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„Nie ma tu nic z nudnej rutyny, którà musz´
pokonywaç kieliszkiem. Ta sprawa to przygoda,
tajemnica, romans. Innymi s∏owy, to czyste
szaleƒstwo, które wydaje si´ nie mieç sensu,
czyli cholernie ciekawy przypadek”.

Perry Mason we w∏asnej osobie. Legendarny
bohater Erle’a Stanleya Gaardnera (tu w powie-
Êci Sprawa nieostro˝nego kotka z roku 1942)
w∏aÊnie si´ dowiedzia∏ o nowym zleceniu: mia-
sto, du˝e pieniàdze, pop´kana wewn´trznie
rodzina, telefon od nieboszczyka, podejrzana
trucizna w kocim jedzeniu – sekretarka prawni-
ka-detektywa wys∏uchuje tych szczegó∏ów oraz
zacytowanej na poczàtku refleksji swego moco-
dawcy i przeczuwa (nauczona doÊwiadcze-
niem) tarapaty. „Wi´kszoÊç twoich spraw posta-
rza mnie o dziesi´ç [lat – P.P.]!” – mówi kobieta,
szykujàc w tym samym czasie notatnik i o∏ówek,
godzàc si´ zatem po raz kolejny na spotkanie

z przygodà, tajemnicà i romansem. To zaÊ ju˝
bezpoÊrednie sàsiedztwo ksià˝ki Mariusza Czu-
baja Etnolog w MieÊcie Grzechu. PowieÊç
kryminalna jako Êwiadectwo antropologiczne. 

Bez recenzenckich ceregieli – Êwietne wydaw-
nictwo, fachowo unikajàce niebezpieczeƒstwa,
jakie si´ potencjalnie wiàza∏o z jego powsta-
niem. Bo jeÊli mi∏oÊnik ksià˝kowej zbrodni i za-
gadki zamierza napisaç o swej pasji (tak zwanà)
powa˝nà prac´, to istnieje ryzyko, ˝e podryfuje
ona w kierunku s∏abo wywa˝onego emocjonal-
nie peanu. Dodajmy do tego cz´sto uobecniany
w krytycznym dyskursie wàtek mniej lub bar-
dziej heroicznego przekonywania Êwiata, ˝e kry-
mina∏ to mimo wszystko pe∏noprawny cz∏onek li-
terackiej familii, a wyjÊciowy pomys∏ Czubaja
zdaje si´ tyle˝ fascynujàcy, co wzbudzajàcy
czujnoÊç. Jako si´ jednak rzek∏o, Etnolog
w MieÊcie Grzechu, ju˝ w czytelniczych r´kach,
nie zawodzi. Peanu i heroizmu – szcz´Êliwie
brak. Co w zamian?

UÊciÊlijmy koncept: antropolog czyta krymina∏ –
b´dàc w trakcie lektury antropologiem w∏aÊnie,
a nie tylko (nomen omen) zabijajàcym czas po-
dró˝nym czy wielbicielem intelektualnej szara-
dy. Wiele mówiàcy jest ju˝ zresztà zamieszczony
w ksià˝ce indeks osobowy, w ramach którego
sàsiedztwa typu: M. Douglas – Arthur Conan
Doyle czy James Clifford – Harlan Coben wcale
nie nale˝à do rzadkoÊci. I ten mocno naprowa-
dzajàcy podtytu∏: PowieÊç kryminalna jako
Êwiadectwo antropologiczne – chcia∏oby si´
przy∏apaç Czubaja na przesadzie, na próbie na-
ukowej rewaloryzacji czegoÊ, co w powszech-
nym mniemaniu zas∏uguje nie na naukowca, ale
adwokata, chcàcego broniç krymina∏ przed za-
rzutami wysublimowanego gustu literackiego.
Nie by∏aby to zresztà w kontekÊcie polskiego
autora intuicja zupe∏nie nietrafiona, pierwsze
skojarzenie zaÊ biegnie ku, rzecz jasna, Per-
ry’emu Masonowi, który w swych sàdowych
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mowach stawia∏ przede wszystkim na rzeczo-
woÊç, opanowanie i silnà logik´ wywodu. Ner-
wowe szepty i takie˝ spojrzenia pozostawia si´
oskar˝ycielom…

„Potraktujmy przeto krymina∏ jako wielkà narra-
cj´ o spo∏eczeƒstwie. Jako opowieÊç o wiedzy
lokalnej, o tym, co «tu» i «teraz», nieustajàcà re-
lacj´ dawnych informatorów, którzy przybywali
do rozpostartego w fotelu badacza. W przeci-
wieƒstwie do owych informatorów sprzed stu lat
wspó∏czeÊni pisarze kryminalni najcz´Êciej majà
ÊwiadomoÊç «metakulturowà»: sami cz´sto do-
skonale wiedzà, ˝e opowiadana przez nich histo-
ria nie niknie w chaosie zdarzeƒ, lecz jest zogni-
skowana wokó∏ poj´cia «kultury» – tak bàdê ina-
czej wyobra˝onego ∏adu z mnogoÊcià praktyk”
(s. 15–16) – pisze Czubaj, dodajàc w pewnym
momencie zdanie brzmiàce jeszcze dobitniej,
a si´gajàce swà treÊcià samych êróde∏, jak si´
wydaje, autorskiej wizji: „Ksià˝ka ta jest […] opo-
wieÊcià o narracyjnym wymiarze kultury i takich
jej odczytaniach, które w pisaniu, czytaniu, ko-
mentowaniu krymina∏ów widzà wa˝nà wspó∏-
czesnà praktyk´ kulturowà oraz metakulturowà”
(s. 52–53). W perspektywie   antropologicznej
powieÊç kryminalna jawi si´ zatem jako coÊ zde-
cydowanie bogatsze znaczeniowo (i artystycz-
nie) od konwencjonalnej mieszaniny zbrodni,
Êledztwa i triumfu sprawiedliwoÊci. To zawsze
jakaÊ konstrukcja Êwiata, rzadko kiedy, jak wielo-
krotnie udowadnia Czubaj, pozbawiona punktów
stycznych ze Êwiatem wobec powieÊci zewn´trz-
nym, który czytaç z kolei, niczym ksi´g´ znaków
i praktyk tworzàcych kultur´, starajà si´ w∏aÊnie
antropolodzy. Âcie˝ek wiodàcych od etnologii
do literatury kryminalnej (i odwrotnie) wytycza
autor kilka, szczególnie jednak ciekawe wydajà
si´ spotkania, nazwijmy to, w po∏owie drogi –
gdy z jednej strony naÊwietla Czubaj od dawna
ju˝ przecie˝ rozpatrywane zagadnienie literac-
koÊci tekstu antropologicznego (na sta∏e sprz´-
gni´te z pytaniem o jego faktycznà wiarygod-

noÊç), a z drugiej – daje obraz staraƒ, stajàcych
si´ udzia∏em wielu pisarzy, by ich krymina∏y
w najwy˝szym stopniu zyska∏y na prawdopodo-
bieƒstwie (choçby przez osadzenie ich akcji
w drobiazgowo odtworzonej przestrzeni realnie
istniejàcego miasta). Dwa Êwiaty, ten oglàdany
i interpretowany przez naukowców oraz ten kre-
owany na powieÊciowych kartach, p∏ynnie si´
przeplatajà przez ca∏oÊç narracji Etnologa
w MieÊcie Grzechu. Ta zaÊ rozcz∏onkowana zo-
sta∏a na cztery du˝e rozdzia∏y i jeden mniejszy,
poÊwi´cony za to konkretnemu autorowi. Kilka
s∏ów zatem o ka˝dym z podstawowych wàtków.

Rozdzia∏ pierwszy (Âwiadkowie literackich
zbrodni) daje przeglàd zró˝nicowanych metod
odbioru powieÊci kryminalnej. Zró˝nicowanych
pod wzgl´dem momentu zaistnienia w czasie,
ale przede wszystkim – odmiennych w strate-
giach interpretacyjnych (tu dwie g∏ówne postawy:
implozywna, ograniczona w swych poczyna-
niach do narz´dzi i wniosków stricte literaturo-
znawczych, oraz eksplozywna, dla której natural-
ne jest spoglàdanie na krymina∏ przez pryzmat
choçby kolonializmu, feminizmu czy mniejszo-
Êci seksualnych). Tworzy zatem Czubaj szerokà
panoram´ kontekstowà, po czym zarysowuje
propozycj´ autorskà, o proweniencji antropolo-
gicznej. Ujmujàc pomys∏ w du˝ym skrócie, jej
specyfika zak∏ada mo˝liwoÊç usytuowania krymi-
na∏u albo „w obr´bie kultury dominujàcej”, albo
„po stronie tak lub inaczej poj´tej mniejszoÊci
i alternatywnoÊci” (np. o charakterze etnicznym).
Dochodzà do tego bardzo istotne dla ca∏oÊci
wywodu Czubaja, a realizowane w ramach oma-
wianego typu literatury, strategie proceduralnoÊci
(gdy fabularne procesy i Êwiat w ich tle podlega-
jà mniejszej lub wi´kszej standaryzacji, dajàcej
si´ jednak objàç rozumowo, czego przyk∏adem
dedukcyjne talenty Sherlocka Holmesa) i przy-
godnoÊci (kiedy liczà si´ przede wszystkim zda-
rzenie, improwizacja, tempo itp.: „to czyste sza-
leƒstwo, które wydaje si´ nie mieç sensu, czyli
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cholernie ciekawy przypadek” – by ponownie
przywo∏aç passus z Gaardnera). Obie one, sko-
jarzone przez autora omawianej ksià˝ki z kon-
kretnymi modelami kultury (kultura dominujàca –
proceduralnoÊç; kultura mniejszoÊci – przygod-
noÊç), stajà si´ podstawà proponowanej przez
niego typologii literatury kryminalnej (s. 140),
faktycznie inspirujàcej i, jak mo˝na podejrze-
waç, znajdujàcej zastosowanie nie tylko na kar-
tach Etnologa w MieÊcie Grzechu. 

Dobre rozpoznanie wewnàtrzgatunkowego tere-
nu pozwala Czubajowi rozpoczàç obserwacj´
samego tekstu, czy to literacko-kryminalnego,
czy antropologicznego. Rozdzia∏ drugi (Alibi
pisarza: gest, ÊwiadomoÊç literatury, Êwiado-
moÊç kultury) tworzy de facto platform´ spotka-
nia tych dwóch punktów widzenia, jednako na
przestrzeni dekad zmàconych i dalekich od Êci-
Êle wytyczonych granic. Zarys ewolucji tych
przemian – zmierzajàcych ku (raz) wypracowa-
niu mechanizmów uwierzytelnienia kryminalne-
go mikroÊwiata, (dwa) refleksji nad niezbywalnà,
literackà retorykà tekstu antropologicznego –
czyni zasadnà w oczach Czubaja takà oto tez´:
„W przypadku klasycznego dzie∏a etnograficz-
nego oraz powieÊci kryminalnej coraz cz´Êciej
idzie o to samo – nie tylko o opowieÊç o Êwie-
cie, ale tak˝e o zaÊwiadczenie w∏asnej w nim
obecnoÊci i kompetencji czyniàcych z badacza
i powieÊciopisarza w∏aÊciwe osoby do snucia
historii” (s. 171). Osoby w∏aÊciwe – dodajmy –
czyli w swych narracjach o praktykach kulturo-
wych wiarygodne.

By∏ zatem gatunek, by∏ tekst – przyszed∏ czas na
bohatera deszyfrujàcego zagadk´. O nim w∏a-
Ênie, a w∏aÊciwie o jego sposobach myÊlenia,
traktuje rozdzia∏ trzeci: Trójkàt kryminalny,
czyli jak myÊlà detektywi. Równie˝ w tym
aspekcie, co trudno uznaç za zaskoczenie, po-
wieÊç kryminalna nie ograniczy∏a si´ w swych
realizacjach do jednego tylko modelu. Doyle,

MacDonald, Hillerman – to w g∏ównej mierze na
przyk∏adach ich dzie∏ konstruuje Czubaj t´ cz´Êç
swej ksià˝ki, dajàc jednoczeÊnie wglàd w ró˝ne
metody dochodzenia przez detektywa do praw-
dy: Holmes polega na dedukcji; Lew Archer ba-
da zawik∏ane wi´zi spo∏eczne; Leaphorn i Chee
z kolei, dzia∏ajàc w Êrodowisku Indian Nawaho,
byliby bezradni bez wiedzy o jego immanentnej
specyfice kulturowej. Równie˝ jednak samej
antropologii, z jej historycznie zmiennymi meto-
dologiami, nie wydaje si´ ˝adna z tych Êcie˝ek
dociekania obca. Jak przekonujàco dowodzi
Czubaj, bez nadu˝yç mo˝na w odniesieniu do
powieÊci Rossa MacDonalda przywo∏aç postaç
Claude’a Lévi-Straussa (i jego badania nad regu-
∏ami pokrewieƒstwa), a z kolei samego Hillerma-
na nazwaç „pionierem krymina∏u etnograficzne-
go i antropologicznego”. Ju˝ dawno bowiem
przesta∏ si´ liczyç sam fakt pope∏nienia zbrodni –
uwa˝ny czytelnik literatury spod znaku detective
story nie od dzisiaj ma ÊwiadomoÊç, ˝e „napi´-
cia wewnàtrz- i mi´dzykulturowe okazujà si´
wa˝niejsze od klasycznej ∏amig∏ówki wyra˝ajà-
cej si´ w pytaniu: kto zabi∏?” (s. 53).  

Jest wreszcie i cia∏o, g∏ówny przedmiot refleksji
w rozdziale czwartym (Spotkajmy si´ w kostni-
cy. Cia∏o: przygoda i kontrola). Choç brzmi to
jak s∏abo inspirujàca oczywistoÊç, organizm zda-
je si´ dla tkanki krymina∏u bohaterem niejako
konstytutywnym. Dlaczego? Bo b´dàc podatny
na szeroko rozumiane „innowacje” (o charakte-
rze fizycznym, symbolicznym, kulturowym itp.),
zyska∏ na przestrzeni dekad fascynujàcà mno-
goÊç znaczeƒ, nie przestajàc jednak byç funda-
mentalnym budulcem fabularnego krajobrazu.
Nie dziwià zatem u Czubaja akapity poÊwi´cone
cia∏u w roli ofiary (zw∏oki zw∏okom nierówne, by
pokusiç si´ o ma∏o mo˝e eleganckà myÊl), nie
dziwi te˝ podrozdzia∏ z Philipem Marlowe’em
w roli g∏ównej (s∏ynny bohater Chandlera to, jak
czytamy w ∏adnym zdaniu, reprezentant krymi-
nalnego podgatunku, w którym „nastawianie
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karku zast´puje laboratoryjnà procedur´ stawia-
nia hipotez” – s. 284). Wàtek cielesny zyskuje
jeszcze jednà odnog´, gdy autor w∏àcza do to-
ku swych rozwa˝aƒ pochodzàce od Julii Kriste-
vej poj´cie abjectu. Konotowane nim obszary
kultury, przez swà ∏àczliwoÊç z nieczystoÊcià,
odrzuceniem czy obawà poddane daleko idàcej
marginalizacji, dajà si´ odnaleêç, a jak˝e, na kar-
tach wielu krymina∏ów (przywo∏ane przyk∏ady
powieÊci Patricii Cornwell czy Breta Eastona El-
lisa Êwiadczà o tym wystarczajàco wymownie).
Co jednak znacznie istotniejsze, dostrzega Czu-
baj w owym „testowaniu granic kultury” kolejny
pomost ∏àczàcy opisywanà literatur´ z proble-
matykà antropologicznà – oba Êwiaty ostatecz-
nie spaja „ta sama forma namys∏u nad normami
i to˝samoÊcià, a zatem: kulturowà samoÊwiado-
moÊcià” (s. 310). To niema∏o, prawda?

Krótki rozdzia∏ o powieÊciach Henninga Mankel-
la sprawia wra˝enie kody koƒczàcej ksià˝k´
mo˝e zbyt gwa∏townie, ale te˝ ów pisarz, o czym
warto wspomnieç, ma dla Czubaja specjalne
znaczenie: „by∏ jednym z tych, od których zacz´-
∏a si´ moja przygoda z krymina∏em w wymiarze
(mam nadziej´) refleksyjnym” (s. 54). Uznaç za-
tem wypada Etnologa w MieÊcie Grzechu za
wi´cej ni˝ udanà wspomnianej nadziei konse-
kwencj´ – konsekwencj´ bogatà merytorycznie,
oryginalnà konceptualnie (przynajmniej na na-
szym gruncie), ale te˝ Êwietnà w lekturze. Przy-
znam si´ na koniec, ˝e wspomniany ju˝ krymi-
na∏ Gaardnera wzià∏em do r´ki „na wysokoÊci”
po∏owy pierwszego rozdzia∏u ksià˝ki Czubaja,
zainspirowany do eksperymentu: czy równie˝
wybrana zupe∏nie losowo Sprawa nieostro˝ne-
go kotka oka˝e si´ Êwiadectwem antropologicz-
nym? Âledztwo zwieƒczy∏ poznawczy sukces –
o pod∏o˝u kulturowym, rzecz jasna. 
Piotr P∏awuszewski
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Globalne
memento
Nicholas Stern 
Globalny ∏ad 
prze∏o˝y∏a Anna Orzechowska-Barcz 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 
Warszawa 2010 

Chyba nawet wi´kszoÊç dzieci kojarzy obecnie
poj´cie „globalnego ocieplenia”. Nie ma si´ co
dziwiç – czy mo˝e istnieç lepsza po˝ywka dla
dziennikarza ni˝ puszczenie w eter informacji
o tym, ˝e za rok zaleje nas ogromna fala? La-
ment medialny ma jednak to do siebie, ˝e poza
gargantuicznym przejaskrawianiem faktów nie-
wiele wnosi. Przeciwnie – newsy o tym, ˝e za
rok stopnieje po∏owa lodowców na biegunie
pó∏nocnym, mogà tylko zaszkodziç walce ze
zmianami klimatu i byç po˝ywkà dla sceptyków.

Mimo ˝e temat globalnego ocieplenia wydaje
si´ powszechnie znany, to jednak trudno
o kompetentnà analiz´ zagro˝eƒ, które niesie
ze sobà to zjawisko. Jeszcze trudniej o ukaza-
nie ca∏oÊciowego – a przede wszystkim realne-
go! – programu przemian, który pozwoli∏by na,
cz´Êciowe przynajmniej, unikni´cie skutków
nadmiernej emisji dwutlenku w´gla. Próbà ta-
kiej w∏aÊnie systematyzacji jest wydany przez
„Krytyk´ Politycznà” Globalny ∏ad.

Autor tej publikacji – Nicholas Stern – to je-
den z najbardziej wp∏ywowych ekonomistów
Êwiata i autor g∏oÊnego raportu na temat ekono-
mii zmian klimatycznych. Jest wyk∏adowcà na
London School of Economics, a w latach
2000–2003 by∏ g∏ównym ekonomistà Banku
Âwiatowego.
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