroni mnie i zamyka przed zbiorowością, ocala indywidu-
   33 Czas w kulturze, pod red. A. Zajączkowskiego, Warszawa 1988.
  34 Por. E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. Góździak, Warszawa, 1984.
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alizm. Równie jednak otwiera na innych, na inne terytoria, na inne kultury, gdy np.
rozmazuje globalnie. Wreszcie wznosi gmachy wiedzy tożsamościowej: każe myśleć
poprzez ojczyznę, naród, terytorium (którego bronię i któremu winny jestem wier-
ność), region (który w myśleniu zostaje wyodrębniony i który zobowiązuje), granice
(które wyznaczają to, co nasze i inne), centrum i peryferie. To przestrzeń namacalna,
która przekłada się na przestrzeń mentalną. Na poczucie bycia u Siebie.

POWTÓRZENIE. Powtarzanie, tak istotne dla tożsamości, jest obecne w me-
chanizmie powielania myśli, odczuć, zdarzeń, zachowań, doświadczeń siebie i innych.
Dynamizm tożsamości każe myśleć, że w  powtarzaniu nieobecna staje się oryginalność,
gdyż to ruch, który zakłada seryjność. Powielanie ma to do siebie, że wielokrotnie napro-
wadza wiedzę na obszary niewiedzy: nie wiadomo czy w powtórzeniach jestem cały czas
sobą, czy nasze MY jest stabilne. Nie wiadomo również czy było kiedyś jakieś JA, jakieś
MY - zanim zachwiane zostało mocą powtórzeń. Ale nie wiadomo także czy sens ma
myślenie, iż byłem/byliśmy INNI na mocy ruchu różnicującego. Ale nawet jeśli byłem/
byliśmy INNI, to czy nie stałem/staliśmy się sobą w toku powtórzeń? Właściwie to „jak
jestem i w czym” mogę ogarnąć nieporadnie dopiero w zawrotnym ruchu powtórzeń,
które nie są niczym innym, jak podróżą i to taką nieporadną — nie zawsze celową i nie
zawsze źródłową. Tożsamość skazana jest na przypadkowość, niecelowość, nieokreślo-
ność. W podróży zmuszony jestem zdać się na łaskę: nieobliczalnego celu i jego braku;
przypadku i konsekwencji; siebie, którego jakoś nieporadnie mogę określić i „obcego”
siebie, którego z pewnością doświadczę; wspólnoty prawdziwej i złudnej. Bycie w ruchu
tożsamościowym wyznacza trakty mentalne, trendy ideologiczne, ale również ich zała-
mania, odgałęzienia. Skazuje mnie czy nas na zmienność i stałość, moc i bezwolność, ruch
i bezruch.  Bycie w tym ruchu umacnia wspólnotę, pracuje na jej wyrazistość, często
kostyczność, ale i może obnażać pęknięcia i zwyczajnie różnicę.

 GRA. Trudno nie rozpatrywać tożsamości jednostkowej i grupowej bez świa-
domości płaszczyzny gry. Gra się przecież tym, co daje kultura, by wygrać siebie. To
proces, który nieustannie nas wykorzenia i zakorzenia jednocześnie. Tożsamość jednost-
kowa i wspólna niesie ze sobą konieczność uczestnictwa w wielu różnych grach, dowol-
nie wymieszanych. Zmusza też do wykonywania określonych posunięć wolnych i bez-
wolnych jednocześnie. Jest się w grze, jest się granym, ale i jest się graczem roz-
grywającym coś według siebie/nie-siebie. Gry stają się jednymi z wielu, prostymi ła-
migłówkami skazanymi na seryjność. Reguły ich są ostentacyjnie doraźne. Unicestwione
bowiem zostają rozdzielenia na to, co dawnym JA, MY i obecnym JA, MY. Tożsamość jest
rozbita. Wkrada się już tylko INNE, jako doświadczenie niepomiernie innego siebie i
innego nas. Nie ma prawdziwej tożsamości i nie ma nawet nadziei na jej odkrycie. W
grach rozbicie polega na tym, iż prawe może stać się lewym, wewnętrzne — zewnętrz-
nym, ważne — zwykłym detalem, prawdziwe – fałszem, głębia – pustką, gdyż nie ma
granicy między tymi „nie-sferami”. Takie przenikanie wielokrotnie kwestionuje tożsa-
mość.  Reguły każdej gry są chwilowe i nie są w stanie uporządkować bezkresu kombina-
cji. Tożsamość tonie w kreacjach indywidualnych i zbiorowych posunięć, jak i destruk-
cjach niesionych przez gry tożsamościowe, rozgrywane w różnych planach kultury.

TOŻSAMOŚĆ W RUCHU (DYS)LOKACJI. W tożsamości ważna jest sieć
znaczeń, miejsc, relacji, którą buduje się z wielkim pietyzmem w nadziei na to, iż można
siebie umiejscowić, oswoić, zrozumieć. Tworzona sieć jest wyrazem potrzeby bezpie-
czeństwa. Lokuje się coś, by nie było zawieszone w próżni. Kreuje się całe otocze-
nie, aby nadać jednostkowej tożsamości sens i stworzyć pozory jej obecności — takiej
rzeczywistej, rozpiętej pośród rzeczywistych relacji i znaczeń. To myślenie, które zako-
rzenia jednostkę, dając jej określony i namacalny wymiar. A więc raczej terytorium niż
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nic, raczej religia niż nic... etc. Waga dookreślenia poprzez miejsce każe ufać, iż tożsa-
mość jest pewnym, określonym i prostym do uchwycenia bytem. To wszystko wiedzie
ku pewności, iż można swobodnie nakreślić coś w rodzaju mapy tożsamościowej. Pew-
ność ta budowana jest na pewnikach: jest mapa; są precyzyjnie naniesione identyfikacyj-
ne punkty — wyznaczniki, które orientują; są ściśle określone relacje między nimi; jest
pewne JA  — ulokowane, dookreślone podobieństwami i różnicami.

Tożsamościowa wiara w skuteczność umiejscowienia zwykle załamuje się na-
gle. Właściwie w samej lokacji są tendencje dyslokujące. Okazuje się, iż punkty orientu-
jące, którym się ufało, są przemieszczone i nie tak pewne. Odsłaniają się wtedy puste
miejsca, zamiany pól, rozedrganie elementów, pęknięcia. A może odsłoni się sama nie-
obecność pewnych wyznaczników siebie. Nieobecność odsłania się w resztkach
obecności poprzez domniemania, unieważnienia, destrukcje, zamazania. To
prowadzi ku konstatacji, iż wszelkie trwałe lokalizacje są potoczną wiedzą wyraźnie
nadwątloną i bez realnego odniesienia, gdzie nic nie jest uprawomocnione, a chaotycz-
ny ruch zdarzeń jedynie zwiastuje nadejście bliżej nieokreślonego przyszłego porządku.
Wyraźna dyslokacja... Nie wiadomo tego, czym jestem i w ramach czego, ale nie ma
również pewności w wiedzy o tym, czym nie jestem, czym nie jest moja wspólnota.
Ruch negacji często wskazuje na pęknięcie w naszym wizerunku nas samych. Obnaża.

SPOTKANIE.  Spotkanie odsłania wiele tropów. Oto spotykam kogoś. Widzę
go tak, jak chcę go widzieć i jak on chce, by go widziano. Jakoś nieporadnie ustalam jego
tożsamość z tego, co mi daje i z tego, co jestem w stanie ogarnąć. Pomocne są mi zawsze
czytelne obrazy podsuwane przez innych. Z nimi mogę łatwiej poznać, zrozumieć, od-
czuć. One mnie prowadzą i zwodzą. Spotykam innych, potwierdzam siebie, odnajduję
siebie, gubię siebie, ale przede wszystkim tworzę siebie zmiennego. Trudno to wszystko
porozdzielać na moją tożsamość, twoją tożsamość, naszą tożsamość. Chociaż poszukuje
się form upraszczających obraz. Silna staje się pokusa, by wreszcie oswoić i utrwalić toż-
samościowe status quo, by okiełznać „rozpasane i nieobliczalne” To. Czasem może na-
wet się wydawać, iż wiem kogo spotykam, rozpoznaję go i siebie po znaczących śladach,
dochodzę do siebie umiejącego spotykać i poznawać innych, a przez to potwierdzonego
siebie. Ale zaraz trwała forma okazuje się niepewna. Każde spotkanie wytwarza, po-
twierdza, ale i zarazem falsyfikuje wizerunki Obcego i Siebie. Doraźne zdarzenia nie na-
kładają się na obrazy, które konstytuują pamięć. Nie znaczy to jednak, że ją prosto mody-
fikują. Ich siła jest w trwałości. Ale mimo tego i tak na poziomie wyobrażeń niejednokrot-
nie się znoszą wprowadzając zakłopotanie poznawcze i emocjonalne. Rozmazują naszą
wiedzę o innych i o sobie. Dlatego można co najwyżej mówić o spotkaniach tożsamościo-
wych poprzez ich strzępy. STRZĘPY — znanego, pewnego, zrozumiałego, potwierdzo-
nego, oswojonego, niebezpiecznego, różniącego, nieobliczalnego i przypadkowego.

SWOJE JEST „SWOIM” A OBCE „OBCYM”. Doświadczenia tożsamościo-
we — właśnie dlatego, że są za każdym razem inne, niepewne, lokalne — zmuszone są
szukać siebie w wyimaginowanej pewności zbiorowych pomysłów i oczekiwań.
SWOJE i OBCE orientuje. Indywidualne doświadczenie tożsamości wiedzione zostaje
nawykami myślowymi. Widzę w innych to, co zwykło mnie obchodzić, interesować, co w
swej obcości mnie poraziło czy zachwyciło. Widzę też zawsze poprzez to, czym w danej
chwili jestem. Tym, czym są mi bliskie w danej chwili obrazy, sytuacje. Oczywiste staje się
myślenie wokół tego, co powszechnie uznane. Widzę siebie i innych nieustannie podej-
mujących grę zbiorowymi nawykami myślowymi — w nich, wobec nich, z nimi. Dopusz-
czam ich przetworzenia ze strony innych i swojej. Odkrywam, iż ty lko w pęknię-
c iach,  dyskontynuacjach,  widzę wyrazistą indywidualność tego,  co inne
i własne. Uderza mnie czyjaś jednostkowa tożsamość, gdy obcość zbiorowego uprosz-
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czonego obrazu zostaje spotęgowana obcością jednorazową, nagłą i nieokreśloną. Trud-
no w spotkaniach uciec od prezentacji siebie i recepcji siebie w konfrontacji z nimi.

W tożsamościowych doświadczeniach ważne są te próby odkrycia zasady deli-
mitacyjnej, oswojenia, rozszyfrowania, zademonstrowania jedynie słusznej wizji siebie i
innych. Jeszcze ważniejsze są praktyki służące trzymaniu się tej zasady w naszym tożsa-
mościowo oswajanym świecie. Jest ciemna i jasna strona księżyca. A właściwie jest ja-
sna i ciemna strona tego, czym jest dla nas i co o nim wiemy. Tak i z tożsamością sprawa
wygląda podobnie. Jest ta bliska, znana i widoczna strona tożsamości konstytu-
ująca obszar pewnej wiedzy. Jest też ciemna strony (nie)wiedzy — zakryta,
znaczona chaosem, niemocą wyrażenia, nieoswojeniem poznawczym i emo-
cjonalnym siebie jako Siebie. Jednak to jasna strona wiedzy tożsamościowej jest
czytelna, gdyż jest znana i wypromowana. Mieści ona wszelkie pomysły na sprawne
uchwycenie tożsamości człowieka. Tu plasują się idee szeroko promowane, na mocy
których tożsamość jest jednym i nie jest drugim, jest wiedziona tymi i nie innymi zasada-
mi. Ta jasna strona tożsamości jest potrzebna i jednostkowemu, i zbiorowemu myśle-
niu. Daje zaczepienie, niesie ulgę, rozstrzyga wątpliwości, wyodrębnia, rozdziela, upra-
womocnia. Ale staje się niezwykle niebezpieczna, gdyż nazbyt mocno przywiązuje sie-
bie do Siebie. Ta demonstracyjna tożsamość jest potrzebna, jednak nie może być wy-
miennie traktowana z tożsamością jako taką. To tylko jeden z jej licznych aspektów.
Trudno przecież zakładać, iż public relations to wszystko.

UŁUDA I PEWNOŚĆ. Tożsamość przepełniona jest różnymi strzępami wie-
dzy o tym, czym jest i czym być powinna. Jest próbą oswojenia doświadczeń tożsamo-
ściowych — doraźnych i wymykających się kontroli. Ma spajać i porządkować, ustalać
choćby wybiórczo i różnorodnie to, co daje poczucie bezpieczeństwa. Wiedza ta pełna
jest UŁUDY, gdyż głównym zadaniem jej jest uchwycenie tego, czym nieuchwytna toż-
samość jest. A że przepaść ogromna dzieli ontologię doświadczenia spajanego chaosem
i epistemologię nie zdolną, by ogarnąć to nieobliczalne — jedynym ratunkiem jest ułu-
da. Ułuda — rozsądny produkt mentalny, zezwalający objąć, uchwycić, okiełznać, uprzed-
miotowić, osądzić, odgraniczyć i oswoić tożsamość. Pełni funkcje terapeutyczne i orga-
nizacyjne. Ułuda tożsamościowa to wiedza stereotypowa o SWOICH i OBCYCH, to
znajomość reguł i kryteriów delimitacyjnych rozstrzygających niejednoznaczności kul-
turowe, to uwewnętrzniona oczywistość relacji wyznaczających właściwe miejsce w
porządku społecznym. To „bloki” sprawnej terapeutycznie i pewnej organizacyj-
nie wiedzy, która przepełnia doświadczenie tożsamościowe. Doświadczenie może
pogrywać tą wiedzą, być modyfikowane przez nią, nawet wiedzione wizją pewnego
siebie. Ułuda, bo taka jej rola, ma wszak zwodzić.

Stąd jednym z rysów tożsamości jest poszukiwanie pewności, jakiejś zasady
organizującej i wyznaczającej NAS. Pragnienie odnalezienia bądź ustanowienia ZASA-
DY staje się wyzwaniem. Dzieje się tak za sprawą wcześniej wspomnianej chęci pano-
wania, ogarniania czegoś, co nie tylko nie jest uporządkowane, ale i odsłania nasze nie-
uporządkowanie jako brak, niemoc. Nic bardzie j  n ie sprzyja  trendom scala ją-
cym jak groźba obnażenia naszych dzia łań,  których jedyną mocną stroną
jest  chęć ogarnięcia  wszystkiego.  Troska o to, by przywrócić porządek ratuje
wizerunek nas, jako pewnych i określonych. Dlatego tak użyteczne w terapii rozlicz-
nych „chorób tożsamościowych” okazują się wzmożone zakusy na ustalenie jedynie
pewnej zasady działania, w myśl której można by skutecznie egzekwować, pewnie od-
krywać czy trafnie przewidywać.

W tak doświadczaną tożsamość wkrada się w końcu doznanie niemocy, a na-
wet szoku, z powodu braku skutecznej zasady. Odkrywa się przypadkowość w obrębie
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zasady dotychczas działającej po naszej myśli. Można z tym sobie różnie poradzić. Na
przykład narzucić sobie większą dyscyplinę myślową, aby unieważnić to n iepoko-
jące odkrycie.  Taka postawa zwykle rokuje nadzieję na przeprowadzenie odważnej
ofensywy, aby jeszcze skuteczniej walczyć o jedność i czytelność. Może jednak stać się
inaczej poprzez przyjęcie postawy uznającej  własną n ieokreś loność i bory-
kającej się z problemami umiejętnego współżycia z wieloznacznością.

LĘK. Kluczem do mierzenia się problemem tożsamości jest zwrócenie uwagi
na lęk, którym jest podszyta maszyneria generująca SIEBIE, NAS, ICH. To lęk, który jest
u podstaw, który każe się dookreślić, wyodrębnić, zakorzenić, uspokoić siebie w stad-
nej ideologii. To lęk, który nieustannie formuje proces tożsamościowy i uświadamia
nam niespójność nas samych. Właśnie pozór, banał, seryjność, złudna powtarzalność,
pewność wymieszana z grozą przypadku prowadzą na rozgrywany lęk egzystencjal-
ny — lęk o siebie. Siebie — trudnego do uchwycenia jako przedmiot, o który się lęka,
Siebie — niekoniecznie odczuwanego jako podmiot działań, Siebie niekoniecznie zako-
rzenionego we wspólnocie — uchwytnej, jakościowo odrębnej, Siebie — nieokreślo-
nego również w rozmiarze i jakości lęków, które tworzą JA.  Wreszcie to lęk o MY.

 Lęk tożsamościowy wspiera się na wielu drobnych niepokojach. Nie ma pro-
stej źródłowej drogi do siebie — takiego, którego można zrozumieć, uzasadnić i jesz-
cze szanować. Nie ma nawet radosnego oczarowania z odczucia bycia w tym, co seryj-
ne, imitowane. I nie ma naiwnej wiary w pewną tożsamość innych — tych bardziej
uznanych mocą tradycji i mniemań społecznych. Na gruncie takich doświadczeń nie-
zbyt głębokie i niezbyt płytkie pytania o jakiś sens zyskują tragiczny wymiar. Właśnie
dlatego, iż nie są ani pewnie egzystencjalne, ani mimowiednie postawione. I odsłaniają
to, co wspiera i kumuluje różne pokoleniowe i jednostkowe doznania — lęk. Lęk może
owocować kreowaniem elastycznej, nieokreślonej formuły nas samych, ale może też
przerodzić się we wznoszenie kostycznych bloków scementowanej wiedzy. W każ-
dym banalnym doświadczeniu, którym jest podszyta indywidualna i zbiorowa
tożsamość, czai się groźba rozpadu totalnego, wręcz biologicznego. Dlatego
toczy się wojna nieustanna o oswojenie tego stanu rzeczy.

MACHINALNY RUCH, ZBIERACTWO, ROZPROSZENIE. Tożsamość nie
jest gotowym końcowym produktem. Jest ruchem. Sam mechanizm może wytwarzać
wiarę w efekt wypracowanej tożsamości, jako stanu, któremu chce się ufać, by go pojąć
i oswoić. To pragnienie jednak naprowadza tylko silniej na bezwzględność ruchu, który
nie jest celowy. Jest automatyczny, machinalny. Nie chodzi tu jednak o celowość i
całość maszyny ludzkiej, o jakiej myślał Le Mettrie35 . Nie chodzi też tu o mechanistycz-
ny obraz świata, który kształtował wyobraźnię Kartezjusza czy Newtona36 . To raczej
machinalność, która wyznacza styl myślenia wokół konstrukcji, sztuczności, przepo-
czwarzonego ruchu, trybów, które się napędzają, natłoku, taktyk, strategii czy oprzy-
rządowania. Myślenie o machinalnym ruchu odsyła tu raczej do poczucia, iż nie ma
początku, nie ma źródła, z którego tożsamość może wypływać. Jedynie wtórne, sce-
mentowane bloki wiedzy o tożsamości wynoszą na piedestał wszelką źródłowość. Ale
w tych mitologiach grupy zawsze ujawnia się niespójność, pęknięcie. Demaskuje się
samo doświadczenie bycia w trybach tożsamości, która się toczy, zmienia, przepo-
czwarza, raz zwraca na siebie uwagę, a raz usuwa się w cień. Oscyluje i wokół rezerwa-
tów pamięci, oaz spokoju, krwawych walk etnicznych, jak również wokół przestrzeni
dyslokujących. Pozostaje sam ruch, który rozsypuje, pozostawia, wyrzuca, zapośredni-
cza, destabilizuje, zatrzymuje etc. Taka machinalna jest tożsamość JA i MY.
   35 J.O. La Mettrie, Człowiek – maszyna, przeł. S. Rudniański, Warszawa 1984.
   36 Por. F. Capra, Punkt zwrotny, przeł. E. Woydyłło, Warszawa 1987, s. 83-139.
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Sam ruch bywa obnażany wielokrotnie, gdy dochodzi do nas poczucie, że daw-
ne trakty, którymi rozprawiano o tożsamości, gdzieś się zagubiły/zostały porzucone, że
nie ma żadnego wytrychu do rozszyfrowania tego mechanizmu. Brak tu dawnych
rusztowań, poczucia pewności w opisywaniu tożsamości nas i ich. Co najwyżej można
zwracać uwagę na kreacje różnych innych, zastępczych, sztucznych, wymyślonych pro-
tez tożsamościowych, które mają dać ulgę powracającej obsesji zmagania się z tożsa-
mością i które ubierane są w ideologiczny wymiar. To wiedza o tym, iż to jedynie sztuczne,
przepoczwarzone i doraźnie wypracowane sposoby radzenia sobie z byciem w ruchu
tożsamościowym. Różne nawyki — każące rozgrywać siebie poprzez wymyślone sztucz-
nie więzi, doraźne strategie tożsamościowe, ale i powracające kryteria „krwi”, kultu
czy usankcjonowanego miejsca w społeczności — stają się jednak na mocy swej „nad-
produkcji” napiętnowane własną sztucznością, zrywającą z odniesieniem do naturalne-
go porządku rzeczy. To swoista armatura, która stanowi osprzęt wymyślony wspólnot
i jednostek, który domaga się opisu w kategoriach sztucznego oprzyrządowania, wy-
myślonych rusztowań tożsamościowych.

Tożsamość  nie daje się pomyśleć jako forma, która się napełnia, rozwija. Ruch
wymazuje jakiekolwiek próby odnoszenia tożsamości do „ja” czy „my” w sensie podsta-
wy. Przywołuje na myśl różne doraźne wygrywane tożsamości, nieustannie rozspajane
przez sam ruch. To, co odsłania się w takim opisie ruchu tożsamości to nie przedmiotowa
i nie obszarowo wyodrębniona tożsamość. Również to nie proces rozwoju, dochodzenia,
który zakłada cel. To ruch tożsamości „bez efektu”. Tożsamość jest w samym toku roz-
grywania, rozsadzania, scalania, zakorzeniania, dekonstruowania, zmieniania. Inna rzecz,
że wspólnota pielęgnuje - nie tylko w latach kryzysu – wyrazistą wizję siebie.

To, co wymyślone i wyraziste może stać się obsesją. Obsesja powracania do sie-
bie, do nas, formowanie siebie wyróżnionego i określonego - to ważki nawyk myślowy,
do którego jesteśmy przywiązani. W niczym to jednak nie unieważnia rozsypanej tożsa-
mości. Co najwyżej zaś naprowadza na utracony przedmiot pożądania, jakim jest wiara w
przystawalność kulturowej wizji koherentnego siebie do „faktycznego stanu rzeczy”. Jest
się rozpisanym poprzez działania, jest się w natłoku czegoś, jest się przepełnionym nie-
sobą. Zbiera się SIEBIE i NAS „z” napotykanych fragmentów kontekstów, strzępów
różnych rzeczywistości, różnych mitologii, narracji historii, czasoprzestrzeni, sztuki, lo-
sów indywidualnych. Mechanizm tożsamości demaskuje to, co dzieje się z „terytoriom”
czy „krwią”; na ile istotne jest myślenie wokół „innych”, „swoich” i „obcych”; na ile atrak-
cyjny jest kontekst, a na ile uniwersalność, jak przejawia się trwałość i ulotność.

Zbieranie naprowadza na bezwolną kondycję i poczucie skazania na przypad-
kowość i doraźność, w mocy których pozostają jednostkowe doświadczenia. Zbiera się
bowiem siebie z czegoś, co określone w tym sensie, że wielokrotnie w kulturze opo-
wiedziane, doświadczone, uznane i wprzęgnięte w system wiedzy tożsamościowej. Ale
zbiera się również, a może przede wszystkim z tego, co nie jest określone, czego formy
i znaczenia nie zwykło się uświadamiać, a co rzadko kiedy przynależy do obowiązujące-
go schematu wiedzy.

Doświadczenia tożsamościowe są rozproszone i to niezasadnie. Rozpro-
szenie jest tu figurą myśli wskazującą na permanentny stan braku scalenia, niemożności
dotarcia do źródła tożsamości jako podstawy jakiegoś JA i MY. Wszak na poziomie kon-
kretnego i wielowątkowego bycia w zdarzeniach — istnieje niewspółmierność i nieko-
herencja drobnych punktów = nie-cegiełek: intencji, postaw, skutków, nurtów, zamy-
słów, przebiegów etc. Jeśli dzieje się tak, iż rozproszenie jest niezauważalne — ze stro-
ny osób określających swą tożsamość czy osób trudniących się określaniem tożsamości
innych — to w dużej mierze wypływa to z przyzwyczajenia siebie i innych do swojego
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koherentnego sposobu myślenia i dbania o to, by świat był uznany w tej mierze, w
jakiej jest niesprzeczny z naszym myśleniem o nim. Przyzwyczajenie do wizji ko-
herentnej tożsamości i konsekwencji płynących z jej braku (chociażby obawy przed
kryzysem tożsamości) bywa wynikiem powszechnej zgody, co do zasadności i skutecz-
ności stosowanych pojęć — w tym sensie, iż stosowne znaczy tu uporządkowane, roz-
graniczone kryteriami, obwarowane sankcjami, unormowane prawnie, naznaczone pięt-
nem ciągłego rozwoju kulturowego. Mówienie na przykład o koherentnych kryteriach
grupowych — jako ustalonych, „od zawsze” — od razu przełożone jest na „faktyczny
stan rzeczy”, gdzie wiadomo, że coś uzgodnione jest istniejące, jest namacalne,
weryfikowalne. Rozproszona tożsamość także nie znaczy jej pewności w rozprosze-
niu czy niecelowości. Rozproszenie naprowadza raczej na nieprzystawalność do
czegoś, nieodzwierciedlanie czegoś, jak i niepewność żadnego ze swych stwier-
dzeń o nieadekwatności. Nie sposób całościowo ująć tożsamości, a możliwa wiedza o
tym, że jest się „czymś” jednym a nie drugim, to jedynie strzępy jakiejś wiedzy o przed-
miocie, które akurat do nas dotarły, ale mają się nijak do nas samych — jako tego kim i
czym jesteśmy. Pozostają różnice, drobne podobieństwa... Mogą one szybko zostać
szybko ubezwłasnowolnione w imię obrony TEGO SAMEGO, aby umiejscowić siebie i
innych. Wszak musimy nieustannie lokować w jakiś przestrzeniach to, co nas spotyka.
Pochłania nas umiejscowienie: siebie, innych, zdarzeń, rzeczy. Umiejscowić znaczy osa-
czyć, pochwycić i zakorzenić. Kultywowanie specyfiki miejsca, troska o czytelność lo-
cum jest budowana jednak jest na rozproszeniu, zbieractwie i machinalnym ruchu. „Dzia-
nie się” tożsamości jednostkowej i zbiorowej odsłania procedurę ujawniania i zaciera-
nia, jednoczesnej troski o określoność i nieokreśloność siebie i innych.
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MARIUSZ JAZOWSKI

CIAŁO I MIEJSCE.
O przestrzeni (ukraińskiej) toalety publicznej.

   Jeśli jeszcze do niedawna ‘gówno’ bywało w książkach wykropkowywane, nie działo
się to z powodów moralnych. Nie będziecie przecież twierdzić, że gówno jest niemo-
ralne. Niezgoda na gówno ma charakter metafizyczny. Chwila defekowania jest co-
dziennym dowodem na to, że Akt Stworzenia jest nie do przyjęcia. Albo - albo: albo
możemy zgodzić się na gówno (a wtedy nie zamykajmy drzwi do ubikacji!), albo zosta-
liśmy stworzeni w sposób nie do przyjęcia.
   Wynika z tego, że estetycznym ideałem kategorycznej zgody na byt jest świat, w
którym gówno jest zanegowane i wszyscy się zachowują jakby nie istniało. Ten este-
tyczny ideał nazywa się k i c z e m. (…) kicz jest absolutną negacją gówna w dosłow-
nym i przenośnym tego słowa znaczeniu, kicz eliminuje ze swego pola widzenia wszyst-
ko, co w ludzkiej egzystencji jest z zasady nie do przyjęcia1

– napisał w swojej Nieznośnej lekkości bytu Milan Kundera.
Chciałbym potraktować jego słowa jako swoiste motto, towarzyszące moim

rozważaniom nad tematem, skrywającym problem, który wydaje się w zajmujący spo-
sób odsłaniać pewien wymiar ukraińskiej rzeczywistości kulturowej, choć niekoniecznie
musi być z nią  kojarzony.

To rzeczywistość ukraińskiego bytu, codzienności mieszkańców tego kraju od
Lwowa po krymską Eupatorię, ale i codzienność jako przedmiot namysłu antropologii,
zalecającej „zdziwienie nad rzekomą oczywistością”2. To rzeczywistość fizjologii w kultu-
rze, ściślej zaś, defekacji i służącej jej kulturowej przestrzeni, które przywiodły mnie do
pytań jeszcze innej natury. Do pytań o odrębność ludzkich podmiotów, kulturową tożsa-
mość, historię i politykę; do pytań o biowładzę i poddanego jej człowieka oraz polityczną
technologię ciała3 .

Wydalanie związane jest bezpośrednio z fizycznością. To akt kończący pro-
ces, który dla każdego organizmu ma znaczenie podstawowe - proces odżywiania. Licz-
ba kulturowych zakazów i nakazów związanych ze spożywaniem pokarmów jest długa.
O ile jednak początek procesu w wielu kulturach jest szczególnie celebrowany (uczty,
biesiady), o tyle defekacja, traktowana jako zachowanie wstydliwe, objęta jest kulturo-
wym tabu. Na zjawisko wynikające z ludzkiej fizjologii nakłada się wymogi dotyczące
życia w danej społeczności, które znajdują odzwierciedlenie w psychice każdej jednostki
w postaci wpojonych norm i sposobów zachowania.

Nie jest już dzisiaj żadnym novum, że w kulturoznawczym spojrzeniu na czło-
wieka ważne miejsce zajmuje jego uwikłanie biologiczne. Człowiek całościowy ze swoją
  1 M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. Holland, Warszawa 1996, s. 187.
  2 Por. R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000. Autor przyjmuje kilka, bliskich również mojemu spojrzeniu,
założeń. Pisze we Wstępie: „Codzienność jest praktykowana i nie potrzebuje definicji”. W innym miejscu: „Pozostając przy
(…) starym języku etnografów, źródłem i terenem dla antropologa codzienności jest przede wszystkich on sam dla innych
i przez to sam dla siebie”. I wreszcie: „Zjawiska codzienności, które tradycyjnie określiłoby się jako ‘przedmioty badań’, są
dla mnie przedmiotami zmagań, czyli elementami realnych scenariuszy życiowych(…)”, s. 7-11, ale także: . W.J. Bursza, K.
Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa 1994, s. 13.
  3 M. Foucault, Nadzorować i karać, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998, s. 27.
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kulturą, jak i biologią, albo raczej – biologią i kulturą, która próbuje biologię obłaskawić,
ciągle jednak wymyka się prostym opisom4 . Człowiek-król, człowiek-sługa, człowiek-
rolnik, człowiek-żołnierz… Ludzka biologia każe nam widzieć w historii Człowieka-twórcę
ograniczanego przez swoje fizjologiczne konieczności. Historia kultury, historia kultur,
czy historia w ogóle, w coraz większym stopniu dopomina się o swój „biologiczny wy-
miar”5 . A zatem i coraz bardziej ukazuje się jako historia oswajania ludzkiej cielesności.
Czy to opisując ciało jako narzędzie konkretnego działania, czy odkrywając je w sposób
anatomiczny; wychwalając jako ideał piękna lub włączając w sferę obrzędów – ukazuje
próbę jego „unieszkodliwienia” w ramach norm, zakazów i nakazów6 , przywołując roz-
maite tabu dotyczące cielesności i ich funkcję regulującą granicę między naturą a kulturą.
Wreszcie – wpisując ciało w sferę polityki, gdzie stosunki władzy – jak zauważa Michel
Foucault – „blokują je, naznaczają i urabiają, torturują, zmuszają do rozmaitych prac, róż-
nych obrzędów, domagają się odeń znaków”7 .

Jeśli ludzkie zachowania wynikające z określonych potrzeb fizjologicznych, czy
popędów naturalnych, znajdują wyraz w różnych formach zachowań kulturowych, moż-
na zapytać, czy i proces defekacji, jako konsekwencja i konieczność biologiczna, uwa-
runkowany jest społecznie i kulturowo? To odgrzewanie starych pytań: ile w nas kultury,
a ile natury? Ile w człowieku tego, co specyficznie ludzkie, a ile tego, co… zwierzęce?

W domyśle opozycja ta jest bardziej skonkretyzowana: ludzkie, czyli cywilizo-
wane, dokonywane poprzez kulturowo określone zachowania. Z drugiej strony, zatem:
nieludzkie, czyli dzikie, ale też nieobyczajne, nieprzystające do standardów, podważają-
ce godność, czy dobre samopoczucie, ogólnie - komfort samego aktu.

Doprecyzujmy tę opozycję wychodząc od poniższego, nieco egzotycznego tu,
przykładu. Bronisław Malinowski tak opisuje zwyczaje i kulturowe urządzenia stosowa-
ne przez tubylców z Triobriandów dla ukrycia procesów wydalania:

   Dwa ustępy w krzakach, w pewnej odległości od wioski, składają się na urządzenia
higieniczne; jeden jest dla mężczyzn, drugi dla kobiet. Korzystania z tych ustępów prze-
strzega się skrupulatnie i otoczenie wioski triobriandzkiej, tak samo jak i drogi, zaszczyt-
nie różnią się w porównaniu z okolicami bardzo wielu wiosek krajów europejskich, zwłasz-
cza łacińskich.
   Tubylcy nigdy nie chodzą razem do tych ustępów; nigdy nie załatwiają się obok siebie.
Na morzu mężczyzna wchodzi do wody i załatwia się pod powierzchnią podtrzymywany
przez pozostałych w łodzi; dla defekacji obydwie płcie kucają; dla oddania moczu kobiety
kucają, a mężczyźni stoją8 .

Zatem: ile w człowieku tego, co ludzkie, a ile tego, co zwierzęce? A ile – dalej – w tym,
co ludzkie, tego, co kulturowo narzucone?

Ludzkie sposoby wypróżniania kierują się określonymi zasadami. Model pożąda-
ny przewiduje zachowanie odpowiedniej procedury, co do podziału na płeć, miejsce,
higienę, sposób i specyficzną intymność – intymność wyobcowania.

Nieludzkie sposoby defekacji uwłaczają człowiekowi, zrównując go do poziomu
bezmyślnych zwierząt, rządzonych niehamowanymi instynktami. W tej grupie najniżej
oceniany jest pies, traktowany z pogardą, jako zwierzę bez wstydu, oddające mocz na
oczach innych, obwąchujące ekskrementy. Psie odchody są uważane za rzecz obrzydli-
   4 Postulat nowej historiografii wysuwali (i realizowali w swoich projektach badawczych) już w latach trzydziestych XX
wieku historycy spod znaku „Annales” : otwarcie historii na inne nauki o człowieku, powiązanie jej z geografią, ekonomią,
etnologią, socjologią. Zob. R. Braudel, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1999.
  5 Zob. Z. Kuchowicz, O biologiczny wymiar historii: książka propozycji, Warszawa 1985.
  6 Zob. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. T. Komendant, Warszawa 1995.
  7 M. Foucault, Nadzorować…, op. cit., s. 27.
  8 B. Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno- zachodniej Malezji, przeł. J. Chałasiński, A. Waligórski, [w:] Idem,
Dzieła T.2, Warszawa 1984, s. 508.
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wą, porównanie do nich - za poniżenie i obrazę9 ! – podaje Malinowski, zaznaczając przy
innej okazji, że w kulturze Triobriandczyków istnieją zwroty obraźliwe, których wypo-
wiedzenie (nawet pod adresem czyjegoś wieprza) zawsze skutkuje negatywnymi konse-
kwencjami ze strony adresata (czy właściciela zwierzęcia) można ich jednak bezkarnie
używać w stosunku do psa10 .

Związana z ekskrementami opozycja czystość-brud jest mechanizmem opisy-
wania rzeczywistości fizycznej, psychicznej, jak i religijnej, czy społecznej, czasem łącząc
ze sobą różne porządki11 , żeby wspomnieć tylko system kastowy w Indiach, czy pojęcie
koszerności w judaizmie.

Zygmunt Bauman zauważa, że czystość
zakłada przesuwanie rzeczy, sadowienie ich gdzie indziej, niż zagnieździłyby się same,
bez interwencji, ludzkiej woli (…). Jest też wizją ładu, to znaczy rzeczy tak rozmieszczo-
nych, by każda znajdowała się we właściwym jej – wyznaczonym jej, przewidzianym dla
niej – miejscu, i w żadnym innym. (…) Przeciwieństwo czystości – skaza, zmaza, nieczy-
stość, zanieczyszczenie, plama, brud, śmiecie – to tyle, co rzeczy ‘nie na swoim miejscu’.
To nie cechy własne, jakościowo przyrodzone rzeczom, czynią je ‘brudem’ – lecz miej-
sce, w jakim się chwilowo znalazły, a mówiąc ściślej, odmienność miejsca, w jakim są, od
tego, jakie przeznaczono dla nich w schemacie wyobrażonego ładu12 .
Taki – jak to określa – „sen o czystości”13 , od wieków ze szczególnym zacię-

ciem piętnuje wymyślonych przez siebie „brudasów”. Stają się persona non grata w
ramach oficjalnego modelu kultury, którą można by nazwać - kulturą typu OUT, gdzie
niewygodne jednostki są usuwane, w wersji najłagodniejszej, na margines życia spo-
łecznego. To kultury zamknięte na Innego. Opozycyjnie wyróżnię jeszcze kultury
typu IN, otwarte na Innego. Potrafią przyjąć różnorodne warianty społecznego ist-
nienia, radząc sobie z „brudem” inności za pomocą mechanizmów oczyszczających –
asymilujących.

Każda kultura, każda epoka ma swoje wzory czystości, a zarazem modele ładu i
nieładu, do których się one odnoszą. Szczególną rolę w kreowaniu takich wzorców,
określaniu, co jest czystością a co brudem, spełniają niewątpliwie nakazy wypływające z
religijności danej grupy społecznej. Józef Bielawski pisze:

   Prawo rytualne muzułmańskie rozróżnia dwa stany nieczystości: nieczystość mniejsza,
spowodowana przez kontakt z jakimś nieczystym przedmiotem, czy też przez zaspoko-
jenie potrzeb naturalnych itp.; nieczystość całkowita, spowodowana przez stosunki sek-
sualne, polucję nocną, menstruację i poród. Tym dwóm stanom nieczystości odpowiadają
dwojakiego rodzaju oczyszczenia – tahara14 .
W porównaniu z takimi wymogami religijnymi prawosławie (i szerzej: chrześci-

jaństwo) nie dysponuje nakazami, co do fizycznej czystości, traktując ciało jako element
niezbędny, acz wtórny na drodze do zbawienia. Utrzymuje zasadniczy dualizm między
„boskim” duchem, a grzesznym ciałem, którego fizjologia przez długi czas była owiana
religijnym tabu. Chrześcijaństwo nie wiąże (poza symbolicznym polaniem główki nie-
   9 Por. rola i moc zaklęcia ‘psich ekskrementów’, które ma obrzydzić ogród dzikim świniom, w ten sposób chroniąc go przed
zadeptaniem przez te zwierzęta, [w:] B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów
towarzyszących rolnictwu na Wyspach Triobrianda, przeł. A. Bydłoń [w:] Idem, Dzieła T.4., Warszawa 1986, s. 183.
    10 B. Malinowski, Życie…, op. cit., s. 509-510. Tam również o ciekawym zróżnicowaniu języka tubylców dotyczącego
kału, w zależności od różnic społecznych, np. pewnych słów nie można wypowiadać w obecności wodza.
    11 Dwudziestowieczne totalitaryzmy zawsze posługiwały się kategorią czystości, ale chodziło raczej o czystość klasy
(„zgniły kapitalista”), czystość rasy („brudny Murzyn”), narodowości („brudny Cygan”), czystość poglądów („śmierdzą-
cy komunista”).
  12 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 13.

  13 Zob. Ibidem, s. 11-34.
  14 J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980, s. 106.
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mowlęcia podczas udzielania sakramentu chrztu),  czystości duchowej z fizyczną w ta-
kim stopniu jak islam 15 .

Zadziwiającą rozdzielność tych kategorii prezentują również wyznawcy hindu-
izmu, czy buddyzmu – rytualna kąpiel w świętej rzece Ganges jest niebezpieczną dla
zdrowia manifestacją wiary. Znaczne skażenie rzeki (m.in. rozkładające się ciała zmar-
łych, ludzkie i zwierzęce odchody, rozmaite ścieki) nie unieważnia jej religijnej mocy
oczyszczającej.

Historii kultury nie jest obce także zjawisko świętego brudu, wynikającego z umar-
twiania się, ascetycznego życia w pokucie i ubóstwie.

Presja tak szeroko pojmowanej czystości przenosi sferę brudu w zakres kultu-
rowego tabu.

Idąc tropem: defekacja – brud – skalanie – tabu napotykamy jednak na szereg
kulturowych odniesień, które wskazują, że często paradoksalnie to, co pozbawione jest
wartości, kojarzone jest z czymś najbardziej wartościowym.

Badacze folkloru przywołują przykłady powiązania łajna ze złotem w wielu le-
gendach i opowieściach. Szczególnie silnie jest to widoczne w alchemii, gdzie dwoma
punktami dzieła transmutacji są nigreda i uzyskanie aurom philosophicum16 .

Ponadto ekskrementy są
symbolem mocy użyźniania, zapładniania jako pozostałość siły witalnej, która może zo-
stać oczyszczona i wykorzystana. Stąd wziął się zwyczaj palenia i ofiarowania ekskremen-
tów bogom stwórcom, takim jak Normo u Dogonów [z Mali] i Farou ludu Bambara [Ba-
mana], a także rzadszy rytuał spożywania ekskrementów17 .
Nawóz jest często w kulturach wykorzystywany jako budulec, spoiwo, nawóz

ogrodniczy, czy wreszcie materiał opałowy, ale… zwykle jest tutaj mowa o nawozie
zwierzęcym. Czy ludzkie ekskrementy mają podobne zastosowania?

Ludwik Stomma w książce Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku podaje
przykłady zaczerpnięte z medycyny ludowej. Własnym moczem lub odchodami najczę-
ściej okładano „martwe mięso”, czyli miejsca łuszczenia się skóry, nagniotki, rany po
zacięciu siekierą lub wydarciu kawałka ciała, miejsca odmrożone, owrzodzenia syfilitycz-
ne. Stosowano też np. okłady z nawozu zwierzęcego w leczeniu bezpłodności18 . Jak
zauważa Stomma, tego typu zabiegi „farmakologiczne” przeprowadzane są w celu
„wskrzeszenia ciała martwego (…), przywrócenia funkcji organom mającym dawać życie
(…) lub po prostu uzupełnienia ubytków cielesnych”19 .

Dwuznaczność postawy wobec defekacji – przypisane jej obrzydzenie, ale i wa-
lory lecznicze odchodów – są zrozumiałe w konkretnej wizji świata, w konkretnym uję-
ciu czasu i przestrzeni, wreszcie - w spojrzeniu na ludzkie życie (zaproponowanym przez
Arnolda van Gennepa) jako na szereg różnych jakościowo, czasami wręcz przeciwstaw-
nych sobie, odcinków. W każdym z nich obowiązują inne normy. Przechodzeniu z jedne-
go stadium do drugiego towarzyszą określone obrzędy przejścia (rites de passage). Stąd
też, w stanie chorobowym „to, co budzi w zdrowym wpojony mu społecznie opór, co za-
wstydza go i brzydzi, będzie niemal z reguły cennym medykamentem dla chorego”20 . Za-
uważmy, że współcześnie nadal spotykamy się z traktowaniem moczu jako substancji
leczniczej propagowanej przez dziedzinę medycyny naturalnej zwaną urynoterapią.
   15 Zob. też. Wstyd w Koranie. Materiały źródłowe, wybrał i zestawił P. Dziadek, [w:] Wstyd w kulturze, op.cit., s. 132-134.
  16 J. E. Cirlot, hasło: ekskrementy [w:] Idem, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2000, s. 125.

  17 J. Tresidder, hasło: ekskrementy [w:] Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po wyrażeniach obrazowych, znakach iko-
nicznych i emblematach, Wyd. RM, Warszawa 2001, s. 47.
  18 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wyd. PAX, Warszawa 1986, s. 152-153.
  19 Ibidem, s. 155.
  20 Ibidem.
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Dotychczasowe rozważania wyraźnie wskazują, że poruszając się w temacie
defekacji – tego, co brudne21 , skalane, nieskromne, wstydliwe – wchodzimy w sferę
doświadczeń granicznych.

Mówiąc o tabu mówimy zwykle o pewnej kulturowo ukształtowanej przestrze-
ni, w której umieszczane są zjawiska niewygodne do klasyfikacji, niepodatne na uszere-
gowanie, nazwanie, oswojenie. Tabu dotyczy

form pośrednich pomiędzy dwoma stanami odpowiednio sklasyfikowanego przez czło-
wieka Uniwersum”, podziela „cechy dwóch odrębnych kategorii (sacrum i profanum,
nadprzyrodzone i ziemskie), gatunków, form, a także rzeczy nienazwanych, nieuporząd-
kowanych i ‘pomieszanych’22 .
Rozważając wyżej wymienione zależności Edmund Leach stwierdził na przykład,

że wydzieliny ludzkie mają w europejskich systemach mitycznych charakter mediacyj-
ny23 . Tymczasem właśnie taki status utrudnia stworzenie uporządkowanej wizji świata.
Ta, bowiem, oswajając i ujednolicając, musi niszczyć wszystko, co wymyka się ze sche-
matu, poza granicę, w sferę „pomiędzy”. Dlatego zjawiska o charakterze mediacyjnym
obejmowane są w kulturze zakazem – stają się tabu24 . Widzimy, zatem, że tabu odgrywa
ważną rolę jako narzędzie porządkowania pojęć o świecie. Dobrze podsumowuje to
stwierdzenie tegoż E. Leacha, że

wydzieliny ludzkie (…) utrudniają odpowiedzi na pytania: ‘czym jestem w odróżnieniu od
reszty świata’, ‘gdzie są moje granice’, ‘co jest jeszcze żywe, a co już martwe’, czyli –
innymi słowy – mediują przede wszystkim w opozycjach: człowiek – nie człowiek, życie
– śmierć. W ekskrementach jest więc z jednej strony pierwiastek życia (co potwierdza ich
funkcja jako nawozu), z drugiej mają w sobie element cieleśnie-ludzki (to ich znaczenie
popularne jest również w mitologiach pozaeuropejskich)25 .
Sytuując problematykę dotyczącą wydalania w sferze pomiędzy sacrum a profa-

num, a tym samym wskazując na towarzyszące defekacji obrzędy przejścia, spróbujmy
zastanowić się nad pozostałymi składowymi całego procesu. Poza produktem końco-
wym, mamy przecież w kulturze defekujące ciało, w jakiejś przygotowanej do tego (lub
nie), przestrzeni fizycznej. Interesują mnie działania i przedmioty z nimi związane: toale-
ta i kulturowo przyjęty wzór załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Marcel Mauss, dążąc do uchwycenia w opisie człowieka całościowego26 , podjął
próbę systematyzacji sposobów, w jaki ludzie posługują się ciałem w zależności od spo-
łeczeństwa i tradycji. Takie spojrzenie staje się na tyle bliskie podjęciu niniejszego tema-
tu, że posłużę się koncepcją Maussa dla stworzenia kolejnej pozycji w wyszczególnionej
przez niego klasyfikacji, jednocześnie wskazując na, najistotniejszą tutaj, kategorię „ludz-
kich sposobów wydalania”.

Na początek powtórzę za nim:
(…) pierwszym i najbardziej naturalnym przedmiotem technicznym i zarazem środkiem
technicznym człowieka jest jego ciało. (…) Techniki, które posługują się narzędziami, są

  21 Twórcy stron erotycznych zadbali o to, żeby po wpisaniu w internetowej wyszukiwarce słów: toaleta, kibel, wc, ustęp
etc. na uzyskanej liście adresów dominowały strony oferujące erotykę. Takie wrzucenie do jednego worka pewnych tema-
tów tabu znowu kieruje nas do ciągu skojarzeń: toaleta-brud-seks-zakazane-ludzkie-nieludzkie-granica-przekroczenie…
etc. Czasem sam skrót WC ma oznaczać właśnie wyjście poza oficjalną, uładzoną warstwę kultury; bezkompromisowość.
Stąd zarazem WC Kwadrans, znany i kontrowersyjny program Wojciecha Cejrowskiego, jak i WC (Wyidealizowana Ciem-
ność) – polski zespół punk rockowy z lat osiemdziesiątych.
  22 Hasło: tabu, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. nauk. Z. Staszczak, Warszawa - Poznań 1987, s. 344-345.
  23 Za: L. Stomma, op. cit., s. 155.

  24 Ibidem, s. 153.
  25 Ibidem, s. 155.
  26 M. Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem, przeł. M. Król, [w:]  Idem, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001, s. 394.
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poprzedzone zespołem posługiwania się ciałem. (…) To stałe przystosowanie do pewne-
go celu fizycznego, mechanicznego, chemicznego (na przykład, kiedy pijemy) pociąga za
sobą serię działań organizowanych przez jednostkę, i to nie przez nią bezpośrednio, ale
przez jej wychowanie, przez społeczeństwo, do którego należy, i w którym zajmuje okre-
śloną pozycję27 .
Po drugie: nader istotny dla moich rozważań okazuje się podział sposobów po-

sługiwania się ciałem w zależności od płci, w mniejszym stopniu od wieku, czy od spraw-
ności28  - chociaż i tutaj pojawiają się rozmaite problemy do rozważań – chociażby posta-
wa ciała przy defekacji w zależności od fizycznej sprawności.

Pojawia się w tym miejscu wiele ciekawych problemów, by wskazać tylko przy-
kładowo na fakt, że toalety publiczne w Wiedniu są płatne dla kobiet, a bezpłatne dla
mężczyzn. Przyjmując do wiadomości taką informację można zaryzykować teorię, że
wynika to z poziomu kultury osobistej przypisanego każdej z płci. Ponadto: mężczyzna,
dzięki swojej budowie anatomicznej, posiada prostszy sposób wydalania moczu. Ponie-
waż opłata za WC mogłaby go zachęcić do oddania moczu gdzie indziej, w miejscu ustron-
nym, ale do tego nie przeznaczonym, została zniesiona. Kobieta do załatwienia potrzeby
fizjologicznej potrzebuje większej intymności z racji pozycji, w której to czyni. Nie może
„załatwić się” gdziekolwiek – zwykle szuka przeznaczonego do tego miejsca – toalety.
Chcąc nie chcąc, jeżeli zależy jej na psychicznym komforcie danej czynności , zapłaci za
wstęp. Kultura piętnuje jednak mężczyzn, którzy manifestują swoją swobodę w wybo-
rze miejsca załatwienia potrzeby fizjologicznej29 .

I wreszcie, po trzecie: wyliczenie przez Maussa sposobów posługiwania się ciałem
zawiera również kategorię higiena potrzeb naturalnych. Jednak obok sposobów konsumo-
wania, reprodukcji i różnego rodzaju zabiegów, nie pojawiają się wyodrębnione sposoby
zaspokajania innych potrzeb naturalnych związanych z funkcjami wydalniczymi organizmu
ludzkiego. Czy to tylko nic nie znaczące przeoczenie? Czy może sposób defekacji nie jest
uwarunkowany przez daną kulturę, społeczność? Czy jest tylko procesem biologicznym?

Idąc, zatem, drogą wskazaną przez Maussa, chciałbym w sposób niezobowiązu-
jący, dorzucić do proponowanej przez niego klasyfikacji, jako przedmiot zainteresowa-
nia: sposoby posługiwania się ciałem związane z defekacją i oddawaniem moczu.
Patrząc na problem pod tym kątem można wyróżnić np. społeczności załatwiające swo-
je potrzeby w pozycji kucznej, siedzącej czy stojącej30 ; zauważając jednocześnie uwa-
runkowanie pozycji defekacyjnej przez samą konstrukcję urządzeń higienicznych, czy
ograniczenia związane z odzieżą, etc.

Oddajmy jeszcze raz głos narratorowi powieści Kundery, rozpoczynając rozwa-
żania o sposobach defekacji i jej przestrzennych konotacjach:

   Muszle klozetowe w nowoczesnych łazienkach wyrastają z podłóg jak kwiaty lilii wodnej.
Architekt robi wszystko, by ciało mogło zapomnieć o swej nędzy i żeby człowiek nie wiedział,

   27 Ibidem, s. 397.
  28 Por. ibidem, s. 399-401.
  29 W internetowych wiadomościach ze świata czytamy: „To nie jest tak, jak uczyła cię matka” - pod tym hasłem władze stanu
Rio de Janeiro przystępują od przyszłego tygodnia do kampanii, mającej odwieść mieszkańców brazylijskiej metropolii od
siusiania na ulicach. (…)W 1999 roku władze miejskie zamówiły budowę 16 płatnych pisuarów. Przybytki stanęły, ale tylko 9
funkcjonuje, gdyż reszty nie podłączono dotąd do sieci kanalizacyjnej. Ale nawet te, które działają, nie cieszą się dużym powo-
dzeniem ze względu na cenę wstępu: 1 reala (około 0,30 euro). Np. pisuar umieszczony trzy miesiące temu w północnej części
miasta odwiedziła dotychczas tylko jedna osoba. Sprząta się, jak dawniej, na zewnątrz, gdyż ludzie nadal wolą siusiać na ulicy,
Rio de Janeiro przeciwko siusiającym na ulicy [w:] http://muzeumhumoru.onet.pl/1146991,1,gnews.html
  30 Wielu może zaskoczyć stwierdzenie, zamieszczone w jednym z kolorowych magazynów, że tylko 3/5 męskiej populacji
na kuli ziemskiej oddaje mocz w pozycji stojącej! Znaczna cześć kuca z racji przyjętych w danej kulturze norm dotyczących
ubioru. Trudno, bowiem robić to na stojąco w długiej galabji, która jest nadal codziennym ubiorem mężczyzn w wielu
państwach arabskich.
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co dzieje się z odpadkami jego wnętrzności, kiedy szumi nad nim potok spuszczanej z rezer-
wuaru wody. Sieć kanałów, mimo że sięga swymi mackami aż do naszych mieszkań, jest przed
naszym wzrokiem pieczołowicie ukryta i nie wiemy nic o niewidzialnej Wenecji gówna, na
której zbudowano nasze łazienki, sypialnie, sale bankietowe i parlamenty…
  Ubikacja w starej przedmiejskiej kamienicy w praskiej robotniczej dzielnicy nie miała w sobie
tyle hipokryzji; podłogę ułożono z szarych kafli, pośród których sterczała biedna, osierocona
muszla klozetowa. Kształt jej nie przypominał kwiatu nenufaru. Wyglądała dokładnie na to,
czym była w istocie; na rozszerzone zakończenie rury kanalizacyjnej. Nie było na niej nawet
drewnianej deski klozetowej i Teresa musiała usiąść na zimnej, emaliowanej blasze31 .
To głównie kultura określa ukształtowanie samej przestrzeni publicznej toalety

(toalety w ogóle) i sposoby korzystania z niej, a w konsekwencji nasz sposób defekacji:
pozycję ciała, stopień odosobnienia, czyli relacji z osobami współkorzystającymi oraz
sposoby oczyszczenia. Czy wiąże się z tym jakaś strategia władzy? Czy poprzez określo-
ne ukształtowanie tej przestrzeni można defekujące ciało poddać… manipulacji?

Zbierając opinie podróżników po ulicach świata, zacznijmy od próby utworze-
nia czegoś na kształt listy pewnych wzorów zagospodarowania przestrzeni toalety pu-
blicznej (nazwy powtarzam za rozmówcami). Poza formami ekstremalnymi, czyli WC
(popularny wucet, z ang. water closet) ze spłukiwanym sedesem i pisuarem, bądź bide-
tem z jednej, a krzakami, szczerym polem (na dziko), czy ziemną kloaką z drugiej, są
także inne, ogólnie spotykane warianty: sławojki (zwane tak w Polsce, od nazwiska ich
propagatora generała Felicjana Sławoja-Składkowskiego, drewniane budki ustępowe),
dalej: narciarki (na fali sukcesów polskiego skoczka znane też jako małysze), zwane tak za
sprawą pozycji, która umożliwia w tym przypadku właściwe załatwienie potrzeby fizjo-
logicznej: stojącej, nieco pochylonej do przodu, z lekko ugiętymi nogami; stopy umiesz-
czone na specjalnie wyznaczonych miejscach. Do katalogu moi rozmówcy dodają jesz-
cze saluny (typ spotykany szeroko na obszarze byłego ZSRR, charakteryzujący się niski-
mi przepierzeniami między poszczególnymi toaletami i wahadłowymi drzwiami, typo-
wymi dla amerykańskich saloonów). Z bardziej higienicznych trzeba wymienić toitoi-ki
(białe budki ze sztucznego tworzywa, mieszczące plastykowy sedes i pisuar; urządzenie
przenośne, ustawiane podczas imprez masowych).

Badana przeze mnie w tym aspekcie Ukraina uzupełnia tę listę o nowe propozy-
cje: tron (w toalecie są normalnej wysokości kabiny ustępowe, ale w środku trzy stopnie,
po których dochodzi się do podestu z sedesem, często zabudowanym tak, że z podestu
wystaje tylko niewielka cześć górna. Nie wiadomo czemu służy ta propozycja architek-
toniczna, tym bardziej, że wspięcie się na wyższy poziom i pozostanie w pozycji stojącej
oznacza patrzenie z góry na sąsiada, załatwiającego swoje fizjologiczne potrzeby za ścianką
obok; najczęściej nagłe uczucie skrępowania nakazuje szybko kucnąć, co zwiększa kom-
fort psychiczny, ale tylko do chwili, kiedy sąsiad skończywszy własne działania wstaje i
tym samym teraz on patrzy na mnie z góry). Ustęp hetycki (obetonowana dziura w
podłodze, zamknięta, lub nie, w czterech ścianach budki, często w rzędzie kilku podob-
nych, z przepierzeniami, lub bez). Dodatkowym mankamentem toalet tego typu jest
najczęściej brak wody. Krym, na przykład, poza dużymi miastami, takimi jak Jałta czy
Sewastopol, pozbawiony jest kanalizacji.

 Jak, przy tego typu rozwiązaniach, pogodzić zatem to, co jawne z tym, co ukry-
te? Nie zauważając, bagatelizując nawiązaną między nimi komunikację? A może tworząc
w ramach kultury jakieś, jak już wyżej wspomniałem, obrzędy przejścia? Ze świata jaw-
nego do świata tabu. Jak wyznaczyć jego poszczególne fazy32 ?

 31 M. Kundera, op. cit., s. 117.
 32 Zob. M. Buchowski, W.J. Bursza, <Rites de passage> [w:] Idem, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa
1992, s. 47-68.
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Z ciekawą formą  konstruowania granicy pomiędzy światem jawnym a ukrytym
mamy do czynienia w sytuacji, kiedy przed skorzystaniem z toalety musimy zastosować się
do umieszczonej na niej informacji: „klucz w portierni”, „klucz w barze”, „klucz w kasie” lub
„toaleta tylko dla gości”. Zmusza to do określonych działań. Trzeba po ten klucz pójść i
poprosić. Pomiędzy odczuwaniem potrzeby fizjologicznej a samym aktem jej zaspokojenia
stoi na drodze konieczność zakomunikowania tej potrzeby osobie trzeciej. Osobie, która
posiada władzę nad… miejscem, w którym możemy w sposób nie tylko akceptowalny, ale i
preferowany kulturowo, załatwić swoje potrzeby. Jest to władza, którą musimy brać pod
uwagę przy wyborze naszego sposobu zachowania. Władza kreśląca rozgraniczenie między
kulturą a naturą, między ludzkim a nieludzkim. Nasz bunt będzie albo zwróceniem się przeciw-
ko normie (załatwienie potrzeby fizjologicznej na dziko), bądź – z ogromną determina-
cją – wołaniem o przestrzeń intymną toalety prywatnej. Zwykle jednak wybieramy podpo-
rządkowanie. Potrzeba naturalna zostaje zwyciężona przez „urządzenie” społeczne.

Ważna jest też sama zapłata za korzystanie z toalety. Najczęściej jako „płatne
przed wejściem”, czy „żetony do toalet dostępne w kasie” - stanowią dodatkową zapo-
rę do sforsowania.

O sposobach ablucji związanej z wymogami kulturowymi, religijnymi, czy tylko
higienicznymi już wyżej wspominałem, ale w tym miejscu należy także podkreślić ich
rolę w procesie przejścia pomiędzy światami. Umycie rąk, poprawienie włosów w lu-
strze, to czynności przygotowujące do powrotu do świata jawnego (publicznego).
Zachowanie na dziko, niejako z zasady, nie ukazuje nam żadnego przejścia, sytuuje nas
poza kulturą.

Innym przykładem określania granicy są  tzw. „babcie klozetowe”, niekiedy pil-
nujące czystości w toaletach publicznych, zawsze zaś będące jednocześnie kimś w ro-
dzaju kasjerki, pobierającej opłatę za usługę. Tego rodzaju „wartownik” doskonale wpa-
sowuje się w schemat przekraczania granicy dwóch światów.

Szereg anegdot przedstawia owe panie, jako „kobiety z wąsami”, wydzielające
przy wejściu skrawki papieru toaletowego, przewidzianego na jedną osobę korzystającą z
toalety. Jako takie, wpisały się one już na stałe w tematykę europejskich, a zwłaszcza pol-
skich legend miejskich (rzadko spotyka się mężczyzn wykonujących tę pracę). Szereg opo-
wieści dotyczy również zatrzaśnięcia się w toalecie, urwania klamki od wewnętrznej stro-
ny (głównie w pociągach). Mamy tu lęk przed pozostaniem na dłużej w „brudnym świe-
cie”. Brudnym nie tyle, czy nie tylko, w znaczeniu dosłownym (bliskość fekaliów). Toaleta
publiczna występuje w wyobraźni zbiorowej jako „bohaterka” niezliczonych skandali sek-
sualnych (tam zbierają się ludzie „spoza marginesu” normalnego życia, „podejrzane typy”:
homoseksualiści, narkomani, gwałciciele, bezdomni etc.). O przestrzeni tej źle świadczą
również wszelkie napisy (wulgaryzmy) i pornograficzne rysunki na drzwiach i ścianach.
Czy nie jest to właśnie wizja odpowiednia dla „świata–tam”?  Świata-tabu, świata ukrytego?

Zachwianie tego podziału dobrze ilustruje przykład toalety publicznej (choć w
pewnym sensie specyficznie elitarnej), która daje klientowi możliwość obserwacji pu-
blicznego świata zewnętrznego z pozycji człowieka odosobnionego, połączoną z możli-
wością jednoczesnego uczestnictwa w rodzaju artystycznego happeningu33 .
  33 „W Londynie pojawiła się niezwykła publiczna toaleta. Artystka Monica Bonvicini zaprojektowała  i wykonała minima-
listyczny szklany sześcian zawierający WC i postawiła go naprzeciw galerii Tate Britain w Londynie. Praca nosi tytuł Don’t
Miss A Sec (Nie strać ani sekundy) i jest wykonana ze szkła, które jest przeźroczyste tylko z jednej strony. Oznacza to, że
osoba znajdująca się wewnątrz widzi, co dzieje się na zewnątrz, ale z zewnątrz nie da się zobaczyć, co znajduje się w
środku. Rzecznik projektu mówi: To wywoła ciekawość, ponieważ ludzie mogą po prostu wejść i skorzystać z toalety. Nie
wiadomo jednak, czy będą się dobrze czuli w takiej sytuacji po pierwsze, dlatego, że to dzieło sztuki, a po drugie, ponieważ
ściany są szklane i będą mogli widzieć, co dzieje się na zewnątrz.” Niezwykła toaleta publiczna [w:] http://rozrywka.onet.pl/
niewiarygodne/0,710244,niewiarygodne.html.
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W rozważaniach swych akcentowałem już, że istnieje wyraźny podział toalet pu-
blicznych ze względu na płeć korzystających z nich osób. Wszelkie interakcje zachodzą, za-
tem, w ramach pewnej, przynależnej danej płci, intymności odosobnienia (koedukacja jest
tutaj nie do pomyślenia, a przecież w wielu francuskich barach przestrzeń jedynej tam toalety
łączy nieosłonięte pisuary z kabinkami dla pań, które koło tych pisuarów przejść muszą !).

Kobieta, jak założyliśmy, jest silniej kulturowo przymuszana do korzystania z
toalety. Dla męskiej części populacji wizyta w publicznej toalecie, jeśli ma na celu tylko
wydalanie moczu, nie różni się wiele od standardu opisywanego w odniesieniu do Ukrainy.
Załatwianie potrzeby fizjologicznej do pisuaru zawsze wiąże się z koniecznością obna-
żenia przy innych mężczyznach, jednak to kobiecie przypisana została potrzeba więk-
szej intymności. Mężczyzna, korzystając z pisuaru, jednego w długim rzędzie podob-
nych, może czuć skrępowanie stojąc ramię w ramię z innym mężczyzną. Często ta
specyficzna bliskość udaremnia wszelkie wysiłki podejmowane w celu opróżnienia pę-
cherza – po prostu: za cicho, za tłoczno - psychiczna blokada. Stąd też często praktyko-
wany zwyczaj spuszczania wody, której szum ma odwrócić uwagę osoby obok od wy-
konywanej czynności i tym samym – umożliwić odzyskanie odrobiny intymności ko-
niecznej do dokonania aktu.

Szereg stanowisk (bez przepierzeń) do załatwiania potrzeby fizjologicznej jest
mimo wszystko, w męskim świecie, niejako kulturowo przewidziany. Nie ma nacecho-
wania seksualnością, nie jest piętnowany ani też tabuizowany, chociaż  sfera genitaliów
i zachowań z nią związanych od wieków jest sferą tabu.

Czy wspomniana forma zagospodarowania męskiej toalety publicznej wynika tyl-
ko z racji anatomicznej budowy mężczyzny? Czy wpływ na to ma może specyfika kultury?
Jakieś jej „męskie skrzywienie”? A może jest odpowiedzią na potrzeby męskiej psychiki?

W społeczności ludzkiej mężczyzna biologicznie i zwyczajowo przyzwyczajony był
do podkreślania swojej pozycji, między innymi, poprzez eksponowanie genitaliów, nadawa-
nia im szczególnej wagi34 . Nie czynił tego bezpośrednio, byłoby to bowiem zbyt silnym sy-
gnałem seksualnym, natomiast wszystkie pośrednie sposoby zawsze były praktykowane35 .

Toaleta to kategoria związana ściśle z ciałem i relacjami ciał bliskich, i ciał ob-
cych w kulturze. Wreszcie, co już podkreślałem, to intymność odosobnienia. Zestawie-
nie słów toaleta i publiczna jawić się może jako pewne nadużycie, kulturowy oksymo-
ron. Z jednej strony toalecie przypisana jest aktualnie specyficzna intymność36 , intym-
ność tego, czego kultura nie zauważa, lub udaje, że nie zauważa, z drugiej – poprzez
swoją funkcję, wprowadzona w sferę zdarzeń publicznych, czyli dostępnych dla ogółu,
jawnych, oficjalnych, społecznych37 .
  34 Zob. D.M. Friedman, Pan Niepokorny. Kulturowa historia penisa, przeł. J. Kolczyńska, MUZA S.A., Warszawa 2003.
  35 Jak zauważa Desmond Morris - „jeśli nawet nie wchodzi w grę bezpośrednie eksponowanie genitaliów, zawsze istnieją jakieś
inne możliwości”. Wskazuje m.in. na powszechny w XV i XVI wieku element  męskiej garderoby, tzw. saczek. Z czasem „ze
skromnego woreczka na mosznę (…)przeobraził się on w wyzywający worek na fallusa, jakby w stanie permanentnego wzwodu.
Aby to jeszcze uwypuklić, saczek bywał często w innym kolorze niż całość spodni lub nawet ozdobiony złotem i klejnotami. W
końcu rozrósł się do tego stopnia, że stał się przedmiotem dowcipów (…)”. [w:] D. Morris, Zachowania intymne, przeł.
P. Pretkiel, Warszawa 1998, s. 37.
Sposób eksponowania członka w męskiej garderobie zmieniał się z biegiem lat, wraz ze zmianą trendów w modzie, nie
zanikł jednak nawet obecnie, czego przykładem ciasne dżinsy. Ten sposób eksponowania swojej seksualności zaadaptowały
do swych potrzeb kobiety. Chociaż współcześnie saczek i jego pokrewne jest traktowany jako zbyt nachalny przejaw
męskiego seksualizmu, perspektywa patrzenia na świat, która stała się podstawą jego zaistnienia, co pewien czas wypływa
na powierzchnię w postaci różnie realizowanych męskich fantazji i tęsknot (np. pisuarów w kształcie damskich ust).
36 Hasło: intymny (łac. intimus – ‘najgłębszy’, stopień najwyższy od internus ‘wewnętrzny’) – ściśle osobisty; poufny, sekret-
ny; bliski; zażyły, [w:] Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych obcojęzycznych almanachem,
Warszawa 2000, s. 235.
37 Por. W. Kopaliński, hasło: publiczny, [w:] Idem, Słownik wyrazów…, s. 414.

MARIUSZ JAZOWSKI. Ciało i miejsce         29



W Eupatorii na Krymie, korzystałem z toalety publicznej usytuowanej na plaży.
Były to dwa niezadaszone pomieszczenia (dla kobiet i dla mężczyzn) wydzielone murka-
mi. W środku rząd pięciu wybetonowanych dziur, przesłoniętych od siebie przepierze-
niami o szerokości 20 centymetrów, wysokimi na półtora metra. Ponieważ wolne było
tylko stanowisko środkowe zrezygnowałem; wyszedłem zawstydzony. Przypomniałem
sobie, w moim mniemaniu, „odwieczne”, nakazy kulturowe:

   Nie przystoi człowiekowi obyczajnemu, dobrze wychowanemu, by się w obecności
innych ludzi rozbierał i sposobił do załatwiania potrzeby naturalnej albo, gdy już tę po-
trzebę załatwił, by się w ich obecności z powrotem ubierał i zapinał38 .
Powyższe zdarzenie mogę określić jako początek „zdziwienia codziennością”, począ-

tek prywatnego procesu ukraińskiej inicjacji. Oto sytuacja, w której nagle muszę zacząć defi-
niować siebie wobec drugiego, poprzez inny przypisany mu standard kulturowy. Muszę ocenić
powstałe emocje, swoje pokłady wstydu i skonfrontować je z… „bezwstydem tubylców”?

Nie. To mój wstyd spotyka się ze wstydem innego i okazuje się, że miary, jakie
daje nam kultura nie są identyczne!

Tymczasem podróż trwa. W centrum półwyspu, w Trudoliubovce, w ogóle nie
ma już przepierzeń w koedukacyjnych, bo jedynych tam, toaletach.
Mając za sobą pierwsze przełamanie wewnętrznych oporów stajemy wobec kolejnego
wyzwania. Przy każdej wizycie w toalecie wydaje nam się zbyt tłoczno jak na czynność,
której przypisana jest intymność (samotność, odosobnienie).

Wreszcie dochodzi także do sytuacji, kiedy zostajemy wciągnięci w rozmowę z
osobami, które znalazły się w toalecie również po to, by załatwić swoje fizjologiczne po-
trzeby. „Skąd jesteś?”, „Jak mijają wakacje?”, „Co studiujesz?” – pyta sąsiad znad dziury
obok. Niezobowiązująca, uprzejma wymiana zdań, która jednak bardzo zawstydza! Czy
obie strony? Wtedy właśnie rodzi się pytanie, tak bardzo odnoszące się do codzienności, a
jednocześnie tak ogólne. Czym właściwie jest wstyd39 ? W książce Toksyczny wstyd… John
Bradshaw przekonuje: „Wstyd to normalne ludzkie uczucie, co więcej, by zostać w pełni czło-
wiekiem wręcz należy odczuwać wstyd. Wstyd określa nasze granice. Dzięki wstydowi nie prze-
kraczamy własnego człowieczeństwa (…)”40 . Wstyd uświadamia nam, że nie jesteśmy Bo-
giem.  Na zdrowym wstydzie osadza się poczucie pokory. Z niego wyrasta duchowość41 .
Takie psychologiczne ujęcie kategorii wstydu może się tutaj okazać przydatne.

W ujęciu antropologicznym często podkreśla się fakt, że wstyd nie pozostaje
bez wpływu na postawy etyczne i aksjologiczne. Rozpatrywany jest też jako „konsekwen-
cja dręczącej refleksji nad przekroczeniem normy”42 . Równie ważne bywa stwierdzenie,
że „człowiek przeżywa wstyd jako efekt konfrontacji z sobą samym lub z Innym”43 . Podsu-
mowując: wstyd jest również emocją społeczną.
  38 G. Della Casa, Galateo (fragm.), [w:] N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski,
Warszawa 1970, s. 179.
  39 Zob. Wstyd w kulturze, pod red. E. Kosowskiej, Katowice 1998.
  40 Podobnie M. Scheler: „ (…) we wstydzie w osobliwy i niejasny sposób stykają się ‘duch’ i ‘ciało’, wieczność i skończo-
ność, istota i byt. (…) człowiek odczuwa siebie dogłębnie i widzi siebie jako ‘pomost’, jako ‘przejście’ pomiędzy dwoma
porządkami bytu i istoty, w których obu jest równie mocno zakorzeniony i z których nie może ani na sekundę zrezygnować,
jeśli ma nadal nazywać się ‘człowiekiem’. Żadna istota żyjąca i egzystująca [tylko] po jednej stronie tego pomostu i tego
przejścia, czy to w jednym, czy też w drugim kierunku, nie zazna tego uczucia: żaden bóg i żadne zwierzę nie potrafi się
wstydzić”, M. Scheler,  O wstydzie i poczuciu wstydu, przeł. M. Świtalska, [w:] Wstyd i nagość, pod red. M. Grabowskiego,
Toruń 2003, s. 23.
  41 J. Bradshaw, Toksyczny wstyd. Jak uzdrowić wstyd, który Cię zniewala, przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa
1997, s. 17.
  42 E. Kosowska, Wstyd. Konotacje antropologiczne, [w:] Wstyd w kulturze…, op. cit., s. 52.
  43 Ibidem, s. 57.
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Jurij Łotman w swojej pracy O semiotyce pojęć wstyd i strach w kulturze rosyjskiej,
pisze, że wstyd jako zjawisko specyficznie ludzkie

legł u podstawy regulowania pierwszych – już kulturowych – zakazów ludzkich. Były to
normy zaspokajania potrzeb fizjologicznych, które bezsprzecznie są najstarszą warstwą
systemu zakazów kulturowych. Przekształcenie fizjologii w kulturę jest regulowane przez
wstyd44 .
Upraszczając, możemy więc potraktować wstyd jako skutek relacji z Innym, w

przypadku, gdy granice, jakie narzuca kultura, zostają przekroczone. Ta relacja może
wywołać wstyd obustronnie. Ja zawstydzam Innego moim zachowaniem łamiącym regu-
ły jego kultury (i vice versa) i zawstydzam sam siebie widząc, że łamię reguły, które na-
rzuca kultura, w której znajduję się jako przybysz z zewnątrz. Wstyd jest tutaj narzę-
dziem, które daje nam kultura w celu porządkowania pojęć o świecie.

Wstyd, powstający podczas relacji z Innym w intymnej sytuacji załatwiania potrzeb
fizjologicznych, wiele może powiedzieć o samej kulturze, która pełni rolę „zawstydzacza”.
Zarówno mojej, jak i Innego. Następuje wówczas przejście z warstwy zachowań do war-
stwy psychicznych odczuć. Co po takim zdarzeniu mogę powiedzieć o sobie? O Innym?

Niech więc miejsce zdarzenia – toaleta, poprzez relację podmiotów, które się
tam spotykają, powie nam coś więcej o danej kulturze.

Od Eupatorii do Trudoliubovki zachodzi poważne przejście od szokującego po-
czucia skrępowania, naruszania tabu, naruszania granic intymności (swoich przez obce-
go, jak i Jego granic, przy wkraczaniu w Jego sferę intymną), do stwierdzenia faktu, że…
wykonywana  czynność właśnie nie jest celebracją defekacji. Z czasem, każdy z obser-
watorów zauważył, iż taki sposób i miejsce załatwiania omawianych potrzeb nie wiąże
się z jakimś standardem intymności, bo właściwie nikt ze współtowarzyszących w wyda-
laniu nie zwraca uwagi na wykonywaną czynność. W tym sensie (niedostrzegania) defe-
kacja w publicznych toaletach Ukrainy jest więc maksymalnie intymna.

Ważny jest tu jednak rodzaj styczności, do którego wtedy dochodzi. Jeśli w ta-
kiej toalecie kucający obok nie zwraca na mnie uwagi, to mogę go potraktować przed-
miotowo, jako element wpasowany w przestrzeń publicznego ustępu. Wtedy jednak
mój wstyd wypływa z konfrontacji z samym sobą, z wpojonymi mi przez kulturę norma-
mi zachowania.

Ten wstyd jest łatwiejszy do przełamania. Jeżeli traktuję Innego jako podmiot,
lub jestem do tego zmuszony jego reakcją na mnie, to wstyd powstały z konfrontacji z
nim jest już odczuciem bardziej złożonym. Jeśli, w dodatku, Inny również jest zawsty-
dzony powstałą sytuacją, oznacza to, że jest ona i dla niego i dla mnie przekroczeniem
kulturowej normy. Jednak możliwa jest także inna relacja, w której

   (…) zawstydzenie się jednej osoby nie powoduje ekwiwalentnego uczucia u drugiej.
Podmioty pozostają obserwatorami swych przeżyć, a nie ich współuczestnikami. (…)
Poczucie wstydu zjawiające się jako efekt przekroczenia ustalonych norm będzie regulo-
wało zachowania jednostki, ale tylko na obszarze działania respektowanych reguł45 .
Kiedy nikt nie inwigiluje moich przestrzeni intymnych, czy znaczy to, że Innego,

przy tej specyfice miejsca i wykonywanej czynności, nie zawstydza moja osoba? A może
to tylko kolejna sytuacja, którą zachowanie kulturowe Innego czyni niewidoczną? Może
on sam traktuje mnie jak przedmiot, bo tak nakazuje jego tabu?

Kultura ma cały katalog takich postaci i zachowań, których „dobrze wychowa-
ny” człowiek nie zauważa; udaje, że nie istnieją. Postmodernizm rzucił wprawdzie i na
nie (jak na wszystkie wyjątki) światło reflektora, nie zmienił jednak ich statusu.
   44 J. Łotman, O semiotyce pojęć strach i wstyd w kulturze rosyjskiej, przeł. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury, pod.red.
M.R. Mayenowej, Warszawa 1970, s. 172.
  45 Ibidem, s. 65-66.
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W każdej kulturze są tacy ludzie, sytuacje, zdarzenia i działania. Niech tym ra-
zem będzie to defekacja. Pozornie, ta specyficzna wspólnota nikogo nie krępuje. Jednak
właśnie, czy „pozornie”? Czy jest to kolejna zasłona spuszczona na odwieczne tabu, czy
faktycznie  - inna miara wstydu.

W swoim dającym do myślenia dziele Naga małpa, Desmond Morris opisuje spo-
soby nawiązywania relacji towarzyskich wśród małp, mające na celu wzbudzenie zaufa-
nia i uspokojenie partnera będącego w relacji. Jednym z takich zachowań jest „towarzy-
skie” iskanie się, będące nie tyle prostym zabiegiem higienicznym, co ważną informacją
wysyłaną drugiemu osobnikowi. „Dwie spotykające się nagie małpy, które chcą wzmocnić
swe przyjazne stosunki, muszą w tym celu znaleźć sobie jakiś substytut towarzyskiego iska-
nia:”46  – stwierdza.

U małp mlaskanie wargami staje się zaproszeniem do iskania. U ludzi uśmiech
staje się zaproszeniem do… specyficznego rodzaju rozmowy, którą autor określił jako
rozmowa iskająca. W ramach tego określenia znajdziemy wszelkie

nic nie znaczące, uprzejme pogaduszki, z którymi spotykamy się przy różnych towarzy-
skich okazjach, owe „Ładną dziś mamy pogodę? (…). Rozmowy takie nie polegają wcale
na wymianie ważnych myśli i informacji, nie odsłaniają prawdziwego nastroju rozmówcy,
nie dostarczają też estetycznego zadowolenia. Funkcją ich jest spotęgowanie powitalne-
go uśmiechu oraz podtrzymanie towarzyskiego ‘współbycia’47 .
Na ile rozmowa, w jaką zostaję wciągnięty w krępującej sytuacji załatwiania po-

trzeby naturalnej, jest czymś w rodzaju rozmowy iskającej – mającej na celu odwrócenie
uwagi od wykonywanej czynności, a skoncentrowanie jej na podtrzymaniu przyjaznych
relacji towarzyskich? Na ile jest formą obrony przed uczuciem wstydu, który odczuwała
również druga strona relacji? Czy cisza jest w tej sytuacji bardziej krępująca?

W przywoływanej  tutaj pracy Norberta Eliasa natrafiamy na cytat z XVII-wiecz-
nego zbioru zasad dobrego wychowania: „(…) Albowiem nie przystoi czynić takich i tym
podobnych rzeczy, chyba, że jesteśmy wśród osób, wobec których nie doznajemy uczucia
wstydu”48 . Nie będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, że cytat ten implikuje podział
ludzi, na tych, wobec których odczuwamy wstyd, i tych, wobec których nie doświadcza-
my tej emocji. Mówimy czasami: „- Nie wstydź się, jesteś wśród swoich”, co miałoby
oznaczać, że wstyd rezerwujemy dla naszej postawy wobec obcych.

Zbierając poruszane wyżej wątki niniejszych rozważań należy na koniec zadać
pytanie: dlaczego? Dlaczego istnieje taki, a nie inny sposób aranżacji przestrzeni toalety
publicznej na Ukrainie? Dlaczego wizyta w takiej toalecie wiąże się dla mnie z zawsty-
dzeniem? I czy tylko ja się wstydzę? Jeśli ja tylko – to dlaczego?

Na postawione już pytania trudno udzielić odpowiedzi bez dokładniejszych ba-
dań, można jednak na tym etapie dociekań wyłuskać kilka hipotez, które wskazywać
mogą pierwsze kierunki interpretacyjne.

Z wpływów kulturowych dla Ukrainy krymskiej największe znaczenie zdaje się
mieć kultura bizantyjska. Takie ukierunkowanie podsuwa w myśleniu o tym kraju me-
taforę: „między Wschodem a Zachodem”. Jarosław Isajewicz, dyrektor Instytutu Ukra-
inoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, tak opisuje interesujące
mnie relacje kulturowe:

   Od czasu, kiedy Ukraina, to znaczy jej obszary zachodnie, znalazła się w składzie Rze-
czypospolitej, wpływy łacińskie, wpływy Zachodu zaczęły w pewnym stopniu przeważać
nad bizantyjskimi, związanymi z Cerkwią Prawosławną. Na Ukrainie nigdy jednak jedna
tradycja nie wyparła drugiej. Być może częściowo stało się tak w Polsce. Ale na Ukrainie

  46 D. Morris, Naga małpa, przeł. T. Bielicki, J. Koniarek, J. Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 222.
 47 Ibidem, s. 224.
 48 G. Della Casa, op. cit., s. 191.
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nawet przy najdalej posuniętej absorpcji ówczesnej kultury Zachodu, jak to było w przy-
padku Piotra Mohyły, nie dochodziło nigdy do wyrzeczenia się dziedzictwa postbizantyj-
skiego49 .
Kultura Ukrainy zawsze była pod większym wpływem kultury greckiej niż rzym-

skiej50 . Niemniej, wiara chrześcijańska, która dotarła na Ukrainę z bizantyjskiego Wschodu
nie tylko niosła ze sobą pierwiastki bizantyjskiej kultury, ale również mocno związała
Kijów z Moskwą w ramach szerzonej religii. Po upadku Konstynopola Moskwa przyjęła
miano „Trzeciego Rzymu”. W tej przestrzeni mentalnej „pomiędzy zachodnim światem
katolicyzmu a wschodnią despotią moskiewską”51  szukać należy źródeł późniejszego po-
czucia podwójnej tożsamości ukraińskiej.

Terytorium tego kraju gromadzi obszary, które przez minione wieki podlegały prze-
różnym wpływom politycznym, religijnym i kulturowym. Procesom polonizacji, rusyfikacji,
islamizacji. Wpływom dominującego prawosławia, ale i po części również judaizmu i islamu.

Opisując przestrzeń toalety publicznej, koncentrowałem się na obiektach usytu-
owanych na terenie południowo-wschodniej Ukrainy, aż po Krym. Jest to o tyle istotne,
że obszar ów jest tradycyjnie uważany za sferę wpływów kultury rosyjskiej, a biorąc pod
uwagę wiek XX – jej sowieckiego wariantu.

Już w latach pięćdziesiątych coraz wyraźniejsza stawała się swoista regionaliza-
cja dwóch wariantów ukraińskiej świadomości narodowej. Widoczne jest to zwłaszcza
na Krymie, który w latach czterdziestych intensywnie zasiedlano ludnością pochodzenia
rosyjskiego, po wcześniejszej deportacji Tatarów Krymskich52 .

Opozycyjnie, należałoby więc przywołać doświadczenia związane z toaletami
publicznymi na terenach Ukrainy Zachodniej. Wspomnę tylko, że faktycznie, na tym
obszarze dominują wzory zagospodarowania publicznej toalety tradycyjnie kojarzone z
kulturą Zachodu (osobna kabina lub budka ustępowa, sedes etc.).

Z wpływów kulturowo-politycznych należałoby się, zatem, zastanowić nad rolą
komunistycznej (ateistycznej) indoktrynacji. Lansowany przez państwo sowiecki model
nowej kultury proletariackiej, z programowym wywyższeniem klasy robotniczej (ludu
pracującego miast i wsi), gdzie wszyscy są równi i żaden towarzysz nie jest lepszy lub
gorszy od innego towarzysza, może być jakimś kluczem do równouprawnienia każdej
defekującej jednostki w ramach publicznej toalety.

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że polem interpretacyjnym, w obrębie
którego poruszamy się, próbując wyjaśnić specyfikę „urządzeń do defekacji” w ukraińskiej
toalecie publicznej z czasów sowieckich, jest Foucoultowska koncepcja władzy-wiedzy.

Pozbawienie aktu defekacji intymności odosobnienia, jawi się jako próba narzu-
cenia panoptykalnej wizji rzeczywistości.

Nikt niczego nie ma do ukrycia, zresztą władza widzi wszystko! Panoptykon w
tym wypadku nadaje przestrzeni rolę „zawstydzacza”. Wychodząc od stwierdzenia: bio-
logia stworzyła nas w gruncie rzeczy równymi, tworzy przestrzeń, która dezindywidu-
alizuje! Władza, znając fizjologiczne konieczności ludzkiego ciała (wiedza) jest formą ma-
nipulacji! Wywołuje w jednostce poczucie wstydu a jednocześnie zmusza do transgresji
przypisanych jej w danej kulturze norm wiedząc, że alternatywą jest tylko ich odrzuce-
   49 Ibidem, s. 46.
  50 Mamy tu jednak o wiele barwniejszą mozaikę kulturowych inspiracji. Nie jest możliwe zaprezentowanie w tym miejscu
całej różnorodności sił, ścierających się w ukraińskiej kulturze, obyczajowości, wierzeniach. Szerzej na temat historii Ukra-
iny zob. W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław; Warszawa [i in.] 1979.
  51 A. Wilson, Ukraińcy, przeł. M. Urbański, Warszawa 2004, s. 93.
  52 Ibidem, „O ile w Donbasie na trwałe zakorzeniła się kultura sowiecko-rosyjska, o tyle na Krymie wypada wręcz mówić
o jej rosyjsko-sowieckim wariancie. Nie istniało tu również ukraińskie zaplecze kulturowe, do którego nowi osadnicy
musieliby się w taki, czy inny sposób ustosunkować – tak, jak to miało miejsce na ziemiach wschodnioukraińskich”, s. 156.
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nie, zacierające granicę „świata tu” i „świata tam”, czyli w gruncie rzeczy prowadzące do
zrównania ciała defekującego z ciałem w ogóle! Zachowuje przy tym główny efekt Ben-
thamowskiego Panopticonu: „(…) wzbudzić w uwięzionym świadome i trwałe przeświad-
czenie o widzialności, które daje gwarancję automatycznego funkcjonowania władzy”53 .

Wstyd jawi się więc jako celowa norma represyjna. „Na pewien czas pozbawia
nas człowieczeństwa. Zaczynamy myśleć o sobie jako o podludziach”54 . Toaleta publiczna
jako manifestacja wymuszonej równości klas!

A tam gdzie byt kształtuje świadomość dochodzimy już do podstawowego celu
sowieckiej władzy totalitarnej, którym jest stworzenie homo sovieticus. Człowieka jed-
nowymiarowego, który jest „materią”, a zatem może być – poprzez władzę kształtowa-
nia jego bytu – indoktrynowany, terroryzowany55 . To człowiek pozbawiony „duszy”.
Czy rozmowa iskająca  w sytuacji załatwiania potrzeby fizjologicznej może być próbą
jej odzyskania?

Myślę, że w toaletach publicznych, z którymi zetknąłem się na terenie południo-
wo-wschodniej Ukrainy taki punkt wyjścia do interpretacji ma duże uzasadnienie. Mó-
wię, bowiem, o toaletach budowanych głównie w okresie Związku Radzieckiego. W
nowoczesnych budynkach, pasażach handlowych w Kijowie, zagospodarowanie prze-
strzeni toalety publicznej wzoruje się na zachodnioeuropejskich standardach.

Jednak należy zaznaczyć, że nie we wszystkich krajach, gdzie istniał komunizm,
toalety publiczne przybrały taki wygląd. Nie spotykamy ich standardowo u nas, ani na
terenie byłej Czechosłowacji, nie były typowe na obszarze NRD; spotykamy je za to w
sowieckiej Rosji i w Chińskiej Republice Ludowej.

Ukraińskie toalety zmuszają do zastanowienia się nad kulturowymi ramami
intymności i tożsamości, do postawienia pytania o stosunek do nagości, czystości i
brudu, postrzegania ciała w kulturze.

J. Łotman w cytowanej już pracy stwierdza, że to w kulturowym MY obowiązują
normy wstydu i honoru, co oznacza, że muszą one być zakorzenione w ramach propo-
nowanego przez daną kulturę systemu wartości i obejmują ludzi, którzy poruszają się w
tym, a nie innym systemie.

Czy więc pewien zaobserwowany na Ukrainie „bezwstyd” publicznych toalet,
całkowicie odsłoniętych dla ludzkich oczu, prawdziwie publicznych i równających defe-
kujące ciała, wynika z odmiennego traktowania ciała i intymności, wiąże się z odmien-
nym spojrzeniem tamtej kultury na obcość – swojskość, na wstyd? A jeśli wynika to z
kultury, to warto zapytać wreszcie: jaka to kultura?

Można powiedzieć, że kultury budowane na wstydzie to kultury aksjolo-
gicznie jednorodne, kultury bezpośredniego kontaktu, w których ‘być zawstydzonym’
oznacza doznanie czegoś na kształt akceptowanej społecznie, a więc ‘pozytywnej’ przy-
krości. ‘Nie mieć wstydu’ to odczuwać ‘negatywną’ społecznie przyjemność. Kultury
względem nich opozycyjne – heterogeniczne – są niejednorodne aksjologiczne.

   W nich być zawstydzonym oznacza doznawać niechcianej, negatywnej przykrości,
chociaż doznawanie tej przykrości może być też przez zewnętrzność waloryzowana po-
zytywnie (…) Nie mieć wstydu to lekceważyć normę i czerpać z tego faktu pozytywnie
lub negatywnie ocenianą przyjemność56 .

  53 Zob. koncepcja Benthamowskigo Panopticonu [w:] M. Foucault, Nadzorować i karać…, op.cit. s. 191-220.
   54 P. i R. Porter-Efronowie, Letting Go of Shame. Understanding how Shame Affects Your Life, cyt. [za:] A.Dodziuk, Wstydu
oszczędź i sobie, i innym, [w:] „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego”, nr 8 (91)/2004, s. 10.
  55 Zob. J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 165.
  56 E. Jaworski, Wstyd jako kategoria typologiczna. [w:] Wstyd w kulturze... op. cit., s. 46, tam też przypis z odesłaniem
bibliograficznym.

34         TEKSTY z ULICY. Zeszyt kulturoznawczy nr 8



Oczywiście, mocno upraszczając, można przypisać opozycyjnie ukraińskiej kul-
turze heterogeniczność (z racji różnorakich wpływów kulturowych, etnicznych, poczu-
cia „podwójnej tożsamości narodowej”), a polskiej - homogeniczność (większa etniczna
i kulturowa jednorodność). Na skali aksjologicznej jednorodności kultura polska odzna-
cza się większym jej nasyceniem. Toaleta rodem z Eupatorii nie miałaby tutaj racji bytu,
ale chyba nie dlatego, że posiadamy większą dbałość o higienę i czystość. Nie. Może
posiadamy większą potrzebę intymności w tak specyficznym miejscu i momencie? Czy
na pewno jest to ostateczne wyjaśnienie?

Jako „zantropologizowany” obserwator muszę przyznać, patrząc na Innego po-
przez konwencję zakorzenioną we własnej kulturze, że wewnątrz centrum, z którego
przyglądam się Innemu, jest miejsce na sedes. Każdy inny przedmiot wydaje się być
egzotyczny, akceptowany chwilowo, z racji warunków, miejsca, czasu. Czy w centrum
zbierającym konwencje ukraińskiej kultury jest miejsce na obetonowaną dziurę w rzę-
dzie kilku podobnych? Nie sądzę.

Wydaje się, że na Ukrainie defekujące ciało zostało poddane totalitaryzmowi,
komunistycznej indoktrynacji. Ukraińskie toalety publiczne jako rzeczywisty, materialny
ślad dawnej, sowieckiej rzeczywistości, pokazują fragment…niewidzialnej klatki, jaką na-
łożono tam na ciało, czy też raczej na człowieka, sprowadzonego, za sprawą prostych
urządzeń, tylko do Ciała. Wyalienowanego, pozbawionego wstydliwości, podatnego na
inwigilację, ingerencję, obserwację; ciała „odczłowieczonego”.

I tu znowu, już po raz ostatni, Kundera:
   Siedziała na muszli; nagła potrzeba opróżnienia wnętrzności była pragnieniem, by dojść
do ostatecznej granicy poniżenia, być w jak największym stopniu, być w pełni ciałem, tym
ciałem, o którym matka mówiła, że służy do trawienia i wydalania. Teresa wypróżniała
swe wnętrzności i ma w tym momencie uczucie nieskończonego smutku i samotności.
Nic nie jest nędzniejsze od jej nagiego ciała siedzącego na tym rozszerzonym zakończe-
niu rury kanalizacyjnej.
   Dusza jej utraciła ciekawość widza; nie ma w niej już złośliwości ani pychy; ukryła się
znów w głębiach ciała, na dnie wnętrzności, i z rozpaczą czeka, aby ktoś ją przywołał,
aby mogła wyjść na zewnątrz57 .

  57 M. Kundera, op. cit., s. 117
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MACIEJ KONIECZNY, TOMASZ ZAWADA

KARNAWAŁ ALBO „POMARAŃCZOWA REWOLUCJA”

                                                         Śmiech ma w sobie coś z rewolucji...
                                                                                    A. Hercen

21 listopada 2004 roku odbyła się na Ukrainie druga tura wyborów prezydenc-
kich. Zmierzyli się w niej kandydat obozu władzy Wiktor Janukowycz oraz lider opozycji
Wiktor Juszczenko. Wyniki sondaży typu exit pools wskazywały, że zwycięzcą zostanie
Juszczenko, lecz po paru dniach Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo jego
kontrkandydata. Zgodnie z  przewidywaniami opozycji stwierdzono wiele nadużyć na
korzyść Janukowycza.

Jeszcze w dniu wyborów na głównym placu Kijowa, Majdanie Nezależnosti „rozbi-
to namioty, w których liczono głosy na podstawie dowiezionych protokołów”1  Po ogłoszeniu
wyników (na placu codziennie odbywały się   wielotysięczne manifestacje), demonstranci
zapowiedzieli, że nie odejdą stamtąd, dopóki wybory nie zostaną powtórzone pod kon-
trolą międzynarodową.  Bardzo szybko na Placu Niepodległości  powstało miasteczko,
gdzie w kilkuset już namiotach mieszkali ludzie przybywający do stolicy z całego kraju.

Po kilkunastu dniach protestów, a także mediacji polityków z zagranicy władze
wyznaczyły termin powtórzenia drugiej  tury wyborów na 26 grudnia.

Zarówno rozmiary jak i charakter protestu ukraińskiej opozycji były dla wielu
zagranicznych oraz krajowych obserwatorów nie małym zaskoczeniem. Zwracały uwa-
gę przede wszystkim powszechność buntu i jego nie tylko całkowicie pokojowy, ale
wręcz ludyczny charakter. Poziom agresywnych zachowań wśród demonstrantów nie
tylko nie przewyższał przedrewolucyjnej normy, ale - o czym świadczą liczne świadec-
twa prasowe - został zaniżony do stopnia wyjątkowego, całkowicie obcego tego rodzaju
tłumnym zgromadzeniom i politycznym wydarzeniom :

   Ale to, że rewolucja nie wyzwoliła agresji, tylko życzliwość, solidarność i radość, zasko-
czyło nawet socjologów. W ciągu dziesięciu dni w kilkusettysięcznym tłumie nikt nikomu
nawet nie rozbił nosa. Choć alkoholu pije się tu prawie tyle co herbaty, na rozgrzewkę,
bo tylko pogoda nie sprzyja rewolucji.2

Pomimo ogromnej skali przedsięwzięcia, a także masowego charakteru niezli-
czonych imprez towarzyszących ukraińskiemu przewrotowi, odnotowano niezwykle mało
przypadków agresji i przemocy. Nawet wysoce konfrontacyjna taktyka obozu Wiktora
Janukowycza nie była w stanie zmienić tego stanu rzeczy. Kwiaty wpinane w tarcze uzbro-
jonych po zęby milicjantów, przyjacielskie poklepywanie po ramieniu, pomarańczowe
szaliki zakładane na szyję „mundurowych”, herbata podawana przybyszom z Doniecka –
wszystko to rozsadzało stereotyp rewolucyjnej przemiany, choć przynależało do co-
dziennych zachowań zrewoltowanych tłumów. O wyjątkowości „pomarańczowej re-
wolucji” zdecydował  jej wybitnie ludyczny charakter.

Dla polskiego świadka ukraińska rewolucja może stanowić odpowiednik pol-
skiego przewrotu sprzed lat piętnastu,  przywołując ogólny kontekst „Solidarności” i
   1 P. Kościński, Gra o wszystko, „Rzeczpospolita”, 22 listopada 2004, s.A3
  2 J. Wilczak, Nas nie podołaty,  „Polityka”, 2004/ 49 (2482)

TEKSTY z ULICY nr 8 Zeszyt kulturoznawczy
Katowice 2004; ISBN  83-87248-10-X
http://www.memetyka.us.edu.pl  ISSN 2081 – 397 X



ostatniej dekady PRL-u. Na tym jednak  tle (nie licząc takich inicjatyw, jak wrocławska
Pomarańczowa Alternatywa) charakter „pomarańczowej” rewolucji Juszczenki, skąd-
inąd mocno doświadczonego przez wrogów politycznych,  silnie kontrastuje z poważ-
nym charakterem walki polskich demokratów. Jawi się jako niezwykły współcześnie,
iście karnawałowy  rite de passage, spełniając niemal wszystkie wymogi strukturalne Bach-
tinowskiej koncepcji święta. Zarówno czas (rewolucyjny stan zawieszenia), jak miejsce
(plac, ulica) i ludzkie zachowania pozwalają postrzegać to niezwykłe, „pomarańczowe”
wydarzenie jako rodzaj karnawału.

W „Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu”
Michaił Bachtina pisze:

   Karnawał był (...) nie formą teatralno-widowiskową, a jak gdyby realną (chwilową) for-
mą samego życia; życia nie odgrywanego jedynie, ale przeżywanego niemal naprawdę (w
okresie karnawału). Można to sformułować inaczej: w karnawale gra samo życie, rozgry-
wając (...) drugą, swobodną formę swego urzeczywistnienia, swoje odrodzenie i odno-
wienie oparte na lepszych zasadach. Realna forma życia okazuje się jednocześnie także
jego formą idealną 3 .
Wskazuje na takie cechy karnawału, jak zanik, rozmycie się hierarchii społecz-

nych (odwrócenie porządku: góra – dół), familiarność kontaktów między jego (karnawa-
łu) uczestnikami, odwracanie i parodiowanie przyjętych w społeczeństwie wartości (świat
na opak), powszechność, profanacje, ambiwalencje znaczeń, mezalianse, nastawienie na
moment zmiany, sytuacje kryzysowe.4  Przyjrzyjmy się kolejno wymienionym karnawa-
łowym cechom w pomarańczowym „wydaniu” ukraińskiej rewolucji

Hierarchiczność
Społeczeństwo ukraińskie charakteryzuje silniejsze niż ma to miejsce w zachod-

nich demokracjach europejskich rozwarstwienie ekonomiczne. Pomimo to „pomarań-
czowa rewolucja” zdołała zbudować most nad przepaścią dzielącą bogatą mniejszość
społeczeństwa, z jego ubogą, bądź też bardzo ubogą większością. W czasie  „pomarań-
czowej rewolucji” zanikły niemal wszelkie bariery społeczne. W protestach uczestniczyli
zarówno emeryci, jak i studenci,  ledwo wiążący koniec z końcem, a także dobrze zara-
biający, których w zwykłym, to znaczy pozakarnawałowym, życiu dzieliły nieprzekra-
czalne bariery wieku, prestiżu i funkcji społecznych.5  Na ten czas ludzie zapomnieli o
swoim egoizmie, uwolnili się od ”prywatnej korzyści materialnej”.6

   Po jakimś czasie podchodzi inna staruszka i daje mi dwie hrywny: ”Proszę wziąć, to
wszystko, co teraz mogę dać” (...) Zaraz potem pod miasteczko podjeżdża ”wypasiony”
jeep, z którego wysiada chłopak i w milczeniu wypakowuje żywność i wodę. W ciągu
doby takich chłopców i zwykłych staruszek były setki. Przynoszą żywność i ubrania i
dziękują nam, że jesteśmy tu, w Kijowie, z nimi. Kijów żyje jednym wspólnym życiem...7

Powszechność
Powszechność „pomarańczowej rewolucji” objawiała się dwojako. Poprzez wi-

dowiskowe, liczące setki tysięcy uczestników zgromadzenia w większych miastach, ale
także poprzez wszechobecność symboliki i zachowań rewolucyjnych, które opanowały
wszystkie nieomal grupy społeczne oraz olbrzymi obszar sytuacji życiowych, także tych,
które pierwotnie pozostawały bez związku z działalnością polityczną.
  3 M. Bachtin. Twórczość Franciszka Rabelais’go a ludowa kultura średniowiecza i renesansu, przeł. A. .A. Goreniowie,  Kra-
ków, 1975, s.164
  4 St. Balbus, Propozycje metodologiczne M. Bachtina, w: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go...op. cit., s.15
  5 M. Bachtin, 1975, s.67
  6 Ibidem,  s. 372-373
  7 N. Baluk, Kijów jest nasz, „Rzeczpospolita”, 30 listopada 2004, s.A10 (przedruk z lwowskiego dziennika „Wysokij Zamok”)
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Protesty odbywały się wielu miastach, na ich czas zostało niejako zawieszone
„realne życie”. Ludzie, nawet czekając na swój pociąg w metrze, spontanicznie krzyczeli
„Juszczenko!”. Nawet kloszardzi noszą pomarańczowe barwy.8

   [We Lwowie] ulicami miasta jeździły kolumny samochodów na sygnałach, udekorowa-
ne pomarańczowymi i ukraińskimi flagami.9

   Kolor pomarańczowy jest wszędzie. Na wystawach sklepowych, latarniach, drzewach,
balonikach, flagach, a nawet na mundurach milicjantowi.10

   Tu śpią starsi, kobiety, dzieci, nawet pies owinięty w pomarańczowy kubraczek.11

Familiarność  w kontaktach międzyludzkich
Zażyłość między uczestnikami protestu  wiąże się z chwilową ahierarchicznością,

która wytwarza „szczególny rodzaj więzi, niemożliwej w zwykłym życiu”.12  Ten typ relacji nie
ograniczał się jedynie do samych demonstrujących. Bardzo przyjaźnie odnosili się również
do swoich przeciwników politycznych, którzy często zachowywali się prowokująco.

   [Zwolennicy Juszczenki] nawet gdy napotykają w centrum miasta zbłąkany autobus ze
zwolennikami Janukowycza, nic się nie dzieje: - Co wy tu robicie chłopaki? - krzyczą
ludzie.  - Pomyliliście drogę. Wracajcie do siebie. Zza szyb wyglądają wystraszone twa-
rze. Nagle do autokaru podbiega młoda dziewczyna: - Mam coś dla was! - krzyczy. Wyda-
je się, że chce wybić szybę, ale przykleja tylko na niej podobiznę Juszczenki(...). - I pamię-
tajcie - mówi przytykając nos do szyby : - Juszczenko prezydentem, Janukowycz impo-
tentem.
Ten sam schemat, acz w formie jeszcze wyrazistszej, zaobserwować można było

w jednej z telewizyjnych relacji: starsza, udekorowana na pomarańczowo demonstrant-
ka tłumaczyła z matczyną cierpliwością młodemu zwolennikowi Janukowycza, żeby po-
rzucił obóz władzy i przyłączył się do rewolucji, przez cały czas zwracając się do niego
„Synu!”.13

   Ludzie zagadują do siebie, żartują, co jakiś czas krzyczą:  -Juszczenko! Albo śpiewają
piosenki14 .

Ambiwalencje znaczeń
Ukraiński karnawał zawiera w sobie dwuznaczność. Jest jednocześnie upadkiem

starego i  narodzinami nowego porządku, jest zarówno śmiercią, jak i odrodzeniem.15

Kończyła się epoka Kuczmy i wspierających go oligarchów, w czasie protestów zrodziła
się nadzieja na demokratyczne rządy.

Zmień swoje życie, spójrz, za oknem zmienia się nasza przyszłość.16

Przemiana polityczna dokonująca się na ulicach ukraińskich miast, zaowocowała
nieokreślonością takich pojęć jak: władza, prawo, porządek. W związku z czym wiele
organów państwa formalnie wciąż podlegających odchodzącym władzom, wypowiedziało
swoje posłuszeństwo. Przykładowo, kijowska policja powołana do utrzymywania po-
rządku w mieście, w praktyce wypowiedziała posłuszeństwo centralnym władzom Ukra-
iny, aby tym samym spełniać dalej swoją powinność, tyle że w odniesieniu do nowego
rewolucyjnego porządku.
   8 P. Reszka, Nikt nie mówi: „Precz z milicją”, „Rzeczpospolita”, 25 listopada 2004, s. A8
  9 J. Matusz, Lwów w rękach opozycji, tamże
  10 A. Meller, Lwów się nie boi, „Rzeczpospolita”, 27-28 listopada 2004, s. A4
  11 J. Wilczak, Nas nie podołaty, op. cit.
  12 M. Bachtin, op.cit., s.68
  13 P. Reszka, Kijowska rewolucja, „Rzeczpospolita”, 24 listopada 2004, s.A4
  14 Tamże

  15 M. Bachtin, op. cit., s. 319.
  16 Fragment tekstu piosenki zespołu Okean Elzy
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Tymczasowe struktury
Opozycja bardzo szybko zaczęła się organizować. Począwszy od równoległego

liczenia głosów, poprzez wydawanie bezpłatnych posiłków, aż po tworzenie własnych
służb porządkowych. Bachtin pisze, że „tłum karnawałowy kłębiący się na placach i ulicach
nie jest po prostu tłumem. Jest ludową całością, ale całością zorganizowaną na swój sposób,
na ludowy sposób - niezależnie i na przekór wszelkim istniejącym  formom społeczno-ekono-
micznej i politycznej organizacji przemocy (...)”17 .

Tę cechę ukraińskich rewolucjonistów dostrzegają wszyscy obserwatorzy
wydarzeń:

Spodziewając się masowych fałszerstw, opozycja zorganizowała akcję kontroli głosowa-
nia z udziałem co najmniej 100 tys. ludzi w całym kraju. Na centralnym placu Kijowa -
Majdanie Nezałeżnosti - rozbito namioty, w których liczono głosy na podstawie dowie-
zionych protokołów, planowano wyświetlanie wyników głosowania na wielkim ekranie,
od godziny 20.18

   Przy wyłączonym mikrofonie i po zamknięciu sesji parlamentu w Radzie Najwyższej
prezydencką przysięgę na wierność Ukrainie złożył Wiktor Juszczenko.19

Samozwańczy prezydent został uznany w wielu miastach, szczególnie na zacho-
dzie kraju, gdzie cieszył się największym poparciem. Oddziały specjalne milicji z Droho-
bycza złożyły przysięgę na wierność Juszczence.

   Zwolennicy Wiktora Juszczenki z pomarańczowymi kokardami otoczyli wszystkie naj-
ważniejsze budynki w Kijowie. Pomarańczowa wstążka jest przepustką do bezpłatnego
przejazdu metrem. Gdy się ją nosi, można dostać za darmo herbatę i zupę.20

   Nawet ruch uliczny regulują ludzie w pomarańczowych kamizelkach.21

Elementy ludyczne
„Pomarańczowa rewolucja” dokonywała się w radosnej, jarmarcznej (pikniko-

wej?) atmosferze. Powszechny śmiech pomagał oswoić lęki. Ludzie odczuwali „w śmie-
chu właśnie zwycięstwo nad strachem”. 22

   Wieczorem na ulicach Kijowa odbyło się największe party w historii miasta. Strumienia
mi lało się Sowietskoje Igristoje, lokalna odmiana szampana. Wybuchały fajerwerki.23

   Ludzie bujają się w rytm „Razem nas bahato!”. Jak w narkotycznym transie, przytupu-
jąc, dzięki czemu jest im cieplej, wykrzykują „Juszczenko - tak! (ktoś dodaje „ Janukowycz
fuck!”) i tak jest co noc. Nieprzerwana dyskoteka w barwach pomarańczy.24

   Przed wejściem na pocztę z tłumu wyłania się ulepiona z plasteliny główka prezydenta
Kuczmy na patyku, owinięta pomarańczową wstążką.25

    Szanowni Rewolucjoniści! Proszę zamykać drzwi! - Napis na drzwiach jednej z kijow-
skich kawiarni. W miasteczku namiotowym na Placu Niepodległości obok tablicy ostrze-
żenie: „Nie wszyscy z pomarańczowymi wstążkami popierają Juszczenkę, każdy pijany
jest za Janukowyczem”26

O wyjątkowym zespoleniu aspektu politycznego ukraińskich wydarzeń z ich wy-
bitnie ludycznym charakterem zaświadcza najlepiej istotne współuczestnictwo gwiazd

   17 M. Bachtin, Twórczość..op. cit.,  s. 364
  18 P. Kościński, Gra o wszystko, „Rzeczpospolita”, 22 listopada 2004, s. A3.
  19 P. Kościński, Przysięga Juszczenki, tamże
  20 P. Reszka, Nikt nie mówi: „Precz z milicją”, ”Rzeczpospolita”, 25 listopada, s. A8
  21 N. Baluk, Kijów jest nasz, „Rzeczpospolita”, 30 listopada 2004, s.A10 (przedruk z lwowskiego dziennika Wysokij Zamok)
  22 M. Bachtin, op.cit., s 166
  23 M. Wojciechowski, Niech żyje sąd!, „Gazeta Wyborcza”, 3-4 grudnia 2004, s. 10

  24 M. Wojciechowski, Rap wolności, „Gazeta Wyborcza”, 6 grudnia, s. 10.
  25 T. Serwetnyk, Twórczość wyzwolona, „Rzeczpospolita”, 29 listopada 2004, s. A10.
  26 Tamże
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muzyki popularnej w „pomarańczowej rewolucji”. Na szczególną uwagę zasługują tutaj
dwa przypadki. Piosenka „Razom nas bohato”, która szybko stała się motywem prze-
wodnim wszystkich opozycyjnych imprez, oparta jest na tanecznym, hip hopowym ryt-
mie, skłaniającym raczej do zabawy niż refleksji, czy rewolucyjnej emfazy. Wystarczy
zestawić ten utwór z twórczością polskich opozycyjnych bardów lat osiemdziesiątych,
aby zdać sobie sprawę z odmiennego, ludycznego charakteru ukraińskiej rewolucji. Istot-
nym - chętnie relacjonowanym przez światowe media - momentem kijowskich wyda-
rzeń było pojawienie się na głównej, mieszczącej się na Majdanie Nezależnosti, scenie
rewolucyjnej piosenkarki Rusłany. Uroczyste udekorowanie niedawnej zwyciężczyni
Eurowizji kolorem pomarańczowym, przywodziło na myśl wybór królowej karnawału.

Plac jako centrum karnawału
Centrum wydarzeń był kijowski Plac Niepodległości. To tam znajdowała się try-

buna, z której przemawiał Juszczenko, to tam odbywały się koncerty zespołów popiera-
jących opozycję, to tam było miasteczko namiotowe.

   Plac stanowił ośrodek całej „nieoficjalności”, w świecie oficjalnego porządku i oficjalnej
ideologii korzystał jak gdyby z praw „eksterytorialności”, był zawsze „za ludem”.27

– stwierdza Bachtin w swych genialnych rozważaniach nad kulturową funkcją święta i
śmiechu. Tak działo się i podczas ukraińskiego „obrzędu przejścia”. Plac był za ludem, a
lud żył na placu. Lud, także w Bachtinowskim rozumieniu

   Zaczynamy żyć na placu. I od tego czasu tam żyję.28

   Spod parlamentu większość demonstrantów wróciła wieczorem na Plac Niepodległo-
ści, gdzie studenckie miasteczko liczyło już ponad 300 namiotów.29

Te kilkanaście przytoczonych tu fragmentów relacji korespondentów prasowych daje
niepełny, ale wyrazisty obraz „pomarańczowej rewolucji”.

Nosi ona znamiona karnawału, choć nie zawiera w sobie wszystkich jego wy-
znaczników. W relacjach ( a więc zapewne i w faktycznych zachowaniach rewolucjoni-
stów) brakuje eksponowania tematyki cielesnej; obrazów biesiadowania (publiczne je-
dzenie wiązało się jedynie z potrzebami fizjologicznymi, nie miało w sobie nic z karnawa-
łowego obżarstwa, sycenia i eksponowania Brzucha). Nie parodiowano też, zwyczajem
dawnych karnawałów, wartości społecznych. Nie był to bunt nihilistyczny; wprowadzo-
no  nowe wartości, przeciwstawiając je starym, aczkolwiek dokonywano profanacji, pa-
ląc kukły członków (niedawnego) establishmentu

Istniało wśród uczestników „pomarańczowej rewolucji” powszechne dość prze-
konanie o wyjątkowości chwili. Wyjątkowości nie tylko w wymiarze historycznym, w
tym, że daje ona początek nowym, zbudowanym na jej podobieństwo czasom, ale  także
w wymiarze sakralnym, w odczuwaniu,  że jest ona czymś wyjątkowym, to znaczy lep-
szym zarówno od tego co było, jak i od tego, czego się można spodziewać w przyszłości.
Czymś innym niż wszystko dotychczas.

Zadawane po wielokroć przez polskich dziennikarzy pytanie: „Czy nie boicie
się, że nowa władza was rozczaruje?” niemal zawsze spotykało się natomiast z nadspo-
dziewanie racjonalną odpowiedzią. Uczestnicy ukraińskiego przewrotu w większości zdają
sobie dobrze sprawę, że rzeczywistość (codzienność), która nastąpi po karnawale, sa-
mym karnawałem już nie będzie. Ale to nie umniejsza w nich poczucia autentycznego
przeżycia ŚWIĘTA.

27 M. Bachtin, op. cit., s. 240
  28 J. Cieplińska, „Gazeta Wyborcza”, 1 grudnia 2004, s. 8.
  29 P. Kościński, Przysięga Juszczenki, „Rzeczpospolita”, 24 listopada, s. A3
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ANNA MAJ

PALIMPSEST URBANISTYCZNO-KULTUROWY
O złożoności krymskiego miasta Kercz

Istnienie jest opalizacją pamięci1

WCHODZENIE DO BIBLIOTEKI

Charakter miasta zależy nie tylko od zamieszkujących je obecnie mieszkańców,
ale i od tych wszystkich, którzy kiedykolwiek w nim żyli. Zależy on więc pośrednio od
kontekstu geograficznego, historycznego, kulturowego i politycznego. I choć, jak za-
uważa Zygmunt Bauman, każda władza administracyjna dąży do monopolizacji kartogra-
fii, to jednak „monopol jest nie do utrzymania w mieście przypominającym palimpsest, gdzie
kolejne poziomy wydarzeń historycznych nakładają się na siebie; mieście, które wyłoniło się i
ciągle się wyłania na drodze wybiórczej asymilacji rozmaitych tradycji i równie wybiórczej
absorpcji kulturowych innowacji”2 . A przecież tylko nieliczne miasta nie posiadają głęb-
szych warstw – korzeni3 , większość miast świata (czy to dużych, czy to małych) jest
swoistym palimpsestem urbanistyczno-kulturowym, którego poszczególne warstwy od-
noszą się do kolejnych etapów dziejów miasta czy regionu. Oczywiście, najsłynniejszym
palimpsestem miejskim jest Rzym. Charakterystyczna jest pewna ciągłość „Nieśmiertel-
nego Miasta”: to wspólnota kulturowa jego mieszkańców wszystkich epok. Z punktu
widzenia antropologa znacznie ciekawszy jest jednak taki przykład palimpsestu, który
ukazuje złożoność kulturową miasta w sposób bezpośredni, poprzez kontrasty kolej-
nych warstw archeologicznych i duże zróżnicowanie doświadczeń architektoniczno-wi-
zualnych. Taki charakter mają tylko miasta leżące na styku kultur, na pograniczu cywiliza-
cji – a nie te, które jak Rzym, są ich centrami.

Z całą pewnością ów charakter pogranicza ma cały Półwysep Krymski, nigdzie
chyba jednak nie uwidacznia się on mocniej niż w Kerczu – mieście położonym najdalej na
wschód4 , tuż przy granicy z Rosją, a jednocześnie najbardziej oddalonym od pozostałych
miast półwyspu, co pozbawia miasto tak powszechnych na Krymie cech kurortu i tury-

    1 W. Kalaga: Pamięć ponowoczesna. [w:] Ponowoczesność  a tożsamość. Katowice 1997, s. 244-252.
    2 Z. Bauman: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 50.
    3 Mowa tu o miastach, które nie powstały samorzutnie, lecz  na bazie odgórnej dyrektywy i jeszcze nie zdążyły obrosnąć
historią czy też raczej ich architektura została od razu zaplanowana jako całość urbanistyczna (tzw. miasta idealne) i niewie-
le się zmieniła. Przykładem takiego miasta jest Mińsk, doszczętnie zbombardowany podczas II wojny światowej z rozkazu
Stalina (oficjalnie obarczono winą Niemców) i następnie przezeń odbudowany. Por. E. Mironowicz: Białoruś, Warszawa
1999, s. 136. oraz: Z. Szybieka: Historia Białorusi 1795-2000, przeł. H. Łaszkiewicz, Lublin 2002, s. 337. Podobny charakter
mają szachownicowe miasta Ameryki Południowej, jednak w nich nastąpiło już pewne zróżnicowanie architektoniczne
(np. rozwój nowoczesnych dzielnic, odbiegających charakterem od kolonialnego stylu – np. Santiago de Chile). Por. A.
Klinov: Miasto-Słońce [w:] „Czas Kultury”, nr 6/2002, Portrety miast, s. 66-71.
    4 Mowa o Krymie, nie o całej Ukrainie. Kercz leży na Półwyspie Kerczeńskim, będącym częścią Półwyspu Krymskiego i
rozdzielającym Morze Azowskie od Morza Czarnego. Miasto leży bezpośrednio nad Cieśniną Kerczeńską, która według  Wiel-
kiej Encyklopedii PWN jest „cieśniną Oceanu Atlantyckiego oddzielającą Europę od Azji”  Por. Wielka Encyklopedia PWN, t. 13,
Warszawa  2003, s. 469.
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stycznego sztafażu, a tym samym wpływa pośrednio na jego industrialny charakter. Stąd
antropologiczna podróż do owego miejsca bliższa jest odkrywaniu warstw „kulturowej
cebuli”, niż „dekoracji teatralnych” właściwych miastom turystycznym, o których obszer-
nie pisze Dean MacCannell5 . Odsłaniając poszczególne warstwy architektury tego miasta,
wkraczamy w sfery różnych kultur, które przenikały się tu i często walczyły o prymat.
Choć wpływy te niewątpliwie składają się na tożsamość miasta, trudno ocenić, w jak du-
żym stopniu determinują one poczucie tożsamości jego mieszkańców6. Przyjąć jednak moż-
na, że związek taki istnieje, przestrzeń miejska wszak określa charakter miasta, a wraz z
nim pewne cechy czy zachowania jego mieszkańców.

Każda z dominujących tu kultur pozostawiła po sobie mniej lub bardziej widocz-
ne ślady odciśnięte w krajobrazie. Metafora palimpsestu doskonale opisuje Kercz: za-
wiera w sobie historię kolejnych tekstów (tu: kultur), stanowiących kolejne warstwy
(często dosłownie: warstwy archeologiczne czy architektoniczne), wymazywanych po
pewnym czasie w celu naniesienia nań innych tekstów. Owo wymazywanie i nakładanie
kolejnych warstw - w historii miasta oznaczające zmiany cywilizacji, przesunięcia domi-
nant kulturowych czy panujących religii – jest charakterystyczne dla palimpsestu, stano-
wi o jego istocie. Palimpsest to właśnie zsumaryzowane wszystkie warstwy tekstowe.
Ale nowo powstała struktura nie jest prostą sumą elementów składowych, lecz czymś
więcej, tworem znaczącym dzięki przypadkowo powstałym powiązaniom pomiędzy pa-
radoksalnie sąsiadującymi ze sobą tekstami. Palimpsest jest więc systemem skompliko-
wanych relacji pomiędzy jego składowymi. Jest nowym tekstem, tekstem o charakterze
nadrzędnym (pantekstem).

Myślenie o historii i mieście, zwłaszcza tym o charakterze palimpsestu, wiąże się
nieodłącznie z problematyką pamięci. Jak zauważa Wojciech Kalaga, istnieją dwa główne
pojęcia pamięci. Pierwsze odnosi się do rozumienia pamięci jako archiwum, w którym
gromadzi się wiedzę, teksty czy po prostu dane. Drugie – ponowoczesne – odnosi się do
rozumienia pamięci jako wirtualności. Pamięć traktowana jako archiwum może być tak-
że rozumiana na dwa sposoby: jako figura odciśnięcia i jako metafora sztucznej inteligen-
cji. „W <Teajtecie> Platona Sokrates mówi o tabliczce z wosku, będącej darem Mnemozyne,
którą każdy z nas nosi w duszy. Kiedykolwiek coś poznajemy, słyszymy lub widzimy, odciskają
się nasze postrzeżenia na tej tabliczce jak pieczęcie”7 .

Oczywiście, myśląc o mieście, będziemy się zastanawiać nad metaforą odcisku –
pieczęci historii i tworzących ją ludzi. Z drugiej strony miasto może być pojmowane jako
swoiste archiwum śladów – jako magazyn danych, jako swoista machina czasów – ma-
szyna gromadząca dane. W tym ujęciu miasto jest po prostu specyficznym, skompliko-
wanym i zarazem najstarszym nośnikiem danych8 . Jednakże ponowoczesne pojmowa-
nie pamięci można także zastosować do analizy struktury miasta-palimpsestu.

   Pamięci w sensie ogólnym – tego, co Bergson nazywa czystym pamiętaniem (pure
recollection) – nie można rozumieć w kategoriach psychologicznych lub mentalistycz-
nych. Nie jest ona usytuowana w żadnym konkretnym mózgu, w żadnym konkretnym

   5 Por. D. MacCannell: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002,
passim.
  6 Trudności te związane są ze zbyt krótkim pobytem w Kerczu, uniemożliwiającym przeprowadzenie rzetelnych badań
poczucia tożsamości mieszkańców.
   7 Kalaga, op. cit., s. 244.
  8 Oczywiście, nie neguję roli tabliczek glinianych, pisma i ziguratów w komunikowaniu informacji o kulturze.  Mam tu
jednak na myśli kompleksowe dane o cywilizacji; może precyzyjniejsze byłoby określenie miasta jako specyficznej bazy
danych, która jest zarazem nośnikiem (co wydaje się raczej paradoksalnie w tym kontekście przywoływać tezę McLuhana,
„medium is the message”).
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umyśle. Jej istnienie jest istnieniem wirtualnym i obejmuje to, co nazywa się ‘przeszło-
ścią ogólną’. Ta ogólna przeszłość nie odnosi się do żadnego szczególnego momentu w
przeszłości, obejmuje raczej wszystkie możliwe momenty, które już minęły, a w istocie
też wszystkie te, które będą (...) Teraźniejszość i przeszłość nie są powiązane porząd-
kiem następstwa, nie są dwoma momentami następującymi po sobie; one współistnieją
w sposób jednoczesny”9 .
Tak więc pamiętanie rozumiane jako wirtualność jest w istocie pamiętaniem

palimpsestu jaki tworzymy poprzez akt percepcji. Doświadczamy różnych porządków
jednocześnie, wkraczamy – jak mówi Kalaga – w totalność tej wirtualności. A postrze-
ganie  tekstu w tym kontekście ujawnia swój chaotyczny charakter. Oko błądzi. Błądzi
też myśl. Wspominanie jest chodzeniem po labiryncie oglądanym z ptasiej perspektywy.
Jest błądzeniem mimo mapy (zagubieniem tego, który trzyma mapę w ręku). W jakimś
sensie jest więc równie paradoksalne, jak sam palimpsest.

Nie można jednak zapominać, że doświadczanie miejskiej przestrzeni nie jest
doświadczaniem wirtualności, a konkretu. W istocie, choć możemy pojmować pamięć i
percepcję na wspomniane wyżej dwa sposoby – pamięć związana z miastem wymaga
pewnego doprecyzowania. Otóż charakter przestrzeni miejskiej postrzegany jest za-
zwyczaj (nawet, gdy mówimy o palimpseście urbanistyczno-kulturowym) raczej jako
archiwum. Chodząc po mieście można doświadczyć obecności różnych znaków i śla-
dów przeszłości oraz współczesności, naturalna jednak dla człowieka skłonność do kla-
syfikacji obiektów sprawia, że zamiast palimpsestu objawia mu się mozaika danych zgro-
madzonych w mieście-magazynie. Ernst Gombrich analizując postrzeganie nieznanych
kształtów, dochodzi do wniosku, że człowiek stara się je przypisać do określonych kate-
gorii, nadaje im cechy znanych mu przedmiotów czy form, często przy tym zmieniając
kształt pierwotny. „Ani w myśli, ani w postrzeganiu nie uczymy się uogólniać. Przeciwnie,
uczymy się artykułować i klasyfikować nasze wrażenia i wyobrażenia i w ten sposób porząd-
kować niezróżnicowany chaos”10 .

Podobnie dzieje się z postrzeganiem miasta: zaczynamy od kategoryzacji i klasyfika-
cji elementów, od „ustawiania teczek na właściwych półkach” i szeregowania danych. Do-
piero ich suma (cały magazyn czy biblioteka) staje się w naszej świadomości palimpsestem.
Palimpsest wymaga bowiem spojrzenia z pewnej odległości. Jego obraz tworzy się po wyj-
ściu z miasta. Rozumienie miasta-palimpsestu przychodzi po opuszczeniu go. Tak bowiem,
jak dla pamięci zapominanie, tak dla palimpsestu konieczne jest wymazywanie tekstów. Ro-
zumienie miejsc wymazania jest aktem wtórnym. Najpierw postrzegamy miejsca wypełnio-
ne tekstem, następnie – miejsca, z których tekst zniknął. Dopiero, gdy zrozumiemy, że po-
strzegane miejsce-tekst jest jednocześnie wirtualnym miejscem-wymazaniem tekstu, do-
chodzimy do pełnej percepcji palimpsestu. Można ją porównać do globalnej pamięci o biblio-
tece; pamięci, w której zawierają się również wypożyczone i zniszczone książki.

Palimpsest miejski jest szczególnie skomplikowanym obiektem doświadczenia.
Analogicznie do pokazanej powyżej kolejności aktów percepcji, proponuję podobną ko-
lejność analizy obrazu miasta. Pamiętając o tym, że: „wchodząc do archiwum, poruszamy
się ścieżkami wytyczonymi przez katalog, w przestrzeni uporządkowanej, a nawet jeśli cha-
otycznej tu i ówdzie, to i tak ogólnie zhierarchizowanej”, natomiast „wejście w wirtualność
rzuca nas od razu w paradoks zderzenia globalności ze szczegółem: jednoczesnego współist-
nienia i współzawierania się w tym samym doświadczeniu konkretu i totalności”11 , pragnę
zanalizować kolejne warstwy palimpsestu urbanistyczno-kulturowego, jakim jest Kercz.

     9 Kalaga, op. cit. 246-247.
   10 E. Gombrich: Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego. Przeł. J. Zarański,  Warszawa 1981, s. 104.
    11 Oba cytaty: Kalaga, op. cit., s. 247.
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Rozpocznę zatem od przechadzania się wśród „alejek magazynu”, by  dopiero w fazie
końcowej (tj. po opisaniu wszystkich warstw czy półek) przejść do opisu „wirtualnego”
obrazu miasta (tj. do poziomu palimpsestu).

PÓŁKA PIERWSZA: BESTSELLERY
Dworzec autobusowy w Kerczu jest specyficzny. A jest to specyfika charakterystyczna

dla całego tego miasta zagubionego na rubieżach półwyspu, ostatniego miasta Europy12 , za
którym jest już tylko Rosja. Historia miasta jest dosyć skomplikowana, nie omijały go bowiem
wojska różnych imperiów, walczących o ten borderland – kraj graniczny na przestrzeni wieków.
I choć dziś jest to miasto peryferyjne, leżące na uboczu od głównych szlaków Ukrainy, to
jego wygląd wciąż świadczy o bogatej historii i zróżnicowanych doświadczeniach kulturowych.

Kerczeński dworzec autobusowy potwierdza to bogactwo swą formą. Zapewne
nie istnieje druga tego typu aranżacja przestrzeni na świecie, właśnie dzięki specyficznym
uwarunkowaniom geograficznym i historyczno-politycznym tego miasta. Na środku
dworca znajduje się rondo, dookoła stoją autobusy i minibusy – i fakt ten nie odbiega od
„dworcowej” normy. Jednakże o surrealistycznej atmosferze tego miejsca decyduje fakt,
iż na środku ronda wznosi się kurhan scytyjski13 . Oczywiście owo paradoksalne
współistnienie każe pamiętać nie tylko o obecności Scytów na tych terenach czy o wysokim
poziomie rosyjskiej archeologii w XIX wieku, ale i o patologiach planistycznych w ZSRR14 .
Urbanista, który zdecydował się na takie umiejscowienie dworca autobusowego musiał
bowiem rozumieć ideologię imperium oraz prezentować brak poważania dla zabytków
i grobowców, lub też braki w wykształceniu15 . A może wszystkie jego wybory
zdeterminowane były w jakimś stopniu ideologią?

Innym przykładem chaotycznej polityki urbanistycznej minionego ustroju jest
położone w sąsiedztwie dworca osiedle bloków. Na jego terenie wznosiła się niegdyś
największa atrakcja turystyczna Kerczu: świątynia Demeter, z unikalnymi na skalę światową
freskami antycznymi. Dziś turysta może zwiedzić tam co najwyżej miejsce po świątyni,
choć i jego można się tylko domyślać. W związku z planowanym w tej dzielnicy osiedlem
mieszkaniowym, „przeniesiono” antyczną świątynię, niszcząc przy tym większość cennych
fresków. Współczesne kopie ocalałych pozostałości (wywiezionych do Petersburskiego
Ermitażu) można jednak podziwiać w specjalnie na ten cel przeznaczonym muzeum,
mieszczącym się w centrum miasta. Odbudowano także świątynię... z betonu. Owo
muzeum kopii i kopia świątyni zostały ponadto wkomponowane w gigantyczne XVIII-
wieczne włoskie schody reprezentacyjne. Baudrillardowska16  teza o simulacrum została
wcielona tu w stu procentach: kopia zastąpiła już rzeczywistość, zniknęła potrzeba
referencyjności, zniknęły też jakiekolwiek możliwe odniesienia do oryginału. Jednakże
ten postmodernistyczny sztafaż jest przypadkowy: odzwierciedla raczej specyficzne
miejscowe podejście do archeologii, niż ponowoczesny rys tutejszej kultury.
  12 Można je tak nazwać nie tylko ze względu na położenie geograficzne (por. przyp. 4), ale i ze względu na historię:
miasto (kolonię Pantikapajon, późniejszy Kercz) założyli starożytni Grecy w okresie Wielkiej Kolonizacji.
  13 Mowa o Kurhanie Melek-Czesmienskim, pochodzącym z IV w. pne., a odkrytym w poł. XIX w. Kurhan obrabowano już
w czasach antycznych, jednakże zachowały się sarkofagi z pochówkiem oraz kilka glinianych naczyń.
  14 Samo okrążenie kurhanu rondem można zresztą interpretować przeciwstawnie: jako chęć zdominowania przeszłości
przez nowy ustrój (uwięzienie potomków Scytów przez okrążenie ich grobowców lub przez zdegradowanie ich do rangi
kwietnika, ornamentu pośrodku ronda) lub jako chęć wyniesienia przeszłości do rangi symbolu wielkości późniejszego
ustroju (wielkość ZSRR jako kontynuacja wielkości Scytów).
  15 Takie usytuowanie dworca konotuje wszak utrudnione przejście do kurhanu, potencjalną kolizyjność, zgubny wpływ
spalin i ciągłych wibracji na budowlę. Dziś trudno stwierdzić, na ile takie decyzje były zamierzoną dewastacją kurhanu, a na
ile kwestią przypadku.
  16 Por. J. Baudrillard: Precesja symulakrów. [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz, Kraków 1997, 175-189.
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Kolejnym poszukiwaniem kulis teatralnych (w rozumieniu MacCannella)17

można nazwać podróż ku zlokalizowanemu na rubieżach miasta Carskiemu
Kurhanowi. Komunikacja miejska nie dociera w te rejony. Od ostatniego przystanku
autobusowego należy przebrnąć kilka kilometrów przez pola, na horyzoncie których
nie widać żadnego wzniesienia, tylko linię wysokiego napięcia. Jedyna powszechnie
znana pobliska atrakcja turystyczna to oddalone o kilka kilometrów kamieniołomy,
zamienione w muzeum martyrologiczne. Wielkie sylwetki radzieckich żołnierzy,
wykute u wejścia do podziemi, jak i obfitość wycieczek szkolnych nie pozostawiają
cienia wątpliwości, że należy zwiedzić to miejsce. A Carski Kurhan, o którym prawie
nikt z miejscowej ludności nie słyszał? Mieści się pośród bezkresnego pola, dokładnie
pod jednym ze wspomnianych słupów wysokiego napięcia. Z zewnątrz jest duży i
symetryczny, jednak wewnętrzna część kopuły rodzi klaustrofobiczny lęk u
zwiedzających z powodu rozmiarów i ciemności panujących w grobowcu. Regularny
rysunek kamieni, rzeźbione stele i sarkofagi. Dostojeństwo prostoty formy
starożytnego grobu. Jest to świetnie zachowany przykład kurhanu – pochówku
charakterystycznego dla tej części półwyspu. Kercz jest otoczony przez ponad sto
podobnych wzgórz (Juz-Oba, czyli po tatarsku Sto Wzgórz18 ), skrywających we
wnętrzach jeszcze wiele nie odkrytych kurhanów i tajemnic. Z uwagi na ogromną
powierzchnię tutejszych zabytków archeologicznych, wiele z nich nie było nigdy
badanych przez archeologów. Olbrzymia większość z nich uległa zresztą rabusiom
różnych epok, a część została wysadzona w powietrze (np. przez takich „odkrywców”
jak generał Rozenberg)19  lub zrównana z ziemią podczas budowy masztu telewizyjnego
w połowie XX wieku.

PÓŁKA DRUGA: ENCYKLOPEDIA
Wzgórze Mitrydatesa - mityczne miejsce śmierci króla - mogłoby się także okazać

rajem dla archeologów, gdyby zostało gruntownie przebadane. Choć prace archeologiczne
trwają, przypominają raczej plac budowy, niż wykopaliska. W ruinach Pantikapajonu łatwiej
spotkać traktor, niż archeologów. Zresztą tutejsze wykopaliska, rozpoczęte już na
początku XIX wieku, zaowocowały wprawdzie cennymi odkryciami, jednakże przede
wszystkim wywołały grabież na niespotykaną dotąd skalę, zwaną często „krymską
gorączką złota”, porównywalną z brytyjską grabieżą skarbów Egiptu. Część tutejszych
znalezisk z tego okresu, przewieziona do miejscowego muzeum zaginęła podczas II wojny
światowej lub ocalała w muzeach  Petersburga, Berlina i Londynu.

Wzgórze Mitrydatesa (skąd ponoć w pogodne dni można podziwiać tereny całego
Królestwa Bosporańskiego, co miał też czynić słynny Mitrydates), na którym spodziewano
się odnaleźć kurhan władcy wraz z jego legendarnym złotym posągiem lub jego złotym
tronem, jest centralnym punktem miasta i przedstawia dziś równie eklektyczny widok,
co cały Krym. Oczywiście jest to eklektyzm dziejowy, związany z różnymi kolejami losu
  17 Ten termin Ervinga Goffmana zmodyfikował nieco MacCannell, traktując kulisy nie tylko jako zwykłą przestrzeń
potencjalnej interakcji zmieniającą się czasem w scenę, ale także wiążąc ją ściśle z próbami dotarcia turysty do prawdy o
zwiedzanym miejscu. Jednak już Goffman zakładał, iż obecność aktorów nie jest tu konieczna, kulisy i scena zachowują
bowiem „atmosferę” miejsca specyficznej interakcji, zmieniając swą funkcję w zależności od sytuacji komunikacyjnej (tj.
ta sama przestrzeń może być sceną lub kulisami w różnych sytuacjach). Por. E. Goffman: Człowiek w teatrze życia codziennego,
przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1981, s. 177-180; MacCannell, op. cit., passim.
   18 Pochodzą one z lat 360-330 pne., okresu największej prosperity Królestwa Bosporańskiego.
   19 V. Zinko: A Walk Through The Ancient Kerch. Translation N. Novikova, Kerch 1999, s. 51. Przy próbie otwarcia kurhanu
w 1820 r. gen. Rozenberg posłużył się prochem wsypanym do otworu w kurhanie. Nie zdołał go jednak ani odkryć, ani do
końca zniszczyć. Kilka innych kurhanów wysadzono w powietrze w 1870 r. w celu przygotowania płaskiego pola przed
fortecą. Przy budowie masztu TV w poł. XX w. również nie oszczędzono kurhanów, kontynuując niejako tradycję destrukcji.
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całego miasta i półwyspu. Tutaj jednak wszystkie te zróżnicowane wiekowo i kulturowo
elementy współistnieją na tak małym obszarze, że porażają podróżnika. Nie da się wszak
nie dostrzec panującej tu polimorficzności przestrzeni. Chaos jest wszechobecny. Wzgórze
to można podsumować następująco: „Kercz w pigułce”. To rodzaj encyklopedii miasta
czy raczej przeglądu miejskiej historii, ze względu na ograniczony teren przypominającej
raczej Riders’ Digest, niż prawdziwą kronikę historyczną.

Owa mozaika kulturowa niewysokiego (94m) Wzgórza Mitrydatesa prezentuje się
następująco: u podnóża – XIX-wieczny teatr Puszkina, komunistyczny plac defilad z pomnikiem
Lenina (pod którym przesiadują dziś miejscowi hipisi) i wczesnochrześcijańska cerkiew w
stylu bizantyjskim z VIII/ IX wieku; na stoku – włoskie XVIII-wieczne schody reprezentacyjne
(400 stopni), betonowa „Świątynia Demeter”(zawierająca freski-falsyfikaty, przedstawiające
Demeter, Hermesa, Plutona i Kalipso), domki biedoty z XIX wieku, w ścianach których
można odnaleźć niejednokrotnie elementy greckiej kolumny czy architrawu; na szczycie –
obelisk ku czci żołnierzy poległych w II wojnie światowej (postawiony na miejscu świątyni
Apollona), XIX-wieczna latarnia morska, częściowo tylko odkopana starożytna metropolia
grecka – Pantikapajon oraz ruiny bunkrów z ostatniej wojny.

Tak wyglądające wzgórze Mitrydatesa jest rodzajem katalogu wspaniałości miasta,
rodzajem encyklopedii zawierającej wszystkie (lub prawie wszystkie) hasła potrzebne
do zrozumienia tego palimpsestu urbanistyczno-kulturowego, jakim jest Kercz. I choć
można postrzegać samo wzgórze jako rodzaj mozaiki, to różny wiek jej elementów i
zacieranie się granic poszczególnych warstw dziejów miasta świadczą raczej na korzyść
formy palimpsestu. Można także traktować to miejsce jako naturalnie utworzony park
atrakcji, rodzaj kulturowych puzzli. Ale wszak jest to wzgórze królujące nad miastem
leżącym nad Morzem Gościnnym (Pontos Euxeinos), jak nazywali Morze Czarne antyczni
Grecy. Czyż takie miasto może być monokulturowe i posiadać prostą historię?

PÓŁKA TRZECIA: MITOLOGIA I ARCHEOLOGIA
Pierwsze ślady osadnictwa na Półwyspie Krymskim datują się od epoki średniego

brązu. Pierwsze trzy osady w pobliżu Kerczu zbudowano w XV-XIV w. pne. Możliwe, że
to właśnie z nich pochodzą niektóre nie-greckie przedmioty znalezione przez archeologów
na terenie o wiele późniejszych greckich miast: Pantikapajonu, Mirmekionu, Nimfeum i
Tiritaki20 .

Juz-Oba, Sto Wzgórz, otaczające Kercz, kryjące sto lub więcej tajemnic, to miejsce
odnalezienia słynnego złota Bosforu Kimeryjskiego21  (dziś zwanego Cieśniną Kerczeńską)
i wielu innych skarbów pochodzących z kurhanów. Jednak kryje ono jeszcze inną zagadkę,
o wiele starszą od kurhanów. Pasmo Stu Wzgórz połączone jest bowiem z wybrzeżami
Morza Azowskiego i Czarnego jeszcze innym cudem starożytnej sztuki architektonicznej,
pochodzącym jeszcze z okresu, kiedy to opisane przez Herodota walki Scytów i
Kimeryjczyków22  spowodowały olbrzymie przemiany przekroju demograficznego
ludności półwyspu. Napierające od stepów plemiona Scytów spowodowały wysiedlenie
dotychczasowej ludności - Kimeryjczyków i ich ucieczkę do Azji Mniejszej. Wtedy to

   20 Na temat Wielkiej Kolonizacji Greckiej terenów nad Morzem Czarnym zob.: N.G.L. Hammond: Dzieje Grecji,
przeł. A. Świderkówna, Warszawa 1994, s. 155; oraz: B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków, t. 1., Warszawa
1988, s. 158-188.
  21 Por. �.�. �������	�: ������ ������	. Passim. Artykuł dostępny na www.kerch.com.ua.
  22 W zależności od źródła nazywa się ten lud Kimmerami, Kimmeriami czy też Kimmeryjczykami (Kimeryjczykami) od
greckiego: Kimmerioi. Por. Np. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa  2003, t. 13, s.518.
  23 
.
. �������	-�������: 
�	������ ������ ������� �����	. s. 1-2. Cykl artykułów nt. historii Kerczu, dostępny
na www.kerch.com.ua
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zbudowano ogromny pas umocnień, który zwany jest dziś Wałem Tiritackim23 . Pytaniem
bez odpowiedzi pozostaje kwestia czy zbudowali go Kimeryjczycy przeciw Scytom, czy
też Scytowie przeciw powracającym z wygnania Kimeryjczykom.

Kimeryjczycy to lud, o którym niewiele dziś wiadomo. Już według Herodota czy
Homera jest to plemię na wpół mityczne. W Odysei pojawia się ustęp, mówiący o nich,
że mieszkają na granicy świata żywych, nad brzegiem opływającego ziemię Okeanu.
Dalej już tylko znajdował się Tartar. „Tam dotarłszy do samych oceanów krańcy, widzim kraj
– kimerejscy siedzą w nim mieszkańcy, którzy w mgle i ciemnicy brodzą ustawicznéj, nigdy
bowiem nie spojrzy na nich Helios śliczny, ani kiedy na niebo ugwieźdzone wkracza, ani kiedy
ku ziemi ze szczytów się stacza. Zawsze też lud ten nędzny w grubej nocy brodzi24”. Jak mało
obiektywny jest ten fragment pełen uprzedzeń i stereotypów, nie trzeba chyba dodawać.
Nastąpiło tu pomieszanie wschodnich krańców cywilizacji z północnymi (może Syberią
lub Laponią), na co wskazywałyby słowa dotyczące braku słońca i nocy polarnej. Również
współczesny klimat Krymu zdaje się przeczyć tym słowom, jednakże w tym przypadku
problem może być bardziej skomplikowany25 .

Nieco więcej wiemy o Scytach26 , choć i oni stali się legendą. Ryszard Kapuściński,
po lekturze Herodota pisze o nich tak:

   Trudno jest zdefiniować Scytów. Pojawili się nie wiadomo skąd, istnieli przez tysiąc lat i
potem zniknęli nie wiadomo gdzie, pozostawiając po sobie piękne wyroby z metalu i
kurhany, w których grzebali swoich zmarłych. (...) Scytowie byli też budzącym grozę
mitem. Określano nimi ludy obce i tajemnicze, dzikie i okrutne, które mogą w każdej
chwili napaść, ograbić, porwać lub zasiekać.27

Grecy jak widać uważali ich za barbarzyńców i poważali ich siłę, z czasem jednak
procesy asymilacyjne sprawiły, że obie społeczności wymieszały się28 . Dziś wiemy o
Scytach niewiele więcej od Herodota29 . Był to lud o pochodzeniu irańskim, którego
wędrówki objęły olbrzymi obszar Eurazji, od Mongolii, po Azję Mniejszą i Polskę. Byli
koczownikami, zajmującymi się wypasem bydła i koni. Zasłynęli jednakże głównie jako
świetni wojownicy. Zwłaszcza ich konnica i łucznicy budzili zgrozę. O ich potędze może
świadczyć fakt, że pokonali wojska perskie Dariusza I30 . Dzięki silnej armii wyparli wiele
ludów z różnych terytoriów, w tym właśnie Kimeryjczyków z Krymu. Działo się to na
przełomie VIII i VII w. pne. Prawdopodobnie podbita przez nich ludność nie różniła się
   24 Homer: Odyseja, Dzieła t. II, przeł. L. Siemieński, Warszawa 1990, pieśń XI, w. 13-19, s. 162., por. też: Pieśń
XX, w. 63-64., s. 308.
  25 Podobnie Herodot pisząc o tym samym rejonie geograficznym (opanowanym przez Scytów), wspomina o śnieżycach i
mroźnym klimacie, które wyniszczyły wojska Dariusza I. Prawdopodobnie w omawianej epoce doszło do ochłodzenia
klimatu w tym rejonie. Por. Bravo, Wipszycka, op. cit., s. 177-179; oraz: D. Sacks: Encyklopedia świata starożytnych Greków,
przeł. D. Mickiewicz-Morawska, Warszawa 2001, s. 102. Z opisami tymi koresponduje fakt, iż Bosfor Kimeryjski czasem
zamarzał.
  26 �. �. ������: ������� ������, �������	 1997, passim; Herodot: Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2003, s. 229-272.
  27 R. Kapuściński: Podróże z Herodotem. Wyd. Znak, Kraków 2004, s. 133-4.
  28 Bravo i Wipszycka piszą o tym tak: „W V wieku obserwować możemy penetrację elementów miejscowych do miast
greckich i powstanie tworów państwowych o mieszanym charakterze na Krymie i nad cieśninami wiodącymi do Morza
Azowskiego”. Bravo, Wipszycka, op. cit, s. 179.
  29 Herodot opisuje nie tylko pochodzenie, ale i zwyczaje Scytów. Ciekawe zwłaszcza są opisy zwyczajów funeralnych, z
których tylko część potwierdzają znaleziska archeologiczne (brak np. potwierdzenia tworzenia z trupów koni i ludzi po
śmierci królów scytyjskich wielkich „rzeźb - instalacji” o kształcie obręczy), innych z kolei nie da się dziś zweryfikować
(np. zwyczaju picia krwi wroga podczas bitwy). Por. Herodot, op. cit., s. 248-252.
  30 Piszą o tym Herodot i Kapuściński. Herodot: op. cit., s. 229-272; Kapuściński: op. cit., s. 131-139. Ten bardzo ciekawy
przypadek haniebnej według Greków techniki wojennej można uznać za jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, wojnę
starożytności wygraną za pomocą partyzantki. Kapuściński czyni przy tym porównanie armii Dariusza I błądzącej w śniegu
do armii Napoleona, która czyniła to samo 24 wieki później. Por. Kapuściński, op. cit. s. 134.
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od nich zbytnio pod względem kulturowym i językowym. Być może część Kimeryjczyków
nadal współżyła z najeźdźcami na zajętych przez przybyszów ziemiach, tworząc wspólną
kulturę31 . Część Scytów bowiem przestawiła się wtedy z koczownictwa na osiadły tryb
życia. Zajęli się nie tylko hodowlą bydła i koni, ale i uprawą zbóż oraz handlem z
osiedlającymi się tutaj (za pozwoleniem cesarza Scytów) Grekami. Scytyjskie pochówki
w formie kurhanów świadczą o wielkim bogactwie arystokracji oraz jednocześnie o
wysokim poziomie rzemiosła artystycznego. Zwłaszcza broń i wyroby złotnicze
przedstawiają wysoką wartość32 . W sztuce scytyjskiej częstym motywem jest walka ludzi
lub człowieka z drapieżnikiem, jak również przedstawienia zwierzęce – konie, pantery,
jelenie, kozice, wilki, sfinksy, ptaki i ryby. O bogactwie pochówków może świadczyć
choćby znalezione w Ulskim Kurhanie stado koni (ponad 400 zwierząt)33 , złożone w
ofierze pośmiertnej wraz ze zmarłym do grobowca. Zresztą chowanie ze znamienitym
zmarłym kilku ludzi (służących czy niewolników) oraz koni było zwyczajem
charakterystycznym właśnie dla Scytów. Grecy nie stosowali krwawych ofiar w swoich
kurhanach. Rozkwit bogactwa Scytów Krymskich, a zwłaszcza Bosporańskich datuje się
na IV i III w. pne. Ich losy ściśle wiązały się z losami Królestwa Bosporańskiego. Obopólne
oddziaływanie kultury antycznej i kultury Scytów widać też na wyrobach rzemiosła
artystycznego z tego okresu. Ubrania ozdabiane złotymi blaszkami czy sztuka złotnicza
są tego przykładem. Prawdopodobnie od Scytów pochodzi właśnie owo wielkie
umiłowanie złota, jakie cechowało obywateli Bosporu. Grecy z kolei zawdzięczają Scytom
samą obecność greckich faktorii na Krymie i rozkwit handlu zbożem (duża jego część
pochodziła nie z samych kolonii, ale ze stepów, którymi władali Scytowie)34 .

Początki swego istnienia Kercz zawdzięcza jednak Grekom. Pochodzenie
Pantikapajonu legenda łączy z osobą Aeta, syna brata samej Medei, a więc pośrednio z
greckim mitem o wyprawie po złote runo. Już więc od zarania tej najstarszej nad Bosforem
greckiej kolonii, na założenie której zezwolił greckim żeglarzom ponoć sam cesarz scytyjski
Agaet35 , wiązano to miejsce z wielkim bogactwem i nieprzebranymi złotymi skarbami
(czy za sprawą Scytów i ich wyrobów – tego nie wiemy na pewno). Zresztą dogodne
usytuowanie miasta na szlaku handlowym mileckich kupców dawało szanse na rychłe
wzbogacenie się faktorii. Samą nazwę Pantikapajon (a także Tiritaka) prawdopodobnie
również zawdzięcza Scytom (lub jeszcze Kimeryjczykom), nie pochodzi ona bowiem z
języka greckiego. Pantikapajon przyjął nazwę od płynącej w pobliżu rzeki Pantikap.

 I choć grecka Wielka Kolonizacja w rejonie Bosforu Kimeryjskiego przypada
późno, bo dopiero na początek VI w. pne., jednak nie znaczy to, że greccy żeglarze nie
zapuszczali się już wcześniej w te rejony. Przepływał tędy nawet mityczny Odys... w
drodze do zaświatów36 . To tutaj, lub w pobliżu mieszkali Achilles, Herakles, Ifigenia37  i to
    31 Może to właśnie o nich pisze Graves (na podstawie Herodota, Owidiusza, Apollodora i Eurypidesa) jako o Tauryjczykach,
ludzie pochodzenia scytyjskiego, którego władcą był Toas, przeciwnik Orestesa (który z Taurydy wykradł posąg Artemidy
przy pomocy jej kapłanki, a swej siostry, Ifigenii). Mit ten dotyczy Chersonezu, jednak Orestes przemierzył Bosfor
prawdopodobnie w okolicy Kerczu, i tam też zaorał ziemię (przy pomocy wołów – tauros – skąd pochodzić ma nazwa
Taurydy). Lud ten miał być okrutny i czynić ofiary z ludzi. Herodot nazywa też Taurydę Kolchidą (myli Krym z terenami
dzisiejszej Gruzji). Por. R. Graves: Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1992 , s. 371-372.
  32 Por. �������	�, op. cit., passim.
  33 ������ , op. cit. , s. 8. Por. też przyp. 29.
  34 Por. Hammond, op. cit., s. 155.
   35 Zinko, op. cit. , s. 8.
   36 Należy pamiętać, że dla Greków Kercz był jednym z miast położonych najdalej na Wschód, na rubieżach znanego świata.
„Miasta greckie znad Morza Czarnego były z pewnością ludne i zamożne, ale pozostawały na peryferiach świata greckiego
i tylko w skromnej mierze uczestniczyły w rozwijaniu greckiej kultury”, Bravo, Wipszycka, op. cit. , s. 179.
  37 Por. Graves, op. cit., s. 171-172.
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tędy przemieniona w krowę nimfa Io wędrowała do Azji w ucieczce przed zemstą
zazdrosnej Hery38 . Tutejsze miasta39 , często noszące nazwy imion owych mitycznych
bohaterów (pięć z nich leży na terenie obecnego Kerczu: Pantikapajon, Mirmekion,
Nimfeum, Tiritaka, Porfimium), w 480 r. pne. pod przewodnictwem Pantikapajonu, na
którego czele stała dynastia Archeanaktydów, utworzyły zjednoczone Królestwo
Bosporańskie, które przetrwało niezniszczone przez prawie tysiąc lat, aż do tragicznego
najazdu Hunów pod koniec IV w. ne. Początkowo grody owe były niewielkimi osadami
rybackimi, jednakże szybko rozrosły się w duże ośrodki z uwagi na rozwój handlu
morskiego, który odbywał się w tym rejonie (był to handel pomiędzy Grecją, Azją Mniejszą,
ludami znad Morza Czarnego i Azowskiego, a także Bliskim Wschodem czy nawet
Egiptem)40 . Królestwo Bosporańskie kontrolowało cieśninę Bosfor, a co za tym idzie
cały handel odbywający się pomiędzy Morzem Czarnym i Azowskim.

Zabudowa miasta zmieniała się w tym okresie, jednakże na przełomie V/IV w. pne.
datuje się pewną stabilizację wyglądu Pantikapajonu. Wtedy to powstała pierwsza kamienna
agora (którą później przeniesiono), wraz z rozmieszczonymi wokół niej budynkami
użyteczności publicznej, takimi jak jońska świątynia czy tolos. Całe założenie miejskie nabiera
cech regularnego planowania urbanistycznego, pojedyncze domy łączą się w rozległe
rezydencje, na zboczach wzgórza mieszczą się nekropole41 . Wtedy to na tron Królestwa
Bosporańskiego zasiada Spartok (pierwszy z dynastii Spartokidów), władca utalentowany i
energiczny. Za jego rządów następuje rozwój gospodarczy i kulturalny państwa. Bosfor staje
się potężnym grecko-barbarzyńskim krajem, z silną armią, która pokonuje nie tylko pobliskie
plemiona, ale i wojsko Teodozji. Królestwo Bosporańskie znacznie poszerza swoje włości
(od dzisiejszego Noworosyjska aż po Don). Miasta otacza się wprawdzie murami obronnymi,
jednak trwa ożywienie kulturalne, z Grecji przybywają artyści, poeci, filozofowie, trwa wymiana
myśli. Dzięki pobudzeniu handlu (Bospor dostarcza Atenom połowę potrzebnego im zboża,
a także skóry, ryby, futra i niewolników), do Bosporu w ramach wymiany sprowadza się
przedmioty luksusowe z samej Grecji (głównie z Aten – malowane wazy, rzeźby, drogie
ubrania, broń i inne dobra). Buduje się teatry, świątynie, do których rzeźby tworzą często
znani greccy artyści. W Atenach na agorze stawia się brązowe statuy, honorujące obywateli
Bosporu. Pantikapajon rośnie i bogaci się, bije nawet własną złotą monetę. W IV i III stuleciu
pne. polepsza się poziom życia mieszkańców. Domy są bogatsze, kwitną szkoły, buduje się
nową agorę a przy niej pałac, nową świątynię i teatr z marmuru. Obywatele Bosporu fundują
nawet świątynie w Grecji, m.in. w Delfach42 . Na Wzgórzu Mitrydatesa z tego okresu pochodzi
jońska świątynia z kilkoma zachowanymi kolumnami i fundamenty domów43 . Pozostały też
najwspanialsze budowle półwyspu – grobowce. W tej epoce bowiem bogatsze stają się
także pochówki. To właśnie wtedy ich kubatura zwiększa się, a inwentarz ulega wzbogaceniu
   38 Por. Graves, op. cit, s. 171-173.
   39 Przykładem takich kolonii greckich założonych w VI w. pne. nad Bosforem Kimeryjskim są: Pantikapaion, Mirmekion
(Mirmekium), Tyritake (Tiritaka), Akra, Iluraion, Porthymion (Porfimium), Nymphaion (Nimfeum), Korokondame,
Hermonassa, Patrasus, Achilleion, Zenonos Chersosesos i inne.
   40 Śladem tego kwitnącego handlu jest legenda o kupcu Jergi Psarasie, żyjącym w pałacu na Wzgórzu Mitrydatesa. Jego syn
zakochawszy się we własnej matce, od której został w dzieciństwie oddzielony, ucieka z nią okrętem ojca do Teodozji.
Ojciec rusza za nimi w pogoń, by wyjawić im potworną prawdę; wszyscy giną wśród przekleństw starca, podczas straszliwego
sztormu. W miejscu zatopienia okrętów istnieją dziś ponoć dwie skały wystające z wody, podobne do statków, zwane
Elkien-kaja czyli Żagiel-skała. Por. ������� � ����	��� ����	. ���. 
. �. �����	, ���������� 2002, s. 121.
   41 Por. 
.
. �������	-�������: ���������; oraz tegoż: ���	������ ������; ����	 �	���� ��	��������. Cykl
artykułów nt. historii Kerczu, dostępny na www.kerch.com.ua
   42 
.
. �������	-�������: ����	 �	���� ��	��������, s. 1-3.
    43 Właściwie poza tymi budowlami na Wzgórzu Mitrydatesa niewiele przetrwało świadectw bogactwa Bosporu: większość
pozostałości miasta antycznego jest niewidoczna.
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i zróżnicowaniu. Nastaje epoka kurhanów. Z nimi też najprawdopodobniej wiąże się dużo
późniejsza zapewne legenda o Dżon-Oba, zaklętej pieczarze, pełnej diabelskiego złota i
zamieszkanej przez tajemniczą piękną dziewicę44 . Takimi jaskiniami pełnymi kruszców i
duchów dla potomnych okazały się właśnie kurhany z najświetniejszych czasów Królestwa
Bosporańskiego.

Właśnie te kurhany stanowią najbardziej charakterystyczny rys w obliczu miasta.
Są to z pewnością najbardziej poruszające wyobraźnię zabytki antyczne w Kerczu. Możliwe,
iż to właśnie z Grecji i z Azji Mniejszej przybyła nad Bosfor „moda” na owe pochówki,
jednak badacze widzą w nich także dalekie echo egipskich piramid45 . Owe usypiska i budowle
we wnętrzach wzgórz przypominają te, które odnaleźć można na terenie Grecji w pobliżu
twierdzy w Mykenach. Dromos, wąski korytarz, po bokach którego coraz wyżej wznoszą
się mury ułożone z równych prostokątnych kamieni, idealnie dopasowanych do siebie
bokami. Dalej wysokie kopulasto lub piramidalnie sklepione okrągłe lub kwadratowe w
przekroju pomieszczenie, w którym przechowywano prochy zmarłych i dary dlań
przeznaczone, mogące się przydać w wiecznej wędrówce. Z całą pewnością najbardziej
znamienitych – władców królestwa – pochowano w dwóch kurhanach, zwanych Złotym i
Carskim. Zdarzały się również większe pochówki, takie jak należący do któregoś ze
scytyjskich cesarzy kurhan Kul-Oba, w którym wybudowano dwie krypty. Często całe
dostojne rodziny chowano w jednym familijnym grobowcu. Zmarłych wkładano do
kamiennych lub drewnianych sarkofagów, ozdabianych rzeźbami, malowidłami lub złotem.
Cała konstrukcja oparta była na dokładnym dopasowaniu kamiennych bloków, bez użycia
zaprawy. Ściany krypt składały się z kilku, nawet dziesięciu warstw oszlifowanych kamieni
cyklopich, na nich kładziono warstwę gliny i trawy morskiej, a dopiero na tak przygotowaną
kopułę sypano zwały ziemi. Przy sypaniu kurhanów jako pomocy używano tylko stempli
drewnianych, które wyjmowano po ukończeniu budowli46 . Tak przygotowane wzgórza
były bardzo wytrzymałe, czego dowodem może być nieudana próba wysadzenia Złotego
Kurhanu. A prawdziwym przekleństwem kurhanów (tak jak i egipskich piramid) i ich
wiecznych mieszkańców, okazał się nie czas lecz właśnie słynne złoto, obietnica skarbu
ukrytego w krypcie47 . Rabunek kurhanów dokonywał się już w czasach antycznych. Niektóre
grobowce dotrwały do XIX w. – wieku „gorączki złota” i wieku złotych dni archeologii
Imperium Rosyjskiego. I jedno, i drugie przyczyniły się do dewastacji grobowców48 .

Od połowy II w. pne. aż do I w. ne. Królestwo Bosporańskie przeżywa spowodowany
zalewem taniego zboża egipskiego kryzys gospodarczy i finansowy, następuje okres walk z
plemionami Sarmatów i Scytów z Krymu (Scytowie byli w istocie wielką grupą plemion – z
jednymi handlowano, z innymi walczono) i problemów osłabionej władzy państwowej49 .
   44 ������� � ����	���... , s. 281. Pochodzi ona zapewne z okresu, gdy nad półwyspem władzę przejęła Turcja, ważną
rolę odgrywają w niej uczeni w Piśmie (Koranie) śmiałkowie. Podobne legendy opowiadali jeszcze w XIX w. Tatarzy o
Złotym Kurhanie, co zauważa Zinko, op. cit. s. 48.
   45 Zinko, op. cit. , s. 41. Może być to jednak także „import” z Mongolii (za sprawą Scytów).
   46 Zinko, op. cit. , s. 53-54.
   47 Gorączka złota spowodowana była zwłaszcza przez odkrycie Kul-Oba. Por. �������	�, op. cit., passim.
   48 Choć oczywiście część tego bogactwa ocalała w Ermitażu. Pytaniem jednak pozostaje fakt, czy takie działania przyniosły
więcej dobra, czy zła (podobnie jak działalność Brytyjczyków, Niemców i Francuzów w innych rejonach świata).
   49 Dla Królestwa Bosporańskiego jest to okres utraty samodzielności. Sytuacja zmusza Pairisadesa V do przekazania
władzy Mitrydatesowi VI Eupatorowi, królowi Pontu pod koniec II w. pne., mimo sprzeciwu Saumakosa, który wywołał
ogólnonarodowe powstanie. Kolejni władcy zasiadają więc na tronie w wyniku przewrotów i zamachów państwowych. Są
nimi: Scyt Saumakos, cesarz Mitrydates VI Pontyjski49 (po którym wiecznie żywa pozostała legenda jego śmierci na wzgórzu,
gdzie nie mogąc znieść zbliżającej się klęski i zdrady syna, pragnął umrzeć od trucizny, jednak, jako że przez całe życie w
obawie przed otruciem przez wrogów przyjmował małe jej dawki, jego organizm przetrzymał próbę samobójczą, Mitrydates
rozkazał więc słudze, by zabił go jego własnym mieczem), jego syn (zbuntowany przeciw ojcu) Farnak II (to właśnie po jego
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Pantikapajon, co poświadczają źródła archeologiczne, przeżywa również trzęsienie ziemi,
które praktycznie niszczy zabudowę całego miasta50 , łącznie z cytadelą z wysoką wieżą,
świątynią i cysternami do gromadzenia wody51 . Władca Asandr próbuje opanować tę trudną
sytuację. Aby zapewnić państwu stabilność granic, buduje szereg umocnień w postaci systemu
twierdz oraz obronnego wału z basztami, chroniącego tereny Bosporu od plemion
koczowniczych. Aż do II w. ne. utrzymuje się obronny styl zabudowy52 . Nawet najmniejsza
wieś otrzymuje mury obronne, domy bogaczy zamieniają się w cytadele, co można
obserwować w północnej części miasta. Na ruinach starego założenia buduje się nowe miasto
Porfimium, starannie zaplanowane i zorientowane według stron świata. Rozrasta się także
Pantikapajon, na nowo umocniony murami i nowo utworzonym obronnym wejściem do
portu w dolnej części miasta. Na szczycie Wzgórza Mitrydatesa, na miejscu pałacu i
hellenistycznych budynków mieszkalnych buduje się trzy cytadele, podupada budownictwo
miejskie53 . Znika też zwyczaj wystawiania kurhanów, na ich miejsce pojawiają się niewielkie
ziemne groby, których wyposażenie jest wyraźnie biedniejsze, niż było to w poprzednim
okresie. Przykładem może być wspomniana już Świątynia Demeter – mała kwadratowa
krypta mieszcząca dwa sarkofagi, zdobiona freskami o tematyce mitycznej oraz ornamentami
roślinnymi, co ciekawe, użyta dwukrotnie. Pierwszy pochówek miał miejsce w I w. pne. Po
pewnym czasie dokonano ekshumacji, czy też raczej wymiany zmarłych w sarkofagach.
Szczątki poprzedniego pochówku wysypano przed kryptą. Kryptę odkryto w XIX wieku w
stanie nienaruszonym, nie znaleziono w niej jednak wartościowych przedmiotów, złotej
biżuterii ani naczyń. Jedyne, co znajdowało się w sarkofagach oprócz zmarłych, to naczynie
z błękitnego szkła, wysoki świecznik z brązu i srebrna muszelka. Według archeologów świadczy
to o wyraźnym obniżeniu się poziomu życia mieszkańców Bosporu, których nie stać na
bogate wyekwipowanie na wieczną podróż zmarłych krewnych54 .

W I i II w. ne. rozpoczyna się tzw. drugi okres rozkwitu Królestwa Bosporańskiego.
Panuje energiczna wnuczka Mitrydatesa, Dinamija (której udaje się zachować koronę,
choć pod protektoratem Rzymu), a po niej jej syn (o którego zromanizowaniu może
świadczyć fakt, że nazywa swą dynastię rodem Tyberiuszów-Juliuszów). Sprzyja temu
opiekuńcza postawa Rzymu (oczywiście za wysoką cenę utraty pełni niezależności),
trzymająca Sarmatów z daleka od granic państwa.

Z czasem jednak, mimo starań władców, miasta Królestwa Bosporańskiego
przekształcają się w prowincjonalne miasteczka Imperium Rzymskiego, tracąc swoje
znaczenie i siłę, ulegają jednocześnie postępującej rustyfikacji. W Pantikapajonie i innych
byłych greckich koloniach z tego okresu archeolodzy nie znajdują już misternie zdobionej
greckiej zastawy czy kunsztownej hellenistycznej rzeźby, lecz naczynia produkowane
masowo, proste, pozbawione ornamentów; znikają rzeźby, biednieją domostwa. Na
obrzeżach miast pojawiają się ogrody i sady oraz ślady działalności pasterskiej. W domach
miejsce wyrobów luksusowych zajmują narzędzia rolnicze, właściwe terenom wiejskim.
pokonaniu Juliusz Cezar miał wypowiedzieć swoje słynne: veni, vidi, vici) i Asandr. Ten ostatni w wyniku mądrej dyplomacji
doprowadza do stabilizacji w państwie, przyznając pewną autonomię miastom federacji.
     50 Zinko, op. cit., s. 22. Miało to miejsce w 63 r. pne.
    51 W tym okresie niepewności ludność radziła sobie z problemami w osobliwy sposób. Z dostępnej powszechnie gliny
lepiono ręcznie „uchate demony”, przedstawienia małych bożków, duchów broniących przed złym losem; zawsze z dużymi
uszami lub rogami. Był to rodzaj amuletów, które ludzie tworzyli w ciężkich chwilach, próbując stworzyć sobie
nadprzyrodzonych sprzymierzeńców w tych niestabilnych i niebezpiecznych czasach.  Por. 
.�. �������	�: !"	����
������, passim. Artykuł dostępny na www.kerch.com.ua.
    52 
.
. �������	-�������: ����	 #�����$�	. Cykl artykułów nt. historii Kerczu, dostępny na www.kerch.com.ua.
    53 
.
. �������	-�������: %������ �����. Cykl artykułów nt. historii Kerczu, dostępny na www.kerch.com.ua.
    54 �������	-�������: %������... Może to wprawdzie świadczyć również o zmianie stylu pochówków, jednakże nie
wskazują na to badania.
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W kolejnych dwóch stuleciach, zbiedniałe miasta poddają się kolejnym najazdom
Gotów (także piratów) i innych barbarzyńców, aż po finalny napad Hunów. Przestarzałe
fortyfikacje nie spełniają już swej dawnej roli. Państwo przestaje bić monetę. Miasta
wyludniają się i kolejno upadają. Następuje też stopniowa sarmatyzacja ludności. Wpływy
Imperium Rzymskiego zanikają. I choć w sztuce tego czasu pojawiają się nowe inspiracje,
style i formy, są one tylko zwiastunem końca Królestwa Bosporańskiego. Powoli
rozpoczyna się nowy rozdział w historii miasta.

PÓŁKA CZWARTA: RELIGIE
W średniowieczu Bosporem nazywano już samo miasto Pantikapajon, które teraz

przeniosło swe centrum do dolnej, przybrzeżnej części miasta, pozostawiając Wzgórze
Mitrydatesa historii i zmarłym, których zaczęto chować również na terenach
niegdysiejszego akropolu. Już wtedy na ziemiach antycznego Królestwa Bosporańskiego
żyli chrześcijanie. Z pewnością przybyli tu jeszcze w czasie prześladowań. Pozostały po
nich ślady w postaci osobnego wejścia do Carskiego Kurhanu, gdzie na ścianach
wymalowali krzyże i inne symbole. Prawdopodobnie kurhan służył im do tajemnych
spotkań, tu zapewne przychodzili się modlić, tu odprawiali swoje nielegalne msze55 .

Do V w. ne., kiedy to cesarz Justynian włączył ponownie Bospor do cesarstwa
bizantyjskiego, niewiele zmieniło się w obliczu miasta. To Justynian zainteresowany
obronnością wschodniej Taurydy rozpoczął budowę nowych umocnień. Nie na wiele się
one zdały. Już w następnym stuleciu tereny te zagarnęli Chazarowie, przynosząc ze sobą
nowe obyczaje i burząc wszelkie dotychczasowe stosunki ekonomiczne i kulturowe. Po
ich odejściu za Don, po ponad dwóch wiekach, na tereny Bosporu przenikają nowe ludy.
Po najeździe Pieczyngów z miast dawnego Bosporu ostał się tylko Bospor (tj. dawny
Pantikapajon, a dzisiejszy Kercz), reszta została splądrowana, zburzona i spalona. Jednakże
już w X w. Tauryda wchodzi w skład ruskiego Księstwa Tmutarakańskiego, a Bospor
przybiera nazwę Korczew.

Centrum tego nowego miasta mieściło się w miejscu, gdzie dziś usytuowany jest
plac  Lenina wraz z pomnikiem. Dzięki pracom archeologicznym wiadomo, że zabudowa
była regularna, ulice wybrukowane, a całe centrum powiązane było z Cerkwią św. Jana
Chrzciciela. Cerkiew ta, stojąca koło placu po dziś dzień jest niewątpliwie najcenniejszą
budowlą Kerczu56 . Zbudowana na planie krzyża greckiego, z prostej cegły, kryta
dachówką, stanowi piękny przykład średniowiecznej architektury religijnej. Jej wnętrze
stanowi unikalny przykład magicznej atmosfery starych kościołów, pamiętających początki
chrześcijaństwa na ziemiach Taurydy. Skąpo oświetlona małymi okrągłymi szybkami w
ścianach transeptu i prezbiterium, jest chyba najbardziej mistycznym kościołem Krymu.
Do czasów komunistycznych znajdowały się w niej bezcenne zabytki sztuki sakralnej –
rękopisy Ewangelii i listów apostolskich z XI-XII w., stare przedmioty kultu oraz czara z
IV w. Do dziś zachowały się w cerkwi stare freski, prawdopodobnie z X-XIII wieku. Jest
także tajemnicza płyta z odciskiem ludzkiej stopy, ponoć samego Jana Chrzciciela57 . Z
cerkwią wiąże się też legenda biorąca swój początek jeszcze w czasach, gdy
chrześcijaństwo nie było zbyt popularne, legenda o dziewięciu braciach i siostrze, których
   55 Zinko, op. cit. 58.
   56 Różne źródła podają różne datowania początków cerkwi. Datę VIII-IX w. podaje przewodnik: Krym. Półwysep rozmaitości.
Praca zbiorowa, Kraków 2001, s. 250; natomiast Wielka Encyklopedia PWN w haśle Kercz podaje X-XIII wiek (wnętrza
natomiast datuje na XIII-XIVw.), Por. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003,  t. 13, s. 469. Trzeba tu wspomnieć, że
budowle ze Wzgórza Mitrydatesa nie zachowały się w całości (istnieją tylko skąpe ich fragmenty), a zatem nie można ich tu
brać pod uwagę.
  57 Można w to wątpić, taką wersję podaje jednak autor turystycznego opracowania na temat miasta. Krym..., s. 250.
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matka, chrześcijanka, zobowiązała do wybudowania cerkwi po swojej śmierci, by zatrzeć
z pamięci ludzi i Boga fakt, że ich ojcem był niewierny. Niestety okazało się, że w czasie,
gdy bracia budowali cerkiew na chwałę Pana, ich siostra, jak matka, zakochała się w
innowiercy (czy wyznawał stary, grecki kult czy też był przyjezdnym muzułmaninem,
trudno dziś dociec). Za to też została przez braci przeklęta. Ponoć błąka się po dziś
dzień w postaci mgły w okolicy kościoła, czekając aż dobry (i przystojny) chrześcijanin
ulituje się nad nieszczęsną duszą i podniesie płytę nagrobka jej braci, by mogła spocząć
wraz z ich prochami i zyskać wieczny spokój. Nie wiadomo jednakże, która spośród
licznych średniowiecznych płyt sąsiadującej z cerkwią nekropoli należy do budowniczych58 .

W XII w. Tmutarakan oddziela się od Rusi, dzięki najazdom Połowców, a w XIII
wieku – Tatarów. Wtedy też chan krymski zezwala na handel kupcom weneckim i
genueńskim. Na początku kolejnego stulecia genueńczycy budują w Bosforze własną
twierdzę, po wyremontowaniu starożytnego mola i dobudowaniu doń małego zamku w
kształcie trapezu, z pięcioma okrągłymi basztami. Obok twierdzy kwitło muzułmańskie
miasto, zwane przez islamskich pisarzy Karsz. Cerkiew Jana Chrzciciela przekształcono w
meczet. Jednakże już pod koniec XV stulecia, miasto wzięte zostało przez Turków, a chan
krymski stał się wasalem sułtana tureckiego. Rozpoczął się wtedy tatarsko-turecki okres w
dziejach miasta, zwieńczony na początku XVIII w. budową twierdzy Jenikale, zbudowanej
przy pomocy francuskich architektów po zażegnaniu „rosyjskiego niebezpieczeństwa”,
czyli odparciu inwazji Piotra I. Twierdza, która miała stać się w przyszłości centralnym
punktem miasta, zachowała się do dziś. Nie pomogła ona Turkom w walce z Rosją. Rosyjskie
panowanie rozpoczęło się w latach siedemdziesiątych XVIII w., po zwycięskiej wojnie
krymskiej. Po przejęciu miasta, Rosjanie sporządzili plany topograficzne Karszu. Dzięki
temu dokładnie wiemy, jak wyglądał Kercz z czasów muzułmańskich. Powierzchnia twierdzy
odpowiadała dzisiejszemu placowi Lenina, była zatem obszerna, lecz nie ogromna. Mieściło
się w niej prawie siedemset domów, dziewięć meczetów, pięćdziesiąt placyków targowych
i trzy łaźnie miejskie. Stary genueński zamek pełnił rolę cytadeli, a cerkiew Jana Chrzciciela,
przemieniona w meczet, stanowiła fragment murów obronnych. Na obrzeżach miasta
znajdowały się sady i cmentarze, a na starożytnych kurhanach i wzniesieniach z doby
antycznej, obracały swe skrzydła i mieliły mąkę wiatraki.

PÓŁKA PIĄTA: TECHNIKA I URBANIZACJA
Po przejęciu przez Rosję w trakcie pierwszej wojny krymskiej Karszu i Jenikale,

utworzono w nich odpowiednie struktury administracyjne, a zaraz potem rozpoczęto szybką
urbanizację i budowę nowoczesnego portu, sieci dróg oraz kolei żelaznej. Po zdobyciu
przez Rosję reszty półwyspu, Kercz i Jenikale utraciły na znaczeniu, w związku z budową
licznych wojennych baz morskich na wybrzeżu Morza Czarnego. Jednak nie znaczy to, że
miasta przestały się rozwijać. Powstawały kolejno trzy plany zagospodarowania przestrzeni.
Projekt klasycystyczny zakładał przebudowę całego centrum, włącznie z budową pałacu
gubernatora, nowej cerkwi i zburzeniem średniowiecznej zabudowy, na korzyść stworzenia
obszernych placów. Na miejscu greckiej osady Mirmekion postawiono budynki kwarantanny.
Osuszono również zamuloną deltę rzeki Melek-Czesmje (starożytny Pantikap) i
wybudowano kanał, który usprawnił żeglugę. Postawiono klasycystyczny budynek muzeum
starożytności, wzorując jego formę na ateńskiej świątyni Hefajstosa. Zbudowano
monumentalne schody na Wzgórze Mitrydatesa, jak również nowe, modne nabrzeże z
bulwarami. Bulwary połączone z ogrodami miejskimi, nabrzeżem i przystanią dla statków
parowych miały formę dwupiętrowego, drewnianego pawilonu-galerii, rodzaju mola w
kształcie litery ‘L’, na którego końcach znajdowały się dwie wieże, pokryte kopułami w
   58 ������� � ����	���... , s. 116.
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stylu bizantyjskim (tyle, że z ocynkowanej blachy, nie ze złota), natomiast wzdłuż trasy
spacerów umieszczono drewniane reliefy przedstawiające lwy. Przechadzali się tu wszyscy
bogatsi mieszkańcy miasta i przyjezdni, tutaj też znajdowała się estrada, można było usiąść
na ławeczkach i posłuchać muzyki59 .

Wkrótce miasto zostało jednak ponownie zrujnowane, na skutek desantu
angielsko-francusko-tureckiego podczas kolejnej wojny krymskiej. Po odparciu
napastników zmienił się kierunek rozwoju miasta, jak i charakter jego zabudowy.
Postawiono na przemysł i obronność. Odbudowano twierdzę u wejścia do portu, celem
obrony dostępu do Morza Azowskiego. Nowe twierdze zbudowano też w Jenikale i na
Wzgórzu Mitrydatesa (rujnując przy tym cenne starożytności). Buduje się też przystanie
parostatków60  i nabrzeże w stylu palladiańskim. Powstają nowe gimnazja, kościoły i
garnizony wojskowe. Zaczyna działać kolej, powstaje szosa łącząca miasto z całym
półwyspem oraz port wojenny. Jednakże podstawowym problemem staje się deficyt
wolnej powierzchni pod zabudowę. Stąd już pod koniec XIX w. rozpoczyna się samowolna
zabudowa północnych skłonów Wzgórza Mitrydatesa. Do dziś widać pośpiech
budowniczych, którzy włączali w mury swych domów także elementy znalezione w
pobliżu – kolumny, architrawy i kamienie należące kiedyś do zabudowy stolicy Królestwa
Bosporańskiego – Pantikapajonu, pamiętające pewnie jeszcze owe świetne czasy. Zresztą,
jeśli można się tak wyrazić, historia tego miejsca leżała wtedy na ulicach. Wszędzie trwały
prace wykopaliskowe, zwłaszcza zaś w obrębie Wzgórza Mitrydatesa.

Chcąc opisać XX-wieczne dzieje Kerczu powracamy do działu opisanego na
początku: powstają wtedy liczne osiedla bloków czy dworzec autobusowy. Oczywiście
obrzeża miasta to dzielnice względnie nowe, pomiędzy którymi można napotkać ruiny
greckich kolonii, scytyjskie kurhany czy wspomniany kamieniołom, przypominający, że
II wojna światowa nie była dla miasta łaskawa. Organizm miasta scala komunikacja miejska
pochodząca z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Z całą pewnością dekady te (i jeszcze
następna) były dla całego Krymu „złotym wiekiem”, latami szybkiego rozwoju i wielkiego
dobrobytu (oczywiście w porównaniu z resztą ZSRR). Z całego imperium przyjeżdżali tu
nie tylko notable, ale i zwykli turyści, ludzie szukający słońca i relaksu. I choć Kercz leży
na uboczu, także korzystał z tej popularności. To z tych lat pochodzi większość
współczesnej zabudowy miejskiej i infrastruktury. Mieszkańcy Krymu z nostalgią
wspominają dawne dzieje, kiedy zarabiali dużo, i to przez cały rok, bo kwitły zarówno
przemysł stoczniowy, jak i turystyka.

Dziś – pierwszy podupadł, gdyż brak mu wielkich rosyjskich zamówień, a druga
okazała się opłacalna tylko sezonowo. Współczesny Krym żyje z turystów, którzy
przyjeżdżają tylko przez trzy miesiące w roku. Stąd nie należy się dziwić budzącemu się
tu od czasu do czasu z wyraźną siłą separatyzmowi rosyjskiemu (zwłaszcza, że ludność
Krymu w 67% włada tylko językiem rosyjskim i określa swą tożsamość jako rosyjską; w
Kerczu ten procent prawdopodobnie jest jeszcze większy).

Z całą pewnością jedną z tego typu idei jest pomysł odbudowania mostu nad
Cieśniną Kerczeńską, łączącego półwyspy Taman i Kerczeński. Według oficjalnych
zapewnień ma to być symbol Królestwa Bosporańskiego61 , może jednak chodzi tu o
    59 �.
. ������	�: &	'���(�	� ����. Passim. Artykuł dostępny na www.kerch.com.ua. Z artykułu wynika także, że
pobrzeże było obiektem architektonicznych zabiegów jeszcze długo (aż do lat II wojny światowej).
   60 Przykładem połączenia nowych technik (parostatki) i starych mitów (legenda o złotym Mitrydatesie) w życiu
XIX-wiecznych przybyszów do Kerczu jest opowiadanie „Na Krymie” Władymira Korolienko. Mówi też ono o silnej naówczas
„gorączce złota” i pracach archeologicznych w rejonie Kerczu. Por. ������� � ����	���... , s. 261.
     61 Jednak w czasach Królestwa Bosporańskiego taki most nie istniał, powstał on natomiast w roku 1944 - przetrwał jednak
tylko 150 dni, w związku z działaniami wojennymi. Most ten miał przypominać o wspólnej historii tych ziem, należących
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inne, znacznie późniejsze imperium... Biorąc pod uwagę autonomiczny status Krymu,
czynnik demograficzny i politykę Rosji można domyślać się, iż taka inwestycja nie pozostaje
w sprzeczności z interesami wschodniego sąsiada Ukrainy. Czy jednak oznaczać to może
dla tej krainy powrót „złotego wieku”, i czy Kercz mógłby znów stać się centrum regionu?
Można w to wątpić. Trudno jednak mówić w tym wypadku o potencjalnej rusyfikacji tych
terenów, które przecież nie są prawdziwie ukraińskie (jeśli weźmiemy pod uwagę tylko
tożsamość tutejszych mieszkańców)62 . Wpływ Rosji jest tu nie tylko wciąż znaczny, ale i
dominujący63 . Projekt budowy mostu Krym-Rosja może więc być traktowany jako kolejny
polityczny zamach na „ukraińską tożsamość” Krymu, jak i za kolejną próbę odzyskania
przez region znaczenia. Oczywiście trzeba tu postawić podstawowe pytanie, czy interesy
Krymu są tożsame z interesami Ukrainy, od której wciąż jest on politycznie uzależniony.

PÓŁKA SZÓSTA: KATALOG
Podsumowując powyższą wędrówkę po palimpseście urbanistyczno-kulturowym,

jakim jest Kercz,  można dojść do przekonania, że paradoks jest dominującą cechą tej przestrzeni.
Można podziwiać tu tak różnorodne krajobrazy, że wydają się one kolejnymi makietami
teatralnymi64: począwszy od antycznych kurhanów i greckich miast, przez średniowieczną
cerkiew, klasycystyczną zabudowę centrum wraz ze słynnym kanałem i schodami na Wzgórze
Mitrydatesa, aż po twierdzę Jenikale, pomnik Lenina stojący na niewidocznych zgliszczach
średniowiecznego miasta, czy betonową replikę greckiej świątyni. Zostajemy zatem postawieni
w przestrzeni, której główną cechą jest niewyobrażalność, wewnętrzna sprzeczność i
nieprzystawalność elementów – polimorfia. Parafrazując rozważania Marcina Kołakowskiego,
rzec by można, iż „tak naprawdę Kerczu nie ma. Gdy spróbujemy rozwikłać te przestrzenno-
kulturowe puzzle, łatwo przepadniemy w ślepej uliczce, a jest ich tu, nad Bosforem Kerczeńskim,
bez liku65”. Może zresztą owa próba uporządkowania tej jakże rozwichrzonej przestrzeni po
prostu nie ma sensu? Przecież o charakterze miasta decyduje właśnie ów chaos form,
pomieszanie warstw kulturowych czy też właśnie duch palimpsestu, jaki je przenika. Owszem,
chodzenie po tym tworze jest wycieczką po otwartej pamięci ludzkości, nieuchronnie więc
obok kolekcjonowania nie powiązanych śladów, napotkamy tu nici Ariadny, prowadzące nas
po trudnej historii miasta. Ale biblioteka, która otwiera się przed przybyszem z całą pewnością
układana była przez szalonego bibliotekarza. A może był on po prostu niewidomy, jak historia?
Nie bez powodu uważamy przecież, że los jest ślepy.

 dziś do dwóch różnych państw (Ukraina i Rosja). Można zatem przyjąć, iż podobne znaczenie zyskałby i aktualnie, stając
się przyczynkiem do starań o oderwanie się Krymu od Ukrainy i przyłączenie go do Rosji (to oczywiście tylko jedna z
możliwych wersji rozwoju sytuacji politycznej w tym rejonie świata).
   62 Świadczyć może o tym choćby  podział Ukrainy na dwa obozy polityczne podczas wyborów prezydenckich 2004 – tzw.
pomarańczowej rewolucji. Trzeba zaznaczyć, że pokojowe manifestacje ominęły zarówno wschodnią część kraju, jak i
Krym. Juszczenko nie zyskał w tych rejonach dużego poparcia.  W pojawiających się podczas wyborów propozycjach
podziału Ukrainy Krym niezmiennie plasował się po stronie prorosyjskiej, tzw. wschodniej, z czym oczywiście wiąże się
fakt, że większość jego mieszkańców uważa się nie za Ukraińców, ale za Rosjan. Por. też ciekawą analizę sytuacji politycznej
Ukrainy i Krymu lat 90-tych w kontekście przemian całego regionu: B. Barber: Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska,
Warszawa 2000, s. 253-55.
  63 Jak wiadomo dominacja ta związana jest nie tylko z trwającym nieprzerwanie od XVIII wieku napływem Rosjan na te
tereny, czy z asymilacją wcześniej mieszkającej tu ludności, ale również z polityką wysiedleńczą prowadzoną od 1944 roku
przez Stalina (NKWD deportowało prawie wszystkich Tatarów Krymskich do Azji Środkowej). Por. Hasło Krym, Wielka
Encyklopedia PWN, t. 15., s. 61-2.
   64 Ich paradoksalne nagromadzenie sprawia, iż wydają się one jakimś tworem sztucznym, choć oczywiście są jak najbardziej
prawdziwe. Nie neguję tu ich autentyczności, chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że ich współobecność na tak małym
obszarze generuje wrażenie przestrzeni teatralnej.
  65 M.M. Kołakowski: Historia, rynek czy demokracja? [w:] „Czas Kultury” nr 6/2002, Portrety miast, s. 37. Wtrącenia A. M.
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WYCHODZENIE Z BIBLIOTEKI
Zapewne ścieżka, po której się tu idzie nie poddaje się procesowi rozwikłania.

Poruszając się po prostej w przestrzeni – przeskakujemy wciąż w czasie, jakbyśmy
podróżowali zepsutym wehikułem czasu. Można tu powtarzać w nieskończoność „niemal
mistyczny i transcendentalny akt przekroczenia granicy” o jakim pisze Kapuściński66, granicy
kulturowej, zarówno przestrzennej, jak i czasowej. Co więcej, nie można tego nie zrobić.
Owe niewidoczne linie demarkacyjne są tu tak zagęszczone, że przyprawia to o zawrót
głowy. Trudno ogarnąć tę proteuszową przestrzeń. Pomocnym nie jest nawet aparat
fotograficzny, który zazwyczaj porządkuje nasze wspomnienia, choćby poprzez akt ich
selekcji. Tym razem kreuje on tylko niebywałą mozaikę obrazów, powielając nie pasujące
do siebie widoki różnych miast, czy paradoksalne zderzenia obiektów. Bezużyteczny
wobec niespójności miasta aparat, bez sukcesu próbujący ukazać świat dookoła,
uświadamia jeszcze jeden fakt dotyczący istoty naszej percepcji i pamięci, oraz dziwnej
wiary, jaką przypisujemy technicznym protezom. Zbigniew Herbert ujął to tymi słowy:
„Nikt już nie ma ochoty studiować rzeczy bezpośrednio. Mechaniczne oko niezmordowanie
płodzi cienkie jak błona wzruszenia” 67. Tymczasem przestrzeń takiego palimpsestu, jak
Kercz, jest niemożliwa do ogarnięcia przy pomocy „maszyny widzenia”. Fotografia oferuje
bowiem jedynie marną sztukę fotomontażu, nie opisującą zadowalająco tego typu
przestrzeni. Miasto-palimpsest można oglądać jedynie poprzez bezpośrednie
doświadczenie: najpierw je przemierzając i badając wszystkimi zmysłami, a następnie
wspominając, analizując daną przestrzeń w pamięci, pozwalając obrazom nakładać się i
strukturalizować we właściwy umysłowi sposób68 . Jedynie bowiem obserwacja
uczestnicząca i następujące po niej reminiscencje mogą ułożyć w umyśle obraz miasta-
palimpsestu. Dzięki zapominaniu następuje bowiem częściowe zatarcie pewnych
fragmentów warstw historycznych, zamglenie jednych elementów i uwypuklenie innych,
które na początku mogły zdawać się nieistotne. Dokonuje się więc proces nałożenia
owych warstw kulturowych na siebie i scalenie ich w jeden obraz, możliwy wreszcie do
ogarnięcia, ukazujący oblicze miasta69 . Daniel Schacter pisząc o istocie pamięci i jej błędach,
też nawiązuje do figury fotografii, jednak tylko po to, by pokazać jej inność względem
pamięci.

   Mamy tendencję do traktowania wspomnień jak migawek z rodzinnych albumów, które
– jeśli są odpowiednio przechowywane – mogą zostać wydobyte dokładnie w takim samym
stanie, w jakim zostały schowane. Ale (...) nie rejestrujemy naszych doświadczeń tak
samo, jak robi to aparat fotograficzny. Nasza pamięć działa inaczej. Wyławiamy kluczowe
elementy z naszych doświadczeń i przechowujemy je. A następnie raczej rekonstruujemy
lub wręcz tworzymy na nowo ich obrazy, niż wydobywamy kopie. Czasami w procesie
rekonstruowania dodajemy uczucia, przekonania lub nawet wiedzę, którą zdobyliśmy
później. Innymi słowy ukierunkowujemy nasze wspomnienia dotyczące przeszłości przez
przypisywanie im emocji lub wiedzy nabytej już po samym zdarzeniu.”70

Ryszard Kapuściński pisze o podobnym działaniu pamięci, odnosząc je jednak do
problemów epistemologicznych dotykających historyków próbujących odkrywać
przeszłość czy też podróżnych i reporterów usiłujących opisać inną kulturę czy obcą im
rzeczywistość. Zauważa też, że to właśnie Herodot „na wiele stuleci przed nami odkrywa
ważną a przewrotną i podstępną cechę pamięci – ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać,
    66 Kapuściński, op. cit. s. 14.
   67 Z. Herbert: Siena [w:] Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 2000,  s.105.
   68 Oczywiście, aby dostrzec warstwy palimpsestu, konieczna jest pewna wcześniejsza wiedza o dziejach danego miejsca.
Bez niej można dostrzec jedynie zróżnicowanie elementów w przestrzeni, bez zrozumienia ich istoty.
   69 Jest to w istocie proces zapamiętywania miasta-palimpsestu w formie wspomnienia-palimpsestu.
   70 D.L. Schacter: Siedem grzechów pamięci. Przeł. E. Haman, J. Rączaszek, Warszawa 2003, s. 21-22.
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a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim
tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka ona
była naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej
wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej
nieskończone wersje.”71  A zatem nie możemy obiektywnie i prawdziwie poznać innych
rzeczywistości kulturowych, innych cywilizacji i epok. Historia jest interpretacją faktów,
pisaną przez licznych autorów. Nie możemy też poznać warstw historyczno-kulturowych
miasta, możemy co najwyżej przejść się po wykopaliskach. Ale przecież nasz sposób
myślenia o tym umarłym mieście będzie różnił się od myślenia jego mieszkańców.

A jednak, choć nie możemy obiektywnie przyjrzeć się każdej warstwie
palimpsestu z osobna, możemy percypować palimpsest w pełnej postaci – wszystkie
warstwy naraz. Paradoksalnie, to właśnie owa praca pamięci polegająca na przeinaczaniu,
modyfikowaniu i reinterpretacji pozwala nam dojść do istoty palimpsestu, zbyt
polimorficznego w czasie obserwacji. Stąd też można nazwać go tworem
metamorficznym, metamorfoza konieczna jest bowiem, aby ukonstytuował się jego obraz.
Dzieje się to właśnie dzięki wspomnieniom, które wraz z upływającym czasem stają się
coraz bardziej metamorficzne.

Można zatem porównać istotę miejskiego palimpsestu do legendarnego stwora
A Bao A Qu, opisanego przez Borgesa72 . To na poły mistyczne zwierzę miało mieszkać
na Wieży Zwycięstwa, z której roztaczał się najpiękniejszy na świecie widok. Stworzenie
przyczepiało się do stóp pielgrzymów podążających po stopniach ku górze. Na początku
było niewidoczne i lekkie, im wyżej - tym większe, lepiej widoczne i cięższe. Jego ciało
miało się zmieniać i formować w zależności od wysokości, na jaką wspiął się pielgrzym i
od piękna jego duszy. Zwierzę formowało się całkowicie dopiero na szczycie Wieży, a
zaczynało się ukazywać w połowie jej wysokości. Borges kończy swą opowieść
stwierdzeniem, że dopiero raz A Bao A Qu osiągnął pełnię kształtu.

Możliwe, że podobnie jest i z miastem-palimpsestem ukazującym się w wyobraźni
podróżnego, właśnie wtedy, gdy jego percypowany (i percypowalny) obraz powoli zaczyna
blednąć i zanikać. A Bao A Qu może być tu rodzajem metafory, gdyż jego drgające,
ledwo widzialne, tęczowe, nieustannie się zmieniające ciało podobne jest postrzeżeniom
i ulotnym wspomnieniom aktów percepcji. Owa zmienność i nieokreśloność formy
zwierzęcia, ciągła migotliwość i przejrzystość korelują tu z budzeniem się do życia tylko
w momencie, gdy zbliża się doń ktoś obcy. Podobnie jest i z miastem, które oglądane
przez przybysza z zewnątrz nabiera nowych znaczeń, ukazując mu się tylko jako niespójny
migoczący obraz-cień. I nic więcej, żadnej konkretnej formy, żadnego znanego kształtu.

Może jednak nie powinno nas to martwić? Może owo doświadczenie umykających
cieni właściwe jest generalnie ludzkiej obserwacji i próbie opisu kultury, a nie tylko
turystycznym podróżom do obcych miast? „Na tym w ogóle polega wielkość humanistyki,
że pracujemy w materii, która ulega nieustannemu przetworzeniu. Jest rzeczą fascynującą
śledzenie kierunków tego przetworzenia i różnych jego rodzajów. To jest właśnie tym, co jest
tak niezwykłe, co jest tak ciekawe (...). I co, nawiasem mówiąc, świadczy w ogóle o żywości
ludzkiego umysłu.”73  A Bao A Qu jest więc metaforą naszego opalizującego pamięcią
umysłu.

   71 Kapuściński, op. cit., s. 247.
   72 J.L. Borges: Zoologia fantastyczna, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1983, s. 7-8.
   73 R. Kapuściński: O pamięci i jej zagrożeniach. [w:] „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3-4/2003, s. 16.
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VLADIMIR ARKADIEV, ELENA YAZYKOVA

PÓŁWYSEP KRYM. GEOLOGIA, GEOGRAFIA, LEGENDY.
„Święte” góry, „śpiewające” stepy i „płonące” Morze Czarne.

Krym – medal na piersi Planety
Pablo Neruda

Półwysep Krymski jest tak mały, że na geograficznej mapie trudno go nawet za-
uważyć. Jednak jego historia jest tak bogata i złożona, że prawie niemożliwym  wydaje
się opowiedzieć ją w jednym niewielkim artykule. To miejsce spotkań wielu kultur –
greckej, perskiej, żydowskiej, jak również bizantyjskiej, tatarskiej, ormiańskiej i innych.
Dzieje, kultura i wszystkie stanowiska człowieka na Krymie pozostają w ścisłym związ-
ku z jego przyrodą, a więc także i z geologią, tą ukrytą przed oczami laika historią ziemi,
z której rodzi się niepowtarzalność miejsca. To nasza teza, którą, choć po części, spró-
bujemy tu udowodnić, proponując spojrzeć na tę tajemniczą ziemie oczyma geologów
zafascynowanych kulturą.

INFORMACJA GEOGRAFICZNA
Półwysep Krymski rozciąga się od przylądka Sarycz (44°23' N) po wąwóz Perekop-

ski (46°15' N) oraz od przylądku Kara-Mrun (32°30' E) po przylądek Fonar’ (36°40' E)
(Fig.1). Prawie ze wszystkich stron otoczony jest morzem – z południa głębokowodną
częścią Morza Czarnego, z zachodu Zatoką Eupatoryjską i Zatoką Karkinitydzką, ze
wschodu - Morzem Azowskim. Wzdłuż północnego i północno - wschodniego wybrze-

Fig. 1. Geograficzna mapa półwyspu Krym.
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ża Krymu ciągnie się Sasyk - Siwasz – największe jezioro Krymu – zatoka odcięta od
Morza Azowskiego (tzw. liman) 115-kilometrową mierzeją zwaną Arabatskaja Strelka
(Arabatska Strzałka). Z lądem półwysep ten połączony jest tylko wąskim ośmiokilome-
trowym przesmykiem Perekopskim. Na wschodzie Krymu znajduje się półwysep Kercz,
odseparowany od półwyspu Tamań cieśniną Kerczeńską. Ogólna powierzchnia półwy-
spu wynosi 27,0 tys. km2, maksymalna odległość z północy na południe - 205 km, a z
zachodu na wschód — 325 km. Ogólna długość granic Krymu przekracza 2500 km (na
co wpływa mocno urozmaicona północno – wschodnia linia brzegowa).

Gdyby nie przesmyk Perekopski, Krym byłby wyspą i miał nieprawidłowy czwo-
rokątny kształt przypominający romb, a często mówi się, że lecącego ptaka... Czym tak
przyciąga do siebie? Dlaczego poświęca się mu wiersze, pieśni i opowieści? Skąd po-
chodzą legendy i mity Krymu? Gdzie się kryje tajemnica jego magii? Może w docieka-
niach wspomogą nas nazwy?

O POCHODZENIU NAZW...
Krym, Tauri, Tauryda, Taurya, Qirim, Cimmeria... Wiele imion nosiła ta ziemia.

“Taurowie” – tak nazywali się miejscowi mieszkańcy górskiego i nadmorskiego Krymu,
zamieszkujący ten obszar w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Większość badaczy
historii uważa, że stąd i stara nazwa półwyspu – Tauryka. W styczniu 1223 r. Tatarzy
mongolscy dokonali pierwszego ataku na Taurykę. W drugiej połowie XIII wieku ich
koczownicy osiedlają się na wschodzie półwyspu. Wtedy też pojawia się nowa nazwa –
Krym. Do końca nie wiadomo, co oznacza ów wyraz. Możliwe, że pochodzi od mon-
golskiego “herem” – „ściana, wał” lub od tjurkskiego (dawnego języka nielicznego na-
rodu krymskich karaimów – karai, w tłm. korennoj) “kyrym” – “rów”. Ale jaki wał czy
rów miałby sprowokować tę nazwę? Jeżeli trzymać się hipotezy mongolskiej, to może
trzeba brać pod uwagę wał na przesmyku Perekop. Jeśli trzymać się zaś hipotezy tjurk-
skiej (karaimskiej), trzeba zwrócić się na wschód półwyspu, tam gdzie znajduje się mia-
sto Krym (teraz Stary Krym), dawna rezydencja namiestnika chana Złotej Ordy otoczo-
na rowem i wałem. Niektórzy językoznawcy wiążą nazwę półwyspu właśnie z mianem
tego miasta.

Jest również inna wersja pochodzenia tej nazwy - “kimeryjska”, związana z wyrazem
„Krym” - pierwotnie “kimr” - jako zniekształconą nazwą ludu kimeryjczyków, mieszkają-
cych tutaj trzy tysięce lat temu. Starożytni Grecy nazwali Cieśninę Kerczeńską Bosporem
Kimmeryjskim (“Bosporus” – z greckiego “przeprawa byków”). Od XV wieku półwysep
Krymski zaczęto nazywać Taurya, a po jego przyłączeniu do Rosji w 1783 roku – Tauryda.
Aktualnie półwysep jest Autonomiczną Republiką Krymską należącą do Ukrainy.

A więc... Zbyt wiele wersji, można wybrać każdą i każda tylko dodaje tajemni-
czości... Być może odpowiedzi trzeba szukać w znacznie bardziej odległej historii, tym
razem historii geologicznej?

PRZYRODA A GEOLOGIA ...
Krym bywa czasem nazywany muzeum pod otwartym niebem, stanowi bowiem

fascynujący „zbiór” nie tylko różnych kultur z bardzo nawet odległych czasów, ale rów-
nież różnorodnych i malowniczych krajobrazów. Wędrując z północy na południe, można
przejść przez bezbrzeżne krymskie stepy i posłuchać jak dziwnie ostnica „śpiewa” uniso-
no z wiatrem... A zaraz potem wejść na sam wierzchołek góry, poczuć się trochę bliżej
Boga i schodząc na dół wykąpać się w pełnym zagadek i tajemnic Morzu Czarnym...

Na podstawie morfologii półwyspu wyróżniano trzy jego główne rejony: połu-
dniową część – górną (tak zwany Górny Krym), północną – równinną (zwaną Stepo-
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wym Krymem) i półwysep Kercz, wyróżniący się swoistą górzysto-pasmową rzeźbą.
Góry Krymskie, które zajmują mniejszą, południową część półwyspu Krymskiego, cią-
gną się przez 160 km wzdłuż brzegu Morza Czarnego (od Sewastopola na zachodzie do
Teodozji na wschodzie), sięgając maksymalnej szerokości 50-60 km. Wzdłuż południo-
wego podnóża gór ciągnie się wąski pas  nabrzeżny z pięknymi czarnomorskimi miasta-
mi-kurortami, takimi jak Jałta, Mischor, Ałupka, Simeiz, Gurzuf, Sudak, Ałuszta, Teodo-
zja, Eupatoria i morskimi portami - Sewastopolem i Kerczem.

Geologiczna budowa Krymu jest dość skomplikowana. Stepowy Krym oparty
jest o tak zwaną płytę skifską czyli epihercyński twardy blok platformy, którego rozwój
zakończył się w końcu paleozoiku (około 250 mln. lat temu). Górny Krym to młody
(liczący około 65-40 mln. lat) alpejski obszar fałdowy, zbudowany z morskich utworów
mezozoiku i kenozoiku. Odnośnie budowy geologicznej Krymu istnieją dwie całkowicie
odmienne koncepcje. Pierwsza – tak zwana „fiksistowska” lub geosynklinalna, zgodnie
z którą cały Krym tworzą serie fałdowanych bloków, rozdzielonych pionowymi usko-
kami1. Właśnie ta teoria odzwierciedlona jest na wszystkich opublikowanych mapach
geologicznych Górnego Krymu. Druga – tak zwana „mobilistyczna”, zgodnie z którą
Krym jest zbudowany z pofałdowanych utworów pociętych uskokami, w budowie któ-
rej główną rolę odgrywają poziome i pochylone uskoki2. V.V. Judin, geolog - mobilista z
Symferopola, twierdzi, że Górny Krym powstał na skutek zderzenia płyt litosfery w
procesie „zamknięcia” oceanu. Tektoniczne płyty „najeżdżały” na siebie nawzajem, na
stykach pojawiały się melanże – czyli strefy rozdrobnionych i przetartych skal, często z
wielkimi głazami zbudowanymi ze skał absolutnie odmiennych litologicznie, czasem nawet
innego wieku. Współcześnie większość geologów badających geologię Krymu, uznaje
wersję mobilistyczną za bardziej wiarygodną. Co ciekawe, dwie wspomniane koncep-
cje eliminują się na wzajem.

Wody powierzchniowe. Brak wody to od czasów starożytnych główne przyrod-
nicze przekleństwo Krymu. Jego konsekwencją jest duży udział kultów akwatycznych
w  religii ludów zamieszkujących Krym (na przykład wiele legend i „świętych” źródeł).
Niewielka ilość opadów atmosferycznych, długie, suche lato i rozpowszechnienie w
górach wielu form krasowych tłumaczy ubogość Krymu w wody powierzchniowe. Po
pierwsze, nie ma tu słodkich jezior. W przedziałach równinnego Krymu w wąskim pasie
wybrzeża znajduje się około 50 jeziornych limanów, a więc słonych zbiorników wod-
nych dawnych zalewów, powstałych przez odcięcie zatok od morza mierzejami.

Po drugie, prawie wszystkie rzeki Krymu biorą swój początek w górach. Wystę-
puje tu 1657 cieków wodnych  o ogólniej długości 5996 km ale tylko 150 z nich można
tak naprawdę nazwać rzekami. Jednak rzeki to niewielkie - karły, do 10 km długości,
wysychające wraz z wypłynięciem na równinę. Zagęszczenie sieci rzecznej występuje
w górach na wysokości 600-1000 m. Największe rzeki to Czernaja, Belbiek, Kacza,
Alma i Salgir (Fig.2). Pośród nich tylko rzeka Salgir, jako jedyna, ma długość ponad 200
km. Warto jednak pamiętać, że w czasie opadów koryta rzek wypełniają się wodą  bar-
dzo szybko, a w górach nawet gwałtownie, i przemieniają się w burzliwe strumienie,
które mogą być niebezpieczne. Rzeki Krymu w zależności od kierunku stoku wód po-
   1 !����"�# ����, 1969. ��� 8. $�%�. &�'� 1. !����"�(�'��� ���'����. &���	,  ��'�	�. 339 '.; ������	, �. �.
1973. !����"�# $�%�'��"� �����'���	�. )���	������ ��# '�����(�'��� �������� "����"�(�'���. ��� 2.  &���	,
��'�	�. 192 s.; !����"�(�'��� '������� $�(��'��"� ����#��# !����"� $�%��. 1989. ���.:������	�(, *.
. ,
�����	, �.�. ��'�	�, )*!. �*� 1. 168 '. ��� 2. 160 '.; ��+����'���, �. /. 1982. � "����"�(�'��� �������� ��
$�%��. &���	, ��'�	�. 159 '.
   2 ����, �.�. 2000. !����"�# $�%�� �� �'��	���� "���������� (���(��-������(�%� �(�+��� ��# '�����(�'���
"����"�(�'��� ��������). �%��%	���. 43 '.
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wierzchniowych, dzielą się na trzy grupy: 1) rzeki północno - zachodnich stoków Gór
Krymskich; 2) rzeki południowego brzegu Krymu; 3) rzeki północnych stoków. Naj-

dłuższe i najgłębsze są rzeki pierwszej grupy - północno - zachodnich stoków w basenie
Morza Azowskiego, a najkrótsze – rzeki grupy drugiej znajdujące się na południowym
brzegu. Wszystkie rzeki północno - zachodnich stoków płyną prawie równolegle do
siebie (Alma, Kacza, Belbiek i Czernaja). Rzeki południowego brzegu zaś są krótkie i
mają bardzo strome brzegi oraz i burzliwy charakter w czasie powodzi. Na zachodzie
najdłuższą rzeką jest Uczan-Su (“latająca woda”) nazywana również Wodospadową, bo
w czterech miejscach formuje wodospady. Największy wśród nich to wodospad Uczan-
Su. Rzeki północnych stoków Gór Krymskich wyróżnia to, że odchylają się one na wschód
i wpływają do największego limanu – Siwaszu.

Wody powierzchniowe Krymu są kapryśne i właściwie mało sprzyjające osadnic-
twu, budzą obawy i niepokój, skutecznie ograniczają i dawkują swą życiodajną moc.

Stepowy Krym. „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,Wóz nurza się w zielo-
ność i jak łódka brodzi; Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, Omijam koralowe
ostrowy burzanu”... pisał Adam Mickiewicz w „Sonetach Krymskich”, tworząc jeden z
bardziej niezwykłych, a jednocześnie nieomal fotograficzny, obraz tej części półwyspu.

Krym Stepowy bowiem to rzeczywiście prawie płaska powierzchnia, zwaną Nizi-
ną Czarnomorską, stopniowo podwyższającą się na południe w kierunku Gór Krym-
skich. Nizina zajmuje 60 % terytorium półwyspu, tworząc prawdziwe wrażenie morza
traw i bezkresu. Wbrew nazwie część wybrzeża niziny rozciąga się również nad Mo-
rzem Azowskim. Geograficznie w skład niziny wchodzą: Równina Centralno-Krymska
(Eupatoryjska), półwysep Tarchankut, Nizina Północnokrymska i region zalewu Siwasz
(Fig.1). Centralno-Krymska równina jest płaska, z nielicznymi rzekami i ściekami. Jed-
nak właśnie tutaj znajduje się największa rzeczna dolina rzeki Salgir (238 km), a w jej
górnym biegu „święte” źródło Ajan, zbierające wody podziemne prawie z całego masy-
wu Czatyr-Dah.

W kierunku zachodnim Równina Centralno-Krymska stopniowo przechodzi w
płaskowyż na półwyspie Tarchankut z wapiennymi stromymi stokami do 50 metrów
wysokości nad poziom morza. Nizina Północnokrymska, zajmującą północną część
Krymu, jest płaska jak stół. Ustąpienie zalewu Siwasz, w związku z podniesieniem
niziny na współczesnym etapie rozwoju geologicznego, doprowadziło do powstania

Fig. 2. Dolina rzeki Belbiek.
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tarasu 1,5–2,5 m wysokości nad poziomem morza. Wiele strumieni wpada do Siwaszu
i zatoki Karkinitydy, tworząc limany (słone jeziora) w jednym kierunku: z północnego –
zachodu na południowy - wschód.

Rzeźba płaskowyżu Tarchankut wyróżnia się bardziej skomplikowaną strukturą:
na wschodzie znajduje się nizina Wschodnio-Tarchankutcka (120–130 m), a na zacho-
dzie występują cztery pasma, rozdzielone obniżeniami. Rozpowszechnione tutaj wa-
pienie neogenu i  silne procesy wietrzenia wywołały szeroki rozwój utworów kraso-
wych (niewielkie jaskinie i schroniska). Brzegi półwyspu Tarchankut są wysokie (30–50
m) i strome (Fig.3). Tu znajduje się również wiele dużych i małych  jaskiń. Na dżanguł-

skim obcinku wybrzeża, 5 km na
północ od przylądka Kara-Murun,
często występują osuwiska. Szero-
ko rozpowszechnione w tym kra-
jobrazie są osuwiskowe cyrki, ta-
rasy, wały i głębokie wąwozy.

Arabatskaja strełka (Ara-
batska strzałka) to mierzeja lub
„kosa”, która oddziela zalew Siwasz
od Morza Azowskiego (Fig.1) i jest
wąską, naniesioną łachą piaskowo
- muszlową, powstałą na skutek
działalności falowania prądów mor-
skich. To młody i absolutnie unika-
towy utwór geologiczny. Specjali-

ści określają wiek mierzei tylko na 860 lat. Nie była ona nawet zaznaczona na starych
mapach Krymu. Struktura ta ma 100 km długości. W części południowej szerokość sięga
prawie 1 km, wysokość 4–5 m. W kierunku północnym szerokość się znacznie zwiększa
wskutek połączenia ze sobą kilku byłych wysp nasypami do 20–25 m wysokości.

Półwysep Kercz (Fig.1) według danych geomorfologicznych dzieli się na dwa re-
jony: południowo – zachodni oraz północno – wschodni. Są one rozdzielone pasmem
Parpaczskim – z połogim północnym i ze stromym południowym stokiem. Połogie płasko-
wyże i wzgórza o wysokości do 50-
80 m (Dżau-Tepe, Diurmień) rozdzie-
lone są tutaj nizinami zajętymi  solni-
skami. Na półwyspie Kercz spotyka
się dosyć rzadkie zjawisko geologicz-
ne – wulkany błotne. Największe pole
wulkanów błotnych, Bulganakskoje,
znajduje się na północ od wsi Bonda-
renkowo. Wulkany błotne są bardzo
różnorodne. Jedne wyróżniają się sze-
rokimi kraterami (15-20 m średnicy)
wypełnionymi gęstym błotem. Inne
charakteryzują się prawie prawidło-
wo stożkowatą formą i niewielkimi
rozmiarami (wysokość od pół do kil-
ku metrów; Fig.4). Z wulkanów tych
wypływa błoto i wydobywa się gaz,
głównie metan, który czasami moż-

Fig. 3. Tarchankut (zachodnia część Krymu). Wapienie neogenu.

Fig. 4. Błotny wulkan. Półwysep Kercz, Bulganakskoje pole błotnych
wulkanów.
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na nawet podpalić (ale lepiej tego nie robić...). Generalnie wulkany zachowują się spo-
kojnie, ale może też nastąpić ich gwałtowna erupcja. W 1926 roku z wulkanu błotnego
w północnej części Bulganakskiego pola wylał się stosunkowo duży strumień błota ob-
jętości około 10 tysięcy metrów sześciennych3. Największy wulkan półwyspu Kercz to
Dżau - Tepe o wysokości około 60 m. Jego erupcje były  wielokrotnie datowane i opisa-
ne w literaturze4. Na przykład, silny wybuch tego wulkanu zdarzył się 18 marca 1914 r.
Erupcja była krótkotrwała, tylko 20 minut. Mieszkańcy pobliskiej wioski Wulkanowka
zostali obudzeni przez głośny huk. Słup czarnego dymu podnosił się ku obłokom. Przez
całe 20 minut rozlegał się silny szum, a błoto było wyrzucane na wysokość 40-60 m.
Długość potoku błotnego sięgała 460 m, przy szerokości do 120 m i grubości 2 m.
Według opinii specjalistów w erupcji z 1914 r. wypłynęło 50 000 m3 błota.

Jak powstawały wulkany błotne? Na półwyspie Kercz rozwinięta jest wielosetmetro-
wa seria tak zwanych glin majkopskich, utworzona pod koniec paleogenu i na początku
neogenu, zawierająca detrytus przesycony substancjami organicznymi. W warunkach pod-
wyższonych temperatur i dużego ciśnienia szczątki organiczne rozkładają się z wytworze-
niem różnorodnych węglowodorów, a przede wszystkim metanu. Wzdłuż rozpadlin gaz
gwałtownie podnosi się ku powierzchni i po drodze napotyka wody podziemne. Woda z
gliną tworzy błoto, a gazy wypychają je na powierzchnie. Świeże błoto zawiera jod, sód i
inne pierwiastki i od dawna jest używane do terapii balneologicznych w szpitalach i uzdro-
wiskach krymskich miast. O ich leczniczej mocy opowiadają również legendy:

   Pewnego dnia dwaj zdrowi bracia zdecydowali pozbyć się trzeciego - chorego, który był
dla nich ciężarem. Związali go, zawieźli na brzeg słonego jeziora, ale nie zdecydowali się go
zabić, tylko zakopali po szyję w ile. Kilka godzin później nieszczęśnika zauważyli prze-
chodnie i zabrali go do siebie, pomogli mu się umyć w jeziorze i dowiedzieli się o jego
przygodach. Jednak po kąpieli w błocie uratowany poczuł się znacznie lepiej. Zaczął więc
codziennie kąpać się w błocie i wyzdrowiał całkowicie. Wrócił do domu, gdzie mieszkali
jego bracia.5

Górny Krym to geologicznie młody region, który przejawia stałą aktywność sej-
smiczną. Mikro-trzęsienia ziemi na Krymie notowane są codziennie, ale duże zdarzają
się w przybliżeniu raz na 100 lat. Niektóre obszary Górnego Krymu należą do strefy
narażonej na 7-8 - stopniowe trzęsienia ziemi w skali Richtera.

Geomorfologicznie Górny Krym można podzielić na trzy części: Pasmo Główne,
Brzeg Południowy i Przedgórze.

Pasmo Główne rozciąga się wzdłuż
brzegu Morza Czarnego począwszy od
przylądka Aja (teren Bałakława) na za-
chodzie do zatoki Teodozyjskiej (przy-
lądek Ilji) na wschodzie. Jest to najwyż-
sze pasmo gór Krymskich. W części cen-
tralnej osiąga ponad 1500 m wysoko-
ści. Pasmo stopniowo obniża się w kie-
runku zachodnim i wschodnim; zbudo-
wane jest głównie z górnojurajskich
wapieni organodetrytycznych i masyw-
nych, rafowych. Pasmo Główne góruje
nad południowym brzegiem Krymu
stromymi urwiskami wysokości do 500 m (Fig.5). Północne stoki są stosunkowo łagod-
   3 ��+����'���, �. /. & $���(����, �. ). 2002. $�%�  ����� ��� ����%�%� ��+��. 2002. ����������, 184 '.
   4 ?�@��	, �.A., ��+���	'���, �. �., !�������, !. /., ��������, ). /. & $�����, �.
. 1986. !�#��	%� 	�����%
�+��'�� $��(-�����. 
���'. $��	. �����	� B����. 152 '.
   5 A�����	�, �. 2000. ��"���% $�%�� ( Legendy Krymu ). ����������. Przekład E. Yazykova.

Fig. 5. Kolejka linowa do wierzchołka góry Aj-Petri.
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ne. Najwyższa część pasma nie tworzy grzbietu. Pomiędzy stromym południowym i
połogim północnym stokiem pasma występują stosunkowo równe powierzchnie, cza-
sem szerokie a czasem wąskie, poprzecinane dolinami rzecznymi. Takie „płaskie” po-
wierzchnie nazywa się „jaiłami”, co w tłumaczeniu z języka tjurkskiego znaczy “letnie
pastwiska”. Występują tutaj jajły różnych kształtów i rozmiarów. Wysokości rosną z
południowego-zachodu na północny-wschód: Bajdarska (500–700m), Aj-Petri (1200–
1300m) ze słynną górą Aj-Petri (z greki - św. Piotr, wysokość 1231 m) (Fig.6);

Jałtyńska jajła (1300-1400 m); Nikitska (1300-1450 m) i największa jajła na Kry-
mie - Babugan-Jajła (1400-1500 m) z najwyższym szczytem Krymskich Gór - Roman-

Kosz (1545 m). Północne stoki
tych masywów są pocięte przez
głębokie doliny rzek i potoków,
często przyjmujących formę ka-
nionów. Najbardziej znany to
Wielki Kanion Krymu na masywie
Aj-Petri. Wielki Kanion to trzyki-
lometrowy wąwóz ze stromymi
ścianami o wysokości do 250–320
m i 3 km długości, wyżłobiony w
jurajskich wapieniach (Fig.7). W
najbardziej wąskim miejscu szero-
kość kanionu nie przekracza 3–4
m. Geolodzy twierdzą, iż począt-
kowo miało tu miejsce wielkie
tektoniczne zdarzenie – rozłam,
a później całą resztę stworzyła
woda. W środku płynie rzeka
Auzun-Uzeń, odwieczny „twór-
ca” kanionu wraz z około 20 ma-
łymi wodospadami. Woda spowo-
dowała pojawienie się wielu za-
głębień i mis eworsyjnych w wa-
pieniach. W zagłębieniach tych
woda wirując porywa kamienie,
które trąc ścianami powiększają je
coraz bardziej. Najbardziej znana
z takich wanien znajduje się mniej
więcej po środku kanionu – Kara-
Gol (Czarne Jezioro), którą tury-
ści nazwali „Wanną młodości”. W

owej wannie temperatura wody nawet w bardzo gorący dzień wynosi 8–100C. Istnieje
też „Wanna miłości”, nieco mniejsza, lecz równie znana i owiana legendami, również…
„bardzo ciepła”… Według legendy kąpiel w tych wannach jest konieczna. Tego, kto się
wykąpie, spotka wielka miłość i czeka wieczna młodość...

Na północ od Atuszty wznosi się rozsławiony przez Mickiewicza prawie regular-
nie  prostokątny masyw Czatyr-Dah („góra-namiot”) z wierzchołkiem Eklizi-Burun (1525
m). Masyw rozciąga się z północy na południe do około 8 km, a z zachodu na wschód –
na 3–4 km. Występują tu dwa odrębne poziomy geomorfologiczne – grzbietowaty gór-
ny płaskowyż (1400–1500 m) na południu i pochylone (połogie) – dolne płaskogórze na

Fig. 6. Widok na jajłe Aj-Petri od strony Pałacu Woroncowa.

Fig. 7. W Wielkim Kanionie…
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północy (900–1200 m). Niezwykle piękny masyw Czatyr-Dah można zobaczyć nawet z
Symferopola (Fig.8). Na jego wzgórzach zachowały się naturalne bukowe lasy i unikato-
wa różnorodność traw. Można
tu zobaczyć łąki ostnicy, żółtego
cytrynowca, poziomki.

Od wschodu Czatyr-Dah
jest ograniczony szerokim
grzbietem Angar-Bogaz (752 m),
wzdłuż którego przechodzi au-
tostrada łącząca Symferopol z
południowym brzegiem Krymu.
Bardziej na wschód od grzbietu
znajduje się zespół połączonych
między sobą centralnych jajł Kry-
mu: Demerdżi, Tyrke i Dolgoru-
kowska. Największe zaintereso-
wanie wzbudza masyw Demer-
dżi, ponieważ ma dziwne kształ-
ty powstałe na skutek działania
różnych czynników wietrzenia
skał (Fig.9). Ta góra zbudowana
jest z górnojurajskich zlepień-
ców. Na stromym wzgórzu De-
merdżi znajduje się słynna Doli-
na duchów – jedno z najpopular-
niejszych wśród turystów miejsc
w  Górnym Krymie (Fig.10). Fan-
tastyczne formy wietrzenia zle-

pieńców przypo-
minają postaci
zwierząt i bohate-
rów bajek, a sam
wierzchołek góry
Demerdżi otrzy-
mał nawet nazwę
J e k a t e r i n - g o r a
(Góra Katarzyny) –
ponieważ przypo-
mina trochę profil
carycy Katarzyny II
(Fig.11). Jednakże
miejscowi częściej
opowiadają  tjurkską
(karaimską) „legen-
dę o Marii”: „rozłą-
czona ze swoim uko-

   6 A�����	�, M. 2000. ��"���% $�%�� (Legendy Krymu). ����������.

chanym, Maria weszła na wierzchołek góry chcąc rzucić się w dół, lecz zamieniła się w kamień”6.
Jak wszystkie góry świata, także krymskie mają więc swoją Marię.

Fig. 8. Formy wietrzenia górnojurajskich konglomeratów na g. Demer-
dżi. Na drugim planie – płaskowyż Czatyr-Dah.

Fig. 9. Formy wietrzenia górnojurajskich zlepieńców na g. Demerdżi.

Fig. 10. „Dolina duchów” nà g. Demerdżi. Fig. 11. Jekaterin-góra (wierzchołek g. Demerdżi).
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Strome zbocza gór z powodu częstych trzęsień ziemi stopniowo się osuwają. W
końcu XIX wieku olbrzymie osuwisko zniszczyło część wioski Luczystoje u podnóża

góry. Po tym zdarzeniu wioska
została przeniesiona, natomiast
ślady po osuwisku do tej pory
można obserwować u podnóża
i na stokach Demerdżi.

Szersza jajła Krymu to
Karabi-jajła. Jej powierzchnia
przekracza 100 km2 (powierzch-
nia wszystkich jajł Krymu liczy
około 342 km2).

Na wschód od jajły Karabi
Pasmo Główne całkowicie zmie-
nia swój wizerunek. Rozpada się
na wiele grzbietów i stożkowa-

tych szczytów z mniejszymi już wysokościa-
mi (około 600–800 m). W tej części, koło
Sudaka i Nowego Świata, niezwykłe są for-
my stworzone z górnojurajskich rafowych
wapieni, „wypreparowanych” w wyniku wie-
trzenia bardziej miękkich skał ilastych (na
przykład góra Sokoł, Fig.12). Na wierzchoł-
ku jednego z takich właśnie malowniczych
masywów rafowych została wybudowana
Twierdza Genueńska (Fig.13). To najlepiej za-
chowany zabytek czasów rozkwitu i ekspansji średniowiecznej Republiki Genueńskiej.

Wzniesiona w latach 1381 –
1430, otoczona ze wszystkich
stron murami o długości 1 km,
wysokości 6-8 m i grubości 2 m.
Twierdza ta stanowiła ostatni
punkt obrony Genui na Krymie.
Genueńczycy pojawili się tu pod
koniec XIII wieku, uzyskując od
Złotej Ordy przywilej na zakłada-
nie faktorii handlowych. Turcy
rozpoczęli likwidację genueńskich
faktorii na Krymie i zdobyli twier-
dzę Genueńską latem 1475 r.

Pasmo Główne kończy
się dwoma grzbietami - Uzun-

Syrt  (262 m) i Tepe-Oba (302 m) obok Teodozji (Fig. 14). Interesującym zjawiskiem
jest, że to Pasmo ciągle się podnosi. Bloki wapienne różnych rozmiarów i kształtów,
odłamując się od stoków, ześlizgują się wzdłuż skał serii taurydskiej ku Morzu Czar-
nemu. Wielkie bloki wapienne spotyka się czasem na dnie tego morza wśród współ-
czesnych osadów czwartorzędu.

Fig. 12. Nowy Świat. Górnojurajskie rafy. Zdjęcie z Internetu.

Fig. 13. Genueńska twierdza, zbudowana na wierzchoł-
ku górnojurajskiej rafy (Sudak). Zdjęcie z Internetu.

Fig. 14. Zatoka Koktebielska, przylądek Chameleon
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Zjawiska krasowe na Krymie. Wielkie jajły Pasma Głównego, zbudowane z twar-
dych i masywnych wapieni, sprzyjają rozwojowi krasowych procesów i powstaniu róż-
norodnych krasowych form morfologicznych. Krymski kras jest klasyfikowany jako ty-
powy przykład tego zjawiska. Obserwujemy tutaj kompleks form powierzchniowego i
podziemnego krasu, powstających w wyniku rozpuszczenia wapieni wodą nasyconą
CO2. Występują tutaj płytkie żłobki w wapieniach, pola krasowe, różnorodnych kształ-
tów i rozmiarów leje, krasowe zapadliny oraz głębokie naturalne studnie, korytarze, a
również schroniska, wielkie jaskinie ze stalaktytami i stalagmitami.

Najbardziej charakterystyczne krasowe formy
rzeźby to zapadliska. Ich średnice sięgają do 200–300
m, głębokość do 40–50 m. Często dno zapadliska prze-
chodzi w głęboki otwór prowadzący w głębiny wapieni.
W całości w Paśmie Głównym naliczono w przybliżeniu
800 dużych zapadlisk krasowych. Najbardziej znane
wśród nich to jaskinie: na zachodnim stoku jajły – Do-
łgorukowskaja, z podziemną rzeką i Czerwonymi jezio-
rami (Krasnyje jeziora, m. in. Kiził-Koba, długość ponad
13 km); na zachodniem stoku jajły Aj-Petri – Chołodnaja
jaskinia czyli Chłodna (Suuk-Koba, 210 m); Skelskaja ja-
skinia (570 m) z podziemnym jeziorem na Czatyr-Dahu.
Na płaskowyżu tym znanych jest ponad 160 jaskiń, ko-
rytarzy, studni. Szczególnie interesująca to odkryta w
1987 roku przez speleologów z Symferopola jaskinia
Marmurowa (Fig. 15). Wejście do niej znajduję się na
wysokości 920 m nad poziomem morza. Żeby ją obej-
rzeć trzeba więc najpierw wspiąć się na wysoką górę.
Dopiero potem można wejść w jej niezwykłe wnętrze...

Powstała ona w wapieniach górnojurajskich i
składa się z trzech części: Głównej Galerii, Dolnej Ga-
lerii i bocznego „Tygrysiego wejścia”. Długość zbada-
nych korytarzy sięga ponad 2 km, a głębokość jaskini
wynosi 60 m. Długość przygotowanych szlaków tury-
stycznych wynosi ponad kilometr. Jaskinia Marmuro-
wa w 1992 roku została zaliczona do międzynarodo-
wej asocjacji jaskiń objętych ochroną.

W czym tkwi jej atrakcyjność? Przede wszyst-
kim przyciąga ona swoją fantastyczną stalaktytową i
stalagmitową dekoracją. Dzięki oryginalnym podświe-
tleniom, stalaktyty i stalagmity przypominają swym
kształtem przeróżne stwory (Fig.16). Niesamowite są
draperie naciekowe czyli „kamienne wodospady”.
Można tu zobaczyć krasowe jeziora, misy („wanny”) z
przeźroczystą wodą, podzielone cienkimi kalcytowy-
mi przegródkami. Na dnie jezior rozsypane są perły
jaskiniowe, czyli drobne okruchy piaszczyste (lub z in-
nego materiału), które spadając do małych wanienek,
przemywane są strumieniami wód podziemnych. Ob-
racają się bez przerwy i pokrywają koncentrycznymi warstwami węglanu wapnia. Sale
Marmurowej jaskini rozciągają się wzdłuż kierunku upadu wapieni i strumieni podziem-

Fig. 15. Jaskinia Marmurowa. Hala
Perłowych jezior. Zdjęcie z Internetu.

Fig.16. Jaskinia Marmurowa.
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nych rzek, których ślady można zobaczyć na ścianach jaskini. To właśnie tu znajduję się
jedna z największych podziemnych sal świata – Sala Perestrojki, często nazywana Ob-
walną: powierzchnia tej sali wynosi około 4000 m2, a wysokość sięga ponad 20 m.
Cześć sali niestety zapadła się. Dolna Galeria Marmurowej jaskini jest rezerwatem geo-
logiczno-mineralogicznym.

Obok jaskini mamy tu wiele krasowych korytarzy i studni. Wzdłuż krasowych
bruzd ściekają w dół wody deszczowe i roztopowe, tworząc rozliczne źródła. Z tego
też powodu powierzchnia wszystkich jajł pozostaje prawie bez wody, co jest przyczyną
małej iłości roślin na stokach i wierzchołkach.

Południowy brzeg Krymu stanowi najbardziej atrakcyjną część Pasma Główne-
go, ciągnącą się wzdłuż wybrzeża od przylądka Aja na zachodzie do Koktebelu na wscho-
dzie. Południowy brzeg wyróżnia się dużą erozją powierzchni, jest tu mnóstwo wąwo-
zów i kanałów, doliny rzeczne z tarasami i dobrze widoczne z zachodniej części brzegu
erozyjne „amfiteatry” (Jałtinski, Gurzufski, Ałusztinski i inne). Bardzo typowe są liczne
wapienne bloki, często leżące na dnie wąwozów czy dolin rzecznych. Wyróżniane są
również pojedyncze wielkie wapienne głazy (np., Foros, Mnich, Kotka i Diwa koło Si-
meizu, Genueńska w Gurzufie).

O skałach Simeizu opowiadają taką legendę:
   Bardzo dawno temu, gdy południowy brzeg był okryty gęstym lasem, wśród pustych
skał Symeiza osiedlił się pewien starzec. Wiele strasznych rzeczy widniało w księdze dni
tego człowieka. Przez długi czas ogniem i mieczem niszczył miasta i wioski, pozostawia-
jąc na swej drodze martwe ciała bezbronnych starców, kobiet i dzieci. Koszmary długo
męczyły duszę tego człowieka. Ale ludzie zapomnieli o jego czarnej przeszłości. Zapo-
mniał nawet sam starzec. Zasłynął on mądrością wśród ludzi i począł już uważać, iż nie
popełniał żadnych przestępstw i nie musi odczuwać winy przed ludźmi. Demon i zły duch
nie potrafiły jednak odnieść się spokojnie do niezasłużonej sławy starca. Był przecież
jednym z nich – rozbójnikiem i mordercą. Poczuli się dotknięci. Poczęli szukać jakiejś
słabości starca. Szukali i znaleźli...
   Zamienił się demon w kotkę. Pewnej ponurej nocy poczęła się ona wpraszać do jaskini
pustelnika. Ulitował się starzec, wziął kotkę do siebie. Osiedliła się kotka w jaskini. Lecz
pewnego dnia rozzłościł się starzec i pochwyciwszy kotkę za ogon wyrzucił z jaskini...
Zaśmiał się demon i zaśmiał się zły duch. Zmusili oto pustelnika do pokazania jego praw-
dziwej natury. Nadeszła teraz kolej złego ducha. Zamienił się w piękne dziewczę. I kiedy
razu pewnego starzec zarzucił swe sieci do morza, zły duch wskoczył do nich. Wyciągnął
pustelnik sieci na piasek, a w nich nie ryby, lecz piękne dziewczę. Westchnęła dziewczy
na, zarzuciła ręce na szyję starca, i pocałowała go. Obudziła się w pustelniku przeszłość.
Namiętnie przyciągnął do siebie piękność... I znów zły duch i demon zaśmiali się. Lecz
dobre siły nie mogły ścierpieć  wyśmiewania się z tego, co świętym jest dla ludzi: z ogni-
ska domowego i z czystej miłości. I za karę zamieniły wszystkich troje w kamienie... Od
tej pory, stoi nad morzem skała „Diwa”; nie spuszcza z niej oczu skała „Mnich”,  za nimi
zaś stoi, jakby ich pilnowała, skała Kotka.7

Dla zachodniej części południowego brzegu charakterystyczne są również formy
w kształcie kopuły - to masywy skał magmowych. Spośród nich najbardziej znany jest
Aju-Dah (Niedźwiedź-góra), opisywany również przez Mickiewicza. Rzeczywiście przy-
pomina on niedźwiedzia, który pije wodę z Morza Czarnego. Niedźwiedź-góra – to lak-
kolit, czyli ciało magmowe w kształcie grzyba. Geolodzy uważają, że powstał on na nie-
wielkiej głębokości wskutek stopniowego wciskania się magmy między poziomymi war-
stwami z jednoczesnym podnoszeniem górnych warstw masywu (Lebedinski, 1982). Nie-
dźwiedź-góra zbudowana jest ze skał gabra i diabazu. Ich wiek wynosi około 160 mln. lat
(środkowa jura). Koło wioski Bieregowaja wulkaniczne utwory uformowały piękne skały
Przylądka Ifigenii, a koło miejscowości Sanatorny - przecięte dziś przez autostradę kopu-
   7A�����	�, M. 2000.��"���% $�%�� (Legendy Krymu). ����������. Przekład E. Yazykova.
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łokształtne masywy – pasmo Drakon, czyli „Smok”. Bardzo interesujący jest wylkaniczny
masyw Kara-Dah, położony między doliną rzeki Otuzki i zatoką Koktebiel. Składa się on
z dwóch głównych części. Pierwsza to Grzbiet Bieregowoj (440 m), stromo opadający ku
morzu i odseparowany od niego Świętą Górą (574 m). Koło wielkich urwisk Grzbietu
Bieregowego górują nad morzem dziwne skały o nazwach: Iwan-Rozbójnik, Tron, Słoń,
Lew i Brama Kara-Dahu lub Złota Brama (Fig.17). Kara-Dah – to tylko część dużego
tworu wulkanicznego, pozostałego po wielkich erupcjach i potokach ławy z epoki środ-
kowojurajskej. Jego drugą część
zakrywa Morze Czarne. Dzisiaj
Kara-Dah – to rezerwat geolo-
giczny oraz rezerwat unikatowej
fauny i flory (Fig.18). Tylko tutaj
można zajrzeć do „gardła” daw-
nego wulkanu i zobaczyć potoki
zastygłej lawy (jeżeli pójdzie się
szlakiem ekologicznym). Wyjątko-
wym jest również zwierzęcy i ro-
ślinny świat Kara-Dahu, znajdują-
cy się pod ścisłą ochroną.

Przedgórze. Przedgórze
sąsiaduje z Głównym Pasmem od
północy, ciągnąc się na około 120
km i osiągając szerokość 20–30
km. Wyróżniane są tu dwa pasma
– Przedgórze i pasmo Zewnętrz-
ne (wcześniej nazywano je Dru-
gie lub Zewnętrzne i Trzecie pa-
smo Gór Krymskich), odseparo-
wane od siebie i od Głównego
Pasma płytkimi dolinami.

Przedgórze ciągnie się nà
125 km od Inkermana koło Se-
wastopola na zachodzie do Sta-

rego Krymu na wschodzie. W
części zachodniej (koło Bach-
czysaraju) pasmo sięga wyso-
kości 500-590 m. Jego naj-
wyższy szczyt to góra Czuku
(Biegun) w dolinie rzeki Bel-
biek (700 m). Poludniowy,
erozyjny stok Przedgórza jest
stromy i urwisty, a północny
- połogi. To właśnie dla tego
regionu Górnego Krymu cha-
rakterystycznie są formy
rzeźby terenu, noszące  na-

zwę „kuesty” (Fig.19). W niektórych miejscach erozja wód uformowała płaskie wierz-
chołki niewielkich skał – „góry stołowe”. Są one odseparowane od otoczających je do-

Fig. 17.
 Kara-Dah,
Złote Wrota
(Złota Brama).

Fig.18.
Kara-Dah.

Skala Iwan-
Rozbójnik.

Fig. 19. Datska kuesta.
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lin i prawie niedostępne. W takich właśnie miejscach, w VI-VIII wieku, zaczęły się
pojawiać klasztory skalne. Kto je zbudował? Źródła podają, że byli to uciekinierzy

bizantyjscy – zwolennicy ikon,
ratujący się od prześladowań i
znajdujący ochronę w trudno-
dostępnych okolicach Górnego
Krymu. Tam właśnie pojawiły
się pierwsze klasztory: Mangup-
Kale, Tepe-Kermen, Czufut-
Kale, Czelter-Koba i  inne.
Wszystkie one zostały wykute
w urwiskach dańskich wapieni,
tworzących brzegi kuest. Zdu-
miewa wręcz robota dawnych
mistrzów, ręcznie wykuwają-
cych olbrzymie zagłębienia w
dość twardych wapieniach, któ-
rych wiek datuje się na około 60
mln. lat.

Niezwykle piękny jest
Swieto-Uspeński Monastyr pod
Bachczysarajem; w chwili obec-
nej w pełni odrestaurowany
(Fig.20). Nieco później, na pła-
skich powierzchniach takich od-
izolowanych skał pojawiły się
również twierdze, których ru-
iny częściowo się zachowały, a
najbardziej znane skalne miasto
Czufut-Kale (Fig. 21) w znacz-
nym stopniu zostało odsłonięte
przez archeologów.

W średniowieczu na Gór-
nym Krymie istniały lokalne bi-
zantyjskie księstwa Qirq Yer ze
stolicą Czufut-Kale oraz Teodo-
ro ze stolicą w Mangup-Kale.
Na początku XV w. władzę
sprawował tam książę grecki
Aleksy. Mangup-Kale było bar-
dzo dużym miastem, usytuowa-
nym na praktycznie niedostęp-
nym płaskowyżu o pionowych
urwiskach (Fig.22). Mieszkało
tu około 20 000 ludzi. Nielicz-
ne przejścia prowadzące na

górę przegrodzone były podwójnymi rzędami ścian i wieżyczek. Dopiero w 1475
roku armia turecka, po półrocznym oblężeniu, chytrością i podstępem zdołała za-
   8 Kesmedży, P.A. & Kesmedży, G.P. 1999. Księstwo Teodoro. Symferopol, Tauryda. 120 s.

Fig. 20. Święto-Uspieński Monastyr koło Bachczysaraju, wybudowany w
wapieniach dańskiego wieku.

Fig. 21. Czufut-Kale, była stolica lokalnego księstwa Qirq Yer.

Fig. 22. Mangup-Kale, była stolica dawnego lokalnego księstwa Teodoro.
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władnąć miastem i zniszczyć je8. W miejscach, gdzie Pasmo Zewnętrzne przycinają
wielkie rzeki, powstały głęboko wcięte odcinki dolin, nazywane kanionami (kanion
Belbiekski, kanion Kaciński). Belbiekski kanion jest jednym z najpiękniejszych na

Krymie (Fig. 23). Rzeka Belbiek, jedna z nielicz-
nych nieokresowych rzek Górnego Krymu, prze-
cina utwory kredy i paleogenu, kształtując niepo-
wtarzalne w formie i pięknie kuesty (Fig. 24)9.

Jeszcze jedno ciekawe miejsce pasma Zęw-
nętrznego Krymskich Gór – zlewnia środkowego
biegu rzeki Bodrak. Teraz w tym rejonie odbywa-
ją się praktyki geologiczne studentów Państwo-
wego Uniwersytetu Sankt-Petersburgskiego, Pań-
stwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, Pań-
stwowych Uniwersytetów Ukraińskich: Lwow-
skiego i Kijowskiego oraz wielu innych uczelni
wyższych z republik byłego Związku Radzieckie-
go. Geologia tego rejonu jest dosyć skompliko-
wana10. Najstarszymi utworami są tutaj triasowe,
mocno sfałdowane ilaste skały serii Taurydzkiej
(Fig. 25, 26); powyżej występują wulkaniczno-
terrygeniczne skały serii Karadahskiej z jury środ-
kowej oraz różnorodne terrygeniczne utwory kre-
dy i paleogenu. Dolina rzeki Bodrak jest położona
w strefie melanżu symferopolskiego. Tylko tutaj,
jako egzotyczne bloki, spotykane są najstarsze wie-
kowo w Górnym Krymie utwory karbonu (~295–
355 mln. lat).

W dolinie rzeki Bodrak geologia i czlowiek
znowu się łączą z sobą. To tutaj znajduje się jaski-
   9 W ciągu długiego czasu w dorzeczu rzeki Belbiek odbywaly się praktyki geologiczne studentów Leningradskiego
Gornego Instytutu (teraz Sankt-Petersburgska Akademia Górnicza). Jeden z autorów tego artykułu, V.V. Arkadiev, bę-
dąc jeszcze studentem odbywał tutaj praktyki geologiczne w 1974 roku i od tamtej pory „choruje na Krym”. Jego
„choroba” zaszła tak daleko, że opisał on całą geologiczną historię rozwoju tego rejonu w wierszach i zilustrował je
rysunkami. Postanowiliśmy opublikować kilka jego grafik (Fig. 25).
   10 
�����	, �.�. & $������	, 
./. 1996. !����"�(�'��� C�'���'�� �� $�%��. ������(�'��� ����	��'�	� ��#
$�%�'��� "����"�(�'��� ��������. �)+!D, �����-)����'+��". 34 '.

Fig. 23. Belbiekskie Wrota (Belbiekska Brama).

Fig. 24. Datska kuesta.

Fig. 25. Historia geologiczna Krymu w
rysunkach V.V.Arkadieva
Fig. 26. Fałdy w skałach serii Taurydzkiej. Górny
bieg rzeki Bodrak. Na zdjęciu – Å.P. Kajukowa.
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niowe miasto Baklinskoje, jedno z najstarszych na Krymie (w przybliżeniu VI wiek
n.e.), wycięte w wapieniach dańskich (paleogen) (Fig. 27).

Na wschodzie, koło Beło-
gorska, znajduje się piękna skała
Ak-Kaja (Biała skała), wznoszą-
ca się nad rzeką Bijuk-Karasu na
wysokość 160 m (Fig. 28). Stąd
pasmo „skręca” na południowy
wschód i koło wioski Bogatoje
sięga maksimum wysokości
(góra Kubalacz, 739 m). Łącznie
pasmo kuest ciągnie się przez
114 km, a średnia jego wysokość
wynosi 350m.

Fauna i flora. Geografia,
geologia i geomorfologia Krymu
kształtują również specyfikę jego
klimatu, świata zwierząt i roślin.

Przede wszystkim, półwysep znajduje się na
45° stopniu północnej szerokości, co uwa-
runkowuje jego prawie równą odległość ty-
leż od równika, co i od bieguna północne-
go, a co ściśle wiąże się z wystarczająco dużą
ilością energii słonecznej. Dodatkowo, Krym
jest prawie wyspą i w związku z tym około
40 % gatunków jego roślin i zwierząt to
endemity - nie spotykane nigdzie indziej. Jed-
nak z drugiej strony, generalnie krymska fau-
na i flora ma stosunkowo niewielki poziom
różnorodności. Dla jej urozmaicenia hoduje
się tutaj dodatkowo około 1000 gatunków roślin spoza tego regionu (Nikicki Ogród
Botaniczny). Prawie cała flora Krymu jest skoncentrowana w jego południowej części.
To prawdziwie muzealne bogactwo!

Klimat. Dzięki pozycji geograficznej półwysep zajmuje ciekawe miejsce w ogól-
nej cyrkulacji atmosfery Ziemi. Na Krymie dominują wiatry zachodnie. Poza tym, Krym-
skie Góry dzielą go na dwie nierówne części i Krym znajduje się między umiarkowanym
i subtropikalnym pasem klimatycznym. W jego północnej części dominuje klimat umiar-
kowany, suchy, a na południowym brzegu występuje klimat śródziemnomorski, wilgot-
ny. Różnorodność rzeźb terenu wpływa na różne warunki nagrzewania i  chłodzenia
powierzchni oraz kontaktujących z nią mas powietrznych. Morze Czarne jest silnym
regulatorem cieplnym: w okresie jesienno-zimowym długo przechowuje rezerwy cie-
pła letniego, a na wiosnę odgrywa istotną rolę w wentylacji i ochłodzeniu powietrza.
Największe tego typu złagodzenie klimatu ma miejsce w pasie przybrzeżnym. General-
nie Krym to bardzo słoneczny region. Średnioroczna liczba godzin promieniowania sło-
necznego przewyższa 2000, a na powierzchni jajły prawie 2400 – 2500. Dla porówna-
nia w Sankt-Petersburgu jest ona mniejsza niż 1500 godzin.

Najcieplejszy klimat występuje na południowym brzegu Krymu, gdzie góry chro-
nią od wpływu chłodnego powietrza. Zima jest tutaj ciepła i wilgotna, a lato suche i

Fig. 27. Baklińskie jaskiniowe miasto.

Fig. 28. Góra Ak-Kaja (Biała Skała) koło Bialogorska.
Zdjęcie z internetu.
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gorące. Właśnie tu rozprzestrzeniono mnóstwo egzotycznych roślin. Klimat Stepowe-
go Krymu jest umiarkowanie gorący, bardzo suchy. Zima łagodna, lato gorące.

Latem na Krymie dominuje słoneczna pogoda prawie bez wiatru. Ale czasem
zdarzają się i różne kataklizmy. W sierpniu 2002 roku nad akwenem Morza Czarnego
koło Sewastopola można było zaobserwować rzadkie tu zjawisko – tornado (Fig. 29).

Przeciętna długość lata na Krymie waha się od
4 do 5 miesięcy, przy czym opady są stosunkowo rzad-
kie (5–10 dni na miesiąc z krótkotrwałymi deszczami).
Jednak czasem zdarzają się również wyjątkowo obfite
ulewy, które w minutę podnoszą poziom wody do
2–4 mm, a w ciągu dwóch godzin – o 40–900 mm. Cza-
sem ulewy takie mogą wyzwolić potoki błota – sele, jak
miało to miejsce na przykład 20 sierpnia 2004 roku w
dolinie rzeki Bodrak. V.V. Arkadiev miał możliwość ob-
serwacji tego zjawiska: poziom wody w rzece błyska-
wicznie podniósł się o kilka metrów. Wioska Skalistoje
została zatopiona prawie całkowicie. Żywioł zniszczył
domy, ogrody, zatopione zostało bydło domowe. Stru-
mień wody był tak silny, że wyrwał wielkie betonowe
płyty regulujące brzegi rzeki w centrum wioski. Wielo-
metrowe topole zostały wyrwane z korzeniami i po-
niesione w dół. Poziom wody był w przybliżeniu o
metr wyższy niż poziom autostrady, przechodzącej
przez wioskę. Na szczęście nikt nie utonął i nie zaginął.
Mieszkańcy wioski mówili, że taka powódź już raz mia-
ła miejsce na rzece Bodrak w 1972 r.

Górna część półwyspu, dzięki idealnemu klimatowi, nasyceniu powietrza tonizo-
wanymi fitoncydami, solami morskimi, przyjemnym aromatem roślin ma wielką silę uzdra-
wiającą. Spotykane są tutaj lecznicze błota i wody mineralne.

Morze Czarne i jego tajemnice...
Trudno wyobrazić sobie Krym bez Morza Czarnego. Dlaczego jednak właśnie tak

się je nazywa? Czy zawsze istniało pod taką właśnie nazwą? Okazuje się, że nie. Starożytni
Grecy nazywali je Pontem Ewksińskim czyli morzem „gościnnym” dla tych, którzy idą ku
niemu z otwartym sercem i pokojową flagą, a dla wrogów – Pontem Aksińskim, czyli „nie-
gościnnym”. Turcy, najeżdżając Krym i napotkawszy tutaj silny opór, nazwali je  Kara-
Deniz, a w języku nowogreckim jego nazwa brzmi – Mawri Talassa. Rosjanie nazywali je
morzem Pontskim, albo Rosyjskim. Nazywano je także Kimmeryjskim, Skifskim, Niebie-
skim, Taurydzkim, Świętym... Marynarze nazywają je „Czarnym”, bo po burzy bardzo
mocno ciemnieje. Jednak silne burze są tu rzadkością. Jeszcze inna hipoteza  jest związana
z tym, iż praktycznie wszystkie przedmioty (szczególnie metalowe) opuszczane głęboko
na dno morza wracają na powierzchnię mocno poczerniałe. Prócz tego, przybrzeżne
skały, od powierzchni do podnóża, zasiedlane są przez rzadki typ wodorostów ciemno-
oliwkowego koloru (cystozirydy), których olbrzymie masy w czasie burzy odrywane są
od skał i unoszone ku powierzchni, barwiąc wodę na niemal czarny kolor.

Morze Czarne ze wszystkich stron otoczone jest lądem, ale łączy się z Morzem
Śródziemnym za pośrednictwem wąskiej (podobnej do rzeki) cieśniny Bosfor Frakijski.
Jego powierzchnia wynosi 413488 km2. Morze to jest w całości głębokim basenem z
urozmaiconą rzeźbą dna. Wąski, płytki pasek dna przy brzegu szybko schodzi do du-

Fig. 29. Tornado w Sewastopolu
(sierpień 2002 r.). Zdjęcie z internetu.
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żych głębokości. Warto wiedzieć, że największa głębokość Morza Czarnego wynosi
2245 m, a średnia około 1149 m.

Życie skupione jest w jego wyższych partiach (do 150 m), albowiem poniżej tej
głębokości nasycenie wody azotem praktycznie zanika a pojawia się siarkowodór. Więk-
szość wód morza narażona jest na działanie siarkowodoru. Podział na strefy jest unika-
towy, żadne inne morze na świecie nie wykazuje tak wyraźnej stratyfikacji. Na głęboko-
ści 2000 m w wodzie prawie nie ma tlenu, a zawartość siarkowodoru wynosi około 5,8
cm3/litr11. „Żywa” woda Morza Czarnego zajmuje zaledwie 13% jego całej objętości,
reszta – to królestwo niewielu bakterii anaerobowych. To właśnie w wyniku ich działal-
ności – rozkładania substancji organicznych w warunkach niedotlenienia – pojawia się
zabójczy siarkowodór. Skupia się on na dnie, ponieważ pionowa cyrkulacja wód w Morze
Czarnym jest bardzo słaba (i na tym również polega unikatowość tego morza!). Ogólna
ilość siarkowodoru w wodach Morza Czarnego przewyższa 16 tys. km3. Związek jest
łatwopalny i dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc z powietrzem prawdziwie wy-
buchową mieszankę…

Co się stanie, jeżeli olbrzymia masa siarkowodoru nagromadzona w Morzu Czar-
nym wypłynie na powierzchnię? Międzynarodowe wyprawy oceanograficzne, badające
Morze Czarne, potwierdzają, stały wzrost poziomu siarkowodoru. Czy grozi to kata-
strofą? Niestety, znany są tragiczne przykłady tego rodzaju12.

Nocą z 11 na 12 września 1927 roku na Krymie miało miejsce bardzo silne trzę-
sienie ziemi,  w którym, mimo ofiar i zniszczeń, nie było jednak nic dziwnego. Jak po-
wiedziano, Krym jest strefą sejsmicznie aktywną. Ale podczas trzęsienia ziemi w 1927
roku wystąpiło niezwykłe zjawisko – zapłonęło morze! Koło Sewastopola pojawiły się
wielkie kłęby dymu i ogień, przy czym ogień sięgał wysokości kilkuset metrów. Przez
długi czas uważano, iż przyczyną pożaru mógł być właśnie siarkowodór. Jednak obecnie
uczeni twierdzą, że w rzeczywistości to trzęsienie ziemi wywołało wybuch i zapalenie
się metanu – gazu, który dostał się do morza poprzez szczeliny w dnie13. Według ocen
specjalistów zasoby metanu w Morze Czarnym sięgają liczby 20-25 trylionów metrów
sześciennych14, a jego nagromadzenia notowane są przeważnie koło uskoków tekto-
nicznych. Na dnie morskim powstają tak zwane hydraty gazowe, czyli stałe kondensaty
gazu. Taka substancja może być stabilna tylko w warunkach niskich temperatur i przy
ciśnieniu większym niż 40 atmosfer. Na powierzchni gazowy koncentrat bardzo szybko
topnieje i następuje zapalanie się metanu. Metanowe pola w niektórych miejscach cią-
gną się prawie na dwa kilometry, a gazowe hydraty leżą na dnie w formie warstwy
sześciometrowej grubości. W celu zabezpieczenia przed katastrofami, naukowcy pro-
ponują zaznaczyć na mapach rejony aktywnych erupcji gazowych. Tajemnica metanu
Morza Czarnego wciąż jeszcze nie jest odkryta; brak wiarygodnej teorii jego pochodze-
nia. Naukowcy spierają się, a ludzie opowiadają legendy:

   Żył kiedyś na świecie bohater, i miał on magiczną strzałę, którą chował w głębokiej
jaskini za siedmioma zamkami. Wsławiła się strzała nie tym, iż była stworzona z czystego
złota, a tym, że miała w sobie straszą siłę niszczycielską. Wystarczyło bohaterowi wziąć
łuk, naciągnąć cięciwę, a strzała z wielkim świstem wznosiła się w niebo, zostawiając za

  11 E����	�(, �.A. 1956. ���# ����: ������� � �����. ��'�	�, *��+���	��� �$�-�� )��. /����. %�0�%. 424 '.;
��������'���, A.�., G��+�����	, A.A., *	'#�%�, �.). 1982. !������# &����"� ���#. $��	, &	+���	 
+��	. 144 '.
  12 W Kamerunie w 1986 roku zginęło około 2000 ludzi, mieszkających w rejonie jeziora-mordercy Nios. Nagle wyrzu-
ciło ono z siebie olbrzymie ilości duszących gazów, zabijając niczego nie spodziewających się ludzi.
13 ?�@��	, �A., )�'%���	, A.A., $��H����, �.�., $�+���	, �.)., �@+�I���, A.A., E�����	, E.!. 1999. !���	%�
������ �� ��� &����"� ���#. $��	. 134 '.
  14 ?�@��	, E.A., E�+���	, A.). 2004. ��������"�(�'��� +�"��'�	� &����"� ���#. $��	. 280 '.
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sobą ognisty ślad. I tam gdzie przelatywała, zapalało się powietrze, wrzała woda, topniała
ziemia, marło wszystko, co żywe.  Straszna to była broń! Na szczęście znajdowała się w
odpowiednich rękach. Bohater był człowiekiem sprawiedliwym, pokojowym i ognistej
strzały do rąk nie brał. Nadszedł jednak czas, gdy przyszło mu żegnać się z życiem. Roz-
myślał starzec: kto ma odziedziczyć strzałę ognistą? Nikomu nie wolno powierzyć tak
groźnej broni. Trzeba schować strzałę tak, aby jej przez długi czas nikt nie mógł zna-
leźć.  Zwołał swych synów i poprosił, aby schowali strzałę na dnie głębokiego morza
daleko na południu... Wypełniając wole swego ojca, wzięli bracia strzałę i puścili się w
drogę. Przybyli oni w górską krainę, otaczaną morzem z trzech stron. W spokojnej wo-
dzie morza, jak w lustrze odbijała się ognista kula wschodzącego słońca. Było to Morze
Czarne.  Postanowili bracia zatopić strzałę w wodach tego morza. Lecz nagle poczuli, że
żal było im rozstawać się z drogocenną strzałą. Marzenia o zysku zachwyciły ich. Zachcia-
ło im się zawojować tę piękną krainę i cały ten świat. Dogadali się bracia pomiędzy
sobą, że schowają strzałę w górach, a ojcu powiedzą, że zrobili, jak im kazał. Znaleźli w
górach głęboką jaskinię, schowali w niej strzałę i ruszyli w drogę powrotną. Jednakże
ojciec w jakiś sposób domyslił się ich zamiarów. Z wielkim gniewem napadł  starzec na
synów, zarzucając im nieposłuszeństwo. „Nie dostaniecie błogosławieństwa mego!” –
mówił – „póki strzała nie znajdzie się na dnie morza”. Przekonawszy się, iż nie uda im
się zawładnąć groźną bronią, bracia znów ruszyli ku brzegom Morza Czarnego i ze smut-
kiem wypełnili wolę ojca. Ognista strzała pogrążyła się w morskiej otchłani. Poczerniało
morze, zawrzały, wzburzyły się jego ciche wody. Odtąd, gdzieś na morskim dnie leży
strzała ognista i dotąd jeszcze Morze Czarne chroni tę tajemnicę. Tylko czasem wzburzy
się ono, zabełkocze, podniesie wielkie fale, bezskutecznie próbując wyrzucić ze swojej
głębi śmiercionośną broń15.
Wiele legend i tajemnic ukrywa nie tylko Morze Czarne, ale i cały Krym. Prze-

piękna, zadziwiająca przyroda, ciekawa i bogata historia. Wiele niezrozumiałego, dziw-
nego i tajemniczego ma w sobie ów półwysep, prawie wyspa, otoczony dwoma morza-
mi, owiewany zachodnimi i północnymi wiatrami i mający w sobie unikalny czar, nakła-
niający wszystkich, którzy kiedykolwiek odwiedzili to miejsce - do powrotu...

   Czy kiedykolwiek byłeś na Krymie? Tam jest wszystko: są góry, morze, stepy też są. À
powietrze na stepie lekkie jak puch, same się piersi podnoszą. Wejdziesz na górę – i będzie
szkoda człowieka, który tu nigdy nie był. Tak tu pięknie. Za górami, morze i niebo są
jednym, oba są niebieskie, jedno bardziej od drugiego. Krymscy ludzie mawiają: „Nie
ma ziemi lepszej od Krymu”. Taki jest nasz Krym. Żyj ile chcesz, umierać nie trzeba...”16.

Tak mówi stara krymska legenda...

  15,16 A�����	�, M. 2000.��"���% $�%�� (Legendy Krymu). ����������. Przekład E. Yazykova.
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AGNIESZKA GAWĘDZKA

MANIFESTACJA POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W
KONFLIKCIE O LWÓW I GALICJĘ WSCHODNIĄ W LATACH 1918-1919.

   Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 stanowi jeden z naj
bardziej dramatycznych epizodów w stosunkach polsko-ukraińskich XX wieku. 1

   Mocarstwa odmówiły Ukraińcom naddnieprzańskim  i Ukraińcom z  Galicji Wschodniej
prawa do samostanowienia. Konflikt Polski z Ukraińcami o sporne terytorium leżące między
linią Bug i San, a linią Zbrucz należał do najbardziej dramatycznych i krwawych procesów,
które doprowadziły do wyznaczenia terytorium państwa polskiego.2

   [...] Druga płaszczyzna to konflikt w samej Galicji Wschodniej między polskim obozem
niepodległościowym i państwem polskim a ukraińskim obozem narodowo-niepodległo-
ściowym. To także spór ludności polskiej i ukraińskiej o prawo do samostanowienia.3

Historia Polaków i Ukraińców, jako państw ościennych, była spleciona nieroze-
rwalnie ze sobą. Polska po raz pierwszy weszła w interakcję z terenami dzisiejszej Ukra-
iny (wtedy Rusią Kijowską) już za czasów Bolesława Chrobrego, kiedy król w 1018 wy-
prawił się na Kijów. Już za czasów Kazimierza Wielkiego tereny Halicza i Włodzimierza
(później odpowiednio: Galicji i Lodomerii) zostały włączone trwale w terytorium pań-
stwa polskiego. Galicja pozostawała częścią Polski aż do rozbiorów i końca Rzeczpospo-
litej. Przez stulecia tereny Galicji zamieszkiwali więc zarówno Polacy, jak i ludność po-
chodzenia ukraińskiego, żydowskiego, ormiańskiego. Galicja była tyglem, gdzie mieszały
się wzajemne wpływy.

Na terytorium tej wspólnoty rodziły się jednak zupełnie tożsamości narodowe.
Jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, dopiero po I wojnie światowej, podczas wojny o
Galicję Wschodnią i Lwów, mamy do czynienia z tak silną manifestacją ukraińskiej tożsa-
mości narodowej. Etapy wojny, kiedy walczyło regularne wojsko będą ciekawsze z punktu
widzenia historyka, z antropologicznego punktu widzenia natomiast, najciekawszymi frag-
mentami tego konfliktu będą więc momenty, kiedy w walki włączyli się rodowici miesz-
kańcy terenów o które toczył się konflikt. W ich zaangażowaniu manifestowała się wła-
śnie świadomość i poczucie przynależności narodowej.

Zaszły więc na tyle silne i znaczące zmiany w mentalności i świadomości Ukraińców,
które doprowadziły do podjęcia po raz pierwszy próby uzyskania niepodległości. W XIX
wieku zaczęła się budzić świadomość narodowa Ukraińców, dbała o to galicyjska inteligen-
cja, natomiast Lwów stał się miejscem spotkań i pracy o odrodzenie niepodległości. Lwów
był więc miastem, które w swoich przyszłych państwach widzieli zarówno Ukraińcy i Polacy.
Zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców miasto było symbolem, pomnikiem przeszłości.

Galicja i Lwów
Warto może naszkicować zarys sytuacji panującej w Galicji w przededniu wybu-

chu I wojny światowej. Po zniknięciu państwa polskiego z map Europy, tereny, o których
   1 R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew...” Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004, s. 301.
  2 Tamże, s. 11.
  3 Tamże.
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teraz mowa, zostały włączone do monarchii Habsburgów. W 1867, po utworzeniu du-
alistycznej monarchii Austro-Węgierskiej, terytorium Galicji podzielono na dwa duże
okręgi sądownicze, więc od tej pory za główne miasta tego terenu zaczęły uchodzić
Kraków i Lwów, stolice odpowiednio: Galicji Zachodniej i Wschodniej. Podział Galicji na
dwie części zaczął się utrwalać w świadomości mieszkańców, a zakorzenianiu się tego
wzoru sprzyjały istniejące tam stosunki etniczne. I tak w Galicji Zachodniej, Polacy sta-
nowili 47% a Ukraińcy 40% mieszkańców. Sytuacja przedstawiała się odmiennie w Ga-
licji Wschodniej, ponieważ tam Ukraińcy stanowili aż 71% ludności podczas gdy Polacy
tylko 14%, pozostały odsetek ludności stanowiła społeczność żydowska i inni. Galicja
Wschodnia należała wtedy do najuboższych terytoriów w tej części Europy. Przyczyn
biedy należy upatrywać w sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowały się te ziemie. Po-
nad 82% ludności zajmowało się rolnictwem używając do tego archaicznych technik i
narzędzi. Jedynym ośrodkiem przemysłowym były rejony Drohobycza, gdzie na wielką
skalę wydobywano ropę naftową. Stolicą tego biednego, zacofanego regionu, gdzie pa-
nował głód i nędza był prześwietny Lwów, wówczas jedno z największych i najnowocze-
śniejszych miast monarchii Habsburgów. Około 200-tysięczne miasto zamieszkiwali głow-
nie Polacy (większość), Ukraińcy i Żydzi. Lwów był miejscem, o którego zamożności
(jak na tamte realia) świadczyły brukowane ulice, nowoczesne kamienice, teatry, pręż-
nie działający uniwersytet i politechnika, linia tramwajowa i dwie elektrownie.

XIX wiek był czasem, kiedy na mapie ówczesnej Europy pojawiło się wiele nowych
państw. Niepodległość w wyniku wojny z ‘okupantem’ uzyskały m.in. Grecja, Belgia,
zjednoczono Włochy i Niemcy, dochodziło do wielu powstań na tle narodowym przeciw-
ko państwom rządzącym (Polska). Był to okres przebudzania się świadomości, kształto-
wania się mentalności i tożsamości narodowych. Oczywiste więc, że na tej płaszczyźnie
musiały się pojawić konflikty narodowo-tożsamościowe, które potem doprowadziły do
wybuchu zbrojnych konfliktów. I tak, antagonizmy polsko-ukraińskie narastały więc już od
XIX wieku, wtedy zwolennikiem polityki ustępstw wobec Ukraińców był namiestnik Ga-
licji, Michał Bobrzyński. W XIX wieku także rozpoczęły działalność pierwsze ukraińskie
partie polityczne, najmocniejszym ugrupowaniem stała się Ukraińska Partia Narodowo-
Demokratyczna. Paralelnie do sytuacji zachodzącej w polskim społeczeństwie, Ukraińcy
zaczęli się interesować ruchem paramilitarnym, co wkrótce, już w czasie wojny zaowoco-
wało powstaniem organizacji Ukraińskich Strzelców  Siczowych.

I wojna światowa
Kiedy 5 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna austriacko-rosyjska i dwóch zabor-

ców stanęło po przeciwnych stronach konfliktu, zarówno w umysłach polskich i ukraiń-
skich pojawiła się nadzieja na uzyskanie niepodległości. Ukraińskie partie narodowe za-
decydowały o popieraniu i walce w czasie wojny po stronie austriackiej. Sytuację Ukra-
ińców skomplikowało wydanie przez zaborców Aktu 5 Listopada w 1916 r., w którym
cesarze Austro-Węgier i Prus obiecywali Polakom, w zamian za walkę przy ich boku,
utworzenie niepodległego Królestwa Polskiego w skład którego wchodziłaby cała Gali-
cja. To wydarzenie zachwiało austrofilskimi sympatiami ukraińskich Galicjaków. Tymcza-
sem, w Kijowie 7 listopada 1917 r. proklamowano powstanie Ukrainy Naddnieprzań-
skiej, potem nazwanej Ukraińską Republiką Ludową (w skrócie URL) z późniejszymi
rządami hetmana Pawła Skoropadskiego, która już na początku swego istnienia uwikłała
się w konflikt z Rosja Radziecką, aby jakiś czas później ogłosić całkowitą niezależność od
państwa bolszewików. Dla Ukraińców z Galicji, Ukraińcy z Kijowa nie wydawali się pew-
nym partnerem do rozmów o wspólnej, przyszłej niepodległości (co świadczy i o we-
wnętrznym rozdwojeniu Ukraińców). Pokój brzeski, zawarty 9 lutego 1918 r., pomię-
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dzy Rosją Radziecką a państwami trójprzymierza zapowiedział podział Galicji na dwie
części, gwarantem tych postanowień byli Austriacy. Wiadomość o przyszłym podziale
Galicji wywołała euforię wśród Ukraińców. Zwołano do Lwowa zjazd posłów zasiadają-
cych w Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej, polityków i różnych działaczy spo-
łecznych, na spotkaniu powstał dokument postulujący utworzenia w ramach Austrii no-
wego kraju, którego terytorium miałyby tworzyć Galicja Wschodnia, północna Bukowi-
na, Podlasie i Chełmszczyzna. Jak można się domyślić, postanowienia traktatu brzeskie-
go, wywołały całkiem inne reakcje wśród Polaków. Wizja utraty wyżej wymienionych
ziem była całkowicie sprzeczna z polskimi interesami, decyzję o przyznaniu Chełmsz-
czyzny Ukrainie nazywano wręcz „czwartym rozbiorem Polski”. W tym czasie rodziły
się też pierwsze polskie organy władzy i tak, w wydanym przez siebie orędziu, warszaw-
ska Rada Regencyjna odmówiła przyjęcia postanowień traktatu brzeskiego. Rozpoczęły
się antyaustriackie manifestacje, strajki i wystąpienia. Polscy politycy nie uznawali istnie-
nia Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na końcowych etapach I wojny światowej tak wła-
śnie rysował się polsko-ukraiński spór o przyszłą przynależność Galicji. Wiadomym za-
czynał być fakt, że sporu o Galicję nie rozwiąże wojna. Ponadto, w swej polityce zachod-
nie mocarstwa zastanawiały się tylko nad przyszłym kształtem Ukrainy Naddnieprzań-
skiej (URL) uznając ją  za twór tymczasowy, kwestię Galicji Wschodniej pomijano, co
odpowiadało polskim interesom. W ostatnim etapie wojny, kiedy pogarszała się sytuacja
Austro-Węgier, Polska utrzymywała w Galicji uprzywilejowaną pozycję, co skłoniło poli-
tyków ukraińskich do zawiązywania konspiracji antypolskich. Celem istnienia tych orga-
nizacji miałoby być opanowanie Galicji Wschodniej. Po rozpadzie cesarstwa-królestwa
Austro-Węgier w październiku 1918r. wiadome było, że Austriacy nie mogą być już gwa-
rantem postanowień traktatu brzeskiego i Ukraińcy nie mają podstaw, żeby liczyć na
pomoc byłego mocarstwa. Nie mając poparcia zewnętrznego, organy władzy ukraiń-
skiej 19 października 1918r. ustanowiły powstanie Państwa Ukraińskiego, wyznaczono
podległe mu terytoria. Zaczęto organizować siły zbrojne, których funkcjonowanie umoż-
liwiłoby powołanie administracji w Galicji Wschodniej.

Przed podobnym problemem stanęli Polacy, ci zamieszkujący Lwów przyjęli uchwa-
łę Rady Regencyjnej o utworzeniu państwa polskiego, które obejmowało będzie dostęp
do morza i wszystkie ziemie polskie (w domyśle także Galicję Wschodnią). Oprócz war-
szawskiej Rady Regencyjnej powstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, w której
uchwałach po raz kolejny  widoczne były postulaty o utworzeniu państwa polskiego w
którego skład będzie wchodzić Galicja. W tej sytuacji Ukraińcy podjęli decyzję o przewro-
cie. Rozpoczęcie walk zaplanowano na noc z 31 października na 1 listopada, opracowano
plan zajęcia miasta wraz z wszystkimi ważnymi dla jego funkcjonowania punktami.

Zamach
Początkowo zamach przebiegał zgodnie z planem. Konflikt polsko-ukraiński stał

się rzeczywistością. Ukraińska Rada Narodowa (URN) proklamowała powstanie Zachod-
nio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZUNR). W tym samym czasie funkcjonowały więc
dwie republiki ukraińskie, skupiające zupełnie innych mentalnie ludzi, inne koncepcje wła-
snego państwa, przyszłości czy sposobów rządzenia. Okazało się, że nie ma jednolitej
ukraińskiej tożsamości, po dwóch stronach Dniepru żyły dwa zupełnie różne ‘odłamy’
Ukraińców. Różnice te widać do dziś, zwłaszcza w kontekście „pomarańczowej rewolu-
cji”. Do dziś obok siebie funkcjonują ‘dwie Ukrainy’. Zamachowcy zaczęli więc zajmować
najważniejsze obiekty w mieście a zaskoczeni żołnierze nie wykazywali żadnego oporu.
Ukraińskie patrole rozbrajały wojskowych i pomimo ogólnego zaskoczenia, zamach nie
sparaliżował miasta. Kapitan Czesław Mączyński zorganizował Naczelną Komendę, którą

78         TEKSTY z ULICY. Zeszyt kulturoznawczy nr 8 - KOMENTARZE



uznano za najważniejszy organ dowodzenia, powstał Polski Komitet Narodowy. Wkrótce
wyłoniono także komisję, której misją miały być rokowania z Ukraińcami. Polacy byli słabo
przygotowani na atak, ale do dziś w pamięci mieszkańców Lwowa zachowało się brawu-
rowe postępowanie załogi Szkoły Sienkiewicza dowodzonej przez komendanta Zdzisława
Tatara-Trześniowskiego. Ta placówka stała się jednym z ważniejszych punktów budzenia
się polskiego oporu. Naczelna Komenda i Polski Komitet Narodowy stały się punktami,
wokół których skupiali się przeciwnicy zaistniałej sytuacji zamachu. Mimo starań, oddzia-
łom ukraińskim nie udało się przejąć władzy w mieście, zamachowcy spostrzegli, że ich
zbrojne wystąpienie napotkało opór ze strony Polaków. Dochodziło do pierwszych ulicz-
nych starć tłumu i pobić cywilów. Ukraińcy zdając sobie sprawę z silnych powiązań społe-
czeństwa polskiego z Żydami, postanowili zadbać o ich neutralność w całym sporze. Wy-
łoniony komitet żydowski ogłosił neutralność w sporze ukraińsko-polskim, co było w zgo-
dzie z poglądami większości pro-polsko nastawionych Żydów.

Rozpoczęły się negocjacje, jednak przedstawiciele interesów Polski nie chcieli
uznać powstania Państwa Ukraińskiego, a co za tym idzie przyłączenia do tegoż państwa
wschodniej Galicji, bez porozumienia z rządem w Warszawie.

Drugi dzień walk również nie przyniósł korzyści Ukraińcom. Nasilały się dezer-
cje z armii, ponadto zwerbowana do walki ludność wiejska, która zebrała się we Lwo-
wie, nie umiała walczyć z powodu nieznajomości topografii miasta.

Mieszkańcy Lwowa nie byli przyzwyczajeni do ulicznych walk. To, co działo się na
ulicach miasta przypominało im raczej powstanie aniżeli wojnę. W trosce o miasto, pełne
zabytków i pomników kultury, pojawiły się żądania różnych środowisk (zwłaszcza inteli-
gencji i bogatego mieszczaństwa) o zaprzestanie walk i podjęcie rozmów pokojowych.

Wpływ istotny na walkę we Lwowie  miało to, że ukraińskim wojskom nie udało
się opanować newralgicznych punktów miasta. Spowodowało to poważny kryzys wśród
ukraińskiego dowództwa i trudno było liczyć na szybkie zdławienie polskiego oporu. Mo-
rale ukraińskich wojsk podniosło dopiero powstrzymanie polskiego natarcia 9 listopada.

Walki toczyły się z różnym natężeniem, czasami przerywano je, aby umożliwić
negocjacje. Równolegle do walk we Lwowie, przygotowywano ukraińską administrację
na terenie całej Galicji Wschodniej. Do starć ludności dochodziło również w Przemyślu
(zajętym w nocy z 3 na 4 listopada, co spowodowało szok ludności polskiej i budzenie się
nastrojów opozycyjnych) i Borysławiu (mieście należącym do okręgu, gdzie wydobywa-
no ropę naftową). Na większości terytoriów Galicji Wschodniej, przejmowanie przez
Ukraińców administracji odbywało się bez większych zbrojnych potyczek. Nowa admi-
nistracja nie naruszała polskich instytucji, ale blokowała ich działalność, miejscem spo-
tkań znów (jak za czasów zaborów) stały się kościoły rzymskokatolickie. Zamach spo-
wodował dezorganizację i zakłócenie działania sił porządkowych (policji, poczty etc.),
problemem stało się opanowanie ludności i dostarczanie żywności.

Pozostałe części kraju wykazywały żywe zainteresowanie tym, co działo się w
Galicji. W Warszawie zadecydowano o podjęciu działań. Rozpoczęło się szturmowanie
Przemyśla i pomimo silnego oporu, jakie stawiały siły ukraińskie, udało się przywrócić
polską kontrolę nad Przemyślem. Piłsudski, który wrócił do kraju z niewoli niemieckiej
10 listopada, świetnie orientował się w zaistniałej sytuacji i galicyjskich nastrojach. Podję-
to decyzję o odbiciu ziem spod ukraińskiej kontroli. Całością akcji dowodził ppłk. Michał
Karaszewicz-Tokarzewski pozostający w konflikcie z dowódcą miasta, gen. Mączyńskim.

Legendarna Obrona Lwowa
21 listopada ukraińskie oddziały zaczęły się wycofywać ze Lwowa, co spotykało

się z wielkim entuzjazmem wśród mieszkańców Lwowa polskiego pochodzenia. Miasta
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broniło ok. 6022 osób pod bronią, w tym niemal 1/3 stanowiła młodzież gimnazjalna i
studencka. Młodzi walczyli na wszystkich odcinkach,  także jako kurierzy i w wywiadzie.
Najmłodszy obrońca Lwowa, Jan Dufrat, zginął mając 12 lat. Dziś uważa się, że o sukce-
sie zadecydowała właśnie ich niezłomna postawa i ofiarność. Wojska ukraińskie udało się
usunąć, a po całym kraju rozniosły się wieści o bohaterstwie młodych ludzi walczących o
pozostanie Lwowa w granicach odradzającego się państwa polskiego. Obrona Lwowa
przeszła do historii jako przejaw wielkiego poświęcenia i stała się inspiracją dla wielu
pokoleń pisarzy, malarzy, myślicieli i muzyków. Wokół obrony miasta i Orląt Lwowskich
narosło wiele legend, a o tym że pamięć o nich (i o konflikcie) jest ciągle żywa, świadczą
trwające do dziś nieporozumienia dyplomatyczne dotyczące sektora Orląt Lwowskich
na cmentarzu Łyczakowskim.

W oswobodzonym mieście natychmiast powstał Tymczasowy Komitet Rządzą-
cy, który nie wydał oficjalnego dokumentu w którym określiłby swój stosunek do teryto-
rium Galicji.

W świadomości polskiej, opanowanie Lwowa 22 listopada stało się wydarze-
niem przełomowym w polsko-ukraińskiej w Galicję i bardzo podziałało na masową wy-
obraźnię.

Wojna
Po opuszczeniu Lwowa przedstawiciele Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludo-

wej i Ukraińskiej Republiki Ludowej zaczęli rozmowy, 3 stycznia podjęto uchwałę o zjed-
noczeniu państwa. Siły ukraińskie zaczęły uszczelniać pierścień z dwóch stron dookoła
stolicy Galicji, rozpoczęła się powszechna mobilizacja a do służby przyjmowano przedsta-
wicieli wszystkich narodowości zamieszkujących Galicję, za wyjątkiem Polaków. Oprócz
licznych akcji militarnych, podejmowano także działania wymierzone przeciwko ludności
cywilnej, niszczono wodociągi, pacyfikowano wsie. Bardzo poważna była wówczas sytu-
acja Lwowa, otoczonego przez siły ukraińskie, położenie miasta było bardzo niepewne.
Podjęto próbę rozmów dotyczących zawieszenia broni, jednak ukraińska strona nie pod-
pisała rozejmu, przerwy w walkach wykorzystano na wzmocnienie sił. Sytuacja dyploma-
tyczna pomiędzy Polską i URL (Ukraińską Republiką Ludową), mimo zawarcia rozejmu
pomiędzy dwoma państwami ukraińskimi i trwającej wojny o Galicję, była skomplikowana,
nie ogłoszono stanu wojny. Polskie siły znajdujące się na południowo-wschodniej granicy
osłabiała wojna polsko-radziecka, która skupiała znaczną część wojsk polskich. Społeczeń-
stwo polskie oczekiwało od armii „Wschód” wyparcia Ukraińców z terytoriów Galicji.
Wojna dobiegła końca, kiedy na front wprowadzono świetnie przygotowane dywizje z
Armii Polskiej. „Zwycięstwo wynikało jednak nie tylko z ekonomicznej, politycznej (m.in.
międzynarodowe uznanie państwowości), a od połowy maja również z militarnej przewa-
gi Polski nad ZURL. Wielkie znaczenie, zwłaszcza w pierwszym okresie zmagań, miała
postawa polskiego społeczeństwa Galicji, przede wszystkim Lwowa.”4

Ostatecznie, wojskom państwa polskiego, udało się zając cały obszar byłego
zaboru austriackiego. Od tej chwili Sejm, rząd oraz społeczeństwo polskie uznawało
rzekę Zbrucz za granicę państwową a Galicję Wschodnią oraz zachodnią częśc Wołynia
za nierozerwalną częśc państwa polskiego.

  4 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000, s. 248.
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OLGA WIECZOREK

OBYCZAJOWOŚĆ ŚWIĄTECZNA A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
MIESZKAŃCÓW UKRAINY ZACHODNIEJ  NA PRZYKŁADZIE
SPOSOBU OBCHODZENIA WIELKANOCY WE LWOWIE

SPECYFICZNE CECHY TERENU PENETROWANEGO

Społeczeństwo ukraińskie jest ciągle silnie zróżnicowane pod względem tożsa-
mości. Ukraina jest państwem wielonarodowym, wyraźnie dzielącym się na trzy części,
różniące się od siebie pod względem społecznym i etnicznym: zachodnią, centralną i
wschodnią. Zachodnia Ukraina uważa siebie za najbardziej ukraińską. Na tym terenie
największa część ludności posługuje się językiem ukraińskim, największy jest odsetek
ukraińskich szkół i ukraińskojęzycznych mass mediów. Komunizm panował tu najkró-
cej, stąd tutejsze społeczeństwo jest najbardziej religijne. Jednak mieszka tu mniej lud-
ności niż we wschodniej części kraju.

Lwów, od początku swej burzliwej historii, dzięki korzystnemu położeniu na szlaku
handlowym, stanowił punkt styczny mentalności Wschodu i Zachodu. Obok Polaków,
Rusinów i Żydów mieszkało w nim wielu Ormian, z reguły niemal całkowicie spolonizo-
wanych, zajmujących się głównie handlem. W wyniku tej konglomeracji miasto posiada
bogatą i specyficzną kulturę, charakteryzującą się zarówno cechami ogólnoeuropejski-
mi, jak i wybitnymi rysami narodowymi. Ta specyfika Lwowa jako swego rodzaju tygla
kulturowego utrudnia porównanie tradycyjnej ukraińskiej obyczajowości z jej współ-
czesną wersją, która oczywiście uległa już wpływom z zewnątrz..

  Kraj trzech cerkwi i dwóch Kościołów. Struktura kościelna na Ukrainie
Ważnym elementem tożsamości narodowej jest identyfikacja religijna. Religia

dostarcza przecież kulturze języka symboli związanych z przynależnością narodową,
obrzędów i obyczajów, które ułatwiają wyrażanie tożsamości narodowej. Marian Rub-
chak wiąże początkową fazę kształtowania się poczucia odrębności narodowej prawo-
sławnych mieszkańców szesnastowiecznego Lwowa z wypowiedzeniem wojny prawo-
sławnym przez przybyłych do miasta Jezuitów.1 W czasach komunistycznych aktywność
religijna bywała sposobem manifestowania sprzeciwu wobec rządzących, później stała
się czynnikiem jednoczącym i zarazem podkreślającym niezależność ukraińskiego naro-
du. Sowieccy przywódcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że bez sacrum nie da
się sprawować rządu dusz. Rugując więc wszelkie objawy tradycyjnej religijności, rów-
nolegle nasilono akcje propagandowe — w szkołach, zakładach pracy, organizacjach
społecznych, w prasie. Publiczne obchodzenie świąt religijnych zostało zabronione; na
ich miejsce został wprowadzony nowy kalendarz świąt oficjalnych. Wprowadzone urzę-
dowo na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych świętowanie Nowego Roku, z choinką i
Dziadkiem Mrozem miało przysłonić Boże Narodzenie. (...) Wielkanoc zaś utrzymywała
swoją pozycję, m.in. dzięki kulinarnej atrakcyjności, ale również dzięki temu, że zawsze jest
   1 M. Rubchak, Ethnohistorical construction of identity: The Lviv paradigm, Cyt. Za: J. Konieczna, Tożsamość narodowa,
wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej,
http://weber.is.uw.edu.pl/zaklady/zsocog/spis_tresci.htm
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to niedziela. Ani święto kosmonautyki (12 kwietnia), ani urodziny Lenina (22 kwietnia) i
subbotnik, urządzany przy ich  okazji, nie były w stanie odwrócić uwagi od święta Wielkano-
cy, które obchodzić skłonni byli nawet ateiści.2 Odrodzenie życia religijnego na Ukrainie
rozpoczęło się dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, w okresie pierestrojki.

Spośród wszystkich konfesji na Ukrainie najwięcej wyznawców ma prawosławie.
Kościół prawosławny nie tworzy żadnej organizacyjnej jedności. Jest zjednoczeniem sa-
modzielnych, autokefalicznych Kościołów. Poszczególne Kościoły autokefaliczne są nie-
zależne w swoim życiu wewnętrznym. Zachowują własną obrzędowość, język liturgicz-
ny, zwyczaje, pozostając w jedności wiary z innymi autokefalicznymi Kościołami prawo-
sławnymi. Ich wierni generalnie uważają, że należą do Kościoła Wschodu, a dopiero na-
stępnie precyzują do jakiego dokładnie. Istnieją trzy odrębne ukraińskie Kościoły prawo-
sławne. Jeśli chodzi o liczbę wiernych, najmniejszy spośród nich jest Ukraiński Autokefa-
liczny Kościół Prawosławny. Ukraiński Kościół Prawosławny podległy patriarchatowi mo-
skiewskiemu i Ukraiński Kościół Prawosławny podległy patriarchatowi kijowskiemu, spie-
rają się, który z nich cieszy się większym poparciem. Elementem odróżniającym te Ko-
ścioły od patriarchatu moskiewskiego pozostał język liturgii (ukraiński, w przeciwień-
stwie do starocerkiewno – słowiańskiego używanego przez patriarchat moskiewski).3

Do Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (pierwotnie zwane-
go unickim, nazwę „greckokatolicki” wprowadziła cesarzowa Maria Teresa) należy 7%
ogółu ludności, z czego ok. 95% mieszka w obwodach zachodnich. Powstał w wyniku
uznania przez część biskupów zwierzchnictwa Rzymu, który pozwolił na zachowanie
odrębnej struktury kościelnej i obrządku wschodniego (Unia Brzeska, 1596 r.). Zwierzch-
nik Kościoła podlega papieżowi. Jego siedzibą jest Lwów – sobór katedralny św. Jerze-
go. Ukraiński Kościół greckokatolicki ma orientację wybitnie proukraińską. W czasach
komunizmu, zakazany zarówno w ZSRR jak i w Polsce, działał w podziemiu, odrodził
się w 1990 r. i dziś stoi przed problemem samookreślenia. Pomysły idące najdalej mó-
wią o połączeniu Kościoła greckokatolickiego z patriotycznie nastawioną częścią Ko-
ścioła prawosławnego i stworzeniu jednej, narodowej, ukraińskiej Cerkwi.

SCENARIUSZ ŚWIĄTECZNY

Wszelkie święta religijne polegają na reaktualizowaniu jakiegoś sakralnego wyda-
rzenia, które dokonało się w przeszłości mitycznej, „na początku”.4 W przypadku Wiel-
kanocy wydarzeniem, w które wierni zostają włączeni przez obrzędy świąteczne, jest
oczywiście tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc to największe i
najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym chrześcijan. W cerkwi prawosławnej
odgrywa dominującą rolę w ustalaniu kalendarza liturgicznego.5 Na Soborze Nicejskim
w 325 r. ustalono, że Paschę chrześcijańską będzie się obchodzić w niedzielę po pierw-
szej pełni księżyca. W ciągu kilku stuleci słowiańskiego chrześcijaństwa powstała bogata
gama obrzędów wiążących się z przeżyciem tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.
Większość z nich jest nawiązaniem do ewangelicznego opisu wydarzeń ostatnich dni
życia Jezusa Chrystusa, niektóre jednak są kontynuacją pogańskich zwyczajów, zaadap-
towanych na gruncie chrześcijańskim. Dotyczy to zwłaszcza obrzędów związanych z
kultem zmarłych oraz świętowaniem wiosennego przesilenia, połączonego z hołdem
złożonym naturze, jej witalności i płodności. Opisane tradycje dotyczą obchodu świąt
w cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej i  zwyczajów ukraińskich. Liturgia jest wspólna
grekokatolikom i prawosławnym (istnieją drobne różnice), różni się natomiast znacznie
   2 A. Horolets, Dzień św. Jurija Gagarina, http://www.opcit.jaaz.pl/index.html
   3 P. Kościński, Kraj trzech cerkwi i dwóch Kościołów, „W drodze” nr 3, 2001.

82         TEKSTY z ULICY. Zeszyt kulturoznawczy nr 8 - KOMENTARZE



od rzymskokatolickiej i jest znacznie od niej starsza, powstała bowiem w IV w., a osta-
teczny kształt przybrała w VII w. Natomiast polskie i ukraińskie zwyczaje ludowe nie-
jednokrotnie wywodzą się z tego samego źródła.

Wielki  post
Rekonstrukcję obrzędów i zwyczajów wielkanocnych, opartą na przeprowadzo-

nych przeze mnie badaniach terenowych (archiwum materiałów etnograficznych –
APOWJL) zacznę od przyjrzenia się temu, w jaki sposób Ukraińcy przeżywają 40-dnio-
wy okres Wielkiego Postu - czas pokuty i nawrócenia, przygotowania do świętowania.

Wielkopostna asceza polega głównie na ilościowym oraz jakościowym ogranicze-
niu się w jedzeniu – zwłaszcza mięsa. Ważna jest też rezygnacja z alkoholu. Inne przyjem-
ności, z jakich należy zrezygnować lub – przynajmniej – znacznie je ograniczyć w okresie
postu to seks i muzyka, uczestnictwo w hucznych imprezach i dyskotekach. Ważnym
elementem jest przygotowanie duchowe poprzez spowiedź i udział w wielkopostnej li-
turgii. Z wypowiedzi zwłaszcza informatorów z najmłodszego pokolenia wynika, że co-
raz mniejszą rolę odgrywa zewnętrzna strona ascezy, a ważniejsze zaczyna być osobiste
podejście do przeżywania postu. Wielu prawosławnych dochodzi do wniosku, iż we współ-
czesnych warunkach życia nie sposób dokładnie przestrzegać tradycyjnych reguł ustala-
nych z myślą o całkowicie odmiennej sytuacji zewnętrznej i z tego względu stosowane są
pewne odstępstwa od tych zaleceń.7 M. in. pozwala się nie pościć studentom, chorym i tym,
którzy są w drodze.8 Przeżywanie całego okresu Wielkiego Postu jako ascezy i wyrzecze-
nia nadal pozostało sankcjonowane przez najstarsze pokolenia.

   - Bardziej wierzący ze starszych pokoleń mają większą siłę woli. (...) Moja babcia np. pod-
czas całego postu nawet nie używała mleka ani innych produktów mlecznych.9

W wypowiedziach badanych rzuca się w oczy bagatelizowanie wielkopostnej absty-
nencji, wyrzeczeń, roli pokuty związane z zanikiem znaczeń religijnych, magicznych, rytual-
nych. Eliadowski czas oczyszczenia, gdy następuje anulowanie grzechów i błędów jednostki i
wspólnoty10 ulega widocznej marginalizacji. Nadal jednak dla uczestników święta istotny jest
kontrast pomiędzy przygotowawczym okresem ascezy a świątecznym biesiadowaniem.

   Nawet biorąc pod uwagę wszelkie złagodzenia i odstępstwa od reguł, ciągle okazuje się, że
prawosławni chrześcijanie (...) poszczą z surowością, która zapewne nie ma sobie równej w
całym zachodnim chrześcijaństwie, z wyjątkiem członków najbardziej ścisłych reguł zakonnych.11

Dzięki długiemu okresowi postu, wyczekiwana świąteczna uczta nabiera warto-
ści szczególnej.

Niedziela Palmowa (też: Wierzbna, Kwietna lub Niedziela Żartów)
Zapowiedzią Triduum Paschalnego jest Niedziela Palmowa. Tradycja święcenia

wierzby sięga na Ukrainie XII w., kiedy to Danyło Pielgrzym odbył podróż do Jerozoli-
my, gdzie widział drzewa podobne do rodzimej wierzby.

   - Różnią się.. same te ozdoby, jakie my tu mamy i jakie są w Polsce. Bo w Polsce są bardziej
kolorowe. (...) My też mamy takie różne kolorowe, malowane trawki itd. sztuczne, ale my
chętniej kupujemy takie drobne baźki.12

   4 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
   5 E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000, s. 110.
   7 K. Ware.,  Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk,  za: http://cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=63
   8 Karty materiałowe, (APOWJL: 154/ G/ 10)
  9 Tamże, (APOWJL: 123/ F/ 4)
   10 M. Eliade, Sacrum, mit, historia
   11 K. Ware,  Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk,  za: http://cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=63
   12 Karty materiałowe, (APOWJL: 76/ D/ 3)
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Po Mszy Świętej tradycyjnie wierni uderzali się wzajemnie palmami, życząc zdro-
wia, urodzaju i bogactwa. Przy symbolicznym biciu palmą mówiono: “ Palma bije, nie ja
biję,/Za tydzień Wielki Dzień,/Za sześć noc – Wielka Noc”.Wierzbie przypisywano uzdra-
wiającą moc: pito z niej wywary, aby obniżyć gorączkę, złagodzić bóle głowy oraz dole-
gliwości reumatyczne. Czasem dzieci dostawały do zjedzenia kuleczki bazi. Zjadały je z
ciekawością, a matki wierzyły, że to ustrzeże je przed częstymi chorobami gardła. Pal-
ma stawiana była w oknie lub chowana za ikoną, gdzie pozostawała, by strzec domu
przez cały rok. Jeśli w tym czasie umarł ktoś z rodziny, wierzbę wkładano do trumny,
stare palmy można też było spalić, ale nigdy – wyrzucić.

   - Wiadomo, że miejsca we współczesnych miejskich mieszkaniach nie ma dla wierzby
czy dla takich symboli ludowych, więc to stoi w jakimś wazonie z suchymi kwiatami.13

Wielki czwartek
Kościół w tym dniu świętuje ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

W katedrach biskupi święcą oleje, których używa się przy chrzcie, bierzmowaniu i na-
maszczeniu chorych. Wieczorne nabożeństwo nazywa się strasti – wówczas święci się
gromnice. Gromnice palono w oknach, dawano do ręki kobietom w połogu, zmarłym,
pszczelarze brali je ze sobą idąc pierwszy raz do pasieki. Wielki Czwartek, zwany jest
też „Czystym Czwartkiem” (Czysty Czytwor).

   - To jest jeszcze taki symbol słowiański. Bo powinno się umyć mieszkanie, bo po czwartku
nie wolno myć ani sprzątać, to jest ostatni dzień kiedy jeszcze można umyć podłogę czy okna .14

W ludowych wierzeniach to dzień magii i czarów. Tego dnia woda nabiera mocy, należy
wówczas odbywać rytualne kąpiele dla zachowania zdrowia i urody. Od wschodu słońca
zaczynają się wielkie porządki, palenie śmieci – występuje tu oczyszczający element ob-
rzędu. Legenda mówi, że tego dnia wrona kąpie pisklęta w rzece, kto zdąży obmyć się
przed nią, będzie zdrowy cały rok. Na Pokuciu w Czysty Czwartek dziewczęta płukały w
rzece warkocze, co miało zapewnić im piękne włosy na cały rok. W okolicach Kijowa
oraz na Podolu Czysty Czwartek nazywa się Wielkanocą Zmarłych. Według tamtejszych
wierzeń w ten dzień zmarli powstają z grobów i w nocy odprawiają swoją mszę. Nie boją
się niczego, prócz wody, stąd jedynym ratunkiem przed zakusami zmarłych jest posiada-
nie butelki z wodą. To także dzień świniobicia. Ponoć wieprze były składane przez pogan
w ofierze słońcu, którego święto obchodzono w okresie dzisiejszej Wielkanocy.

Odbiciem pogańskich wierzeń jest prosię z chrzanem w wielkanocnej święconce.

Wielki piątek (Strastna Pjatnycja – Piątek Pasyjny lub Męczeński)
Wielki Piątek w tradycji jest uznawany za dzień panowania zła. Tego dnia obowiązuje

ścisły post, wierni nie spożywają pokarmów aż do wieczora, do chwili wyniesienia płasz-
czenicy – ikony symbolizującej Chrystusa w grobie – z ołtarza na środek cerkwi. Tradycyj-
ny piątkowy obiad składał się wyłącznie z postnych potraw: kapusta, kartofle, ogórki.  Przy-
gotowywano praskury – cienkie placki na wodzie (w tradycji ukraińskiej praskurą nazywa
się chleb liturgiczny). Wielki Piątek jest obwarowany licznymi tabu kulturowymi. Z uwagi na
święto zabronione były wszelkie prace, szczególnie szycie, przędzenie, rąbanie drzewa.
Dozwolone było tylko sadzenie kapusty, pieczenie paschy i malowanie pisanek. Jako że był
to dzień ciszy, milkły cerkiewne dzwony, na znak żałoby dzwonnik przywiązywał do sznura
deskę, w którą uderzał drewnianymi młoteczkami. Należało powstrzymywać się od śmie-
chu, głośnych rozmów. Na Chersońszczyznie zachowało się powiedzenie “chto w Strastnu
Pjatnycju spiwaje, ten na Welykden bude plakaty”.
   13 Tamże, (APOWJL: 97/ E/ 3)
   14 Tamże, (APOWJL: 98/ E/ 4)
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   - Mama zawsze mówiła, że nie wolno się śmiać, spotykać się z przyjaciółmi. To jeden
dzień, kiedy o takich sprawach codziennych, czy typowych powinno się zapomnieć i być
takim... bardzo cichym, smutnym.15

Wielka sobota – (Welykodnia Subota)
Sobota Wielkanocna na Ukrainie jest obchodzona podobnie jak w Polsce. Wiele ob-

rzędów wielkanocnych wywodzi się z tradycji pogańskiej. Do takich rytualnych tradycji na-
leży pisankarstwo i kraszonkarstwo – tradycja zdobienia jaj (Fig. 1). Z Wielką Sobotą wiąże
się kult oczyszczenia. Dawniej rano święcono wodę, w południe potrawy, wieczorem ogień,
a pokarmy w nocy. Z przeszłości znany jest też zwyczaj święcenia pasch na cmentarzu.
Dzisiaj od rana do południa kapłan święci pokarmy, a wieczorem odbywa się poświęcenie
ognia. Święcenie (svjacenynya) rozpoczyna czterdziestodniowy okres świętowania. W ko-
szach ze święconym znajdują się rozmaite potrawy: chleb lub pascha, sól, kraszanki, szynka,
mazurki, strucle, kołacze, chrzan, masło, ser, baby –przybrane barwinkiem i leszczyną. Kie-
dyś chodziło się z obrusem, do którego (...) wrzucało się wszystko, całe jedzenie z tego stołu
wielkanocnego.16 Dzisiejsze święconki prezentują się o wiele skromniej, w małych koszycz-
kach można znaleźć jaja, sól, kiełbasę, chleb, chrzan, wszystko w symbolicznych ilościach.

   - Czasami dzieci wkładają różne zabawki , ale to jak rodzice nie widzą. No, jakieś obra
zy, świeczka musi być, którą trzeba zapalić, oczywiście jakieś tam gałązki, mirt.17

Niedziela wielkanocna
Cykl nabożeństw paschalnych otwiera procesja trzykrotnie okrążająca świątynię

i jutrznia odprawiana w sobotę o północy. Nabożeństwo jest odprawiane w centrum
świątyni przed płaszczenicą, która później, przeniesiona do części ołtarzowej, zostaje
złożona na prestole. Po mszy odbywa się uroczysta procesja: chłopcy niosą chorągwie
i krzyż, ikonę Zmartwychwstania Chrystusa, ewangelię, artos – drożdżowy chleb ob-
rzędowy. Czterech starców wynosi płaszczenicę.18 Po zakończeniu liturgii w Niedzielę
powtórnie święci się pokarmy. Po rezurekcji rodzina spotyka się na uroczystym śniada-
niu. Takie wystawne śniadania zaczynały się zawsze dzieleniem święconego jajka z ży-
czeniami dobra i zdrowia dla całej rodziny.

   Na Ukrainie Wielkanoc świętują weselej, niż na północy. Na stole w kilku rzędach usta-
wione paschy pieczone z bakaliami i korzennymi przyprawami. Obok paschy, w którą jest
wetknięta gałązka święconej wierzby i świeczka – talerz jaj pomalowanych na różne ko-
lory: żółty, niebieski, czerwony; nadziewane prosię z chrzanem w zębach, po jego bo-
kach zielenina i warzywa, smażona gęś, indyk, cielęcina, wędzona szynka, kiełbasa, słoni-
na, kawałek czarnego chleba, słodkie pierożki, ser, śmietana, sól, karafka z wódką, nalew-
ki. Pod ciężarem wielkanocnych potraw i napitków uginały się stoły.19

Po długim, wyciszonym okresie postu, wreszcie po Wielkim Piątku, który jest dniem
milczenia i zadumy, świąteczny czas przynosi radość, która ma swoje ujście również w
warstwie dźwiękowej:

   - Od niedzieli dzwonią też u nas dzwony, ciągle, dopuszczają wszystkich ludzi, każdy
może sobie podzwonić, we wszystkie dni świąt.20

Poniedziałek wielkanocny – (Obliwnyj Ponediłok)
Wydaje się, że można przyjąć, iż zwyczaj oblewania wodą, znany i praktykowany

również w Polsce, ma korzenie w pogańskich tradycjach, jest znakiem radości związa-
  15 Tamże, (APOWJL: 99/ E/ 5)
  16 Tamże, (APOWJL: 100/ E/ 6)
  17 Tamże.
  18 E. Przybył, Prawosławie, s. 95.
  19 O. Treszczenko, Cyt. Za: P. Piasecka, Obrzędowość wielkanocna w kulturze polskiej i ukraińskiej – tradycje i współczesność.
  20 Karty materiałowe, (APOWJL: 8/ A/ 8)
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nej z odejściem zimy, wiąże się z odradzającą mocą wody. Tradycyjnie dotyczył mło-
dych dziewcząt. Ta panna, której nie oblano bądź nie wychłostano, czuła się obrażona i
zaniepokojona, gdyż oznaczało to brak zainteresowania ze strony miejscowych kawale-
rów. Następnego dnia, we wtorek (dyngus, który kiedyś był również dniem świątecz-
nym) rewanżowały się dziewczęta. Istniała możliwość wykupu od świątecznych „kaźni”
przez wręczanie sobie nawzajem podarków.

   - A jeszcze jest u nas taki zwyczaj, że kiedy chłopak oblewa dziewczynę, to ona powin
na podarować mu jajko, pisankę. A we wtorek u nas dziewczyny oblewają chłopców. A
żeby dziewczyna nie oblała chłopca, to chłopiec powinien kupić jej... czy ja wiem... cze-
koladkę albo zabrać ją do kina, zrobić coś przyjemnego, czy podarować kwiatka 21.

Podobnie jak w Polsce, zwyczaj ten utracił dziś swój pierwotny sens. W poniedziałek
oblewani są wszyscy, a taryfy ulgowe niemal odeszły w przeszłość. We Lwowie, podob-
nie jak w większych miastach polskich, zdarzają się przy okazji liczne akty chuligaństwa,
gdy rozochoceni „oblewacze” nie oszczędzają starszych ludzi lub oblewają pasażerów
w środkach komunikacji miejskiej. Wszystko to sprawia, że obyczaj ten, popularny wśród
młodzieży, nie jest lubiany ani pochwalany przez starsze pokolenia.

PROWIDNA NIEDZIELA – (NIEDZIELA ŚW. TOMASZA)

W 1983 r. Metropolita Ukraińskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Stanach Zjed-
noczonych - Mlyslav w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie (gdy w latach 1932 –
1933 zmarło z głodu blisko 7 mln. ludzi) ustanowił ten dzień jako upamiętnienie tam-
tych tragicznych wydarzeń. W tym dniu duszpasterze zachęcają ukraińskich emigran-
tów do zapalania świeczki jako znaku pamięci o ofiarach głodu i tych wszystkich, którzy
ucierpieli w najcięższych latach ukraińskiej historii. Na samej Ukrainie zaś na Prowidną
Niedzielę zazwyczaj zostawia się coś z poświęconego wcześniej jedzenia (najczęściej
jajko i paschę, czasem też ser, kiełbasę, masło i sól), które w tę właśnie niedzielę kładzie
się na grobach bliskich.

Scenografia świąteczna
Spojrzenie na święto jako widowisko22, mające określony czas, akcję, swoją obsadę i
dramaturgię, wymaga zwrócenia uwagi także na jego scenografię. Jest ona bogata i roz-
budowana, bowiem widowisko rozgrywa się równolegle w kilku przestrzeniach: w sa-
kralnej przestrzeni świątyni, w przestrzeni publicznej, wreszcie – w prywatnej prze-
strzeni domowej. Każda z nich niesie ze sobą inne symboliczne komunikaty, wykorzy-
stując szeroką gamę rekwizytów. Każda wymaga też starannego przygotowania.

Przestrzeń świątyni
Świątynie prawosławne są przesycone bogatą symboliką, którą można opisać i na

różne sposoby zinterpretować. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, zaznaczę więc tyl-
ko najważniejsze aspekty niezbędne do opisania świątyni jako scenografii widowiska
wielkanocnego misterium.

Przede wszystkim świątynia jest przestrzenią sakralną i to wyróżnia ją spośród
pozostałych scenografii spektaklu. Sakralność jest nadana miejscu poprzez jego wydzie-
lenie, uporządkowanie, a następnie uświęcenie. Na wzór świątyni jerozolimskiej prze-
strzeń cerkwi prawosławnej podzielona jest na trzy części: przedsionek, część środko-
wą przeznaczoną dla wiernych i część ołtarzową. Najważniejszą częścią świątyni jest
niewątpliwie część ołtarzowa zakryta przed oczami wiernych ścianą ikon. Dostęp do
   21 Tamże, (APOWJL: 176/ H/ 7)
   22  J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.
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ołtarza zastrzeżony jest wyłącznie dla kapłanów i diakonów oraz mężczyzn asystują-
cych przy sprawowaniu Liturgii świętej.23 W części ołtarzowej znajduje się prestoł, czyli
najświętsze miejsce w cerkwi, którego dotykać mogą tylko osoby konsekrowane. Sym-
bolizuje on tron Boży otoczony przez chóry anielskie, a także grób Chrystusa. Symbo-
liczny charakter mają również tkaniny okrywające prestoł. Na prestole znajdują się Ewan-
gelia, krzyż, szkatułka chrzcielna, darachranitielnica, daronosica, przeznaczona do roz-
noszenia Eucharystii chorym oraz siedmioramienny świecznik i antymis, przypominają-
cy całun Chrystusa, w którym  zaszyte są relikwie.

W przestrzeni świątyni  rozgrywa się najistotniejsza, obrzędowa część obcho-
dów Wielkiej Nocy (a zarazem najstaranniej wyreżyserowana, najmniej podatna na
zmiany część spektaklu). To tu realizuje się  liturgia wielkopostna (m.in. Liturgia Uprzednio
Poświęconych Darów, Liturgia Św. Jana Złotoustego, Liturgia Św. Bazylego), liturgia
Wielkiego Tygodnia  i wreszcie samych świąt. Atmosferę wielkiego spektaklu współ-
tworzą tu takie elementy, jak śpiew, ceremoniał prawosławnej Liturgii, światło świec i
zapach kadzidła, szaty kapłanów oraz sama architektura cerkwi.

Przestrzeń prywatna, domowa
Przestrzeń domowa dotyczy najbardziej prywatnej sfery przeżywania świąt, ale

jednocześnie i tej „na pokaz”, bo przecież na świąteczną ucztę zaprasza się gości –
rodzinę, znajomych, sąsiadów. Jest to też rodzaj scenografii najbardziej plastyczny, uza-
leżniony od warunków mieszkaniowych, materialnych, zwyczajów i upodobań domow-
ników biorących udział w święcie. Uroczystości doroczne i święta rodzinne burzą świat
codzienności, czyniąc z zawładniętej przez siebie przestrzeni miejsce niezwykłe. Jej
przygotowania dotyczą głównie świątecznych (wiosennych) porządków, zadbania o
szczególną czystość (powiązaną również z symbolicznym znaczeniem „oczyszczenia”),
co angażuje wszystkich mieszkańców. Często atmosferę świąteczną podkreśla użycie
ozdób w najprostszych formach – głównie ukraińskich rusznyków, czyli ręcznie wyszy-
wanych serwetek  oraz przystrojenie mieszkania przeróżnymi rekwizytami, podkreśla-
jącymi doniosłość chwili.

   - Jest u nas taki zwyczaj ozdabiania pomieszczeń paschami, obrazkami, kraszankami al-
bo pisankami. U nas w domu podczas Wielkanocnego Postu zdejmuje się wyszywane rusz-
nyki, (...) a kiedy skończy się post, przed samą Sobotą Wielkanocną, znów się je wiesza.24

   - Staram się przed każdymi świętami kupować coś nowego – jakiś nowy stroik, wianu-
szek, kurczaczka, zajączka na Palmową Niedzielę...25

Szczególnie ważnym elementem tej prywatnej scenografii, swoistym domowym
„ołtarzem” staje się bez wątpienia stół. To wokół niego skupia się domowe świętowa-
nie, którego głównym aspektem jest biesiadowanie, nieograniczona konsumpcja pokar-
mów. Stół ten musi się różnić od stołu służącego do codziennych posiłków tak, jak
wielkanocne biesiadowanie różni się od poprzedzającej je postnej ascezy. Stół biesiadny
to stół odświętnie udekorowany i suto zastawiony. Najważniejszym rekwizytem są,
oczywiście, świąteczne pokarmy. Nie jest przypadkiem, że wspólne jedzenie, zwłaszcza
ceremonialne, ma źródło w obrzędowym spożywaniu wyjątkowo wzmacniającego i jedno-
czącego sakramentalnego pokarmu.26 Uczta ta jest przecież powtórzeniem ostatniej wie-
czerzy i ofiary Chrystusa na krzyżu. Rozpoczyna ją podzielenie nie chleba, lecz jajka,
jednego z najważniejszych rekwizytów w tym spektaklu.

Poczesne miejsce we wszystkich biesiadach zajmuje oczywiście alkohol (który
również odegrał przecież ważną rolę podczas uczty w Wieczerniku). W przypadku
   23 E. Przybył, Prawosławie, s. 95
   24 Karty materiałowe, (APOWJL: 88/ D/ 15 )
   25 Tamże, (APOWJL: 14/ A/ 14)
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świątecznego śniadania w otoczeniu rodziny, alkohol spełnia przede wszystkim  funkcję
kontaktywną27. Co więcej, może być również wyznacznikiem prestiżu i podkreślać nie-
codzienny charakter biesiady.

   - To jest tradycja, w niedzielę po prostu trzeba się napić po poście, żeby potem piło się
przez cały rok. (...) Przeważnie jak pijesz na Paschę, to głowa nawet nie boli. (...) Cała
rodzina siada razem, razem jedzą paschę, potem piją gorzałkę starsi, młodsi piją wino.28

   - Każdy ma po dwie ćwiartki święconego jajka, nalane po 100 gramów: mama z siostrą
na pewno wina, a my z tatą gorzałki. Siadamy, pijemy i świętujemy29.

Przestrzeń publiczna, miejska
W przestrzeni publicznej zdobione są głównie wystawy sklepowe, co wiąże się z

reklamą. Wielkanocne wystawy nie są jeszcze tak wyrafinowane jak te, które możemy
spotkać w Polsce. Nic w tym dziwnego, zważywszy, że historia tej zewnętrznej manife-
stacji Wielkanocy jest krótka; w czasach ZSRR taki rodzaj religijnej manifestacji nie był
w ogóle możliwy. Główne elementy dekoracji wiążą się z symboliką stricte religijną, jak
wizerunki zmartwychwstałego Chrystusa, baranka. Nieodzowną ozdobą są najróżniej-
sze pisanki, kartki świąteczne, paschy, rusznyki, wyszywanki. Łatwo zaobserwować jed-
nak, że z roku na rok wystawy stają się ciekawsze, bardziej urozmaicone, w czym nie-
mały jest wpływ wzorów z Zachodu, w tym także z Polski. Wpływy  Europy Zachodniej
uwidaczniają się w:
   a) przyspieszeniu i wydłużeniu okresu utrzymywania świątecznych wystaw sklepowych
   b) urozmaiceniu sztafażu tychże wystaw, także o elementy nie religijne, laickie:

   - Jakieś dwa, czy trzy lata temu to było coś takiego niby modne, że z soboty na niedzielę
wielkanocną zostawiano małe kurczaczki na wystawach. To wyglądało bardzo ładnie, ale
niestety była to jeszcze wczesna wiosna i one pomarzły na drugi dzień.30- Może teraz te
filmy to bardziej propagują te wielkanocne zajączki, zwłaszcza te czekoladowe, to się
jakoś bardziej kojarzy tym młodym ludziom31.

Nie spotkałam się natomiast we Lwowie ze zwyczajem upiększania z okazji świąt in-
nych fragmentów przestrzeni miejskiej, np. urzędów czy budynków publicznych.

W POSZUKIWANIU WARSTWY GŁĘBOKIEJ. SYMBOLIKA WIELKANOCY

Symbole Wielkanocy
   Tożsamość kulturowa oznacza, że całość, którą nazywamy społecznością, może się roz-
ciągać tylko w takich granicach, w jakich istnieje zasadnicza jedność społecznej symboliki;
znaczenia i wartości, jakie działający ludzie nadają pełnionym przez siebie czynnościom,
są przez innych ludzi uświadamiane i rozumiane32.

Przy wyborze wyrazistych symboli Wielkanocy (co miało sprawdzić świadome postrze-
ganie elementów wielkanocnej obrzędowości) informatorzy okazali się wręcz zadzi-
wiająco zgodni:

- Na pewno symbolem ukraińskim jest pascha, no i jajko, to są symbole najważniejsze33.
Pisanki są uważane za dawny symbol Ukrainy, zawsze odtwarzały specyfikę roz-

woju sztuki ludowej, odgrywając rolę pewnego znaku w systemie święta i obrzędu. Kra-
   26 F.Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1973, s. 239.
   27 A. Kępiński,  Motywy polskiego pijaństwa i środki zaradcze, [w:] Alkohol w kulturze i obyczaju, Warszawa 1992, s. 51.
   28 Karty materiałowe, (APOWJL: 126/ F/ 7 )
   29 Tamże, (APOWJL: 151/ G/ 7 )
   30 Tamże,(APOWJL: 87/ D/ 14)
   31 Tamże.
   32 P. Rybicki, Struktura społeczna świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979, s. 113.
   33 Karty materiałowe, (APOWJL: 105/ E/ 11)
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szanki – to jaja malowane jednobarwnie, gotowane, pisanki – jaja raczej surowe, bogato
zdobione. Naturalne barwniki pozwalają uzyskać kolory o symbolicznym znaczeniu; czer-
wień – radość, miłość, męka; żółty – astralny wpływ słońca i księżyca; zieleń – siły natury,
witalność; błękit – zdrowie. Do zdobienia pisanek stosowano technikę batikową. Rysi-
kiem zanurzonym w wosku nanoszono wzór, następnie jajko wkładano do jasnej farby, po
czym zamalowywano woskiem jasny wzór i zanurzano jajko w ciemniejszym barwniku,
aż do uzyskania pożądanej mozaiki. Często powtarzające się motywy zdobnicze to: drze-
wo życia, fale, gwiazdy, tzw. „wole oczka”, krzyże, wiatraki, kwiaty, trójkąty, spirale, koła
itp. Istnieje tradycja zostawiania pisanek na grobach. Świadczą o tym ceramiczne pisanki z
okresu kultury trypolskiej. Najstarsza zachowana ukraińska pisanka pochodzi z 1882 roku.

Na Ukrainie każdy region charakteryzuje się swoistą gamą technik i wzorów.
   - Kiedyś moja mama mówiła, że było u nich przyjęte, że małe dzieci darowaly swoim
krewnym, bliskim (...) te kraszanki, a oni je zachowywali w szafie. (...) Mogły być i drew-
niane i wydmuszki. Wszystkie one były święcone. Pisanka w ogóle jest symbolem jakiegoś
zdrowia, życia, dobrobytu w chacie34.
Ogromną wagę przywiązuje się do obrzędowego pieczywa. Do wypieku paschy

niezbędna była mąka razowa, drożdże lub zakwas, jajko, mleko, imbir, liście bobkowe,
szafran. Dekorowano ją krzyżem, kwiatami i ptaszkami z ciasta, przez co przypominała
nieco kołacz weselny. Pascha zawsze musi być okrągła, najlepiej jak ma taki kształt grzyba.
Musi wyrosnąć i potem ta góra jakby trochę wyleci, ale też nie do końca, najlepiej jak ma
taki czepek. Jest taka wyższa niż szeroka, taka wysoka, długa35. Dopóki pascha jest nie
poświęcona, nie wolno jej skosztować. Pokutował też przesąd, że gdy mężczyzna zaj-
rzy do dzieży z ciastem lub do pieca z paschą, wówczas posiwieją mu wąsy. Niewyro-
śnięte, brzydkie ciasto źle wróży rodzinie, istnieje groźba, że ktoś wkrótce umrze. Jak
widać, na gospodyni spoczywa tu wielka odpowiedzialność.
W tradycyjnym cieście zaszły też w ostatnich latach pewne zmiany:

   - No, oczywiście, teraz rodzynki się dodaje, chociaż nie powinno, ale wiadomo, że
upiększamy sobie życie i robimy to smaczniejszym36.
Jeśli mówimy o tradycji lwowskiej, warto porównać paschę z lwowską babą wiel-

kanocną, która z kolei była głównym wielkanocnym rekwizytem wśród polskich miesz-
kańców Lwowa. Fragment „przepisu” na taką świąteczną babę jest doskonałym przykła-
dem na to, że  to tradycyjne ciasto może stanowić przedmiot tożsamości kulturowej:

Funt białej mąki kulikowskiej, / Pięć deka drożdży, szklanka cukru/
I jaj piętnaście, prosto z wioski (...) / Teraz trzeba dodać przyprawy, /
Bez których babka nie ma smaku. / Można je sypać bez obawy,
Bo są drogimi dla lwowiaków: / Garść polnych kwiatków z Pohulanki,
Stryjskiego parku aromaty, / Z Cytadeli – jasność poranka, /
z Katedry – chłodną biel ornatu, / Troszkę wdzięku Włady Majewskiej, /
Szczyptę dowcipów Tońka, Szczepka, / Dźwięk pieśni znanej od oseska, /
Bo Łyczaków jest jej kolebką. / Ćwiartkę „tajojków”, „całujrączek”, /
Pół szklanki batiarskiej swawoli, /Którymi babkę się nasącza /I poda na świątecznym stole.37

„Typowo ukraińskie” elementy
Kształtowanie się tożsamości narodowej polega m. in. na dostrzeżeniu swoisto-

ści własnej grupy i jej odrębności w stosunku do innych38. Zastosowanie opozycji „my”
   34 Karty materiałowe, (APOWJL: 100/ E/ 6)
   35 Tamże, (APOWJL: 151/ G/ 7)
   36 Tamże, (APOWJL: 100/ E/ 6)
   37 K. Angielska, Lwowska babka wielkanocna, „Z nurtem Stryja. Towarzystwo miłośników Lwowa i kresów południo-
wo–wschodnich” nr 16, s. 32
   38 A Kłoskowska., Wzory i modele w socjologicznych badaniach, “Studia Socjologiczne”, 1962, r. 2.
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– „oni” pomaga wyróżnić cechy, elementy charakterystyczne dla własnej kultury, dzięki
znalezieniu punktu odniesienia. Wśród wymienianych przez informatorów charaktery-
stycznych ukraińskich elementów powtarza się wspomnienie tradycyjnie haftowanych
rusznyków. Służą one zarówno do zdobienia ołtarzy, ikon, jak i mieszkania, wystaw
sklepowych oraz koszyka ze święconym podczas Wielkanocy.

Raz jeszcze zostaje wspomniana pascha, tym razem jednak informatorka po-
równała ją do paschy rosyjskiej i do polskiej babki, próbując  wskazać cechy, jakimi
tradycja ukraińska różni się od tradycji swoich sąsiadów.

   - Czegoś takiego w Polsce nie zauważyłam. Nawet jeśli jest ta babka, to ona nie jest
jakby taką symboliczną. Rosjanie też mają paschę, ale inaczej, bo to jest taka z twarogiem.
Właśnie ten chleb, taki specyficzny, (...) to nie jest po prostu słodki chleb, bo tam wiele
jajek, w jakiś specyficzny sposób to ciasto się wymiesza i ono nie jest po prostu słodkie,
tylko ma właśnie taki specyficzny smak.39

Co ciekawe, jeden z najmłodszych informatorów jako typowo ukraiński element
wskazał język ukraiński. Czynnik lingwistyczny jest z pewnością obok mentalności i
świadomości historycznej narodu głównym wyznacznikiem jego tożsamości. Tymcza-
sem, mimo że językiem urzędowym na Ukrainie (oprócz Autonomicznej Republiki Kry-
mu, gdzie urzędowym jest rosyjski) jest ukraiński, lata rusyfikacji doprowadziły do tego,
że większość społeczeństwa mówi po rosyjsku. Zachodnie obwody Ukrainy mają naj-
wyższy odsetek ludzi mówiących na co dzień po ukraińsku.

   - Typowo ukraińskim elementem jest na pewno, że u nas na Ukrainie Zachodniej, za-
chował się język ukraiński. Może nie jest on tak ściśle związany z samymi świętami, ale
wydaje mi się, że niczego takiego więcej nie ma: gorzałkę pijemy tak my, jak i Rosjanie, a
Białorusini na pewno jeszcze więcej niż my wszyscy razem wzięci40.

UCZESTNICY SPEKTAKLU

Dobór uczestników
   Reguły zabawy dzieliły społeczność na jej uczestników i tych, którzy pozostawali poza
nią. (...) Ludzie włączeni w czas i przestrzeń zabawy podlegali wymogom zróżnicowania
według jej zasad41.
Grupą, w której Ukraińcy tradycyjnie spędzają Wielkanoc jest rodzina. Dokładniej,

to niedzielne śniadanie Ukraińcy świętują z najbliższą rodziną, najczęściej dwupokolenio-
wą, złożoną z rodziców i dzieci, ewentualnie partnerów dzieci, choć zdarza się też, że
ucztuje się w większej grupie, wspólnie z pokoleniem dziadków. Tylko jeden informator
odpowiedział, że ten czas przeżywa w gronie znajomych, przyjaciół. To jednak wyjątkowa
sytuacja, gdyż badany jest osobą samotną. Może więc właśnie w jego wypowiedzi widać
najwyraźniej, że podstawowym warunkiem świętowania jest  bycie w społeczności.

   - Świętuję ze znajomymi, z kolegami. Bo u nas mówi się, że w Wielkanoc nie powin-
no się być samemu, trzeba pójść gdzieś w gości albo zaprosić kogoś do siebie.42

Dopiero po śniadaniu niedzielnym następuje czas składania odwiedzin dalszej rodzinie.

Podział ról, zadań podczas przygotowań i obchodów świąt
Niemożność sprostania wszystkim obowiązkom sprawia, iż powszechnie anga-

żuje się do pomocy całą rodzinę. Większość obowiązków związanych z przygotowa-
niem świątecznej scenografii spada na barki kobiet. W okresie świątecznym głową domu
staje się bezdyskusyjnie mama, która dowodzi zarówno porządkami, zdobieniem miesz-
   39 Tamże, (APOWJL: 157/ G/ 13)
   40 Tamże, (APOWJL: 157/ G/ 13)
   41 Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.
   42 Karty materiałowe, (APOWJL: 44/ B/ 18)
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kania, jak i przygotowaniem świątecznych pokarmów. To ona najczęściej dzieli poświę-
cone jajko, a więc rozpoczyna niedzielne śniadanie, najważniejszy moment w rodzin-
nym świętowaniu. W prostszych czynnościach, takich jak porządki w domu, malowanie
pisanek, pomoc w przygotowaniu posiłku,  pomagają dzieci. Nie spotkałam się z rolami
zastrzeżonymi podczas świąt dla mężczyzn. Nie udzielają się oni  też specjalnie przy
przygotowaniach świątecznych.

SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Przy świątecznym stole
„Spektakle obrzędowości rodzinnej” charakteryzują:  wystawność i nadużycie zwią-

zane głównie z  nieograniczoną konsumpcją żywności oraz integracja społeczna jej uczest-
ników. Wystawna świąteczna uczta przychodzi po okresie długiego postu. Oszczędność,
gromadzenie, umiar określają rytm życia świeckiego, hojność i nadużycie - rytm święta.43  Mo-
ment zwycięskiego triumfu nad światem jest nieodzowną cechą wszystkich obrazów biesiad-
nych. Nie może istnieć jedzenie smutne. Smutek i jedzenie nie dadzą się pogodzić. (...) Biesiadny
triumf, to triumf życia nad śmiercią44. Biesiada skupia się oczywiście wokół stołu. Jej najważ-
niejszy sens polega na tworzeniu i formie podtrzymywania więzów społecznych, możliwości
przekazywania wzorów zachowań45. Ujmując biesiadowanie jako wzór kulturowy, czyli usta-
lony sposób zachowania, zauważymy, że ten spektakl pełen symbolicznych komunikatów,
wykorzystujący szeroką gamę gestów i rekwizytów, ma określony czas trwania akcji, ma swoją
obsadę, ma wreszcie swoją dramaturgię sprawiającą wrażenie ułudy teatralnego widowiska.46

Niedzielne śniadanie jest ucztą, na którą czeka się 40 dni. Poprzedza je udział w
nabożeństwie wielkanocnym w cerkwi. Ten fakt przyczynia się jeszcze do tego, że  zwy-
kła fizjologiczna czynność przemienia się w niezwykłe misterium jednoczące ludzi, zebra-
nych przy biesiadnym stole. Wspólne jedzenie, zwłaszcza ceremonialne, ma źródło w obrzę-
dowym spożywaniu wyjątkowo wzmacniającego i jednoczącego sakramentalnego pokarmu,
(...) w ogóle jedzenie tych samych pokarmów wytwarza mistyczną współistotność jedzących.47

Wspólne biesiadowanie jest okazją, aby „nadrobić zaległości” w życiu rodzinnym, a także
aby tworzyć nowe związki pomiędzy ludźmi, poobcować z rodziną, podzielić się z kimś albo
też spróbować, co inni przygotowali i co kupili, razem siąść przy stole i porozmawiać.48

   - Dla mnie święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe to jest przede wszystkim spotka-
nie z rodziną, takie śniadanie wielkanocne, które powoli przechodzi w obiadokolację.49

Czas uczty jest też porą wyciszania konfliktów i próbą szukania zgody między
zwaśnionymi stronami, okresem zawierania porozumień i sojuszy. O tej specyficznej
więzi między współbiesiadnikami świadczy przysłowie: „Jeśli zabłądziłeś w lesie, przypo-
mnij sobie z kim jadłeś święconą paschę i wtedy z pewnością znajdziesz drogę do domu.”50

Trudno uporządkować tematykę rozmów poruszanych przy biesiadnym stole.
Czas uczty rozciąga się od kilku do kilkunastu godzin. Z tego też powodu tematy kon-
   43 R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973, s. 152.
  44 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków 1975, s. 396.
  45 Z. Szromba-Rysowa, Przy wspólnym stole. Z obyczajowości współczesnej wsi podkarpackiej, Wrocław 1988, cyt
za:  K. Jarosławski, Kumiena gościnęcię spraszam – O zachowaniach biesiadnych na Roztoczu, http://www.bilgoraj.lbl.pl/
kul/biesiada/spis.php
  46 A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku. Część II, 0 polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa  1988, s. 35-26.
  47 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1973, s. 239.
  48 Karty materiałowe, (APOWJL: 189/ H/ 20)
  49 Tamże, ( APOWJL: 101/ E/ 7)
  50 Jakszczo ty zabłudywsja w lisi, zhadaj tych, z kim ty jiw paschu swiaczenu i ty obowiazkowo znajdesz dorohu do
domu, Tamże, (APOWJL: 151/ G/ 7)
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wersacji prowadzonych przez gości bywają rozmaite. Mówi się o wszystkim, nie ma ta-
kiej zasady, żeby mówić tylko o religii.51

Istotnym uczestnikiem współczesnej biesiady stał się telewizor. Wpływ telewizji na
sposób spędzania wolnego czasu świątecznego jest znaczny i wyraźnie obserwowalny.
Obserwując świętowanie w Polsce można nieraz zauważyć, że to do niego dostosowuje
się często rozkład posiłków, program zajęć. Podczas badań chciałam dowiedzieć się, jaka
jest rola telewizji w rodzinnym świętowaniu na Ukrainie, jak przez to zmienia się, ewen-
tualnie, jakość tego święta. Okazuje się, że państwowa telewizja ukraińska w czasie świąt
wyświetla specjalny program. Pojawiają się edukacyjne reportaże i pogadanki o tym, jak
powinno się obchodzić Wielkanoc, filmy o życiu Chrystusa, programy historyczne, trans-
mitowane są również koncerty pieśni religijnych, zabawy ludowe, pieśni wielkanocne.
Telewizja państwowa przegrywa czasem z prywatnymi nadawcami, którzy nastawieni na
zysk, preferują, również w tym czasie, głównie niewybredną rozrywkę. Wbrew jednak
unifikującemu działaniu środków masowego przekazu, dużym zainteresowaniem cieszą
się treści związane z regionem, narodem, z tradycją kulturalną.

Program państwowej telewizji na Wielkanoc może być symbolem skomplikowa-
nej sytuacji wyznaniowej na Ukrainie. Wówczas prezentowane są jedna po drugiej go-
dzinne transmisje z Mszy: z soboru Wołodymyrskiego w Kijowie, głównej świątyni Ukra-
ińskiego Kościoła Prawosławnego podporządkowanego patriarchatowi kijowskiemu; z
kijowskiej Ławry Peczerskiej, gdzie siedzibę ma Ukraiński Kościół Prawosławny pod-
porządkowany patriarchatowi moskiewskiemu; z niewielkiej cerkiewki Ukraińskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w kijowskiej dzielnicy Podół; wreszcie z grec-
kokatolickiego soboru św. Jura we Lwowie.

   - Zaczyna się już w nocy, kiedy transmitują, nawet z Włoch, nabożeństwo, jakie odpra-
wia papież. Dla ludzi jest ciekawe popatrzeć jak w innym kraju się to odbywa. Siedzimy,
włączamy telewizor i oglądamy to nabożeństwo, a potem nasze, bo transmitują nabożeń-
stwa z różnych cerkwi i z prawosławnej, i z greckokatolickiej, różnych wyznań. Bo wie-
rzących jest dużo i wszystkim trzeba poświęcić uwagę.52

Program telewizyjny jest źródłem informacji o tym, jak wygląda świąteczny ob-
rządek w innych Kościołach, co z kolei wzmacnia poczucie własnej tożsamości kulturo-
wej. Podsumowując rolę telewizora w rodzinnym spektaklu wielkanocnym, nazwała-
bym go dodatkowym gościem, który może wnieść coś ciekawego do wspólnej rozmo-
wy, ale nie zajmuje miejsca Mistrza Ceremonii.

   - Telewizor zostaje raczej w takim tle. (...) Telewizor jest puszczony, bo i tak wszyscy
gadają, więc jak ktoś jeszcze jeden się dołączy, to nie zburzy porządku.53

Gry i  zabawy
Czas do świątecznego śniadania jest zastrzeżony tradycyjnie dla przestrzeni do-

mowej w społeczności rodzinnej. Dopiero po śniadaniu przychodzi czas na wyjście na
zewnątrz, na zabawy na świeżym powietrzu. Zwłaszcza poniedziałek i wtorek spędza się
na odwiedzinach krewnych i znajomych, ale też na przeróżnych grach, w tym – oczywi-
ście – na wzajemnym oblewaniu się wodą. W tradycyjnych grach spotykamy często współ-
zawodnictwo, agon.54 Popularna do XIX w. walatka polegała na toczeniu jaj z górki w
drewnianej rynnie do otworu w ziemi. Grając w bitki (wybitki, kumanie) należy uderzać
jajem w kraszankę rywala. Wygrywa ten, którego jajo pozostanie całe; kumanie jest wciąż
praktykowane. Kotka polega na toczeniu jaj z górki w taki sposób, aby uderzyć w jaja
   51 Tamże, (APOWJL: 46/ B/ 20)
   52 Tamże, (APOWJL: 190/ H/ 21)
   53 Tamże, (APOWJL: 115/ E/ 21)
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przeciwników. Znane jest także szukanie kraszanki na ziemi. Zawodnik stoi z chustką na
oczach, odlicza się dziesięć kroków i odsłania jego twarz. Zadanie polega na odnalezieniu
kraszanki bez ruszania się z miejsca. Nagrodą we wszystkich konkursach są kraszanki.

Inne zwyczaje wiązały się z tańcem i śpiewem. W Niedzielę Wielkanocną dziew-
częta zbierały się na końcu wioski i przechodząc przez całą wieś śpiewały wielkanocne
pieśni, kierując się w stronę kościoła, cmentarza lub też wcześniej wybranej łąki, gdzie
śpiewem i tańcem oraz zabawami oddawały hołd naturze budzącej się do życia. Towa-
rzyszyły temu również zbiorowe tańce nazywane chorovodami – niestety ta tradycja
już przed drugą wojną światową była w stanie zaniku, a dziś próbuje się ją odtworzyć w
wielu zespołach folklorystycznych na podstawie wspomnień najstarszych Łemków.

Gdzieniegdzie zachował się również obyczaj witania wiosny uosabianej przez młodą
dziewczynę, hucznie odprowadzaną do wioski. Tańce i zabawy kończyły dzwony wzywają-
ce na wieczorną mszę. W okresie świątecznym na przycerkiewnych placach i polanach
odbywały się spotkania młodzieży, podczas których dziewczęta śpiewały hajiwky, specy-
ficzne dla ukraińskiego folkloru pieśni „gaikowe”o radosnej, wiosennej tematyce, najczę-
ściej z akompaniamentem dwóch skrzypków i basisty.  Tradycję tę odrodziło w latach osiem-
dziesiątych lwowskie Towarzystwo Lwa. Aktualnie zwyczaj ten jest podtrzymywany przez
lwowskich studentów. W Poniedziałek Wielkanocny i wtorek młodzież, najczęściej ubrana
w stroje ludowe, udaje się do skansenu Szewczenki, gdzie „wodzą korowody”.

   - Jedna z tych gier polega na tym, że dziewczyny przysiadają, dookoła nich stoją chłopa-
ki – przy każdej dziewczynie. I jeden chłopak jest bez dziewczyny. I gra polega na tym,
żeby dziewczyna uciekła od swego chłopaka do tego, który jest teraz wolny. A chłopak
musi tą dziewczynę złapać.55

WSPÓLNOTA ZE Z ZMARŁYMI

Prawosławne rozumienie świętości wynika z przekonania o wspólnocie żywychi umar-
łych pozostających w Kościele i modlących się za siebie. Podczas nabożeństw Kościół prosi
o modlitwę jedynie tych, którzy zostali kanonizowani, ale wierni w modlitwie prywatnej
proszą o wstawiennictwo u Boga wszystkich członków Kościoła, np. zmarłych rodziców.
Każde ważne święto rodzinne jest więc okazją do odwiedzenia cmentarza, zatroszczenia
sięo grób przodków. W czasie świąt na cmentarzach odbywają się specjalne nabożeństwa
żałobne za dusze zmarłych – tzw. panachidy. Na grobach zostawia się paschy i pisanki.

ZASADA WZAJEMNOŚCI

Pośród więzi łączących uczestników świąt nie można pominąć zasady „do ut des”
-  wzajemnej zależności oraz równoważenia się wzajemnych usług. Nie spotkałam się
na Ukrainie ze zwyczajem ofiarowywania sobie nawzajem prezentów z okazji Wielka-
nocy. Istnieje jedynie zwyczaj polegający na tym, że należy kupić sobie nowe ubranie, (...)
jak idzie się do cerkwi z tym koszykiem, to trzeba mieć na sobie choć jedną rzecz nową.56

Obdarowywanie się prezentami jest „zastrzeżone” dla świąt Bożego Narodzenia. Jed-
nak dzielenie się jajkiem prawdziwie sakralnym pokarmem tych świąt, najlepiej oddaje
obowiązywanie tej fundamentalnej zasady wspólnoty

   54 A. Zadrożyńska, Homo ludens. Człowiek i zabawa, op. cit., s. 8.
   55 Tamże, (APOWJL: 81/ D/ 8)
   56 Tamże, (APOWJL: 118/ E/ 24)
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GOŚCINNOŚĆ

Zasada wzajemności uwidacznia się też w zwyczaju składania wizyt. Jest  to okazja
nie tylko do spotkania z dawno nie widzianymi znajomymi, ale również, żeby sprawdzić jak
inni przygotowali się na święta – np. skosztować różnych potraw; to jakby  przeniesienie
biesiadowania w inną przestrzeń lub poszerzenie przestrzeni do granic grupy „swoich”:

   - U nas, w Mostach moja siostra (...) chodzi po znajomych i jest taki zwyczaj, że jak
spróbuje się w jeden dzień, w niedzielę wielkanocną, 10 różnych pasch po kawałku, to w
najbliższym czasie wyjdzie się za mąż.57

Gościna pełni rolę więziotwórczą, spajającą, ludyczną, komunikacyjną i repre-
zentacyjną. Między jej uczestnikami następuje wymiana informacji. Pojawia się też ko-
munikat o możliwościach finansowych organizatora. Gościna jest przedsięwzięciem ab-
sorbującym spore nakłady finansowe. To czynnik pobudzający aktywność, związany ze
zdobyciem dodatkowych funduszy, ale także prestiżu w grupie. Wiąże się z nią ograni-
czenie wydatków, wyrzeczenia, angażowanie pomocy. Wszystkie te zabiegi upodabnia-
ją ją do przedsięwzięcia czy nawet inwestycji ekonomicznej.58

SKŁADANIE ŻYCZEŃ

Można wyznaczyć trzy główne sposoby składania sobie życzeń:
1. osobiście – najbliższym – podczas dzielenia się jajkiem w niedzielę lub później,

podczas odwiedzin. W mniejszych grupach społecznych, zwłaszcza wiejskich lub są-
siedzkich, funkcjonuje wzór bezpośredniego świątecznego pozdrawiania się:

- U nas, w Mostach, wszyscy się znają, pozdrawiają się słowami: „Chrystus zmartwychwstał”.59

Do form osobistego składania życzeń można też zaliczyć rozmowę telefoniczną.
2. wysyłanie sms -ów i e-maili – jest już coraz powszechniejszą, bo najprostszą i

najszybszą formą okazywania swojej pamięci.
3. wysyłanie  pocztówek – podobnie jak w Polsce, ta forma jest stosowana już

głównie przez przedstawicieli starszego pokolenia, ewentualnie również przez tych
młodszych - względem starszych, poważanych osób, do których nie bardzo wypada
posłać życzenia drogą elektroniczną, a także osób mieszkających daleko.

SYNTEZA

Rozumiejąc tożsamość kulturową przede wszystkim jako rzeczywistość istnieją-
cą w świadomości ludzi, zwróciłam uwagę na osobisty stosunek informatorów do opi-
sanych obrzędów i zwyczajów. Jako najbardziej istotne elementy świętowania informa-
torzy wymieniali głównie niedzielną liturgię i świąteczne śniadanie.

Tożsamość kulturowa kształtuje się i rozwija etapami. Pierwszy etap – nabywanie
tożsamości rodzinnej to czas wstępnej, bezkrytycznej identyfikacji z rodziną poprzez opa-
nowanie języka, przyjmowanie podstawowych wartości i kultury rodziny, w której jednost-
ka wzrasta i funkcjonuje. Drugi etap to nabywanie tożsamości lokalnej, na skutek identyfi-
kowania się ze społecznością lokalną. Jednostka, stykając się z innymi wartościami, norma-
mi stara się odnaleźć siebie i przypisać się do określonego miejsca. Proces ten jest jeszcze
bardziej skomplikowany w społeczeństwach zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie, jak

   57 Tamże, (APOWJL: 162/ G/ 18)
  58 K. Jarosławski, Przy wspólnym stole. Z obyczajowości współczesnej wsi podkarpackiej, Wrocław1988
  59 Karty materiałowe, (APOWJL: 167/ G/ 23)
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ma to miejsce w przestrzeni Lwowa. Multikulturowość, multietniczność Lwowa stanowi
główny problem w próbie opisania wzoru narodowej tożsamości jego mieszkańców.

W procesie nabywania tożsamości lokalnej można więc wyróżnić następujące odmiany:
A. Izolacja, etnocentryzm - zamykanie się w kręgach własnej grupy wyznaniowej,

etnicznej,wyznaniowo-etnicznej.
B. Akomodacja - wzajemne uznawanie i tolerancja, wzajemne ustępstwa wobec

jednostek i grup reprezentujących odmienną kulturę i system wartości
C. W procesie wzajemnego przenikania kultur ma miejsce transkulturacja (roz-

szerzanie się elementów jednej kultury na drugą, przejęcia, zapożyczenia), kontrkultu-
racja (odnoszenie się z rezerwą, unikanie inności) oraz rekulturacja (dążenie do powro-
tu kultury rodzinnej, częściowo zapomnianej i porzuconej).

D. Reorientacja - przeżywanie sprzeczności pomiędzy wartościami i aspiracjami
jednostki, a wartościami i normami funkcjonującymi w grupie mniejszościowej, do któ-
rej ta jednostka jest przypisana.60

Nie chcę popełniać częstego dla obserwujących Lwów Polaków błędu polegające-
go na utożsamianiu tego miasta z całą Ukrainą i patrzenia na nie przez polskie resentymen-
ty. Ukraina podobna do Polski - monokulturalna, monojęzykowa, monoreligijna - jest po-
stulatem nierealnym. Żyją tu przecież obok siebie Rosjanie, Polacy, Tatarzy, asymilowani
Żydzi, wreszcie - Ukraińcy rosyjskojęzyczni.61 Galicja jest specyficznym regionem Ukrainy.
Jego mieszkańcy to „europejscy Ukraińcy” – ludzie wykształceni, otwarci na kulturę za-
chodnią tak bardzo, że czasem aż ulegający snobizmowi i okazujący wyższość tym, którzy
nie są wystarczająco europejscy. W tych dążeniach zauważyć więc można proces izolacji i
etnocentryzmu. W rzeczywistości jednak Galicja jest Wschodem dla Zachodu i Zachodem
dla Wschodu. Lwów, ośrodek galicyjskiej identyfikacji, jest od wieków ośrodkiem transkul-
turacji, swego rodzaju translatorem pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu – i to zarówno
wschodniej i zachodniej części Ukrainy, jak i Ukrainy z jej zachodnimi sąsiadami. W trady-
cyjnych zwyczajach ukraińskich związanych z Wielkanocą można zauważyć pewne ele-
menty będące efektem akulturacji i adaptacji obcych treści do ukraińskiej kultury. Globali-
zacja, wszechobecność mediów pełnią w tym procesie łatwą do rozszyfrowania rolę. W
efekcie „Wielkanoc Lwowska” wzbogaciła się o pewne formy, jak np. bogatsze dekoracje,
nowe smakołyki na świątecznym stole, zachowała natomiast najistotniejszą treść rodzimej
tradycji. Dlatego właśnie tak interesujące i ważne wydaje mi się poznanie specyfiki właśnie
lwowskiej kultury – która jednocześnie ujawnia pewne postawy charakterystyczne dla
kręgu Ukrainy Zachodniej, jak i jest przestrzenią kontaktu kulturowego – związane z nim
zmiany promieniują na całą Ukrainę Zachodnią, a nawet i na inne części państwa. Poprzez
asymilację z dorobku innych kultur tego, co jest dobrowolnie akceptowane i przetwarza-
ne, następuje wzbogacenie owej tożsamości.

   Możemy się dumnie izolować od rosyjskojęzycznego Kijowa (...) albo integrować całe
społeczeństwo, szerząc lwowskie wartości kulturowe i patriotyczne. Trwa nieustanna
mała domowa wojna kulturalna między różnymi nurtami, regionami i pokoleniami o to,
czym jest ukraińskość, co jest jej normą, co aberracją. Kto wygra, nie wiadomo – dla mnie
ważne i optymistyczne jest to, że owe dyskusje nie kończą się i nikt nie może w nich
zwyciężyć. Stwarza to szansę dowiedzenia, iż można być Ukraińcem w różnym stylu, nie
tylko lwowskim (a tak naprawdę niezmiernie polskim). 62

   60 Por. B. Majer, Rola katechizacji dzieci obrządku greckokatolickiego w budowaniu tożsamości narodowej cz. III, Warsza-
wa 2002, http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_pol02/religia/katechizacja3.htm
   61 J. Hrycak, Lot trzmiela, „Kontrapunkt”, „Tygodnik powszechny” nr 43, 2003
   62 Tamże.
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Samoświadomość Ukraińców. Autostereotyp
W wypowiedziach informatorów poszukiwałam też samooceny własnego narodu.

Nie znalazłam jednoznacznie wartościujących opinii, jednak na podstawie analizy poszcze-
gólnych pytań, jaką przeprowadziłam, uzyskać można pewien autoportret zbiorowy moich
informatorów. Porównałam go z obrazem „typowego Ukraińca” uzyskanym z badań Joan-
ny Konieczny nad autostereotypem Ukraińców.63 Wnioski są podobne: w autostereotypie
tym przeważają cechy „dobrego człowieka” – zorientowanego na podtrzymanie więzi mię-
dzyludzkich – życzliwości i gościnności. (Z tymi cechami łączy się też przypisywanie przez
Ukraińców własnemu narodowi skłonności do nadużywania alkoholu.) W porównaniu z
Polakami, Ukraińcy widzą siebie jako „bardziej moralnych” (czyli życzliwych, tolerancyj-
nych, gościnnych itd.). Dla części informatorów problemem okazało się porównanie wła-
snej kultury świętowania ze zwyczajami innych narodów. Jednak na podstawie tych nielicz-
nych porównań można wywnioskować, że Ukraińcy są dumni ze swych zwyczajów. Kiedy-
kolwiek porównują jakiś ich element z podobnym, spotykanym np. w Polsce lub w Rosji, po
stronie ukraińskiej pojawia się na ogół wartościowanie pozytywne i podkreślanie wyjątko-
wości ukraińskiej tradycji:

   - Rosjanie też mają paschę, ale inaczej, bo to jest taka z twarogiem. Właśnie ten chleb,
taki specyficzny, on naprawdę ma inny smak, bo to nie jest po prostu słodki chleb.64

    - W Polsce, w Katowicach, to były koszyczki, my mamy całe kosze.65

     - We Włoszech są takie bardzo uproszczone obchody jakichkolwiek świąt. (...)
Wydaje mi się, że ludzie nie poświęcają zbyt dużo uwagi tym świętom.66

MIEJSCE FOLKLORU

Przykładem przejawu rekulturacji  w budowaniu tożsamości kulturowej we Lwo-
wie jest troska o zachowanie narodowego folkloru. W ideologii ukraińskiego ruchu naro-
dowego – poczynając od początku odrodzenia narodowego w XVIII w. aż po powstanie
niepodległego państwa ukraińskiego – kultura ludowa zawsze zajmowała miejsce szcze-
gólne. Sięgano do niej jako do skarbnicy własnej, etno – językowej odrębności, narzędzia
kształtowania świadomości narodowej, wreszcie jako środka obrony tożsamości i utrzy-
mywania więzi narodowej. Silny wpływ kultury ludowej uwidaczniał się (...) nie tylko w życiu
społeczności wiejskich, co byłoby czymś naturalnym, ale także wśród ludności miejskiej.67

Istotne jest, że to właśnie we Lwowie w 1987 r. powstały niezależne stowarzysze-
nia – Ukraiński Klub Kulturologiczny i Towarzystwo Lwa, które postawiły sobie za cel
odrodzenie tradycji. Towarzystwo Lwa, pragnąc odrodzić tradycje ludowe, a przez to
przyczynić się do konsolidacji społeczności Lwowa wokół wartości konkurencyjnych wobec
sowieckich, działało na różne sposoby. Skupiono się na odrodzeniu zwyczajów ludowych
związanych  z rocznym cyklem kalendarzowym (zwłaszcza świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy), wypartych przez oficjalną kulturę jako przeżytek. Kolekcjonowano „au-
tentyczne” wyroby sztuki ludowej i pieśni, organizowano ekspedycje etnograficzne -
amatorskie i profesjonalne; tworzono zespoły, które uczyły się „autentycznego” śpiewu.
W lwowskim skansenie śpiewano i tańczono hajiwki. Podkreślano duchowość lub wręcz
mistykę tradycji, odnajdywano ją także w przedmiotach codziennego użytku, wykona-
   63 J. Konieczny, Polska – Ukraina, wzajemna wizja, Warszawa 2001.
   64 Karty materiałowe, ( APOWJL: 106/ E/ 12)
   65 Tamże, (APOWJL: 100/ E/ 6)
   66 Tamże, (APOWJL: 182/ H/ 13)
   67 S. Stępień, Wpływ kultury ludowej na kształtowanie się tożsamości narodowej Ukraińców w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, w: Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, red.  J. Wyrozumski, Kraków 1996, s.173.
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nych przez ludowych „autentycznych” mistrzów. Poszukiwano również pozytywnego
autostereotypu Ukraińca, jako człowieka żyjącego w zgodzie z przyrodą, o artystycznym
usposobieniu, żyjącego w pieśni i przez pieśń wyrażającego swego ducha..

Obserwując dziś zwyczaje towarzyszące obchodom Wielkanocy we Lwowie,
trudno nie zauważyć pewnej dewaluacji ich sakralnej wymowy, co wiąże się z postę-
pującą sekularyzacją społeczeństwa.68 Święta stopniowo tracą swój pierwotny, religij-
ny sens i treść, zaczynają natomiast rozwijać się w nich komponenty estetyczne. Nie-
bezpieczeństwo tkwi w tym, że kultura ludowa sprowadzona tylko do folkloru, w
aspekcie wyłącznie zewnętrznym, dekoracyjnym powoduje zanikanie rozumienia
warstwy głębokiej, roli świątecznych obrzędów.  Jednocześnie jednak zwraca uwagę
proces reanimacji zniszczonych w latach władzy radzieckiej ludowych tradycji świą-
tecznych, choć nie osiągnął on może jeszcze tak zaawansowanego etapu jak na są-
siedniej Białorusi.69 Można zaobserwować co-
raz częstsze zwracanie się ku sztuce ludowej.
Renesans przeżywa zwłaszcza ukraińska muzy-
ka ludowa. Ukraińscy muzykolodzy i etnolodzy
starają się uratować od zapomnienia piękne ob-
rzędowe i liryczne pieśni ludowe. Nie są już one
przekazywane tradycyjnie z pokolenia na poko-
lenie, bo najmłodsze pokolenia nie interesują się
sztuką swoich dziadów, za to – rejestrowane
przez etnomuzykologów – znajdują licznych
zainteresowanych poza miejscem swego pocho-
dzenia – w miastach, a także poza granicami
Ukrainy, również w Polsce. Muzyka ludowa jest
też ciągle inspiracją dla wielu współczesnych
ukraińskich zespołów np. rockowych. Cieszy
fakt, że inicjatywa ożywiania folklorystycznych
zwyczajów wychodzi coraz częściej od mło-
dych ludzi, najczęściej studentów. Przykładem
może być choćby kontynuowanie przez nich
zwyczaju korowodów i śpiewania hajiwek w
lwowskim Gaju Szewczenki czy inicjatywa stu-
dentów lwowskich aby  wskrzesić obrzędy
Nocy Kupały, które od kilku lat są organizo-
wane nieopodal Stryja.

Z drugiej strony, zagrożenie dla autentycz-
nego folkloru może stanowić artbiznes ludowy.
Charakterystyczna dla zachodnich handlowców
perspektywa patrzenia na produkt sztuki ludo-
wej Ukrainy tylko z komercyjnego punktu widze-
nia jest przejmowana przez Ukraińców, którzy
wyczuwają „niezły biznes” w masowej produkcji. Tym tłumaczy się w ostatnich latach
pojawienie się na rynku wielkiej ilości pseudowytworów w tradycyjnych i najbardziej
popularnych rodzajach twórczości ludowej jak pisankarstwo, wyrób kilimów, garncar-
    68 Według danych statystycznych Państwowego Komitetu ds. Religii na dzień 1.01.2003. za wierzących uważa się ok.
50% mieszkańców kraju.
   69 P. Hud, Tradycje ludowe we współczesnej kulturze obchodów świąt w miastach Białorusi, w: Miasto i kultura ludowa w
dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, s.268.
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   Fig. 1. Współczesne wielkanocne pisanki (artyści: Oksa-
na Bilous, Zoya Stashuk i Sofia Zielyk - Sofika. Zdj. z cza-
sop. Welcome to Ukraine, 1998, N1.



stwo i haft. Tendencje ewolucji artbiznesu ludowego można zaobserwować zwłaszcza
na przykładzie pisanek, które z dzieła sztuki przekształcają się

   (...) w rzecz rynkową, która przybiera w zasadzie nie estetyczną, lecz towarową funkcję.
(...) Pisanka traci wymiar artystyczny, tradycyjny oraz czystość ornamentacyjną, co jest
symptomatyczne dla zubożenia tradycyjnej sfery socjokulturalnej.70

CZYNNIKI UTRWALAJĄCE OBRZĘDOWOŚĆ I OBYCZAJOWOŚĆ

Cechą kultury jest cykliczność okazji i zachowań, ciągle na nowo odtwarzanie drama-
turgicznych akcji. Wraz z zakończeniem zabawy jej działanie jednak się nie kończy; rzuca
bowiem ona blask swój na zwykły świat zewnętrzny i stwarza dla grupy, która owe święto
obchodziła, bezpieczeństwo, ład i dobrobyt aż do kolejnego nawrotu świętego czasu zaba-
wy. Wielkanocna obrzędowość łączy w sobie elementy najważniejsze dla podtrzymania
tożsamości kulturowej, narodowej, w których podtrzymaniu i kształtowaniu najważniejszą
rolę spełniają rodzina i Kościół:  świętości religijne, język narodowy, narodowe zwyczaje,
obrzędy, tradycje i sztuka cerkiewna. Pierwszym czynnikiem, jaki w bezpośredni sposób
przyczynia się do utrwalenia wielkanocnej obrzędowości, jest  ich powiązanie z ważnymi
ceremoniami religijnymi. Rola Kościoła w poczuciu tożsamości narodowej jest mimo wszystko
nadal znaczna. Wywiera on wpływ na swych wyznawców poprzez nauczanie i obecność w
codziennym życiu. (Tymczasem wszelkie badania socjologiczne pokazują, że nie więcej niż
8% Rosjan przybywa do cerkwi na prawosławną Wielkanoc!)71

Nie bez znaczenia jest tu najważniejszy, moim zdaniem, aspekt tych świąt: ich ro-
dzinno – obrzędowa strona. To właśnie ona w połączeniu z trzecim czynnikiem, którym
są po prostu nawyki, ludzkie dążenie do stabilizacji, skłonność do przyzwyczajeń i powie-
lania tych samych wzorców oraz społeczny przymus ich ponawiania warunkują trwanie
potrzeby świętowania. Te same czynniki sprawiają, że święta są celebrowane również
przez te osoby, które deklarują się jako niepraktykujące, nie przywiązujące dużej wagi do
spraw religii. Także i one bowiem czują specyficzną kulturową więź współuczestników
świętowania.

   70 A. Fedoruk, Uwaga: Artbiznes ludowy! Wyjście z przełomu, w: Miasto i kultura ludowa..., s. 353.
   71 R. Gruszka, http://www.apostoly.alleluja.pl/tekst.php?numer=6529
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