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Abstrakt
Cel badaÚ: ArtykuÙ skupia si¿ na relacji Nagrody Goncourtów z polem edukacji
na przykÙadzie Prix Goncourt des lycéens przyznawanej przez licealistów.
Metoda badaÚ: Punktem wyjïcia do rozwaČaÚ jest zdeÞniowanie Nagrody Goncourtów jako instytucji. Zgodnie z przyj¿t deÞnicj instytucja b¿dzie wytwarza°
wÙasny dyskurs, wywiera° znaczc spoÙecznie i kulturowo przemoc symboliczn,
a wi¿c ostatecznie sprawowa° wÙadz¿. Autorka dzieli t¿ wÙadz¿ na: literack, ekonomiczn, spoÙeczn. Analiza prowadzona jest przez pryzmat teorii Pierre’a Bourdieu i utrzymana w nurcie critical discourse analysis. Pozwala to wydoby° niektóre
mechanizmy dziaÙania wspóÙczesnego spoÙeczeÚstwa i podkreïli° rodzaj stawek
w spoÙecznej grze.
Wyniki i wnioski: Nagroda Goncourtów ingeruje w pole edukacji, aby utrzyma° wÙadz¿: zagwarantowa° sobie odbiorców, potwierdzi° sensownoï° okreïlonych postaw, a tym samym uzasadni° niezb¿dnoï° wÙasnego istnienia. Prix Goncourt des lycéens jest do tego doskonaÙym narz¿dziem. Mamy jednak do czynienia ze
wspóÙzaleČnoïci. Nagroda Goncourtów wpÙywa na pole edukacji, ale teČ sama jest
od niego zaleČna – to francuski system oïwiaty kreuje potrzeby kulturowe, dzi¿ki
którym jednostki dostrzegaj sens m.in. w braniu aktywnego udziaÙu w szeroko poj¿tym Čyciu literackim. Ostatecznie teČ wÙadza symboliczna nigdy nie jest dana raz
na zawsze. Nagroda Goncourtów musi nieustannie walczy° o utrzymanie wysokiej
pozycji w polu.
Oryginalnoï° podejïcia: ChociaČ temat nagród literackich jest obecny na gruncie
polskim, nie powstaÙa do tej pory Čadna publikacja dokÙadniej analizujca Nagrod¿
Goncourtów, a tym bardziej Prix Goncourt des lycéens. Niniejsza praca nie tylko opisuje
konkretne zjawisko literackie, ale teČ umieszcza je w szerszym kontekïcie, wikÙajc
w mechanizmy nowoczesnego spoÙeczeÚstwa.
SÙowa kluczowe: nagroda literacka, Prix Goncourt, Akademia Goncourtów, wÙadza symboliczna, przemoc symboliczna, pole edukacji, dyskurs, Bourdieu, habitus,
critical discourse analysis, instytucja, toČsamoï°, prestiČ, nowoczesnoï°.
The power of literary award. Prix Goncourt and Þeld of education
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Abstract
Aim: The article focuses on the relation between the Prix Goncourt and the Þeld
of education, on the example of the Prix Goncourt des Lycéens, a type of liĴle Prix
Goncourt awarded by high school students.
Methods: The departure point is to deÞne the Prix Goncourt as an institution. According to the author’s deÞnition it generates its own discourse, is a source of culturally and socially signiÞcant symbolic violence and Þnally has power. The author
mentions three dimensions of power: literary, economic and social. The analysis of
the relation under consideration is presented through the prism of Bourdieu’s theory
and embedded in the Critical Discourse Analysis perspective. This method allows one
to beĴer comprehend the functioning of modern society, power relations within the
Þelds and across the Þelds, as well as what is at stake in this social game.
Results and conclusions: The Prix Goncourt interferes in the Þeld of education to
maintain its power: to ensure the readers, to conÞrm the adequacy of some postures,
Þnally to justify its existence. Prix Goncourt des Lycéens seems to be a perfect tool by
which the Prix Goncourt can achieve its purpose. However, we observe a correlation
– the Prix Goncourt has an impact on the Þeld of education but, at the same time, it
depends on the French educational system. This system creates some cultural needs
such as, for example, taking part in literary life. Last, but not least, the Prix Goncourt
has to Þght continuously for its high position in the Þeld.
Originality of subject: Even though in Poland the problem of literary awards has
been already described, no one published a wide analyse of the Prix Goncourt or the
Prix Goncourt des Lycéens. This article not only describes a literary phenomenon but
also puts it in the complicated context of modern society.
Key words: literary award, Prix Goncourt, Académie Goncourt, symbolic power,
symbolic violence, Þeld of education, discourse, Bourdieu, habitus, critical discourse
analysis, institution, identity, prestige, modernity.

Nazywana „maÙym Noblem”, „jednym z najbardziej prestiČowych wyróČnieÚ na
ïwiecie”, „eksportowym produktem Francji” staje si¿ pretekstem do intelektualnych
przepychanek na Ùamach literackich magazynów, inspiracj dla krytycznych publikacji uniwersyteckich, obiektem plotek i oskarČeÚ róČnego kalibru umieszczanych dzisiaj takČe w internecie, i to nie tylko na francuskich portalach. Nagroda Goncourtów
zdaje si¿ wdzi¿cznym tematem rozwaČaÚ z przynajmniej dwóch powodów. Z jednej
strony ze wzgl¿du na budowany od ponad stu lat prestiČ, duČe znaczenie dla ïwiata
literackiego i wieloï° zaleČnoïci spoÙeczno-ekonomiczno-politycznych, w jakie wchodzi. Z drugiej, poniewaČ opowiadajc o tak bogatym zjawisku, szczególnie w ïwietle
teorii Pierre’a Bourdieu, poznajemy takČe mechanizmy nagród w ogóle i ich znaczc
funkcj¿ spoÙeczn (znaczc, cho° subteln i dlatego cz¿sto lekcewaČon). W artykule
skupi¿ si¿ na wycinku z caÙej aktywnoïci Nagrody, czyli na jej sprz¿Čeniu z polem
edukacji („Nagroda” pisana wielk liter zawsze b¿dzie odnosi° si¿ do Nagrody Goncourtów, zaï „Akademia” do Akademii Goncourtów). eby jednak jasno je nakreïli°,
naleČy poruszy° cztery wtki: 1) przybliČy° podstawowe informacje na temat samego wyróČnienia; 2) wyjaïni°, jak deÞniuj¿ „nagrod¿” i dlaczego Ùcz¿ j z wÙadz; 3)
150
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wyjaïni°, jakie jest miejsce Nagrody w polu edukacji; 4) zapyta° o cele Nagrody i jej
ograniczenia.
Ze wzgl¿dów obj¿toïciowych wiele wtków poruszam jedynie pobieČnie. Szerzej
na temat Nagrody Goncourtów w nowoczesnoïci pisz¿ w swojej pracy magisterskiej
obronionej w 2016 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. PrzemysÙawa CzapliÚskiego.

115 lat temu
Omawiane wyróČnienie przyznawane jest powieïci francuskoj¿zycznej wydanej
w minionym roku na terenie Francji. Przyznaje j Akademia Goncourtów od 1902 r.,
sam zaï Akademi¿ zaÙoČyli w 1884 r. bracia Jules i Edmond de Goncourt, aby przede
wszystkim odpowiedzie° na nowe wymagania literackiego ïwiata i wypromowa°
mÙodych powieïciopisarzy, których sztuka byÙa deprecjonowana przez Akademi¿
Francusk – ówczeïnie najwaČniejsz instytucj¿ stojc na straČy literackich i intelektualnych wartoïci. Celem Edmonda de Goncourt, bo to on w swoim testamencie ufundowaÙ Nagrod¿, byÙo umoČliwienie prozatorom swobodnej pracy poprzez zapewnienie im Þnansowej niezaleČnoïci, bez narzucania artystycznych wymagaÚ. Historia
sporu mi¿dzy elitarn Akademi Francusk posiadajc monopol na ustalanie norm
w zakresie uČywania j¿zyka francuskiego (tak codziennego, jak literackiego) a Akademi Goncourtów, b¿dc znakiem estetycznych przemian, byÙaby jednak tematem na
osobny artykuÙ (Ducas, 2013).
Od pocztku w skÙad Akademii Goncourtów wchodzi 10 osób. Do 2008 r. czÙonkowie jury byli wybierani doČywotnio, a obecnie mog peÙni° swoje funkcje do 80. roku
Čycia. KaČdy z nich zawodowo zajmuje si¿ pisaniem i nikt nie pobiera wynagrodzenia
za prac¿ w Akademii. Przebieg obrad jest tajny. Na pocztku listopada, po trzech preselekcjach (wrzeïniowej i dwóch paĊdziernikowych), jury ogÙasza zwyci¿zc¿ podczas
konferencji prasowej. Podaje dwie informacje: po której turze gÙosowania zostaÙ wyÙoniony laureat oraz jak liczb gÙosów zostaÙ wybrany; nie pada natomiast uzasadnienie wyboru. Nagroda za powieï° ma obecnie charakter symboliczny (wynosi 10
euro), ale uzyskanie tytuÙu Prix Goncourt oznacza dla powieïci niemal zagwarantowany wzrost nakÙadu od 100 do 500 000 egzemplarzy. Przed ogÙoszeniem oÞcjalnych
wyników, z grona pisarzy, którzy przeszli we wrzeïniu pierwsz selekcj¿ jury, zagraniczne komisje z poszczególnych krajów wybieraj tych, którym przyznaj nagrody:
Liste Goncourt/Le Choix polonais [fr. Lista Goncourtów/Wybór polski] (od 1998 r.), Le
Choix de l’Orient (od 2012 r.; czÙonkowie jury reprezentuj: Liban, Egipt, DČibuti, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Iran, Palestyn¿, Sudan, Syri¿, Jordani¿), Le Choix serbe
(od 2012 r.), Le Choix roumain (od 2013 r.), Le Choix de l’Italie (od 2013 r.). W 2015 roku
powstaÙy zaï kolejne dwie „podnagrody” – Le Choix de la Suisse oraz Le Choix de la Tunisie. MoČna z pewnoïci uzna° tak promocj¿ za element polityki kulturalnej Francji.
Akademia Goncourtów jako jedyne jury literackie posiada osobowoï° prawn.
Od samego pocztku swojego istnienia zostaÙa ogÙoszona instytucj uČytecznoïci publicznej. W wyniku tej decyzji ówczesnego prezydenta Francji upowaČniona jest do
przyjmowania spadków i datków oraz podlega kontroli prawno-Þnansowej dwóch
ministerstw – Kultury oraz Spraw Wewn¿trznych. Razem z Akademi Francusk
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cieszy si¿ oÞcjalnym mianem „narodowej instytucji literackiej”, której powierzono
„specyÞczn misj¿ kulturow” (cytaty ze strony internetowej Akademii Goncourtów
www.academie-goncourt.fr: „Status de l’Académie Goncourt”).

Inna definicja, czyli nagroda literacka i wҝadza
JuČ samo skojarzenie nagrody z wÙadz, przyznanie pewnej roli spoÙecznej, wydobywa jej aktywnoï° jako p o d m i o t u . W proponowanym tutaj uj¿ciu staje si¿ ona
czymï daleko bardziej skomplikowanym niČ symboliczny czek i dyplom. Po pierwsze, nie sposób oddzieli° j od aktywnoïci jury, Þgury autora i odbiorców. W artykule stosuj¿ wi¿c pewn wymiennoï° w uČywaniu poj¿° „Nagroda” i „Akademia”.
Po drugie, omawiane wyróČnienie jawi si¿ jako caÙoï° procesów: tych zachodzcych
w momencie przyznania tytuÙu laureata (ceremonie, otoczka medialna, dziaÙania PR);
tych, które doprowadziÙy do jej obecnego ksztaÙtu (historia Nagrody, skandale, zmieniajce si¿ wartoïci promowane przez Akademi¿, ewolucja rynku wydawniczego,
edukacji, przemiany ekonomiczne); wreszcie tych, które dopiero zajd po uhonorowaniu pisarza (rozgÙos lub jego brak, recepcja ksiČki we Francji i za granic, wpÙyw
na prywatne i zawodowe Čycie autora). Istnienie Nagrody nie tyle w sieci, co j a k o
sieci relacji i dziaÙaÚ, dodatkowo uznanej spoÙecznie i wpÙywowej, pozwala uzna° j
za instytucj¿. JuČ sÙownikowa deÞnicja instytucji wyznacza podstawowe tropy, jakimi moČna by podČy°, wnikajc w fenomen Nagrody Goncourtów: „zorganizowany
i utrwalony zespóÙ dziaÙaÚ ludzkich, zakÙadajcy istnienie zasady naczelnej (celu), personelu, norm, ïrodków materialnych, funkcji i rzeczywistej dziaÙalnoïci, nakierowany
na zaspokojenie okreïlonych potrzeb” (Olechnicki, ZaÙ¿cki, 1997, s. 85). W szerszym
znaczeniu: „wzgl¿dnie trwaÙy ukÙad spoÙecznie ustanowionych sposobów i reguÙ zachowania, usankcjonowany przez normy spoÙeczne” (Olechnicki, ZaÙ¿cki, 1997, s. 85).
Kolejn waČn cech Nagrody jest to, Če jej istnienie wykracza poza granice zjawisk
czysto literackich, a wyzwania, z którymi przychodzi jej si¿ zmierzy°, nie s (i nigdy
nie byÙy) wyÙcznie natury estetycznej. Pytajc o jej spoÙeczn rol¿, cele, skutki, b¿dziemy zawsze porusza° si¿ mi¿dzy nast¿pujcymi polami: literackim, ekonomiczno-medialnym, politycznym i edukacji. W pracy szczególnie interesuje mnie to ostatnie.
Mamy zatem do czynienia z Nagrod-instytucj, dziaÙajc na przestrzeni róČnych
pól, o zasi¿gu mi¿dzynarodowym i ugruntowanej pozycji w ïwiecie artystycznym.
Ma ona dost¿p do narz¿dzi charakterystycznych dla wszystkich instytucji, czyli wytwarza dyskurs oraz korzysta z mocy dyscyplinowania rozumianej jako stosowanie
przemocy symbolicznej.
Myïlc o dyskursie i wÙadzy, odwoÙuj¿ si¿ do dorobku Michela Foucault, Pierre’a Bourdieu oraz Teun Van Djika. Wszyscy trzej reprezentuj krytyczn perspektyw¿
analiz zjawisk komunikacyjnych, nurt critical discourse analysis (CDA). Majc w pami¿ci kluczowe zaÙoČenie francuskich Þlozofów, moČna powiedzie°, Če dyskurs wiČe
si¿ z wÙadz, dominacj i dyscyplin. WedÙug Foucault to wr¿cz „gwaÙt zadawany
rzeczom”, poniewaČ zawsze dČy do narzucenia okreïlonego sposobu myïlenia (JabÙoÚska, 2012, s. 80). Jawi si¿ jednoczeïnie jako narz¿dzie wywierania presji na ludziach oraz wtajemniczenia – „narz¿dzie zakl¿°” (Bourdieu, Passeron, 1990, s. 167),
jak mówi o nim Bourdieu, dostrzegajc w nim dodatkowo funkcj¿ poïwiadczania au152
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torytetów oraz komunikowanych przez nich treïci. Dyskurs decyduje o tym, co moČe
by° powiedziane, a co skaza° na milczenie, a wi¿c legitymizuje dominacj¿ i bierze
udziaÙ w jej (re)produkowaniu. WÙadza to z kolei „spoÙeczna konstrukcja, kontrola
i dystrybucja wiedzy” (JabÙoÚska, 2012, s. 88), jak pisze Foucault, dodajc, Če „ten, kto
ma wiedz¿, posiada równieČ wÙadz¿ i odwrotnie” (JabÙoÚska, 2006, s. 60). Bourdieu,
piszc o sprawowaniu wÙadzy, podkreïla dodatkowo znaczenie kapitaÙów symbolicznego, spoÙecznego i kulturowego. Elity mog sprawowa° wÙadz¿, bo wyposaČone
s w ów odpowiedni kapitaÙ, który pozwala im decydowa° o jednostkach o mniej
znaczcych pozycjach w polu. WÙadza ta, cho° dyskretna i nieuchwytna, wydaje si¿
jeszcze groĊniejsza. Na jej zwodnicz subtelnoï° zwraca uwag¿ trzeci badacz, Holender Teun van Dħk. Kontrola jednej grupy nad drug odbywa si¿ bowiem w przestrzeni codziennych, rutynowych, a wi¿c niekontrolowanych konwersacji. Nowoczesna,
efektywna wÙadza wedÙug van Dħka ma zatem charakter kognitywny: sprawowana
jest za pomoc perswazji, manipulacji, dysymulacji, aby ostatecznie wdroČy° wizj¿
ïwiata zgodn z interesami grupy dominujcej. Holenderski socjolog uwaČa, Če wÙadza oparta jest na „uprzywilejowanym dost¿pie do spoÙecznych zasobów, powszechnie uwaČanych za wartoïciowe, takich jak: bogactwo, dochód, pozycja, status, przynaleČnoï° grupowa, wyksztaÙcenie oraz wiedza” (JabÙoÚska, 2006, s. 60). Dyskurs, Ùczc
si¿ ïciïle z wÙadz, dominacj i dyscyplin, wedle zamysÙu Bourdieu, Foucault i van
Dħka okazuje si¿ zjawiskiem procesualnym, które obejmuje caÙe spektrum problemów, wychodzc daleko poza sfer¿ czysto j¿zykow.
Wypracowujc wÙasny dyskurs, instytucja zyskuje moČliwoï° dyscyplinowania.
Foucault podaje jej bardzo szerok deÞnicj¿, kojarzc j z zestawem sposobów umoČliwiajcych instancjom „wzmocnienie lub reorganizacj¿ ich wewn¿trznych mechanizmów wÙadzy” (Foucault, 1993, s. 259). Dzi¿ki dyscyplinie likwiduje si¿ zam¿t, reguluje lub caÙkowicie powïciga ruchy w obr¿bie spoÙeczeÚstwa. Co wi¿cej, „dyscypliny
(...) charakteryzuj, klasyÞkuj, specyÞkuj, umieszczaj na skali, plasuj wokóÙ normy, ustalaj wzajemn hierarchi¿ jednostek, w skrajnych zaï wypadkach dyskwaliÞkuj i uniewaČniaj” (Foucault, 1993, s. 259). Std teČ skojarzenie dyscyplinowania ze
stosowaniem przemocy symbolicznej, która przecieČ zawsze dČy do pewnej selekcji
znaczeÚ i przywoÙuje do porzdku, aby wywoÙa° w grupach zdominowanych uznanie kultury uprawnionej.
Dzi¿ki tym narz¿dziom Nagroda moČe wpÙywa° na ksztaÙt rzeczywistoïci, Čycie
okreïlonych grup spoÙecznych, a takČe nieustannie potwierdza° zasadnoï° wÙasnego
istnienia. Problem celów Nagrody zostanie jeszcze jednak rozwini¿ty.

Prix Goncourt des Lycéens – nagroda wchodzi w pole edukacji
Dopiero z tak wiedz na temat Nagrody moČna pochyli° si¿ nad jej zwizkiem
z polem edukacji. Zwizkiem, który nabiera nowego znaczenia od 1988 r., kiedy to nauczyciel literatury z Rennes, Bernard Le Doze, postanawia zaangaČowa° ponadprogramowo swoich licealistów w najwi¿ksze francuskie wydarzenie literackie. W 1990
r. bior w nim udziaÙ juČ nie tylko licea z Bretanii, a z caÙej Francji, a 7 lat póĊniej liczba
szkóÙ wzrasta z 10 do 52. W 2003 r. doÙczaj 4 algierskie instytucje. W wyborze laureata na przestrzeni lat braÙy udziaÙ takČe inne szkoÙy frankofoÚskie, a nawet frankoÞl-
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skie (z Brukseli, Monaco, Portugalii, Quebeku, Tunezji). Zgodnie z wol organizatorów do grona liceów-elektorów mog doÙczy° takČe tak zwane placówki ZEP (Zone
d’éducation prioritaire, czyli klasy dla mÙodzieČy znajdujcej si¿ w wyjtkowo trudnej
sytuacji spoÙeczno-materialnej), licea techniczne, szkoÙy zawodowe niezwizane z naukami humanistycznymi. Licealiïci z klas uczestniczcych w wydarzeniu otrzymuj najpierw kilka egzemplarzy wszystkich ksiČek wybranych przez Akademi¿ po
pierwszej turze gÙosowania. Po kolejnych etapach kaČde regionalne jury typuje trzy
powieïci i dwóch przedstawicieli, którzy pojad na ÞnaÙow debat¿ organizowan
juČ na szczeblu krajowym. Przygoda z powieïciami nominowanymi do Nagrody
Goncourtów nie koÚczy si¿ jednak w Rennes po ogÙoszeniu werdyktu. Uczniowie
maj póĊniej okazj¿ spotka° si¿ z autorami, czÙonkami jury Nagrody Goncourtów,
wydawcami, krytykami literackimi. W trakcie caÙego wydarzenia organizowane s
konkursy na najlepsze eseje krytycznoliterackie, a po zakoÚczeniu konkursu trwa cykl
literackich atelier poïwi¿conych wspóÙczesnej twórczoïci francuskoj¿zycznej. Celem
wszystkich tych inicjatyw jest nie tylko wejïcie za kulisy wydawniczego ïwiata, ale
i poznanie specyÞki „francuskiej instytucji literackiej” (Hache-BisseĴe, 2005, s. 390).
Zdaniem organizatorów, kaČde spotkanie to dodatkowa motywacja do lektury, tym
bardziej, Če pozwala na wzbogacenie czytelniczego doïwiadczenia. Konfrontuje mÙodego czÙowieka z innymi interpretacjami – nie tylko jego rówieïników, ale nawet samego pisarza.
Goncourt des lycéens otrzymaÙ patronat trzech instytucji: Akademii Goncourtów,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz FNAC, najwi¿kszego francuskiego dystrybutora produktów kulturowych oraz elektronicznych. Nad organizacj czuwa jednak od
samego pocztku istnienia nagrody rektorat Académie de Rennes. FNAC natomiast
wspiera inicjatyw¿ logistycznie i Þnansowo. Przeznacza co roku 150 000 euro na zakup i dostarczenie ksiČek do liceów, opÙacenie przejazdów delegowanych reprezentantów oraz ich nauczycieli, pokrycie kosztów caÙej kampanii marketingowej, która
towarzyszy wydarzeniu, organizacj¿ spotkaÚ licealistów z nominowanymi autorami.
Sama Akademia Goncourtów udziela zaï caÙemu wydarzeniu swojej nazwy – a zatem
prestiČu – oraz pozwala czÙonkom jury na oÞcjalne spotkania z jury licealnym. ChociaČ wi¿c nie angaČuje si¿ w organizacj¿ caÙego wydarzenia, nie ingeruje w estetyczne
werdykty, nie narzuca Čadnych reguÙ funkcjonowania, to czerpie liczne symboliczne
korzyïci oraz umacnia wÙadz¿ w polu edukacji, do czego chciaÙabym jeszcze wróci°
przy okazji analizowania celów i charakteru wÙadzy Nagrody.
Gwarantujc sobie, za poïrednictwem licealnego wyróČnienia, czytelników i krytyków, Nagroda Goncourtów znaczco poszerza sfer¿ wpÙywów. „MaÙy Goncourt”
nie okazuje si¿ bowiem wcale tak „maÙy” – media od dawna zachwycaj si¿ siÙ eěet
Goncourt des lycéens. Niemal od samego pocztku powieïci wybrane gÙosami licealistów znaczco zwi¿kszaj swoj sprzedaČ, nawet oïmiokrotnie. Przygldajc si¿ dziaÙaniu i oddziaÙywaniu Goncourta licealistów, Francoise Hache-BisseĴe w artykule
z 2003 r. zauwaČa, Če jest to wyróČnienie by° moČe mniej prestiČowe, ale na pewno
bardziej niezaleČne od wydawniczo-medialnych ukÙadów, bo teČ mniej podatne na
presje ïrodowisk literackich. Docenia to nie tylko szeroka publicznoï°, która ch¿tnie
si¿ga po powieïci z banderol Prix Goncourt des lycéens, o czym ïwiadcz wysokie
nakÙady, ale i sami pisarze. Podkreïlaj wielokrotnie niepowtarzaln energi¿ panu154
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jc na spotkaniach z licealistami, nieszablonowoï° ich myïlenia, ujmujc szczeroï°
i emocjonalne zaangaČowanie w lektur¿, które nie zdarza si¿ juČ profesjonalnym krytykom ani tym bardziej jury Nagrody Goncourtów. Werdykty mÙodych, tak róČne od
wyników „prawdziwego Goncourta” (na przestrzeni 27 lat pokryÙy si¿ w zaledwie 10
przypadkach z wyborami innych literackich jury, w tym tylko 4 razy z wyborem Akademii), ïwiadcz o ich pewnej artystycznej swadzie i ïwieČoïci spojrzenia. Znamienne
jest spotkanie mÙodych z Michelem Houellebekiem. Po nominowaniu Czstek elementarnych cz¿ï° liceów zdecydowaÙa si¿ nie dopuïci° powieïci do licealnego konkursu
ze wzgl¿du na jej niestosowne treïci. Jednak recepcja powieïci przez tych uczniów,
których szkoÙy odmówiÙy swoistej cenzury, okazaÙa si¿ zaskakujco odmienna od
„oÞcjalnej” krytyki. Podczas autorskiego spotkania Houellebeka z licealistami okazaÙo si¿, Če ksiČka w ogóle nie przypadÙa im do gustu. Dziennikarka Ouest France
wspomina, Če „odczytali histori¿ zupeÙnie inaczej niČ my, doroïli. W ogóle ich nie
dotkn¿Ùa, co pozwoliÙo im na zadanie zupeÙnie innych pytaÚ niČ te, z którymi zazwyczaj spotyka si¿ autor rozmawiajc z paryskimi dziennikarzami. (...) Houellebecq byÙ
olïniony t mÙodzieÚcz wymian. ZachowywaÙ si¿ na luzie, bardzo swobodnie. Tego
samego wieczoru, w trakcie debaty z dorosÙymi, znowu jednak staÙ si¿ powïcigliwym autorem kontrowersyjnych Czstek elementarnych i wszedÙ w rol¿ postaci nieco
diabolicznej, któr niejako mu si¿ narzuca” (Hache-BisseĴe, 2005, s. 392).
Warto doda°, Če edukacyjno-wydawniczy sukces „maÙego Goncourta” zainspirowaÙ do stworzenia w Polsce w 1998 r. nagrody Liste Goncourt: le choix polonais, przyznawanej przez studentów Þlologii romaÚskich z róČnych polskich uniwersytetów. Laureat polskiego wyboru ogÙaszany jest co roku podczas mi¿dzynarodowego festiwalu
literatury im. Josepha Conrada w Krakowie.
Dla Nagrody zarówno wyróČnienie licealistów, jak i seria „podnagród” przyznawana w róČnych krajach – nawet jeïli nie s one bezpoïrednio ufundowane przez
Akademi¿ – licz si¿ o tyle, Če pozwalaj jej wyraĊniej zaznaczy° swoj obecnoï°
w ïwiatowym Čyciu literackim i rozszerzy° sfer¿ wpÙywów. Dzieje si¿ tak w dwojakim sensie. GeograÞcznym, bo wszelkie dziaÙania zwizane z przyznawaniem Nagrody Goncourtów wychodz poza ParyČ, a nawet terytorium Francji. Intelektualnym,
bo rozszerza grono swoich odbiorców, bezpoïrednio angaČujc mÙode pokolenie. Nagroda, wkraczajc w pole edukacji, oddziaÙuje na szkolne kanony, gusta mÙodych, ale
teČ toruje drog¿ do osigania pozostaÙych celów.

Cele nagrody, czyli stawka w grze
Francuski „maÙy Nobel” wÙaïciwie od pierwszych lat dziaÙania stawaÙ si¿ obiektem plotek, werdykty jury nierzadko byÙy zarzewiem estetyczno-obyczajowych konßiktów, zachowanie czÙonków Akademii prowokowaÙo skandale. Od kilkunastu lat
wieïci si¿ jej koniec, jeïli nie zmodernizuje sposobu funkcjonowania, np. nie wprowadzi „ruchomego jury” zmieniajcego si¿ cyklicznie czy nie zmniejszy ïredniej wieku
zasiadajcych w Akademii czÙonków. gledzc histori¿ Nagrody, kryzysy, jakim musiaÙa stawia° czoÙa, ewoluujc logik¿ funkcjonowania, sformuÙowa° moČna jej naczelny
cel: wywalczenie „monopolu na narzucanie prawomocnych kategorii postrzegania
i oceny” (Bourdieu, 2001, s. 243), czyli zdobycie (i utrzymanie) prawa na deÞnicj¿ naj-
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waČniejszych poj¿° dla pola literackiego: arcydzieÙo, wybitny pisarz, dobra literatura. Walka jest jednak tym trudniejsza, Če wÙaïciwie pozostaje nieskoÚczona. WedÙug
Bourdieu pÙynnoï° granic pola literackiego i wzgl¿dnoï° terminologiczna nadaj mu
bardzo niski stopieÚ kodyÞkacji. NajwaČniejsze podmioty w polu ïcieraj si¿ wi¿c
nieustannie, aby utrzyma° wÙadz¿ autorytarnego orzekania, kto ma prawo do nazywania si¿ pisarzem i do realizowania wÙasnej wizji literatury. Z tym celem Ùczy
si¿ kolejny. Nagroda, dzi¿ki swojej mocy dyscyplinowania, dČy do selekcji znaczeÚ
i przywoÙywania porzdku, aby wywoÙa° w grupach zdominowanych uznanie kultury uprawnionej. Ostatecznie pragnie utrzyma° wÙadz¿ potrójn – w sferach, w których odgrywa istotn rol¿: literack, ekonomiczn, spoÙeczn. Oczywiïcie proponowany przeze mnie podziaÙ jest jedynie wyrazem próby usystematyzowania dziaÙaÚ
Nagrody, nie zaï podziaÙem o sztywnych granicach, poniewaČ przestrzenie literatury,
ekonomii i Čycia spoÙecznego nieustannie si¿ przenikaj.
Pozwol¿ sobie ograniczy° si¿ do krótkiej charakterystyki kaČdej z nich. Przez
wÙadz¿ literack rozumiem sprawowanie pieczy nad status quo literatury w ogóle,
potwierdzanie poprzez podejmowane dziaÙania, Če jest wartoïciowa, aktualna i niezb¿dna. To takČe promowanie okreïlonej prozatorskiej estetyki. WÙadza ekonomiczna
to peÙnienie roli regulatora rynku (przeci¿tny odbiorca ch¿tniej si¿ga po nagrodzon
ksiČk¿) oraz gwarantowanie sukcesu Þnansowego autorowi i wydawcy; poïrednio
zaï wpÙywanie na rozkÙad siÙ mi¿dzy najwi¿kszymi wydawcami i dystrybutorami.
WÙadz spoÙeczn z kolei byÙoby utrzymywanie mitów (m.in. mit wielkiego pisarza,
krytyka, akademii), które nie tylko tworz i spajaj tzw. francusk republik¿ literack,
ale teČ nowoczesne zachodnie pole literatury. Dodam na marginesie, Če rozumienie
mitu opieram na analizach Dominique Kunz Westerhoě i Rolanda Barthesa. Interesuje mnie szczególnie „mit codzienny”, pozbawiony wartoïci religħnej. Barthes zalicza
do nich tak ikony literatury, jak Tour de France, samochody, zabawki, horoskopy.
„To znaki naszych kulturowych instytucji, parawany naszych wartoïci i sposobów
myïlenia” (Westerhoě, 2005, s. 10) – komentuje Westerhoě. Dlatego na niemal nieskoÚczonej liïcie mitów codziennych mog znaleĊ° si¿ takČe te: wielkiego pisarza,
krytyka, akademii. ChociaČ nie s narracjami zaÙoČycielskimi, wszystkie zachowuj
spoÙeczne funkcje i symboliczny ci¿Čar przypisywane mitom w ogóle. Spajaj wspólnot¿ w momencie, gdy poszczególni czÙonkowie, wÙaïnie dzi¿ki mitom, chc si¿ z ni
identyÞkowa°.
Ingerencja Nagrody w sfer¿ edukacji pozwala jej utrzyma° przede wszystkim wÙadz¿ literack i spoÙeczn. Jako przestrzeÚ promowania okreïlonych wartoïci decyduje, co moČe by° powiedziane, a co naleČy skaza° na milczenie, zarówno w kwestii
estetyki, jak i problematyki. Tym samym okreïla, co wchodzi do kanonu. Dodatkowo,
angaČujc mÙodych w mechanizm nagradzania pisarzy, udowadnia im, Če literatura
jest przestrzeni waČn i obecn w codziennoïci. Uïwiadamia, w jak skomplikowane
relacje wchodzi, nie b¿dc jedynie martwym monolitem trwajcym w postaci obowizkowej listy lektur. gwiat wspóÙczesnej literatury to przecieČ teČ kontakty z wydawcami, krytykami, to mechanizmy ekonomiczno-medialne, pole rozgrywek politycznych, ïcierania si¿ starego z nowym. W tym ïwiecie czytelnik, nawet tak mÙody,
ma moc sprawcz – swoimi wyborami ksztaÙtuje literacki horyzont.
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Druga strona medalu
Jednak upatrywanie w Nagrodzie wyÙcznie instytucji decydujcej i stojcej ponad innymi podmiotami ïwiadczyÙoby o ignorancji i naiwnoïci myïlenia o spoÙecznych mechanizmach. Nagroda Goncourtów wpÙywa na pole edukacji, ale jest teČ od
niego zaleČna. Sukces i wÙadz¿ Nagrody wspiera wÙaïnie francuski system oïwiaty,
poniewaČ wszelkie potrzeby kulturowe – w tym przypadku szeroko poj¿te aktywne
uczestnictwo w Čyciu literackim – s potrzebami wyksztaÙconymi (Bourdieu). Z perspektywy Akademii, nie tylko nie wolno umniejsza° roli systemu, ale i wr¿cz naleČy z nim wspóÙpracowa°. KsztaÙtuje on bowiem, najogólniej mówic, habitus jednostek. Wpaja kolejnym pokoleniom okreïlone wartoïci, poniewaČ jego zadaniem jest
wdraČanie kultury uprawnionej (przez publiczne instytucje) oraz podtrzymywanie
porzdku w myïlach, czyli wspieranie poČdanych ukÙadów siÙ mi¿dzy grupami.
Oczywiïcie równieČ sam sposób funkcjonowania systemu oïwiaty zostaje spoÙecznie
zatwierdzony przez klasy wyČsze. Maj one zreszt w tym interes, gdyČ legitymizuj kultur¿, która podtrzymuje ich spoÙeczno-polityczne panowanie. Owo wdraČanie
kultury uprawnionej w toku edukacji sÙuČy „produkcji osobników trwale i caÙkowicie
przeksztaÙconych dzi¿ki dÙugotrwaÙej dziaÙalnoïci sÙuČcej ich przeobraČeniu, nastawionej na wyposaČenie ich w staÙe i zdolne do inwersji wyksztaÙcenie (habitus), czyli we wspólne schematy myïlenia, percepcji, oceny, dziaÙania” (Bourdieu, Passeron,
1990, s. 254). Organy nauczania w kaČdej epoce pozostaj przy tym w zwizku z innymi instytucjami, z obyczajami, wierzeniami, ÞlozoÞami. Mamy wi¿c do czynienia
z systemem niezmiennie trwajcym w sieci zaleČnoïci i z tych sieci czerpicym siÙy.
Jego zÙoČone funkcjonowanie komplikuje dodatkowo fakt, Če sukces „dominujcego
dziaÙania pedagogicznego” (Bourdieu) zaleČy od: etosu pedagogicznego danej grupy, jej nastawienia wobec dziaÙania pedagogicznego, wartoïci, jakie przypisuje jego
wytworom, a wreszcie od kapitaÙu kulturowego, czyli dóbr kulturowych przekazywanych w rodzinie juČ na podstawowym etapie edukacji. Takie podejïcie do systemu
edukacji pozwala Bourdieu przy okazji rozprawi° si¿ z Kartezjuszowskim mitem gustu wrodzonego, który niczego nie zawdzi¿cza przymusowi nauczania, a dany jest
od urodzenia.
Z jednej strony zatem Akademia Goncourtów naleČy do owych upowaČnionych
instancji majcych wpÙyw na system oïwiaty, z drugiej jednak pozostaje od niego zaleČna. CaÙa kondycja systemu, kierunek jego rozwoju maj dla Akademii znaczenie
o tyle, Če to w nim ksztaÙtowane s pokolenia przyszÙych czytelników, krytyków, intelektualnych elit. KsztaÙtowani s odbiorcy lub teČ, jeïli zosta° przy logice medialno-rynkowej, k o n s u m e n c i Nagrody.

Podsumowanie
Nagrodzie Goncourtów zostaÙa przypisana wÙadza, moc dyscyplinowania, wysoka pozycja w polu literackim (o której utrzymanie walczy na róČne sposoby) oraz
pewna sprawczoï°, jeïli chodzi o wpÙywanie na status wspóÙczesnej literatury, na
spoÙeczne mity, wydawnicze ukÙady. Francuski „maÙy Nobel” ingeruje w pole edukacji, aby swoj wÙadz¿ utrzyma°, czyli zagwarantowa° sobie odbiorców, potwierdzi°
sensownoï° okreïlonych postaw (erudyta, zainteresowany Čyciem literackim), a tym
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samym uzasadni° niezb¿dnoï° wÙasnego istnienia. DziaÙa to jednak troch¿ na zasadzie sprz¿Čenia zwrotnego. Spojrzenie na relacj¿ Nagrody Goncourtów z polem edukacji przez pryzmat teorii Bourdieu uïwiadamia nam bowiem kruchoï° symbolicznej
wÙadzy. I t reßeksj o ograniczeniach Nagrody chciaÙabym zakoÚczy°.
„KaČda instancja (jednostka lub instytucja) peÙnica dziaÙanie pedagogiczne dysponuje autorytetem pedagogicznym jedynie z tytuÙu mandatu nadanego jej przez grupy
lub klasy, których arbitralnoï° kulturow narzuca ona zgodnie z modelem narzucania okreïlonym przez ow arbitralnoï°, tzn. z tytuÙu posiadania, dzi¿ki upowaČnieniu, prawa przemocy symbolicznej” (Bourdieu, Passeron, 1990, s. 83), pisze Bourdieu.
UpowaČnienie nie równa si¿ jednak istnieniu skodyÞkowanego kontraktu. Wynika
raczej z dziaÙania zgodnego z predyspozycjami spoÙeczeÚstwa. Jeïli pole to miejsce,
gdzie wytwarza si¿ symboliczne konstrukty, a jego aktorzy zawizuj milczc umow¿, Če oto teraz b¿d dziaÙa° w imieniu wytworzonych wartoïci, to Nagroda tak musi
w nim funkcjonowa°, aby zanadto nie naruszy° wypracowanych granic. Owszem,
Nagrodzie-instytucji nadane zostaÙo prawo do bycia autorytetem, ale staÙo si¿ tak
dlatego, Če zachodnioeuropejskie spoÙeczeÚstwo pozytywnie wartoïciuje posiadanie
wyróČnionej ksiČki, znajomoï° literatury, krytyk¿ literack, obecnoï° na rynku wydawniczym; poČda prestiČu i uznania. Ponadto w spoÙeczeÚstwie nieustannie tocz
si¿ walki o zdobycie znaków dystynktywnych (emblematów klasowych) nieodÙcznych w walce o zdobycie dóbr ekonomicznych lub kulturowych (Bourdieu, Passeron,
1990, s. 83). ZaangaČowanie w Čycie Nagrody Goncourtów (z pozycji kandydata na
laureata, czÙonka jury, krytyka, wydawcy, ksi¿garza, czytelnika itd.) gwarantuje wejïcie w „misterium kultury” (Bourdieu) i zdobycie owej korzyïci symbolicznej, która
uplasuje nas wyČej w spoÙecznej hierarchii. Prawo do posiadania wÙadzy symbolicznej nie jest wi¿c dane raz na zawsze. Bez wzgl¿du na rozlegÙoï° wpÙywów i determinacj¿ dziaÙaÚ w polu edukacji, jeïli poČdane spoÙecznie postawy przestan mie° sens,
straci sens caÙa Nagroda.
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