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Marcin MOSKALEWICZ

„Murzynek Barn bo -  czarny, w esoły... ” 
Próba postkolonialnej interpretacji tekstu

Wstęp
Z adaniem  niniejszego tekstu, w ogólności inspirowanego teorią postkolo- 

nialną, jest interpretacja krótkiego wierszyka Tuwima. W  teorii postkolonialnej 
ponowne, postkolonialne odczytywanie kolonialnej przeszłości Europy dokonuje 
się przy pomocy pewnego zbioru ogólnych założeń. M ożna je sprowadzić do ujm o
wania dziejów zachodniej cywilizacji w kategoriach jej skłonności do dom inacji, 
rozum ianej zarówno dosłownie, jako przem oc fizyczna, jak i w wymiarze episte- 
m ologicznym ^ To cywilizacja określana poprzez odniesienie do Foucaultowskie- 
go Innego. Wedle głównych przekonań postkolonializm u am biw alentny związek 
kolonizatorów  z kolonizowanymi, który bynajm niej nie odszedł w przeszłość wraz 
z erupcją procesu dekolonizacji, posiadał wszelkie znam iona relacji traum atycz
nej. Stąd częsta psychoanalityczna m etaforyzacja przedm iotu  badań: zadaniem  
postkolonializm u jest uleczenie traum y poprzez eksplikację objawów i ujawnienie 
tłum ionych dotychczas faktów. D latego w poniższej in terpretacji poza ogólną, 
postkolonialną inspiracją szczególną uwagę pragniem y przywiązać w łaśnie do m e
tody psychoanalitycznej^. M urzynek, jak zakłada teoria postkolonialna, jest upoś
ledzony, jest Innym  wymagającym uleczenia. In terpretację tę pragniem y zatem

Syntetycznie na tem at teorii postkolonialnej zob. L. Gandhi Postcolonial theory,
New York 1998.

Posługiwać się będę modelem klasycznej psychoanalizy, wyłożonym syntetycznie przez 
Freuda w jego wiedeńskich wykładach z lat 1915-1917, oraz współczesnym 
opracowaniem jego poglądów. Zob. Z. Freud Wstęp do psychoanalizy, przeł.
S. Kemperówna, W. Zaniewicki, Warszawa 1984; Z. Rosińska Freud, Warszawa 2002.
W  kwestii psychoanalizy poprzestaję na tym ogólnym przypisie. Odniesienia będą, mam Oj
nadzieję, dostatecznie widoczne. łNhttp://rcin.org.pl



potraktować jako aktywność terapeutyczną, której m ateriałem  będą wypowiadane 
przez pacjenta słowa. Psycłioanałiza tradycyjna, posługująca się m odełem  nauko
wym, poszukiwała rozwiązania radykałnego. M y tymczasem , biorąc pod uwagę 
nieobecność cłiorego, a jedynie samą wypowiedź, na ponadczasowe wyłeczenie łi- 
czyć nie możemy. Odwołując się do struk tu rałizm u w w ydaniu Bartłies’a będzie
my pam iętać, iż „język nie jest predykatem  podm iotu -  podm iotu  niewyrażałnego, 
łub którego w yrażeniu m iałby służyć; jest -  podm iotem ” Ju łian  Tuw im  nie in te
resuje nas więc w zupełności. Jedynym, co przykuwać będzie uwagę, jest sama eg
zystencja tekstu, oddziełona od autora pełniącego wyłącznie funkcję dyskursyw- 
nego przewodnika. M amy jednak nadzieję na wyprowadzenie pewnego sensu, na 
odkrycie pewnycłi reguł transform acji posługującej się regułam i symbołicznej ło- 
giki. Zakładając, że tekst o M urzynku Bambo jest objawem kołoniałnej cłioroby, 
cłicemy dotrzeć i ujawnić niedające się zreałizować pragnienia, które przyczyniły 
się do jego powstania. Cłicemy zwrócić uwagę na rołę poszczegółnycłi ełementów 
wypowiedzi, icłi s truk turałne zadanie i wzajem ne rełacje funkcjonałne. Całość 
p roduktu , z uwagi na im m anentną dła m ateria łu  anałizy wiełoznaczność, przybie
rze formę tego, co Bartłies nazywa krytyką -  będzie nadaniem  sensu"^.

Teza mojej wypowiedzi sprowadza się do uznania tekstu  o M urzynku Bambo za 
wytwór kołoniałnego dyskursu orientałizm u w rozum ieniu Edwarda Saida^. Kon
sekwencją tego ujęcia będzie zaproponowana interpretacja wierszyka, dzięki któ
rej, m iejm y nadzieję, u traci on przynajm niej część swojej pozornej niewinności. 
Będzie mógł zostać odczytany ponownie, już nie jako dziecięca opowiastka, zm ie
rzająca do zbłiżenia dwócłi odłegłycłi sobie światów, ałe jako dyskursywny ełement 
pewnej kułturowej gry, spełniający swoją, absołutnie przeciwną powyższej funkcję 
w systemie zbiorowycłi wyobrażeń.

Bambo na scenie
M urzynek Bambo po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w roku 1935, opubli

kowany na pierwszej stronie „Wiadomości L iterackicłi” wraz z innym i wierszyka
m i dła dzieci Tuwima®. Od tego czasu był w ielokrotnie wznawiany, sam odzielnie i

R. Barthesi^jytyfa! i prawda, w: Współczesna teoria hadań literackich za granicą, 
oprać. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976, s. 154.

„Literatura jest odkrywaniem słowa [...] dlatego zasady lektury nie są zasadami 
dosłowności, lecz aluzji”, tamże, s. 143.

Ońentalizm w wymiarze dyskursywnym to niewidzialna pajęczyna kategorii, sterująca 
każdym możliwym, politycznym, ideologicznym czy naukowym wyobrażeniem 
Wschodu. To struktura długiego trwania, sieć niewidzialnych interesów władzy i wiedzy 
nadzorująca wszystko to, co może zostać na jego tem at pomyślane i wypowiedziane. Zob. 
E.W. Said Introduction, w: tegoż Ońentalism, New York, s. 1-28 (polskie wydanie: E. Said 
Ońentalizm, przel. W. Kalinowski, Warszawa 1991); L. Gandhi Edward Said and his critics, 
w: Postcolonial theory, New York 1998, s. 64-80.

®  Publikacja przez em inentne „Wiadomości Literackie” była bez wątpienia nobilitacją dla
łN takiej formy poezji. Murzynek Bambo zdobi pierwszą stronę num eru z 3 11 1935 roku.
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w przeróżnych zbiorkach twórczości poetyckiej dla dzieci^. K lasyfikując go 
jako opowieść przeznaczoną dla dzieci, uznajem y jego kategorialną odrębność 
i związane z nią konsekwencje^. Bajeczka czy wierszyk przedstaw ione dziecku 
m ają na nie wpływ dużo głębszy, niż ma to miejsce w przypadku dorosłego. Tekst 
tak i narzuca pewną wizję świata, która przyjm owana jest z pozbawioną krytycy
zm u dziecięcą ufnością. I choć uznaje się, że te czytane w najwcześniejszym okre
sie rozwoju dziecka książeczki ulegają później zapom nieniu, to jednak jakaś ku l
turowa siła sprawia, że niektóre z n ich  stają się, jak ma to miejsce w przypadku 
M urzynka, klasyką w pełnym  wydaniu. M ożna to wytłumaczyć faktem , że dorośli 
czytają swym pociechom  te w łaśnie książki, z którym i m ieli do czynienia w dzie
ciństwie, podświadomie pragnąc zachować ciągłość kulturową. Jakby nie było. 
Murzynek Bambo jest już niem al elem entem  polskiego dziedzictwa narodowego, 
trwale zakorzenionym  w dziecięcym kanonie.

1. M urzynek Bambo w Afryce mieszka,
2. C zarną ma skórę ten nasz koleżka.

3. Uczy się pilnie przez całe ranki
4. Ze swej m urzyńskiej „Pierwszej czytanki”.

5. A gdy do dom u ze szkoły wraca,
6. Psoci, figluje -  to jego praca.

7. Aż m am a krzyczy: „Bambo, łobuzie!”
8. A Bambo czarną nadym a buzię.

9. M am a powiada: „Napij się m leka”,
10. A on na drzewo mam ie ucieka.

11. M am a powiada: „Chodź do kąpieli”,
12. A on się boi, że się wybieli.
13. Lecz m am a kocha swojego synka,
14. Bo dobry chłopak z tego murzynka®.

15. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły,
16. Nie chodzi razem z nam i do szkoły.

W ierszyk składa się z 16 wersów [1-16], tworzących 8 par znaczeniowych. Jest to 
tekst poetycki, jednak z racji zawartości wielu cząstek o nie przypisanych ściśle

W  rozmaitych wydaniach zachowywano (z drobnymi i nieistotnymi zmianami) 
oryginalną formę tekstu. Ingerencja wydawców sprowadzała się za to do kwestii bardzo 
istotnej, a mianowicie ilustracji, których wersja pierwotna była pozbawiona.

J. D unin Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z  dziejów polskich publikacji dla 
najmłodszych, W rocław-W arszawa-Kraków 1991.

Słowo murzynek w wersji pierwotnej zapisane było literą małą. To zapewne polityczna

Moskalewicz „Murzynek Bambo -  czarny, wesoły... ”
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znaczeniach, dających się swobodnie komponować, wartość inform acyjna jest 
n iebagatelna i zależna od konstruow anych w procesie odczytania sem antycznych 
fuzji^°. Na początek odpowiedzmy na dwa podstawowe pytania: z kim  m am y do 
czynienia oraz gdzie i kiedy dzieje się akcja?

Dobry, czarny, w eso ły ,,,
Bambo -  to bez w ątpienia imię. Jego rytmiczność (bam -  bo) przywołuje regu

larność dudnienia tam-tamów, niejasną atmosferę jakiejś prym arnej, afrykańskiej 
etniczności. Sama zaś fonetyka odsyła nas do znaczenia. Bambo -  nieodparcie ko
jarzy się z bam busem  (w jęz. angielskim  pisownia jest prawie identyczna -  bam
boo), rośliną z rodziny traw, występującą powszechnie w w arunkach tropikalnych, 
m .in. w Afryce. Samo to odniesienie wydaje się być zabiegiem  przez autora zam ie
rzonym. Kontrowersyjne pozostaje natom iast jego przesianie. Słowo bam bus -  co 
jest powszechnie wiadom e -  funkcjonuje w języku polskim  jako wybitnie pejora
tywne i obelżywe określenie osoby o czarnym  kolorze skóry. Pozostaje otwartym 
pytanie, czy stąd w łaśnie wynika imię naszego bohatera, czy może właśnie dzięki 
n iem u epitet ten stał się neologizm em, elem entem  potocznego języka^^ Jakby nie 
było, tym  co Bambo charakteryzuje niejako konstytucyjnie, jest bycie M urzyn
kiem. M urzynek Bambo -  to niem al pleonazm , oba człony zdają się synonim iczne. 
Tak zresztą jest przede wszystkim określany: jako „m urzynek” [1,14], jako Bambo 
[1,7,8,15], poza tym  występuje też jako „koleżka” [2], „łobuz” [7] i „chłopak” [14]. 
Jego jakość precyzują cechy: jest „dobry” [14], „wesoły” [15] i „czarny” [15] -  trzy 
przym iotniki, określające istotę M urzynka, z których czarny jest najbardziej 
obciążony znaczeniowo. „D obry” i „wesoły” to jeszcze za mało. D opiero dzięki 
czerni ta przym iotnikowa charakterystyka nabiera odniesienia do oświeceniowego 
m itu  dobrego dzikusa, często powielanego jeszcze w praktyce mówienia. Bambo to 
rousseauowski homme sauvage, który żyje w stanie naturalnym , oczekując na mo
m ent wyobcowania, przebywa w raju  stanu naturalnego, nie mając jeszcze swojej 
historii. Żyje, jak powiedziałby Ashis Nandy, w stanie mitycznej ahistoryczności, 
w którym  um ieściła go dychotom iczna struk tu ra zachodniego świata^^.

Czynności, którym  oddaje się M urzynek są następujące: „uczy się p iln ie” [3], 
„psoci”, „figluje” [6], „nadyma buzię” [8], „ucieka” [10], „boi się” [12], zajm iem y 
się n im i bliżej w dalszej części pracy, umiejscawiając je we właściwym kontekście. 
N atom iast „m am a” występuje wyłącznie jako m am a [7,9,11,13], co jest istotne 
i sugeruje pewną trwałość, przeciwstawianą zm ienności M urzynka. Zauważmy

J. Łotman Wykłady z  poetyki strukturalnej, w: Współczesna teoria..., Kraków 1976, 
s. 161-176.

'  Biorąc pod uwagę szeroką recepcję utworu i niemal powszechną znajomość jego treści 
jest to całkiem prawdopodobne. M urzynek Bambo stał się bowiem jednym z 
mikroelementów naszej kultury.

A. 'Handy History’s forgotten doubles, w: Worid Historians and Their Critics, History and 
Theory, „Theme Issue” 1995 nr 34, ed. P. Pomper, R.H. Elphiak, R. Vann, s. 44-66.
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też, że m am a nie jest im ieniem  własnym, lecz raczej w yznacznikiem  gatunkowej 
funkcji. N ie podlega opisowi zew nętrznem u -  jak M urzynek -  lecz przedstaw ia się 
sama, wyłącznie poprzez słowa. Kiedykolwiek się pojawia, używa języka, nie sto
suje natom iast gestu ani nie podejm uje żadnych działań. N ie podlegając opisowi 
zew nętrznem u, m am a pozbywa się autora, wskazuje na jego nieobecność. M ożemy 
więc założyć, iż jest ona norm ą pozbawioną odniesienia poza sobą samą, jest 
norm ą dla samej normy. N orm a wyznaczana jest, jak wiadomo, przez superego, 
m am a symbolizuje zatem  społeczny konsensus. Bambo natom iast konsekwentnie 
milczy, a jest to m ilczenie wynikające z niewiedzy i socjalnego nieprzystosowania. 
M ama „krzyczy” [7], „powiada” [9,11] oraz „kocha” [13], trzy podstawowe aktyw
ności, których znaczenie również wyjaśni się w trakcie pracy. W idzim y jednak od 
razu pewną regularność, rodzaj napięcia i kontrastu  w sposobie przedstaw iania 
dwóch głównych, a zarazem  jedynych bohaterów. D ostrzegam y także pewien isto t
ny brak  -  nieobecność ojca. Już na samym początku możemy stwierdzić, że będzie
my mieć do czynienia wyłącznie z relacją m atka -  syn, relacją poprzez swoją n ie
kom pletność patologiczną.

Zwróćmy uwagę na punkty  lokalizacj i p rzestrzennej. Rzecz dziej e się w Afryce 
[1], określenie samo w sobie wystarczająco dokładne, by wyrzucić akcję poza cen
trum , tj. Europę. Polem działania bohaterów  są: opozycyjne „szkoła” [5] i „dom ” 
[5] oraz metaforyczne „drzewo” [10]. Najważniejsza pozostaje sama Afryka, bo
wiem to ona odsyła nas do obszaru znaczeniowego definiującego pojęcia szkoły, 
dom u i drzewa: szkoły -  siedziby europejskiej wiedzy, dom u -  azylu m urzyńskiej 
społeczności i drzewa -  strefy odm ienności. Czas dziania się utworu pozostaje n ie
znany z racji swej nieistotności lub też możemy go uznać za czas ponadhistorycz- 
ny. W  tym  drugim  ujęciu pozbawiałby ń ę  Murzynek Bambo historycznego alibi, po
legającego na relatywizacji tekstu  do funkcji reportażowej, opisującej jedynie stan 
kiedyś lub aktualnie istniejący, bez najm niejszych pretensji do uniwersalizacji.

„Murzynek Bambo w  Afryce mieszka,,
Pierwsze dwa wersy mające za zadanie przedstaw ienia bohatera wprowadzają 

nas od razu w m ikroklim at opowieści. „M urzynek”, „Afryka”, to odległość prze
strzenna, „czarna skóra” -  odległość przynależności m entalnej a zarazem  cecha 
dystynktywna. W reszcie „koleżka”, nie-kolega, to określenie raczej traw estujące 
kolegę, niż poufałe, przyporządkowujące go do kategorii niedojrzałości, która 
może być rozum iana zarówno literaln ie -  jako niedojrzałość biologiczna, jak i me- 
tonim icznie, kiedy świadczy o niedojrzałości cywilizacyjnej i kulturowej sytu
ującej Bambo w relacji podległości. Zupełnie jakby ten fragm ent wystarczyć m iał 
za całość, jakby wszystko to, co istotne, zostało j uż powiedziane, zam knięte w dwu- 
wersowym urywku, który nie potrzebuje wcale dalszego ciągu. Dwie kolejne strofy 
[3,4-5,6] pełnią funkcję rozwinięcia zarysowującego dalszą problem atykę. 'lo cre
scendo in trodukcji, przygotowujące kulm inacyjny punk t rozwiązania.

Codzienność M urzynka, jego życiowa aktywność jest opatrzona insurekcyjnym  
napięciem  przeciwstawienia. Ranki spędza on w szkole, ucząc się pilnie, popołud-

Moskalewicz „Murzynek Bambo -  czarny, wesoły... ”
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nia na psotach i figlach, już w domu. Czas poranny przynależy do szkoły, nauki, 
przyswajania zasad. Ranek to zatem  Jaźń, w płaszczyźnie której dokonują się obja
wy stlum ień. Tym  objawem jest tu taj czynność czytania, grom adzenia wiedzy. 
T łum ionym  popędem  m ającym  szansę się ujawnić dopiero w swojskiej atmosferze 
dom u jest pragnienie zabawy, radości życia. D zięki jego czasowej nieobecności 
jaźń ma szansę uzyskać chwilowy spokój. Sam M urzynek się waha, choć prowadzi 
go czyste libido. Chodzi wprawdzie do szkoły, ale najwyraźniej lubi z niej powra
cać, preferuje dezorganizację. By dokonać ostatecznego wyboru, potrzebny jest 
m u punkt odniesienia, z którym  będzie się m usiał zmierzyć.

Spór pragnienia z koniecznością
Dochodzim y w ten sposób do m om entu zwrotnego, wprowadzającego nas do sa

mego serca opowiadanej intrygi. Tym punktem  zwrotnym jest spójnik „aż”, które
go wymowa zostaje dodatkowo wzmocniona przez krzyk m atki. Rozpoczyna on 
etap zasadniczy -  trzy dialogiczne (dzięki aktywnej postawie M urzynka) wersy. 
D ialog m atki z synem jest dialogiem  władzy i podporządkowania, dialogiem  nor
matywnej instytucjonalności Ja z nieredukow alnym  pragnieniem  Innego.

„A ż...” sugeruje pewien stopień nasilenia, fazę końcową tego, o czym mowa 
w zdaniu  poprzedzającym . Uwydatnia treść jednego z zestawianych zdań 
współrzędnych -  tego, które poprzedza. Owym punktem  dojścia „aż” jest krzyk 
m am y -  chciałoby się powiedzieć M atki -  lecz m am a pozostaje wymogiem formy. 
M ama zatem  krzyczy. Jej syn najwyraźniej postąpił niewłaściwie, przekroczył etap 
pobłażania. Spójnik „aż” wyznacza górny pułap  matczynej tolerancji dla wybry
ków M urzynka.

M atka odzywa się po raz pierwszy, podejm ując przeznaczoną jej rolę instancji 
nakazującej. Określają ją czynności, których się podejm uje, oraz ich sekwencyj- 
ność. Ich granice wyznacza z jednej strony jej krzyk [7], a z drugiej miłość [13]. 
W  międzyczasie podejm uje ona otwartą czynność powiadania, która zdaje się sta
nowić esencję jej aktywności [9,11]. Krzyk ma charakter wprowadzający, jest przy
wołaniem  do porządku słuchania, natom iast miłość zarówno łagodzi jego katego
ryczną wymowę, jak i staje się uzasadnieniem  pouczania. Pozorna łagodność m at
czynego pouczenia zawiera w sobie całą siłę pierwotnej instancji rozkoszy, 
pierwszego obiektu miłości. Kompozycję fragm entu tworzy sekwencja akcji i reak
cji, werbalnego zalecenia i czynnej odpowiedzi. Trzy pary wersów (7-12) stanowią 
jądro tekstu  Murzynek Bambo. Zadaniem  tych, które nastąpią potem , będzie już 
tylko rozwiązanie i zam knięcie zapoczątkowanej tutaj akcji.

N ajpierw  krzyk i inwektywa -  natychm iast ironizująca odpowiedź [7-8]. „Na
dęcie buzi” oznacza tutaj początkową ignorancję, brak  aktywnego odzewu. Suge
ruje nie tyle obojętność, ile raczej opozycję hum orystyczną, której zadaniem  jest 
zniwelowanie przeszywającej mocy krzyku, jej zbagatelizowanie. Krzyk -  forma 
niezbyt odpowiednia w dyskusji, zastąpiony zatem  zostaje spokojnym  wyłożeniem 
racji. Powaga „pow iadania” nie może już zostać zlekceważona. M ama „powiada” 
dw ukrotnie, a M urzynek dw ukrotnie podejm uje aktywne działanie. Dalszego
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ciągu m aterialn ie nie ma, choć można założyć, iż form uła „M ama pow iada” dom a
ga się Isontynuacji. Po freudowslsu mówiąc, dwulsrotne powtórzenie jest nieslsoń- 
czonym pow tórzeniem  xiAkAZM superego, Istórego zadaniem  jest zniwelowanie siły 
początlsowej dezaprobaty Murzynlsa Bambo. Dwulsrotność zatem  w zupełności 
wystarcza. Pam iętając, że „uogólnienia języka krytycznego odnoszą się do zasięgu 
stosunków, jakie dany zapis nawiązuje z innym i zapisam i dzieła, a nie do ilości 
m aterialnych j ego pow tórzeń” ̂  sądzim y że w tym  w ypadku dwukrotność zawiera 
w sobie implicite perspektywę dalszego ciągu, zwraca uwagę na istotę problem u, 
który nie ma końca.

M urzynek zostaje również przez m atkę określony -  jedyny raz w całym tekście. 
„Bambo, łobuzie!” -  to jakby wyrażenia synonim iczne. Epitet odnosi się rzecz jas
na do sposobu zachowania się M urzynka, który „psoci, figluje”, co jest przecież 
cechą łobuza. Określenie to nie m iałoby z pewnością tak fundam entalnego znacze
nia, gdyby łobuzerstwo było jednym  z w ielu zajęć syna, koniecznym  etapem  jego 
dorastania. Tak jednak nie jest [5-6]. „Psoty i figle” to „praca” M urzynka, a więc 
jego podstawowa społeczna aktywność. W  przypadku chłopca pracą, którą ma do 
wykonania, jest dorastanie -  proces nie tylko biologiczny, ale i intelektualny: edu
kacja, której najbardziej uniw ersalnym  symbolem pozostaje instytucja szkoły. Tu
taj relacja ta zostaje odwrócona. „Pracą” M urzynka nie jest to, co robi w szkole, ale 
to, co robi po niej. Bambo nie przestrzega więc podstawowej dla swego w ieku nor
my, odwracając ją i wartościując swe codzienne aktywności wedle własnych kryte
riów. N orm a, k r ó l e s t w o z o s t a j e  przez niego zanegowana na rzecz pierw ot
nego pragnienia. Stąd m atczyna reprym enda będąca w swej istocie próbą 
ukształtow ania instancji rozstrzygającej M urzynka, jego ego.

Dwie propozycje, „m leko” i „kąpiel” -  dw ukrotna reakcja, ucieczka i strach. 
„M leko” to pożywienie, symbol obfitości; to także biel i czytelność zachodniej 
w izji świata. Odmowa M urzynka to w wymiarze dosłownym nieposłuszeństwo. 
W  wymiarze symbolicznym natom iast działanie Bambo to zastępczy sposób za
spokajania popędów. W ybierając sprzeciw, Bambo nie stosuje mim ikry, lecz prze
ciwnie, pragnie się odróżniać. M im ikra jako odm iana biologicznego m im etyzm u 
jest próbą odzyskania utraconej kom pletności, Bambo nie jest zatem  Innym  w uję
ciu Bhabhy, sobowtórem bezm yślnie reprodukującym  gesty, autom atem  zatra
cającym się w powtarzaniu^"^. Jego działanie ma charakter partykularny, jest wy
powiedzeniem  posłuszeństwa norm ie. Stąd ucieczka na „drzewo”, będące symbo
lem  fallicznym, symbolem niezależnej męskości i popędu. Gest M urzynka 
sprzeciwiającego się prozaiczności sytego życia („mleko”) wyraża sens życia nie- 
chcącego się podporządkować totalizującej władzy logosu. Stoi za nim  czyste p ra
gnienie, kwestionujące społeczny nakaz podległości wobec instytucji oraz zasadę

R. Krytyka i prawda, s. 152.

'4 /  H.K. Bhabha O f mimicry and man, The ambivalence o f colonial discourse; Dissemination, Time,
narrative and the margins o f the modem nation, w: tegoż The location o f culture, London and
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przetrw ania i rzeczywistości. Z punk tu  widzenia M atki to perwersyjna anom alia. 
Jednak ucieczka Bambo to dopiero początek.

D rugi nakaz -  „chodź” -  przywołuje n ieunikniony punk t dojścia -  „kąpiel”, 
przem ianę i ponowne narodziny. Na pierwszym poziom ie działalność m atki jest 
działalnością M urzynka (instancji norm atywnej) -  on bun tu je  się, wyra
żając swe pierw otne pragnienia (popędy). W  sferze symbolicznej natom iast m atka 
jest superego a M urzynek jest id -  dialog natom iast stanowi ilustracje ich n iekoń
czącego się sporu. Sprawa jednak w zasadzie nie zostaje rozstrzygnięta. Po po
czątkowej ucieczce M urzynka następuje pojednanie, które ma charakter akcepta
cji przez instancję nadrzędną -  superego. M urzynek nie mówi już nic, milczy. 
O statnią jego czynnością jest strach -  już nie ucieczka, nie gest, ale strach przed 
koniecznością pogodzenia. Protest Bambo jest niemy, ma bowiem charakter obja
wowy. N ie mogąc odrzucić miłości m atki, tłum i on własne pragnienie. Jego strach 
wynika z wprowadzenia rozumowej instancji ego, kierującej się zasadą rzeczywi
stości. Strach jest objawem stłum ionego popędu id (przypomnijm y, że M urzynek 
nie odmawia kąpieli -  on jedynie się jej „boi”, stoi sparaliżowany). Kąpiel, jak wia
domo, ma właściwości oczyszczające, kąpiel to pozbycie się brudu , tego, co cywili
zacja zachodnia uznaje za naganne, nieprzystające do norm atywności wyższej ku l
tury, dla której b rud  to upadek, degradacja, bezdomność. Biel, dosłownie, to cera 
białego człowieka, punkt odniesienia, nieskazitelność. Czy można wyobrazić sobie 
opozycję bardziej wyrazistą niż opozycja czerni i bieli? I czy można zatem  dziwić 
się zachowaniu M urzynka?

Miłość, która w ym aga,,,
Miłość m atki wprowadzona zostaje na scenę za pomocą wyrażającego przeci

wieństwo i kontrast spójnika „lecz” [13]. „Lecz m am a kocha” -  zupełnie jakby jej 
miłość była czymś niezasłużonym  w kontekście postępowania syna. Miłość m atki 
jest, jak wiadomo, bezwarunkowa, „lecz” podkreśla zatem  nie tyle nieadekwatność 
siły tej miłości (która jest silna im m anentnie), ile raczej negatywny stosunek in 
stancji nakazującej,5M^ereg-o (nie -  m atki) do pragnień nieredukowalnego popędu, 
id (nie -  do syna). Sama wymowa słowa kocha jest poza tym  dodatkowo wzmocnio
na brakiem  m iłości ojca (miłości warunkowej), której wymagań M urzynek najwy
raźniej nie spełnia.

M atka nigdy nie wymaga. Odsuwając dziecko od siebie wskazuje raczej drogę 
i możliwości. Jej miłość nie zostaje poddana wymogom uzasadniania, jednak 
w tym  wypadku zawiera w sobie pierw iastek ojcowski -  poprzez w y r ó ż n i ę -  
n  i e M urzynka spośród innych, poprzez ojcowską selektywność uczucia, przeciw
stawną matczynej totalności. Superego -  zarazem  kochająca m atka i wymagający 
ojciec -  ostatecznie akceptuje („kocha”) M urzynka, choć jedynie w drodze 
w yjątku i jedynie dzięki inicjatywie m atki. O statecznie to „nasz” M urzynek 
(„z tego M urzynka”). M atka zbliżona jest tutaj do europejskości i cywilizacji, ona 
akceptuje -  my zatem  też (kochamy, bo „dobry” i „wesoły”). Owo kochanie, stano
wiące pozornie punk t dojścia tekstu  (kochamy, a więc jego cel został spełniony).
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ma jeszcze jedną funkcję [15-16]. Zadaniem  kochania będzie usprawiedliw ienie 
ostatecznej decyzji odrzucenia poza nawias, kochanie paradoksalnie nie zbliża, ale 
nadaje status Innego. Miłość jest w tekście złudzeniem , wypowiedzią form alną 
o funkcji dyskursywnej. Jej uzasadnienie („bo dobry chłopak”) może być albo uza
sadnieniem  absolutnym , albo też nazw aniem  zastępczym, w którym  słowo „dobry” 
jest tylko pretekstem  do wypowiedzenia słowa „kocham ”. Po co? Po to, by odwró
cenie relacji, które zaraz nastąpi, nie napotkało oporu.

Tymczasem wydaje się, że superego ostatecznie pokochało ego dlatego, że jest 
„dobre”. „D obre” nie nawiązuje tutaj do transcendencji, lecz pozostaje w specy
ficznej konotacji z miłością. D obro jest uzasadnieniem  m iłości -  a jest to m iłośćra- 
perego -  dobro zatem  jest podległością normatywnościra^ere^o. Stoi więc w opozy
cji do pierwotnego pragnienia. W  strukturze zdania „Bo dobry chłopak z tego M u
rzynka” istotne jest użycie sform ułowania „z tego” -  jakby „dobry chłopak” 
(odnoszące się do białego chłopca) i „M urzynek” wzajem nie się wykluczały. Przy
pom nijm y, że Bambo po raz drugi [wcześniej w 1] określony zostaje jako „M urzy
nek” (niby obojętne, ale wartościujące) poza tym  przywoływany był po im ieniu 
[„Bambo”, 1, 7, 8, 15]. N ie padło ani razu określenie „chłopak” (zarezerwowane 
dla białego) -  padło za to „koleżka” [2]. „Z tego” -  oto podkreślenie osoby M urzyn
ka Bambo (konkretnej i niepowtarzalnej) i implicite zawarte wartościowanie pozo
stałej rzeszy Murzynków. „Z tego” można zatem  odczytać jako „nie z tam tego” 
(czyli każdego). M urzynek zyskuje więc tutaj pewną wyjątkowość na tle w spółbra
ci. Jaki jest tego cel? Ta wyjątkowość zbliża go do zachodnich czytelników. O sta
tecznie funkcjonuje on w ram ach system u -  można by uznać, że to opowieść o n a
wróceniu, opowieść dająca przykład wzorcowego postępowania. Pojawia się 
współczucie (M urzynek po początkowej ignorancji ucieka -  potem  już tylko się 
boi) -  a zatem  naturalnym  dalszym ciągiem byłoby ostateczne rozwiązanie napię
cia, poprzez pogodzenie bohatera z m atką, poprzez pogodzenie instancjira^ere^o 
z niesfornym  popędem . Jednak wyróżnienie M urzynka okazuje się być jedynie 
częściowe -  jego osoba zostanie zaraz sprowadzona na właściwe sobie miejsce. Jaka 
jest zatem  funkcja tego wyróżnienia? N ie chodzi o przełam anie stereotypu. Wyróż
nienie, które natychm iast zostaje zakwestionowane, wyraża wątpliwość samego 
czytelnika, poprzez przedstaw ienie sytuacji alternatywnej. To wątpliwość, której 
zadaniem  jest zaprzeczenie sobie samej.

Pozorność współczucia
W arstwa deskryptywna tekstu  jest pozorna, zawiera w sobie bowiem pragnienie 

przeobrażenia opisywanego przedm iotu, czyli M urzynka Bambo. Pragnienie to 
stanowi jednak wybieg, którego zadaniem  jest um ożliw ienie czytelnikowi utożsa
m ienia się ze sobą, by następnie uzmysłowić m u nierealność tego utożsam ienia. 
Pozorna okazuje się tu taj „szkoda” [15], która dotyczy sytuacji niemożliwej i nie- 
dającej się zrealizować. W  kontekście tego fragm entu jest sprawą oczywistą, że 
Bambo n i e  m o ż e  chodz ićznam idoszko ły . W ynika to z samej jego is to ty -je s t 
przecież „czarny” i „wesoły”. Sytuuje się więc w opozycji do białego czytelnika.
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jest jego negacją. O ile „czarny” jest tu taj ew identnie przeciwieństwem  „białego”, 
o tyle „wesoły” nie oznacza wcale, iżby czytelnika m iał charakteryzować sm utek 
czy przygnębienie. C harakteryzuje go r o z u m n o ś ć ,  która w przeciwieństwie 
do wesołości jest poważna, krytyczna i przede wszystkim zaborcza. Rozumność 
jest tym, co tworzy tekst na własne potrzeby -  uzasadniania siebie poprzez wyklu
czenie tego, co nierozum ne. Wesołość oznacza nieskrępow anie popędu kie
rującego się zasadą rozkoszy i stojącego w opozycji do rozum ności ego i zarazem  ro
zum ności białego człowieka. Wesołość jest zatem  rodzajem  szaleństwa, które p ro
cedura odrzucenia stawia poza nawiasem  rozum u. Wesołość skazana zostaje na 
milczenie. Jeśli zaś ma zostać wysłuchana (jak to ma miejsce tu ta j), dzieje się to 
wyłącznie poprzez utrzym anie cenzury, która pozbawia ją praw dy i ważności. M u
rzynek pozostawiony sam em u sobie w świecie, do którego przynależy jako Inny, 
może jedynie w nieskończoność powtarzać zadanie powierzone m u przez bezoso
bowy dyskurs^^.

Dlaczego więc szkoda? Czy uznanie niepraw dopodobieństwa sytuacji wyraża 
jednocześnie niedające się zaspokoić pragnienie przyszłej integracji i odbudowa
nia więzi z Innym ? Wręcz przeciwnie! Funkcją napięcia ostatnich dwóch wersów 
jest ostateczne postawienie i autom atyczne rozstrzygnięcie problem u. Ma ono za 
zadanie wprawienie białego czytelnika w dobre samopoczucie, co dzięki zastoso
wanej form ule udaje się znakom icie. Odbiorca tekstu  identyfikuje się ze „szkodą”, 
w zam ian za co otrzym uje ekspiacyjną odpowiedź uwalniającą sum ienie z poczu
cia winy. Jej ciężar przejm uje historyczna konieczność, a sam w inny może czuć 
się w pełni oczyszczony. Dokonał bowiem krótkotrwałego wysiłku internalizacji 
p ragnienia, aby Bambo „chodził z nam i do szkoły”. Przez chwilę mogło m u się wy
dawać (i w rażenie to pozostało po zakończonej lekturze), iż jest to jego własne 
pragnienie. Jednocześnie m iał okazję się przekonać o jego nierealności. W  szkole 
białego człowieka M urzynek mógłby grać jedynie rolę egzotycznego eksponatu do 
oglądania, którą to rolę gra zastępczo w tekście. Tekst, co więcej, ustanawia n ie
przekraczalną granicę pom iędzy tym, który czyta, a tym, który jest czytany, tym, 
k tórem u przeznaczone jest poznawać, a tym, którego jedynym przeznaczeniem  
jest być poznawanym. Rzeczywistym pragnieniem  czytelnika było i wciąż jest, aby 
Bambo nie chodził z nam i do szkoły. Cały ten  tekstualny zabieg potw ierdza więc 
jedynie punk t wyjścia. W skazując na pewną możliwość, uznając jej prawdopodo
bieństwo, a następnie definiując ją jako nie-możliwość, dyskurs zabezpiecza się 
przed ew entualną wątpliwością podległego sobie odbiorcy, która mogłaby nastąpić 
poza samym dyskursem . Fragm ent ten zarazem  dowodzi, iż wątpliwość ta właśnie 
zaistniała, lecz niegdzie indziej jak wewnątrz dyskursu, co autom atycznie skazało 
ją na klęskę. Objawiło natom iast jej funkcję -  procedury wewnętrznej kontroli. 
Wątpliwość stała się czynnikiem  represji.

Dochodzim y w ten sposób do jasnego określenia ostatecznej funkcji tej wypo
wiedzi. Jest ona m etaforycznym  lustrem  służącym białem u człowiekowi do

'  5/ Por. M. Foucault Porządek dyskursu, przel. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 8-10.
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przeglądania się i dającym obraz negatywowy. Funkcja całości jest zatem  terapeu
tyczna. Czytelnik ma odnaleźć siebie w tekście, zdefiniować siebie poprzez nie
obecność w i n n y m  świecie. Podejm uje tym  samym zabieg kom pensacyjny, ro
dzaj sublim acji popędu, umiejscawiający go w m uzeum  tekstualnej wyobraźni, 
gdzie bez końca może się m u przyglądać, zagłuszając traw iącą go wątpliwość co do 
słuszności podjętej decyzji. Tekst o M urzynku Bambo jest wyrazem idei świado
mej swego wyboru, kalkulującej bezustannie zyski i straty, przeczuwającej jednak, 
źe prawdziwe spełnienie kryje się w zakam arkach nieświadomego. Droga do nich 
jest juź jednak zam knięta, a spełnienie nieosiągalne. Zostało tam  bowiem ze
pchnięte przez złudzenie progresywnej m isji, tłum iącą nadrzędność idealnego ob
razu siebie strojącą się w m aski konieczności. Ową świadomą ideą jest sędziwe co- 
gito zam ieszkujące w komfortowym apartam encie Europy.

Rola dyskursywna, przeniesienie
w  każdym  tekście j ednostki dowolnego poziom u są sam odzielnym i nosicielam i 

znaczeń. H ierarchia poziomów sprawia, że można je łączyć w większe całości: jak 
każdy z osobna, tak  wszystkie razem  stanowić mogą jeden znak, znak tekstu^®.
M am y z tym  do czynienia również w przypadku M urzynka Bambo, gdzie tworzące 
całość gram atyczno-kom unikatywną elem enty wypowiedzi łączą się i nadają 
utworowi alegoryczny charakter przypowieści. Rolę analogiczną do roli sem an
tycznej i gram atycznej każdego ze swoich elementów składowych w ram ach 
całości, k tórą reprezentuje, pełni Murzynek Bambo w dyskursie, w szerokim  zna
czeniu tego term inu. M urzynek jako krótki tekst literacki, wpisuje się w Foucaul- 
towską kategorię procedur wewnętrznej kontroli dyskursu^^. Jest funkcjonującą 
w rzeczywistości społecznej opowieścią do wygłaszania^^, której egzystencja na
biera sensu w perspektywie kontrolowanego przez nią całokształtu. Murzynek staje 
się w takim  ujęciu dyskursem  źródłowym, tkwiącym u podstawy pewnej liczby no
wych aktów mowy. Te kom entarze mające za zadanie objaśnianie pierwotnego, 
pełnego niedom ówień sensu, ostateczne jego wypowiedzenie, pozwalają jednocze
śnie konstruować nieograniczoną liczbę nowych dyskursów. Choć przesuwają się 
one na pierwszy plan, nie prowadzi to do zaniku tekstu  komentowanego. W  tym  
w ypadku przybierają one dosłownie formę ciągłej recytacji, powtarzając tekst 
w jego pełni, dźwięk po dźwięku, słowo po słowie. Powtórzenie całości jest analo
giczne do normatywnego powtórzenia m atki, zawiera w sobie perspektywę dalsze
go ciągu -  perm anentnego deklamowania tego samego. M urzynek odnawiając się 
bezustannie spełnia przypisaną m u przez społeczność rolę tekstu  kanonicznego, 
klasyki opowieści dla dzieci. Podejrzewa się od dłuższego już czasu rodzaj prawdy, 
którą ze sobą niesie, i k tórą wprowadza do dziecięcej świadomości. No bo kto nie 
zna M urzynka Bambo?

16/Por.J. Łotm an Wykłady...

Vo\xcai\x\\. Porządek dyskursu, s. 16-26.

' Tamże, s. 16. fN
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Była już mowa o tym, że rozpatrując telsst na poziom ie symbolicznym można 
widzieć matlsę nie tyłlso jalso superego Murzynlsa, ałe jalso superego w ogółe, jego 
samego zaś identyfilsować z czystym popędem . Gdyby zaś posunąć się dałej i w sze- 
rolso zalsrojonej freudowslsiej m etaforze zecłicieć umieścić nie tyłlso samego Mm- 
rzynka Bambo, ałe talsże cały postłsołoniałny dysłsurs? W tedy Zacłiód m usiałby 
reprezentować świadomość świata, jego Jaźń i Ja, a Wscłiód byłby tym, co ułec 
m usi stłum ieniu  i zepcłinięciu w nieświadomość. Byłby popędem  i pierw otnym  
pragnieniem , o łstórym Zacłiód m usi zapom nieć, by móc istnieć i funłscjonować, 
pragnieniem , łstóre ułec m usi siłe epistemołogicznej dom inacji wyłsłuczającej 
wszystłso to, co sytuuje się poza granicą zrozum ienia. M urzynełs zaś byłby jedynie 
jednostłsowym popędem , ełem entem  złożonego łańcucłia pragnień łibido, łstóry na 
swojej drodze rozwojowej napotyłsa przeszłsody powodujące fiłssację, cofa się do 
punłstów już łsiedyś przebytycłi (regresja), ałe łstórego przeznaczeniem  jest 
osiągnąć ostatecznie jedność z całą gam ą jem u podobnycłi, zjednoczyć się i zrozu
mieć, że cełem najważniejszym  egzystencji jest w łaśnie poddanie się władzy Jaźni. 
Słsupienie jednostłsowycłi popędów na usługacłi gatunłsowej zasady przetrw ania, 
m usi zarazem  oznaczać, iż proces biologicznego dojrzewania dobiegł łsońca i że 
świat osiągnął swoją pełnię stając się jednością norm  i zasad. Inny zaś znałazł swo
je przytułne łegowisłso w niewołi nieświadom ego i może ałbo tam  pozostać, 
spełniając przypisaną m u odgórnie funłscję zapom nianej możłiwości, ałbo dążyć 
do przejęcia łsontrołi nad władzą świadomości, doprowadzając ją do nerwicy. Ob
jawem zepcłinięcia Innego jałso niespełnionego pragnienia jest zaś dła Jaźni (Za- 
cłiodu) łęłs, przybierający form y rozm aitycłi fobii i pozorujący reałne zagrożenie 
zewnętrzne, podczas gdy w istocie łęłs ten  pozostaje projełscją łibido na zewnątrz. 
Jest niebezpieczeństw em  wewnętrznym , a wszystłsie próby zapobiegania pozoro
wanym niebezpieczeństwom  słsazane być m uszą na łsłęsłsę.

Reasum ując możłiwie najłsrócej ustałenia powyższej in terpretacji nałeży 
stwierdzić, że tełsst o M urzynłsu Bambo jest m etaforą nieprzełsraczałnej i nieredu- 
łsowałnej różnicy istniejącej pom iędzy dwoma stanam i człowieczeństwa, a zara
zem m etaforą łsażdej odm ienności, niemożliwego przejścia czystego popędu do 
naszego, intełłigibiłnego świata świadomego Ja. Opis naszym  zdaniem  m usiał 
posłużyć się nieśm iałą i niew inną retoryłsą, by móc spełnić swoją funłscję. Bezpo
średniość i szczerość mogłaby jedynie zagłuszyć fałstyczne pragnienie dom inacji. 
A bsołutne prawo do odrębnego łsomentarza nie zm ienia oczywistego fałstu od
m ienności Murzynłsa. Czy cełem przedstaw ienia tej odm ienności była jej głoryfi- 
łsacja, wsłsazanie na możłiwości jej przezwyciężenia, czy też, jałs wedłe powyższej 
in terpretacji, podniesienie jej nieusuwalnego cłiarałsteru, pozostaje łsażdorazowo 
w gestii samego czytełniłsa.

Przechadzki
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