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JERZY MAdEJSKI*
Uniwersytet Szczeciński

Varia (jubileuszowe)

Streszczenie

Autor wprowadza w problematykę piątego numeru „Autobiografii”, który ukazuje się w roku 
jubileuszu siedemdziesięciolecia obecności literatury polskiej w Szczecinie. W tym kontek-
ście zwraca szczególną uwagę na rolę poezji Tymoteusza Karpowicza w opisywaniu powo-
jennego Pomorza Zachodniego. Karpowicz nie tylko pozostawił wiersze opisujące Szczecin, 
ale zapoczątkował nurt awangardowego przedstawiania naszego miasta.

Słowa kluczowe
autobiografia, awangarda, Tymoteusz Karpowicz, Szczecin

W tym numerze „Autobiografii” publikujemy artykuł Karoliny Górniak o Tymoteuszu Karpo-
wiczu. Autorka zestawia poezję polskiego poety z koncepcją literatury Ezry Pounda. Analiza 
jest ciekawa i inspirująca, a przy okazji Górniak ukazuje, jak możemy dzisiaj omawiać lite-
raturę polską w ujęciu komparatystycznym.

Karpowicz zajmuje nas jednak z innych jeszcze powodów. Piątym numerem „Autobiografii” 
zamykamy siedemdziesięciolecie obecności literatury polskiej w Szczecinie. Tak oto mały 
jubileusz pisma (w dzisiejszych realiach instytucjonalnych trzeba ten fakt odnotować) łączy 
się z rocznicą przyłączenia Szczecina do Polski. A jest to również okres ponawianych wysiłków 
opisów polskiego (a także: niemieckiego, pomorskiego, żydowskiego) miasta oraz kolejnych 

* Kontakt z autorem: madejski@interia.pl
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prób wypracowania swoistej (regionalnej?) koncepcji literatury. W tym kontekście lekcja 
Karpowicza jest dla nas szczególnie cenna. Nie dlatego, że ten poeta nie uległ powszechnej 
po wojnie tendencji do „polonizowania” Szczecina, lecz dlatego, że robił to inaczej. Erazm 
Kuźma w swojej małej historii literatury pisał o poezji Tymoteusza Karpowicza: „I w niej dużo 
jest motywów szczecińskich. I ona jest «oswajaniem» nowego miasta. Tytuł cyklu poświęco-
nego Szczecinowi jest wymowny: Ziemia nazwana. Czyż w samym tytule nie zapowiada się 
przyszła problematyka autora tomu W imię znaczenia?”1. Rzeczywiście, gdy czytamy szcze-
cińskie wiersze Karpowicza i dzisiaj nie jest to czas stracony. Ciekawy jest np. liryk Dzień:

Możesz z Wałów Chrobrego dotknąć nieba wytartego szmatą obłoków,
by odkryć na dnie wzruszenia kształt zielonego miasta.
Tu cegłę rdzawo żyjącą czas skazał na wieczny niepokój,
choć ślady dawnej świetności miejscami łopian porasta.

Lecz przerastamy omszałą przeszłość i dotykamy szeptem
lip miodem karmiących mury, a kark zieleni nie wstrzyma
rąk wlatujących betonem, lub rozpostartych na wietrze
żelazną konstrukcją mostu i kominami Stołczyna2.

Tak, wiersz napisany jest w stylistyce wzniosłości, którą trudno dzisiaj zaakceptować. 
Najwyraźniej w tym wypadku buduje ją użycie drugiej osoby liczby pojedynczej. Co więcej, 
utwór właściwie składa się z typowych wyobrażeń o Szczecinie: Wały Chrobrego, zielone 
miasto, kominy (Stołczyna). A jednak i tu Karpowicz z obrazów dostępnych każdemu two-
rzy unikatowy obraz grodu nad Odrą. Przekonujemy się o tym już w pierwszym wersie. Na 
miasto spogląda poeta, który ma ambicję, by zobaczyć i opisać jak najwięcej. Wzniesienie 
Wałów Chrobrego wykorzystuje, żeby podkreślić wyjątkowy status twórcy, sięgającego nieba. 
Tak podkreślona jest duma poety gotowego do oznaczania „nowego miejsca”. Przypomnijmy, 
ta część tomiku zatytułowana jest Ziemia nazwana. Ale opis nieba już się komplikuje, bo 
jest ono „wytarte szmatą obłoków”. Zapewne mielibyśmy dzisiaj ochotę poprawić wiersz 
i zamiast „szmatą” wstawić, w odpowiedniej formie „szmat” (jako określenie rozległej prze-
strzeni i długiego czasu, co korespondowałoby z hymnicznym charakterem wiersza). Jednak 
nasze zabiegi redakcyjne byłoby pochopne. Stare słowniki notują bowiem znaczenie „szmaty” 

1 Erazm Kuźma, Maria Kowalewska, Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 
1967, s. 44.

2 Tymoteusz Karpowicz, Żywe wymiary, „Polskie Pismo i Książka”, Szczecin [1947], s. 11.
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w nieodległym znaczeniu. W Słowniku wileńskim czytamy, co prawda, że „szmata” to „kawał 
urwany np. płótna, płata, gałgan, ścierka”, lecz w przykładach znajdujemy zadanie: „Przy-
nieś chmury białą szmatkę…”3. W wierszu Karpowicza mamy zatem „szmatę”, czyli kawałek 
materiału (zwykle brudny), który zapewne ma oddać barwę chmur (i ten poeta odczuwał 
deficyt słońca). A może „szmata” to też swoisty filtr, przez który poeta widzi powojenny 
Szczecin? Także inne obszary miasta nazywane są odkrywczo. Karpowicz opisuje ruiny i je 
także pokazuje w estetyce wzniosłości. Pod jego piórem zburzony Szczecin najlepiej oddaje 
synekdocha: „Tu cegłę rdzawo czas skazał na wieczny niepokój…”. W tych słowach zawiera 
się i opis tego, co poeta widzi, i odniesienie do historii miasta.

Interesujące jest także ujęcie szczecińskiej przyrody. Po pierwsze, poeta nie poprzestaje na 
obrazie „zielonego miasta”, lecz podaje nazwy konkretnych roślin (łopian, lipa). Po drugie, 
natura w wierszu Karpowicza żyje w symbiozie z miastem („lip miodem karmiących mury”). 
Po trzecie wreszcie, opis Karpowicza jest ujęty w ramach swoistej poetyki afektywnej. Nie-
przypadkowo w wierszu pojawia się „wzruszenie”, które niejako wyznacza tryb postrzegania 
Szczecina.

Tak poeta awangardowy opisuje powojenny Szczecin i tak przygotowuje swoją radykalną 
poetykę z kolejnej dekady. A przecież Karpowicz był u nas nie tylko poetą, ale także uczest-
nikiem życia literackiego. Z czasem jednak porzucił Szczecin (na rzecz Wrocławia). Cieka-
wie ten fakt komentował Stanisław Telega. Kiedy szczeciński krytyk spotkał poetę w 1957 
roku i wspominali czasy pionierskie, Karpowicz miał powiedzieć: „Wiesz, jak tak patrzę na 
to, cośmy przeżywali, to dzisiaj dla mnie to ostatnie miasto, do którego chciałbym wrócić”4. 
Telega nie krył oburzenia, ale nie dociekał, co tak doskwierało Karpowiczowi w Szczecinie.

Także w późniejszych latach możemy mówić o związku (pośrednim) Karpowicza ze 
Szczecinem. Poeta patronował twórczości poetyckiej pisarzy związanych z tym miastem, 
Bogusławie Latawiec i Edwardowi Balcerzanowi. Balcerzan uznał nawet Karpowicza za 
swojego Mistrza, a o kontaktach z nim pisał: „Z Karpowiczowej krainy ładu niemalże urzę-
dowego – płynął ciepły, ludzki głos, który przemieniał korespondencję w rozmowę poety 
dojrzałego z początkującymi”5. Wiemy jednak coś więcej o sposobach wtajemniczania młod-
szego kolegi w warsztat poetycki. W 1962 roku Karpowicz kwituje lekturę wierszy Balce-
rzana: „Szanowny Panie, Dziękuję za pamięć o «Odrze». Interesuje mnie Pana twórczość. 
Ale niech Pan ucieka od obcych wzorów, zwłaszcza w «Niechcianym wierszu». Stać Pana na 

3 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861, cz. II: P–Z, s. 206.
4 Wywiad z drem Stanisławem Telegą. W: Janusz Poźniak, Życie literackie Szczecina w latach 1945–1955 (reko-

nesans naukowo-badawczy), Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 1999, s. 67.
5 Edward Balcerzan, Instytucja Mistrza, „Topos” 2006, nr 4, s. 65.
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własne propozycje”6. Nie wiemy, jak Balcerzan zareagował na radę Mistrza, ale kontakty nie 
ustały. Kilka lat później Balcerzan był recenzentem doktoratu Karpowicza, który się przydał, 
kiedy poeta wykładał literaturę polską na amerykańskim uniwersytecie7. Łatwo wskazać też 
inne związki Karpowicza ze Szczecinem. Tu napisano studia o uchodzącym za największe 
wyzwanie interpretacyjne tomie Odwrócone światło8. Tu powstała – czy nie jedna z pierw-
szych? – praca doktorska o Tymoteuszu Karpowiczu (opracowana pod kierunkiem Erazma 
Kuźmy, a recenzowana przez Edwarda Balcerzana)9.

Zapewne najważniejsze tomiki Karpowicz napisał w latach sześćdziesiątych XX wieku, 
a więc już we wrocławskim okresie swojej twórczości. I to w tej dekadzie rozwijała się krytyka, 
która dostrzegła potencjał liryczny i – by tak rzec – diagnostyczny jego wierszy. A w szkicu 
Janusza Sławińskiego o poezji współczesnej Tymoteusz Karpowicz jest bodaj najwybitniej-
szym kontynuatorem tradycji awangardy:

Wypowiedź przypomina palimpsest, w którym poszczególne warstwy (semantyczne) 
nie skrywają się jedne pod drugimi, lecz wszystkie równocześnie dążą do wyjścia na 
powierzchnię tekstu, przenikając się, mącąc i zagłuszając wzajemnie. I oto paradoks 
ekonomii językowej: im większe naładowanie przekazu znaczeniami, tym wyższy sto-
pień jego nieokreśloności. To, co dla awangardy było wartością bezsporną, tu okazje się 
wysoce dwuznaczne. Peiper i jego koledzy utożsamiali oszczędność z określonością i pre-
cyzją. Tam, gdzie oni widzieli identyczność, Karpowicz zdaje się dostrzegać dramatyczną 
i nieprzezwyciężalną sprzeczność. Na tej sprzeczności buduje swoją praktykę poetycką10.

Tak oto, gdy jubileuszowo myślimy o literaturze powstającej w Szczecinie, zauważamy, jak 
niebagatelną rolę w oswajaniu miasta spełniła poezja awangardowa (Tymoteusz Karpowicz, 
Józef Bursewicz, Edward Balcerzan, Leszek Szaruga, Tadeusz Brzozowski, Piotr Michałow-
ski i inni).

6 Listy Tymoteusza Karpowicza do Bogusławy Latawiec i Edwarda Balcerzana (lata 1962–1967), „Topos” 2006, 
nr 4, s. 67.

7 Edward Balcerzan, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013, s. 40–53.
8 Erazm Kuźma, Kto mówi w „Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza? W: Ja, Autor. Sytuacja podmiotu 

w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1996.
9 Katarzyna Krasoń, Sztuka aluzji literackiej w twórczości Tymoteusza Karpowicza, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001; zob. też: Katarzyna Krasoń, W zwierciadle obcej literatury. 
Recepcja Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007.

10 Janusz Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń [1964]. W: Przypadki poezji. Prace wybrane Janusza Sła-
wińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, Universitas, Kraków 2011, s. 298.
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* * *

W piątym numerze naszego pisma wracamy też do auto/biografii Rolanda Barthes’a. Książka 
ta zasadnie uchodzi za dokonanie wyjątkowe w piśmiennictwie, którym się zajmujemy. 
Mogłaby być dziełem granicznym. Rok jej wydania wyznacza bowiem istotną cezurę w co 
najmniej trzech dziedzinach: autobiografii, teorii autobiografii i teorii biografistyki, nie licząc 
pomniejszych zagadnień (rola fotografii w przekazie autobiograficznym, dzieje autobiogra-
fii akademickiej, autobiografia jako krytyka teorii…). Przełomowy charakter tomu Barthes’a  
odsłaniał jakiś czas temu Adam Dziadek:

Zasadnicza kwestia wyłaniająca się z tej niezwykłej książki wiąże się z tym, że narracja 
o sobie może być wyłącznie fragmentaryczna, wybiórcza i zawsze niedokończona, otwarta, 
uwikłana w niekończący się i pozbawiony centrum tekst. Barthes snuje narrację o swo-
jej tożsamości za pomocą tekstu, który podlega bezustannej dekonstrukcji, bezustannej 
rozbiórce; tekstu – by określić go w tym miejscu metaforą samego autora – „dryfującego”, 
którego nie da się zakotwiczyć w porcie stabilnego sensu. Jest to jeden z możliwych 
modeli narracji o sobie, stworzony w dobie ponowoczesności11.

Tłumacz Tomasz Swoboda w swoich uwagach przybliża nam radykalizm francuskiego 
badacza i pisarza („Apoteoza biograficznego podmiotu, z jaką mamy tu do czynienia, opiera 
się właśnie na możliwości wyodrębnienia jego drobin – biografemów – z totalistycznej wizji 
życia w trzeciej osobie, przeciwstawionego rozproszonemu «życiopisaniu»”) oraz uświadamia 
nam, jakie pułapki czyhały na śmiałka, który zdecydował się spolszczyć książkę Barthes’a. 
Swoje wyznania (to jeszcze jeden gatunek autobiograficzny) tłumacz dowcipnie pointuje 
w ostatnich zdaniach: „Może tylko jedna rzecz naprawdę się udała. Przemycenie osobistej 
sygnatury już na pierwszej stronie tekstu głównego. Tam, gdzie francuskie hasło L’aise poja-
wia się w polskim przekładzie jako «Swoboda»”.

W tym numerze publikujemy też zapis dyskusji redakcyjnej z udziałem Małgorzaty Czer-
mińskiej i Doroty Kołodziejczyk o współczesnym piśmiennictwie autobiograficznym, jaka 
odbyła się podczas konferencji naukowej „Autobiografie (po)graniczne”, zorganizowanej 
przez Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego 
(Szczecin, 15–17 października 2015 r.). Odzwierciedla ona to, o czym mówiono w czasie sesji 

11 Adam Dziadek, J’aime…, „Opcje” 2012, nr 1, s. 22–23.
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naukowej, lecz może być także traktowana (przynajmniej w części) jako próba dookreślenia 
programu naszego periodyku.

W piątym numerze, zgodnie z podtytułem pisma, staramy się rozszerzyć nasze zaintere-
sowania na inne jeszcze obszary kultury. Piszemy zatem o komiksie (Tomasz Pstrągowski, 
Polski komiks autobiograficzny) i o autoprezentacji poety na Facebooku (Wiktoria Klera, Mówi 
Świetlicki). I wreszcie odnotowujemy ważne książki z obszaru teorii: autobiografii (Małgo-
rzata Stadnik Zaimek odzyskany), biografistyki (Mateusz Hachlica Gdańskie transpozycje), 
pamięci (Joanna Bierejszyk Wietrzenie magazynu niepamięci), które zmieniają (z rozmaitych 
powodów) nasze myślenie o literaturze i kulturze.
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tion to the role of poetry of Tymoteusz Karpowicz in describing the post-war Western Pomerania. 
Karpowicz not only left us his own poems describing Szczecin, but initiated the course of avant-
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Artykuł ma na celu przedstawienie biografii artystycznych dwóch przedstawicieli moder-
nizmu w poezji polskiej i anglo-amerykańskiej – Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda1 
oraz rzucenie nowego światła na zależności między polską powojenną poezją awangardową 
i anglo-amerykańskim nurtem zwanym high modernism2.

Twórczość Tymoteusza Karpowicza to konsekwentna realizacja zamierzeń prowadzących 
do skomplikowania języka poetyckiego. Karpowicz w swych kolejnych tomach czynił z tego 
ostatniego przedmiot głębokiego metaliterackiego namysłu. Jego poezja w coraz mniejszym 
stopniu służyć miała oznajmianiu, stawała się zaś refleksją o sobie samej, a język urastał do 
rangi jednego z głównych tematów poetyckich rozważań, a zarazem budulca świata przed-
stawionego. Wycofanie się autora w sferę abstrakcyjnych rozważań dobrze ilustruje cytat:

1 Artykuł jest zmienioną częścią pracy magisterskiej pod tytułem Dwudziestowieczna poezja polska w kon-
tekście anglo-amerykańskiego modernizmu. Słoje zadrzewne Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry 
Pounda. Została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Dudek i obroniona na Wydziale Polonistyki 
UJ w lipcu 2014 roku. Praca zajęła I miejsce w XIV Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii lite-
raturoznawstwo. Cała praca – pod tym samym tytułem – zostanie opublikowana w drugiej połowie 2016 
roku w Wydawnictwie KUL.

2 Kwestia relacji modernizmu i awangardy jest skomplikowana. Choć zagadnienia te są ze sobą ściśle zwią-
zane, to nie można ich utożsamiać. Wskazuje się, że w krytyce anglo-amerykańskiej rzadziej mówi się 
o awangardzie, a znacznie częściej używa się określenia „nowoczesny” (modern). Nie dziwi zatem, że ter-
min „awangarda” zwykle odnoszono do zjawisk z kręgu literatur romańskich.
„Awangarda” wydaje się terminem węższym niż „modernizm”. Podobnie jak ten ostatni, okazuje się ona 
pojęciem złożonym, zważywszy na różnorodne wersje awangardy w literaturach narodowych. Zwykło się 
utożsamiać awangardę z postulatami przedstawicieli jej radykalnych nurtów, takich jak futuryzm, dada-
izm czy surrealizm, jednak do nurtów awangardowych zalicza się także anglo-amerykański imagizm, który 
podchodził do tradycji literackiej w nieco inny sposób niż europejskie ruchy awangardowe. Por. Marjorie 
Perloff, Epilogue: Modernism Now. W: A Companion to Modernist Literature and Culture, red. Daniel Brad-
shaw, Kevin J.H. Dettmar, Blackwell Publishing, Oxford 2006, s. 577.
Zauważyć trzeba, że sam modernizm nie jest kierunkiem jednorodnym. Terminu high modernism używa 
się na określenie dojrzałej fazy modernizmu anglo-amerykańskiego, lokując ją pomiędzy dwiema wojnami 
światowymi. To okres, w którym postulaty modernizmu osiągnęły swoje najdojrzalsze, ale i najbardziej 
radykalne realizacje (twórczość Thomasa S. Eliota, Ezry Pounda, Wallace’a Stevence’a). Interesujące stano-
wisko przedstawia Peter Howarth, pisząc o postmodernizmie jako amerykańskiej wersji awangardy, „spóź-
nionej” wobec europejskich ruchów awangardowych. Badacz podkreśla nierozerwalny związek dziedzictwa 
modernizmu (zwłaszcza jej dojrzałej fazy) z następującymi po nim tendencjami w literaturze. Por. Peter 
Howarth, When did modernism end? W: tegoż, The Cambridge Introduction to Modernist Poetry, Cambridge 
University Press, Cambridge 2012, s. 215.
Mimo różnych definicji obu nurtów, jak i wielu teorii dotyczących ich relacji, można stwierdzić, że moder-
nizm i awangarda wyrastają ze wspólnego doświadczenia przemiany w postrzeganiu świata przez człowieka 
nowoczesnego, podważenia dotychczasowych fundamentów wiedzy oraz fascynacji rozwojem techniki 
i nauki. U źródła obu nurtów tkwi niepokój dotyczący statusu kultury we współczesnym świecie. Zob. Sta-
nisław Jaworski, Awangarda, WSiP, Warszawa 1992, s. 5–22; Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków 
i grup literackich XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 37.
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Jeśli gdzieś naprawdę funkcjonuję, to na pewno w przestrzeni „myślanej”, bo właśnie 
taki jest mój świat. […] Uważam się za człowieka prawdziwego wyłącznie w tym świecie3.

Bartosz Małczyński na określenie późnej twórczości Karpowicza zaproponował termin 
„polimorfia”4. Nawiązał tym samym do określenia „poemat polimorficzny”, które znalazło się 
w podtytule tomu tego autora pt. Rozwiązywanie przestrzeni. „Polimorfia” w tym rozumieniu 
wskazuje nie tylko na zainteresowanie poety awangardowego wizualną stroną tekstu, ale 
też na zjawisko wielokierunkowego rozrastania się sensów w tekście. Idąc dalej tym tropem, 
trzy monumentalne książki Karpowicza: Odwrócone światło, Rozwiązywanie przestrzeni i Słoje 
zadrzewne można by nazwać „trylogią polimorficzną” ze względu na wzajemne związki mię-
dzy tymi tomami. Jednakże owa „trylogia” wydawała się samemu autorowi jedynie nieukoń-
czoną próbą, wstępem do większego projektu.

Długoletni trud Karpowicza związany z przygotowaniem ostatniego tomu poezji odsyła 
nas do genezy wieloczęściowego cyklu poetyckiego Cantos, najważniejszego i również nie-
ukończonego dzieła amerykańskiego modernisty Ezry Pounda. Cantos, podobnie jak Słoje 
zadrzewne, także powstawały przez długi czas, a autorzy mieli na celu maksymalne udosko-
nalenie języka poetyckiego. Obu poetom przyświecał zamiar stworzenia uniwersalnej opo-
wieści o współczesnym człowieku i świecie. Oba dzieła projektowane były jako pewna lite-
racka utopia, a w rezultacie okazały się tekstami fragmentarycznymi i niekonkluzywnymi. 
Ich recepcja zaś jest najlepszym dowodem fiaska komunikacji z czytelnikiem.

Niedługo po publikacji Odwróconego światła (1972) Karpowicz wyjechał do USA. Nastą-
piło wówczas osłabienie kontaktów z polskim środowiskiem literackim i stopniowa izolacja 
poety, który kreował się odtąd na spadkobiercę Norwida, poetę-wygnańca, niezrozumianego 
i tworzącego w samotności. W tym czasie rozwijały się jego zainteresowania – m.in. filozofią, 
naukami przyrodniczymi, matematyką. Poeta poszerzał swoje kulturowe i naukowe zaplecze, 
co widać najwyraźniej w praktyce gromadzenia „fiszek”. Przerodziła się ona w projekt pry-
watnej biblioteki, mającej pomieścić jak największą część dorobku ludzkiej myśli5.

3 Świat niemożliwy. Z Tymoteuszem Karpowiczem rozmawia Stanisław Bereś, „Plus Minus” [dod. do] „Rzeczpo-
spolita” 2005, nr 33, 34, s. 11.

4 Zob. Bartosz Małczyński, Rozwiązywanie tekstów: poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza, Universitas, 
Kraków 2010, s. 267–269.

5 Projekt kolekcjonowania cytatów początkowo był spowodowany koniecznością uporządkowania materia-
łów dla studentów. Przekształcił się on jednak w rozbudowany system, który funkcjonował jako zbiór treści 
kulturowych i służył jako pomoc przy tworzeniu Słojów zadrzewnych. Karpowicz stosował w swej kolekcji 
fiszek oryginalny kod kolorów – każdy z nich wskazywał na przyporządkowanie materiału do danej dzie-
dziny wiedzy. Grupy fiszek zostały skatalogowane w większe całości. Karpowicz nie tylko gromadził je, ale 
też nieustannie konfrontował ze sobą. Nieco podobną strategię stosował również w swojej poezji, która 
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Mówi się o Karpowiczu jako o jednym z największych erudytów wśród polskich poetów 
drugiej połowy XX wieku, przywołuje się także określenie poeta doctus. W kontekście twór-
czości autora Trudnego lasu krytycy przypominają figurę poety zamkniętego w wieży z kości 
słoniowej6. Poezję autora Słojów zadrzewnych, erudycyjną i pełną intertekstualnych nawiązań 
do innych dzieł, niekiedy interpretuje się w kategoriach postmodernistycznego recyclingu 
czy kolażu7. Skłania do tego forma jego monumentalnych cyklów poetyckich. Jednak wydaje 
się, iż chęć ogarnięcia całości ludzkiej wiedzy w granicach wyznaczonych życiem jednego 
człowieka nie służy zabawie elementami kulturowego residuum, ale jest próbą odnowienia 
języka poetyckiego, a być może również wyrazem „lęku przed powtórzeniem”8.

Trzy książki poetyckie z dojrzałego okresu twórczości Karpowicza stanowią próby realiza-
cji maksymalistycznego projektu, który trudno ująć w ramy jakiejś jednej interpretacyjnej 
formuły. Mimo to droga twórcza polskiego poety wydaje się niezwykle spójna. Nie widać 
w niej radykalnych odwrotów – raz przyjęte założenia raczej rozwijały się w określonym 
kierunku. Dowodem na to jest na przykład bardzo słabo znany poemat Historia białopien-
nego źródła, który powstał w latach sześćdziesiątych i z dzisiejszej perspektywy może być 

w dużej mierze opiera się na zmianach optyki, przesunięciach i rekonfiguracjach. Zob. Mirosław Spychal-
ski, Jarosław Szoda, Mówi Karpowicz, Biuro Literackie, Wrocław 2005, s. 46–51. Joanna Mueller wskazuje, 
że fiszki miały być dla Karpowicza sposobem na dotarcie do pierwotnej istoty słowa: „[…] gromadził cudze 
zdania po to, by uniknąć wszelkiej wtórności i żeby dotrzeć – w jedynie własnym akcie tworzenia – do 
upragnionego Ur-Sprache: naprawdę pierworodnego, niewypowiedzianego nigdy wcześniej, Adamowego 
słowa” (Joanna Mueller, „Timszel”. Dla Tymoteusza Karpowicza. W: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice 
o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. Bartosz Małczyński, Kuba Mikurda, Joanna Mueller, Biuro Lite-
rackie, Wrocław 2006, s. 15).

6 Zob. Joanna Roszak, Tymoteusz Karpowicz (1921–2005): poezja podwyższonego ryzyka, „Polonistyka” 2005, 
nr 10, s. 620. Jak pisze Jacek Gutorow, „[…] w okresie tym [amerykańskim – przyp. K.G.] Karpowicz konse-
kwentnie dążył do zamknięcia swojego dzieła, nadania mu formy możliwie jak najbardziej nieuchronnej. 
Wyobrażam sobie, że były to lata krystalizacji i destylacji, niekoniecznie zresztą poetyckiej (bo pewnie 
i egzystencjalnej). «Ten, kto mieszka w wysokiej wieży, bardziej i w dalej sięgających wibracjach odczuwa 
drżenie świata». Jak świadczą przykłady największych poetów, stwierdzenie to wcale nie jest paradoksalne: 
pobyt w wysokiej wieży może przynieść odnalezienie «formuły otwartego życia», może też pozwolić na 
odnalezienie się w rzeczywistości, tutaj i teraz” (Jacek Gutorow, Przed mową i po słowie: wokół Karpowicza; 
Przez chwilę, w zawieszonym śpiewie. Karpowicz i „Ostatni wers”. W: tegoż, Urwany ślad: o wierszach Wirpszy, 
Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Biuro Literackie, Wrocław 2007, s. 63). Figura poety zamkniętego 
w wieży odsyła też do okresu twórczości Williama B. Yeatsa, kiedy powstał tom Wieża (The Tower).

7 Zob. Joanna Mueller, Wejścia do Xięgi T. Karpowicza, „Twórczość” 2004, nr 10, s. 86–121.
8 „Jakże mylą się ci, którzy – źle zrozumiawszy naukę fiszek – uznali Karpowicza za wcielenie Derridiańskiego 

bricoleura, ideał odtwórcy-wynalazcy, wielkiego kombinatora!” (Joanna Mueller, „Timszel”. W: Podziemne 
wniebowstąpienie…, s. 16).
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uznany za antycypację eksperymentów formalnych, rozwijanych przez poetę dopiero od lat 
siedemdziesiątych9.

Przejdźmy do omówienia ostatniego tomu poety, znajdującego się w centrum mojego 
zainteresowania. Słoje zadrzewne to szczególny rodzaj antologii, książka, która powstała jak 
gdyby „zamiast” dzieła życia10. Autor Odwróconego światła z właściwą sobie przekorą powo-
łał do życia nieobecny do tej pory w literaturze polskiej model antologii, która powtarza 
wcześniejsze teksty, a jednocześnie tworzy je na nowo poprzez umieszczenie ich w nowym 
kontekście i strukturze. Zabieg, którego dokonuje Karpowicz na własnej twórczości, nazwać 
można autointertekstualnym11. Stanowi on o swoistości Karpowiczowskiej „antologii nie-
możliwej”, jak nazywa ją Magdalena Kokoszka12. Podtytuł „teksty wybrane” jest do pewnego 
stopnia mylący, gdyż Karpowicz prezentuje czytelnikom zbiór poetycki powstały z zestawie-
nia tekstów nowych z uprzednio istniejącymi.

Poezja Karpowicza sprawia wrażenie krańcowo zdepersonalizowanej, dalekiej od liryki 
wyznania. Jednak właśnie tom Słoje zadrzewne okazuje się silnie zakorzeniony w osobistym 
przeżyciu poety. Można powiedzieć, że jest to próba stworzenia uniwersalnej opowieści 
o ludzkim doświadczeniu. Została ona ujęta w ramy zapośredniczonego kulturowo motywu 
wędrówki, a konkretnie – w znaną z Ewangelii historię życia Chrystusa (rozdziały: II. Zwia-
stowanie – X. Zmartwychwstanie). Model ten został już zastosowany w Odwróconym świetle, 
zmianie uległa tylko zawartość „ewangelicznych” rozdziałów. Można zastanawiać się nad 
stopniem utożsamienia bohatera tomu z jego autorem. Droga życiowa, którą ukazuje Kar-
powicz, przedstawiona jest z perspektywy konkretnego człowieka, uzależnionego od okre-
ślonego miejsca, czasu, własnej tożsamości i wyobraźni.

Palimpsestowe powiązanie życia i twórczości symbolizuje kolaż biograficzno-poetycki, 
umieszczony na tylnej okładce Słojów zadrzewnych13. Poeta nakłada na siebie dwa teksty: 

9 Zob. Zbigniew Bieńkowski, Koszty własne poezji Karpowicza, „Brulion” 1992, nr 19A, s. 158.
10 Zwięzłe omówienie struktury tematycznej zarówno poszczególnych rozdziałów tomu, jak i całości. W: Mag-

dalena Kokoszka, Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza, Agencja 
Artystyczna „Para” Zenon Dyrszka, Katowice 2011, s. 235.

11 Por. Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. Aleksander Milecki. W: Współczesna 
teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. Henryk Markiewicz, t. 4, cz. 2, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1992, s. 317–366. Magdalena Kokoszka zwraca uwagę na współistnienie w Słojach zadrzewnych 
intertekstualności (rozumianej w ślad za Genettem jako cytaty i aluzje literackie i kulturowe) oraz auto-
intertekstualności, wynikającej z formy tego tomu, którego autor zestawia teksty wcześniejsze z nowymi. 
Zob. Magdalena Kokoszka, Antologia niemożliwa…, s. 42–43.

12 Zob. Magdalena Kokoszka, Antologia niemożliwa…, s. 42–43.
13 Analizy tego nietuzinkowego tekstu dokonuje Magdalena Kokoszka w cytowanym studium, opierając się 

na wcześniejszych ustaleniach Edwarda Balcerzana. Zob. tamże, s. 71.
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jeden z najbardziej osobistych wierszy, pt. non omnis moriar, oraz krótki biogram, zawierający 
najważniejsze wydarzenia z życia. W efekcie czytamy jak gdyby palimpsest, w którym wersy 
utworu lirycznego przeplatają się z linijkami biogramu. Suchy ton informacyjnego tekstu 
zderza się z poruszającym lirycznym testamentem.

Słoje zadrzewne – poprzez przetworzenie wcześniejszego dorobku i nierozerwalny związek 
bycia i tworzenia – zyskują charakter tomu autobiograficznego, a jednocześnie są opowieścią 
o wędrówce Każdego. Naznaczona jest ona piętnem przemijania, dotkliwego braku i niedo-
skonałości, czego symbolem może być podobizna autora na okładce14. Grafika ta przypomina 
negatyw zdjęcia i niejako zastępuje właściwy wizerunek poety. Z tym specyficznym portretem 
dość dobrze koresponduje jeden z oryginałów, który brzmi: „zastana nieobecność przyjścia”15. 
Zarówno tekst, jak i obraz są znakiem (nie)obecności, tj. oczekiwanego, lecz wciąż odwleka-
nego pojawienia się, czy też owego „przyjścia”. Odnosić się ono może zarówno do samego 
autora (jako zakończenie długich lat izolacji i milczenia), ale również do wyczekiwanego 
przez wiernych czytelników wydania ostatniej książki poety, Karpowiczowskiego opus vitae.

Niezwykle interesujący wydaje się problem symetrii i niedoskonałego odbicia w całej „try-
logii” Karpowicza. W tomie z 1999 roku wraz z tekstami z dwóch poprzednich książek poety 
pojawiają się wszystkie trzy rodzaje poetyckich triad: pierwsza (najstarsza, bo pochodząca 
z Odwróconego światła), złożona z oryginału, kopii artystycznej i kalki logicznej, druga, na którą 
składają się: wiersz alfa, jego funkcje trygonometryczne (pseudocytaty) i wymiar pokątny (z Roz-
wiązywania przestrzeni) oraz zestawienie złożone z wiersza sprzed lat, jego tytułu-odbicia 
oraz wiersza zwanego paralaksą16.

Stworzone przez Karpowicza quasi-gatunki pozostają zjawiskiem osobnym w literaturze 
polskiej. Dyskutowany na każdej stronie jego tomu problem podobieństwa i różnicy może 
być interpretowany poprzez odwołanie do biografii poety. Karpowicz na skutek wypadku 
stracił we wczesnym dzieciństwie lewą dłoń. Fakt ten przypomina się niekiedy w kontekście 
fascynacji poety symetrią i matematycznym porządkiem, której źródeł można by upatrywać 
w doświadczeniu kalectwa17. Zauważmy, że elementy triad w Słojach zadrzewnych nie odpo-
wiadają sobie w sposób idealny – mamy przecież wciąż do czynienia ze zniekształconym 
odbiciem, niedoskonałym powieleniem połączonym z przetworzeniem, tekstami „niedo-
kończonymi” i fragmentarycznymi (kalekimi?).

14 Zob. tamże, s. 64–71.
15 Tymoteusz Karpowicz, Słoje zadrzewne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 185.
16 Por. Bartosz Małczyński, Rozwiązywanie tekstów…, s. 228.
17 Zob. Jacek Łukasiewicz, Symetrie Karpowicza. W: tegoż, Ruchome cele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2003, 

s. 180–188.
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Warto przyjrzeć się mniej lub bardziej widocznym śladom biografii poety, jakie prześwi-
tują przez warstwę „nieprzezroczystego” języka. Odnalezienie tych śladów utrudnia fakt, 
że wciąż nie znamy wielu szczegółów z życia poety, a jego dokumenty i prywatne zapiski 
w większości nie zostały ujawnione18. Trop interpretacji przez odniesienie do śladów wła-
snej, indywidualnej biografii oraz ówczesnego kontekstu politycznego omawia w inspirujący 
sposób Andrzej Falkiewicz:

Zdezorientowanemu czytelnikowi chciałbym tylko zwrócić uwagę na rysy znajome. […] 
To wszystko w tekstach, co na pewno nie jest tylko kulturą, a co wynika z indywidualnej 
biografii […].

I dalej, w konkluzji tekstu:

Bo nie można siebie – własnego szczepu, kraju, gatunku, do którego się należy – wziąć 
w nawias: „nie da się otworzyć wszechświata szerzej niż ludzkich ramion” (otwieranie) […]19.

Jednak dla powstania tomu Słoje zadrzewne najważniejsze wydaje się to, co działo się 
w ostatnim okresie życia poety. Pisze o tym Jan Stolarczyk:

Dziesięcioletnia praca nad Słojami zadrzewnymi to czas zmagania się z chorobą żony 
i własną, pożerającą siły, znienawidzoną belferką, a także żmudnego, długotrwałego 
przygotowywania międzynarodowej konferencji poświęconej Julianowi Przybosiowi 
(kwiecień 1992)20.

Początek lat dziewięćdziesiątych to czas, gdy poetycka wizja Karpowicza nabierała kon-
kretnych kształtów, a jednocześnie jego język poetycki coraz bardziej zbliżał się do gra-
nicy komunikatywności. Rozwiązywanie przestrzeni (1989) otworzyło jego projekt na dotąd 

18 Zob. Tymoteusz Karpowicz, Dwie rozmowy: Oak Park/Puszczykowo/Oak Park. Wybór listów: Karpowicz Tymo-
teusz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna Miłobędzka, Biuro Literackie, Wrocław 2011; Heinrich Kunstmann, T. Kar-
powicz, Listy 1959–1993, red. Marek Zybura, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego 
Brandta, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011.

19 Andrzej Falkiewicz, „Dlaczego uparłeś się mówić ze mną tak niejasno?”. W: Tymoteusz Karpowicz, Słoje 
zadrzewne, s. 341–342. Por. „Chociaż co wrażliwsi czytelnicy tych wierszy rozpoznają z łatwością, za nowa-
torstwem środków wyrazów ukryte, najprostsze wzruszenia: dom dzieciństwa, Ziemię Wileńską, życie 
rodzinne […]” (Andrzej Falkiewicz, Metafora metafor, „Teksty Drugie” 1991, nr 3, s. 86).

20 Jerzy Stolarczyk, Nota edytorska. W: Tymoteusz Karpowicz, Dzieła zebrane, t. 3: Słoje zadrzewne, Biuro Lite-
rackie, Wrocław 2013, s. 357.
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nieeksplorowane obszary i ośmieliło poetę do kontynuowania eksperymentów. Jednak oko-
liczności zewnętrzne nie pozwoliły na realizację tych zamiarów. Długotrwała i ciężka choroba 
żony, starość i problemy zdrowotne samego poety, a także trudności finansowe i wytężona 
praca, pomimo stopniowej utraty sił fizycznych, sprawiły, że Karpowicz nieustannie odwle-
kał pracę nad „dziełem życia”. W przypadku tego poetyckiego maksymalisty konieczność 
skupienia się na sprawach rzeczywistego, a nie językowego świata musiała budzić frustrację. 
W ostatnich latach życia Karpowicz jeszcze bardziej odsunął się od środowiska literackiego 
i przyjaciół. Kujawinski widzi oddalanie się poety w głąb siebie jako dowód na wzajemną 
zależność życia i poezji:

Gdy zaniechał regularnego ćwiczenia poetyckich umiejętności, jego ludzka tożsamość 
musiała zniknąć21.

Kiedy porusza się aspekt autotematyczny poezji Karpowicza, najczęściej przywołuje się 
wiersz z wczesnego tomu, Kamienna muzyka, pt. Zmyślony człowiek. Chciałabym jednak 
pominąć ten dość znany i często komentowany utwór, skłaniając się ku rzadziej przywoły-
wanym tekstom, w których odnaleźć można bezpośrednie ślady biografii poety. Przejdźmy 
do wybranych fragmentów Słojów zadrzewnych, w których w sposób szczególnie wyrazisty 
ujawnia się autobiograficzny wymiar tej książki:

wilk mego dzieciństwa przy którego 
ślepiach widzę prześwietlone wszystkie 
lasy świata 
żołdak zlizujący krew z bagnetu 
tak straszliwie jasną pod brzozą 
przyglądający się łapczywie 
wilkowi

są przerażającymi dwoma knotami 
mojej pierwszej lampy co rodziła 
okrakiem nad śniegami wilna 
zamrożone kawałki 
światła 
a nad nimi pękał po dwóch stronach 

21 Frank Kujawinski, Noc nadchodzi. Dnieje, „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, s. 314.
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blasku niezrozumiały krzyk zza góry 
zamarzniętych płuc – uciekaj 
bo to cię wyjaśni22

w ostatnim wywiadzie na ziemi podał rok urodzenia: tysiąc 
dziewięćset dwadzieścia jeden

ale w niebie/piekle/czyśćcu to wszystko zmienił i do księgi 
wieczystej wpisał: zero zero zero zero: nagle lekko stało się 

bez liczb23

Tymoteusz Karpowicz urodził się 15 grudnia 1921 roku we wsi Zielona niedaleko Wilna. 
Możemy zaryzykować stwierdzenie, że fakty te – tj. rok urodzenia, pora roku, a nawet miej-
sce („śniegi Wilna”) – są bezpośrednio przywołane w dwóch zacytowanych utworach. Nie-
wiele wiemy o wczesnym okresie życia autora Trudnego lasu. Sam autor podkreślał jednak 
niezwykłą wagę doświadczeń z dzieciństwa spędzonego na litewskiej wsi. To właśnie one 
miały w znaczącym stopniu ukształtować osobowość Karpowicza. Jednym z niewielu źródeł 
na ten temat jest wywiad, którego poeta udzielił Stanisławowi Beresiowi24.

Trauma wojenna, która dotknęła rodzinę Karpowiczów, pozostała w poecie na zawsze 
i przejawiała się w niechęci do wszystkiego, co wiązało się z nowym porządkiem przychodzą-
cym ze Wschodu25. Przerażenie, niepewność jutra, bieda, ale również leśny krajobraz stron 
rodzinnych, a nawet powojenna repatriacja („uciekaj”) – to wszystko znajduje swój wyraz 
w wierszu Niezrozumiały krzyk. Zakończenie wiersza jest dość specyficzne – jak zasugerowałam, 
owo „uciekaj” oraz tytułowy krzyk odnosić się mogą do powojennego chaosu i doświadcze-
nia repatriacji, ale mogą również oznaczać zwrot do siebie samego o charakterze autotema-
tycznym. Oznaczałyby wówczas chęć ucieczki od wspomnień, gest „zakrycia” ich przesłoną 
abstrakcyjnego i hermetycznego języka w celu opóźnienia momentu „bycia wyjaśnionym”.

22 Tymoteusz Karpowicz, Niezrozumiały krzyk. W: tegoż, Słoje zadrzewne, s. 262. Por. wiersz-kopię artystyczną 
pt. Wilcza kantata (tenże, Słoje zadrzewne, s. 108).

23 Tymoteusz Karpowicz, Bez liczb. W: tamże, s. 69. Por. z jednym z pseudocytatów, wypowiadanym przez 
Pitagorasa (II): „podsumowując życie nie wolno używać liczb” (tamże, s. 269).

24 Zob. Świat niemożliwy…, s. 10–11.
25 Pod koniec życia znalazła ona wyraz w poemacie będącym gestem solidarności z Czeczenami (Za waszą 

wolność i naszą), który stanowi jeden z rozdziałów Słojów zadrzewnych.
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Wydaje się, iż moment urodzenia (przynależność do roczników dwudziestych) oraz nie-
uniknione uwikłanie własnej biografii w burzliwe wydarzenia XX wieku miały wyraźny 
wpływ na Karpowicza jako poetę. W drugim z wybranych wierszy „wymazanie” daty uro-
dzenia pozwala uwolnić się z ciasnych granic historycznej i egzystencjalnej konkretności, 
poszerza perspektywę, pozwala na holistyczne spojrzenie – zwłaszcza, że dzieje się to, jak 
można się domyślać, w jakiejś rzeczywistości transcendentnej. Osiągnięcie owej holistycznej 
perspektywy było jednym z głównych celów Karpowicza – autora dążącego do poezji jedno-
znacznej i uniwersalnej. Jedno z najważniejszych napięć w tej poezji wynikało z konieczności 
udźwignięcia ciężaru własnej osobności i konkretności, a to skutecznie podważało ambicje 
uniwersalizacji poetyckiego słowa.

Późna twórczość Karpowicza to świadectwo nieodłącznego związku życia z twórczością, 
ich wzajemnej zależności i nieuniknionego oddziaływania – co jest widoczne nawet w przy-
padku poezji, która ma ambicje osiągnąć maksimum językowego eksperymentu i stać się pie-
śnią wyłącznie o sobie samej. Osobiste doświadczenia poety wyraźnie wpłynęły na kształt 
Słojów zadrzewnych, a kontekst ewangelicznej historii, który wydaje się obligatoryjny przy 
lekturze pierwszych czternastu rozdziałów Słojów zadrzewnych (których liczba odpowiada 
liczbie stacji Drogi Krzyżowej) nabiera specyficznego wymiaru, gdy dowiemy się, jak trudne 
były ostatnie lata życia poety: naznaczone cierpieniem i samotnością, a w sferze artystycz-
nej – poczuciem klęski.

*

Ezra Pound również był poetą pełnym uporu i konsekwencji w działaniu. Z zapałem awan-
gardzisty dążył do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów – szczególnie w młodości26. Twór-
czość autora Cantos – choć tak bogata, złożona i niejednorodna – opiera się jednak na kilku 
wyrazistych założeniach, mimo że ich realizacja okazywała się niezwykle różnorodna. Pound 
nieustannie pracował nad poszerzeniem swej wiedzy na temat literatury, szukając mistrzów 
w poezji starożytnej Grecji i średniowiecznej Prowansji. Fascynował się Chinami z czasów 
Konfucjusza – szczególnie interesowała go kultura tego okresu, ale też sposób organizacji 
życia społecznego. Śmiało wkraczał na obszary obce poezji –wypowiadał się w kwestiach 
związanych z filozofią czy sztukami plastycznymi (w szczególności rzeźbą), ale również 

26 O Poundzie jako świadomym siebie artyście wiele mówią jego słowa: „I knew at fifteen pretty much what 
I wanted to do. I believed that the ‘impulse’ is with the gods; that technique is a man’s own responsibility. 
I resolved that at thirty that I would know more about poetry than any man living” (cytat za: Noel Stock, 
The Life of Ezra Pound, Penguin, Harmondsworth 1974, s. 75).
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ekonomią i polityką27. Równocześnie rozwijała się jego krytyka lichwy i antysemityzm, co 
zaowocowało poparciem dla Mussoliniego, a później tragicznymi konsekwencjami podczas 
II wojny światowej28.

Cantos to dzieło wieńczące twórczość Pounda, ogromny poemat epicki, rozwijany przez 
wiele lat i w różnych okolicznościach życiowych. Przedmiotem mojego zainteresowania 
będą tutaj Pieśni Pizańskie (The Pisan Cantos). Sam autor chciał widzieć Pieśni jako zapis 
wędrówki podmiotu przez piekło, czyściec i niebo29, a motyw wędrówki Odysa jest jednym 
z głównych i najczęściej powracających toposów w całym cyklu. Widzimy tutaj chęć dorów-
nania takim dziełom jak Odyseja czy Boska komedia, czy może raczej próbę stworzenia nowo-
czesnego eposu. Interpretując Pieśni Pizańskie jako hipertekst dzieła Dantego, moglibyśmy 
stwierdzić, że ta część cyklu Pounda odpowiada Czyśćcowi. Jest to w jakimś sensie zbieżne 
z ich wymiarem konfesyjnym, kontemplacyjnym i ekspiacyjnym, co zostanie rozwinięte 
w dalszej części artykułu.

Jako modernista par excellence Pound stworzył dzieło intertekstualne – inkrustowane nie-
zliczoną ilością cytatów i aluzji do innych tekstów. Jedną z naczelnych cech Pieśni jest ich 
autointertekstualność, o której mówiłam również w kontekście Słojów zadrzewnych Karpo-
wicza. Pound nieustannie powtarza samego siebie, choć rzecz jasna robi to w inny sposób 
niż polski poeta. Autor Cantos korzysta z repertuaru motywów, postaci, symboli i fragmen-
tów innych tekstów, które pojawiły się już w jego pierwszych tomach, aż po poemat Hugh 
Selwyn Mauberley.

Dla całego cyklu Pieśni niezwykle ważną rolę odgrywa kontekst biograficzny. Bez wie-
dzy o przyjaźniach, kontaktach, lekturach i fascynacjach Pounda trudno wysnuwać wnioski 
o sensie zarówno poszczególnych części, jak i całości. W pieśniach pojawiają się najbliższe 
poecie osoby: dziadek Thaddeus Pound (którego legendarne perypetie przy budowie kolei 
są powracającym motywem, m.in. w Canto XXI, Canto XXIX i Canto LXXXVIII). W The Pisan 
Cantos szczególnie często pojawia się towarzyszka życia poety, Olga Rudge, oraz żona, Doro-
thy Pound. To rzadki przypadek w poetyckiej awangardzie (a także w ogóle w literaturze XX 

27 Zob. „Paris Review” Interview: Ezra Pound. W: Daniel Hall, Remembering poets. Reminiscences and opinions. 
Dylan Thomas, Robert Frost, T.S. Eliot, Ezra Pound, Harper & Row, New York 1978, s. 217.

28 Zob. Burton Hatlen, Racism and Anti-Semitism. W: The Ezra Pound Encyclopedia, eds. Demetres P. Tryph-
onopoulos, Stephen J. Adams, Greenwood Press, Westport–London 2005, s. 251–254, Roxana Preda, Eco-
nomics. W: tamże, s. 87–89; taż, Economics: Usury. W: tamże, s. 89–90. Marjorie Perloff uzupełnia tę kwestię 
o kontekst innych twórców z kręgu modernizmu, których poglądy wzbudzały kontrowersje, m.in. Gertrudy 
Stein i Bertranda Russella. Zob. Marjorie Perloff, Epilogue: Modernism Now. W: A Companion to Modernist…, 
s. 572.

29 Maria Niemojowska, Słowo wstępne. W: Ezra Pound, Poezje, przeł. Jerzy Niemojowski, Wydawnictwo Wojciech 
Pogonowski, Warszawa 1993, s. 154–155.
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wieku), której przedstawiciele skłaniali się raczej ku postulatowi oddzielania dzieła od bio-
grafii twórcy. W przypadku Pounda sytuacja wygląda inaczej, o czym świadczy opracowa-
nie Carrolla F. Terrella, który wskazał i wyjaśnił właściwie wszystkie konteksty zewnętrzne 
konieczne do lektury Cantos30.

Kontekst biograficzny i okoliczności powstania stają się szczególnie istotne w przypadku 
The Pisan Cantos. Miejscem powstania tej części Pieśni był karny obóz armii amerykańskiej 
zlokalizowany pod Pizą (Disciplinary Training Centre). Poeta przebywał tam od 24 maja do 
16 listopada 1945 roku. Powodem było oskarżenie o zdradę – uznano, że Pound jako oby-
watel amerykański działał na korzyść wroga, manifestując podczas audycji prowadzonych 
we włoskim radiu swoje antysemickie poglądy i osłabiając w ten sposób morale żołnierzy. 
Po przewiezieniu poety do USA poddano go badaniom psychiatrycznym i uznano za niepo-
czytalnego, co właściwie uchroniło go przed poniesieniem kary za zdradę ojczyzny. Kolejne 
trzynaście lat spędził w szpitalu psychiatrycznym31.

Tworzenie The Pisan Cantos przebiegało zatem w dość specyficznych warunkach32. Przeby-
wanie pod gołym niebem w zamkniętej klatce doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia 
więźnia, dlatego zdecydowano o przeniesieniu go do namiotu. Można powiedzieć, że stan 
psychiczny autora znajduje odzwierciedlenie w formalnym kształcie pieśni, które są pełne 
nieciągłości, elips, przemilczeń i niejasnych, urywanych wątków. The Pisan Cantos mogą być 
uznane za dzieło szaleńca, ale też za niezwykły zapis strumienia cytatów, myśli i odczuć, 
wiązanych ze sobą na zasadzie wolnych skojarzeń, za pomocą metody ideogramicznej i elipsy. 
Gorączkowa praca nad tym tekstem odbywała się w izolacji, co nadaje mu pewien kontem-
placyjny, ascetyczny wydźwięk.

Pieśni Pizańskie zaludniają najróżniejsze postaci z realnego życia, które nasuwa Poundowi 
pamięć. Poeta zestawia je z bohaterami mitologicznymi i literackimi. Nie są to postaci nowe 
ani przypadkowe – jak wiele elementów świata poezji Pounda pojawiają się one od pierwszych 

30 Carroll F. Terrell, A Companion to the Cantos of Ezra Pound, University of California Press, Berkeley–Los 
Angeles–London 1993.

31 Więcej informacji na temat tego okresu życia poety w: Eustace Mullins, This difficult individual, Ezra Pound, 
Fleet Publishing Corporation, New York 1961, s. 264–280.

32 „The Disciplinary Training Centre near Pisa was designed to break the will of the US Army’s toughest 
criminals. There, one of ten 6x6 ft in outdoor cages which served as the death cells had been reinforced 
especially for Pound […]. Pound was not allowed out and no one was to talk to him. […] To keep himself 
functioning Pound shadow-boxed and talked incessantly to his guards who were not permitted to reply. 
But dust, drenching rain, harsh light […], cold and deprivation, not to mention the collapse of his political 
dream of twenty years and the loss of all contact with family and friends, wore him down. […] Like that other 
great classic of Modernism, The Waste Land, The Pisan Cantos was written out of the heart of breakdown 
and despair” (Christian K. Stead, Pound – Out of the Ruins. W: tegoż, Pound, Yeats, Eliot and the Modernist 
Movement, Rutgers University Press, London 1989, s. 287).
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do ostatnich pieśni, ukazując się w coraz to nowych kontekstach. Obecni są również ludzie 
(najczęściej współwięźniowie i strażnicy), z którymi poeta miał bezpośredni, choć drastycz-
nie ograniczony kontakt. Jednak o spójności tej części cyklu decyduje w dużej mierze to, że 
stanowi ona monolog samego Pounda. Jego głos – wśród wielu innych – znajduje się w cen-
trum tego niezwykłego świata poetyckiego, którego granice są daleko poza bramami obozu.

Materiałem wypowiedzi staje się osobiste doświadczenie, mimo iż poeta nie sprzeciwiał 
się modernistycznej poetyce depersonalizacji. Prywatne życie i doświadczenie pojawiają się 
tutaj na tle całego szeregu innych problemów i motywów, których zakres ogranicza tylko 
wyobraźnia autora i jego kulturowe zaplecze, a to – jak zakładał Pound – jest wspólne nam 
wszystkim. Christian Stead nazywa ten zabieg aktem czynienia tego, co osobiste nieosobi-
stym33. Forrest Read pisze natomiast:

This is not to say that the Pisan Cantos succeed only because they are personal. Rather 
Pound uses himself as a metaphor just as Dante did, and the very simplicity of that 
structure gives the poem life34.

Warto pamiętać, iż większość cytatów i aluzji, pod których ciężarem uginają się The Pisan 
Cantos, były przywoływane z pamięci. Należą do nich m.in. dzieła Homera, Wergiliusza i Dan-
tego. Jedyne książki, które udało się Poundowi przechować w więzieniu, to Biblia, Czteroksiąg 
Konfucjański, antologia współczesnej poezji angielskiej i amerykańskiej pt. The Pocket Book of 
Verse oraz kilka przypadkowych gazet i czasopism, m.in. „Time”35. Zadziwia zatem wyjątkowa 
pamięć poety, jakkolwiek wiele obcojęzycznych tytułów i nazw zostało zapisanych błędnie36.

W interesujących mnie Pieśniach Pizańskich przewija się jeszcze jeden element biografii 
autora. Autor przywołuje wspomnienia z wędrówki, jaką przebył po kapitulacji Włoch w 1943 
roku, kierując się w stronę jeziora Garda. Pozostali tam ostatni przedstawiciele faszystow-
skiego rządu. Na mapie jego wędrówki był również Tyrol, gdzie spotkał się z córką Mary37. 
Podczas pisania Pieśni Pizańskich Pound odbywał już jednak tylko wewnętrzne wędrówki. 

33 Tamże, s. 319.
34 Forest Read, The Pattern of the Pisan Cantos. W: Critics on Ezra Pound, red. Epifanio San Juan, University of 

Miami Press, Coral Gables 1972, s. 51. Tym, co wyróżnia Pounda spośród innych modernistów, jest orygi-
nalna koncepcja obrazu (image): „Where Yeats and Eliot had looked for an ‘objective correlative’, an image 
upon which to impress their partial feelings, Pound insisted that the observed detail must stand by itself, 
an image in the concreteness of its own meaning” (Hayden Carruth, Vision and Style. W: tamże, s. 100–101).

35 Zob. Carroll F. Terrell, A Companion…, s. 361.
36 Zob. James Laughlin, Wstęp do Pieśni, przeł. Artur Zapałowski, „Literatura na Świecie” 1995, nr 1/2, s. 29–30.
37 Zob. Carroll F. Terrell, A Companion…, s. 409, 227.
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Omawiana część cyklu to zapis duchowej podróży poprzez własną przeszłość i doświadcze-
nia, przyjaźnie i znajomości, jak również droga ku przepracowaniu własnych błędów.

Klatka, w której przebywał Pound, była traktowana przez badaczy jako symbol Europy 
pogrążonej w wojennym chaosie38. W tym sensie w doświadczeniu jednego człowieka skupiać 
się mogą problemy zbiorowości. Jednocześnie wraz z chęcią mówienia o sprawach dziejących 
się tu i teraz język poetycki Pounda zyskuje na hermetyczności i dąży ku coraz poważniej-
szym eksperymentom. Posługiwanie się niezliczoną ilością nawiązań i kontekstów oraz sto-
sowanie elipsy czyni z wiersza rodzaj szyfru, który domaga się odkodowania. Skomplikowana 
składnia, posługiwanie się elipsą i fragmentaryczność tekstu utrudniają czytelnikowi uzy-
skanie spójnego obrazu przedstawionego w nim świata – często nie znajdziemy odpowiedzi 
na pytanie, co jest podmiotem w zdaniu lub do którego rzeczownika odnosi się orzeczenie39.

Przywołajmy zatem kilka fragmentów Pieśni Pizańskich, w których ujawniają się różne 
aspekty rzeczywistości obozowej, bezpośrednio doświadczanej przez podmiot wiersza, który 
w tym wypadku bez większych wątpliwości może być utożsamiony z autorem:

Prowling night-puss leave my hard squares alone 
 they are in no case cat food 
if you had any sense 
 you wd/ come here at meal time 
 when meat is superabundant 
 you can neither eat manuscript nor Confucius 
 nor even the hebrew scriptures 
 get out of that bacon box40.

Jak w większości Pieśni Pizańskich, tak i w tym fragmencie pieśni LXXX dyskurs pełen 
aluzji literackich oraz tok wspomnień przerwany zostaje przez opis tego, co dzieje się tu 

38 Zob. Forest Read, The Pattern of the Pisan Cantos. W: Critics on Ezra Pound, s. 49–52.
39 Zob. Peter Howarth, Ezra Pound. W: tegoż, The Cambridge Introduction…, s. 52.
40 Ezra Pound, Canto LXXX. W: tegoż, The Cantos, Faber & Faber, London 1990, s. 531–532.

„Skradający się kocie zostaw moje ciężkie woluminy
tu w ogóle nie ma jedzenia dla ciebie
  jeśli masz trochę rozsądku
możesz tu przyjść w porze posiłku
 kiedy mięsa jest w nadmiarze
nie wolno ci jeść ani rękopisu ani Konfucjusza
 ani nawet hebrajskich pism
 wynoś się z tego schowka na szynkę” (przeł. K.G.).
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i teraz. Sygnałem powrotu do sytuacji widzianej w momencie powstawania utworu jest tu 
osobliwa wypowiedź skierowana do wałęsającego się po obozie kota, która pełni rolę iro-
nicznego interludium.

W innym fragmencie tej samej pieśni ujawnia się perspektywa, z której podmiot patrzy 
na otoczenie. Przechadzający się ludzie (być może strażnicy) zasłaniają mu widok wscho-
dzącego słońca:

[Only shadows enter my tent 
as men pass between me and the sunset,]41

W Canto LXXXII obraz ptaków siedzących na drutach kolczastych przypomina poecie pię-
ciolinię. Próbuje on stworzyć poetycki zapis ich śpiewu. Oryginalny koncept formalny łączy 
się tutaj z gorzką refleksją dotyczącą własnego losu:

but a man should live in that further terror, and live 
 the loneliness of death came upon me 
 (at 3 P. M., for an instant) 
Δακρύων 
έντεύφεν 
 three solemn half notes 
their white downy chests black-rimmed 
 on the middle wire 
 periplum42

41 Ezra Pound, Canto LXXX. W: tegoż, The Cantos, s. 550.
„[Tylko cienie wchodzą do mojego namiotu
 kiedy ludzie przechodzą między mną a zmierzchem,]” (przeł. K.G.).

42 Ezra Pound, Canto LXXXII, s. 562.
 „ale człowiek musi dalej żyć w strachu, i żyć 

 samotność śmierci przyszła do mnie 
 (o 3 po południu, na moment) 
     δακρύων 
    έντεύφεν 
trzy uroczyste półnuty 
  ich białe puszyste piersi czarno obrysowane 
na środkowym drucie 
   periplum” (przeł. K.G.).
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„Dziennikowe” zapiski rozbijają kulturowo-filozoficzny dyskurs oraz monolog podmiotu 
dotyczący kwestii metapoetyckich czy też wspomnień. Dzieje się to również na poziomie 
formalnym – język, jakiego używa Pound do opisu swych obserwacji, jest oszczędny i mało 
poetycki. To styl dziennika, notatki prasowej lub pozbawionego refleksji sprawozdania. Frag-
menty, w których Pound mówi o sobie samym, wydają się zawierać większy ładunek liryzmu. 
Przejścia między rozpaczą, bierną obserwacją a fragmentami „epifanicznymi”43 wyznaczają 
dualistyczne ramy, w których znajduje się podmiot The Pisan Cantos. Oscyluje on pomiędzy 
dwiema sferami rzeczywistości – widzialną i zmitologizowaną.

Pound, piszący w odosobnieniu, pokazuje w Pieśniach Pizańskich samego siebie, a tym 
samym zbliża się do czytelnika. Druga wojna światowa i osobista klęska Pounda sprawiły, że 
musiał on zmienić ton i wymowę swego dzieła44. Część następująca po pieśniach LXII–LXXI 
miała być apologią Mussoliniego. Poeta widział Włochy rządzone przez faszystów jako speł-
nienie wizji państwa, w którym panuje społeczny i jednostkowy ład (order). Pieśni Pizańskie 
są sceną, na której odbywa się upadek Poundowskiego sposobu myślenia. Pobrzmiewa w nich 
jednak żal za straconą szansą na trwałe zmiany i – niestety – niezmienna sympatia dla opcji 
faszystowskiej, szczególnie w otwierającym cykl Canto LXXIV. Pieśni pisane w obozie uznać 
można za palinodię, czyli pozorne odwołanie wcześniej głoszonych poglądów45.

Zamiarem Pounda było stworzenie „opowieści plemienia”, rozumianej jako nowoczesny 
epos. Definiował go autor Cantos jako „poemat zawierający historię”46. Te dwa niemożliwe 
do pogodzenia dążenia – szczerość wobec „widzialnego świata” i pokusa jego eliptycznego 
opisu – w dużym stopniu zadecydowały o formie największego dzieła poety. Uwarunkowały 

43 Mowa tu szczególnie o najbardziej znanym fragmencie Pieśni Pizańskich:
What thou lovest well remains,
the rest is dross
 What thou lov’st well shall not be reft from thee
 What thou lov’st well is thy true heritage (Ezra Pound, Canto LXXXI. W: tegoż, The Cantos, s. 556).
[„To co najbardziej kochasz – pozostanie,
   reszta to śmieci
  To co najbardziej kochasz, nie będzie ci wydarte
  To co najbardziej kochasz, to twoje prawdziwe dziedzictwo” (Ezra Pound, Pieśń LXXXI, 
przeł. A. Sosnowski. W: tegoż, Pieśni, s. 107)].

44 Zob. Michel Butor, Poetycka próba Ezry Pounda, przeł. Józef Waczków, „Literatura na Świecie” 1985, nr 1, 
s. 296.

45 Zob. Bob Perelman, Pound and the Language of Genius. W: tegoż, The trouble with genius. Reading Pound, 
Joyce, Stein, and Zukofsky, University of California Press, Berkeley 1994, s. 34.

46 Zob. Leszek Engelking, Posłowie… W: Ezra Pound, Wiersze, poematy i pieśni, przekł. i red. Leszek Engelking, 
Biuro Literackie, Wrocław 2012, s. 228. W oryginale: „a poem containing history” (Selected Letters of Ezra 
Pound, red. Douglas D. Paige, New Directions, New York 1971, s. 210).
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one również recepcję Cantos, które do dziś są uznawane za jeden z najbardziej hermetycz-
nych tekstów poetyckich XX wieku.

*

Niniejszy artykuł miał na celu wydobycie i uwypuklenie autobiograficznego aspektu póź-
nych dzieł polskiego i amerykańskiego poety, których twórczość – uznana za hermetyczną, 
radykalnie awangardową i trudną w odbiorze – nie była do tej pory odczytywana w kategoriach 
świadectwa własnych doświadczeń. Ten wymiar pisarstwa Karpowicza i Pounda z pewnością 
zasługuje na dalsze, bardziej rozbudowane analizy, oparte w głównej mierze na rzetelnej, 
porównawczej lekturze tekstów i ich zespołów (w przypadku Karpowicza – rozdziałów tomu, 
w przypadku Pounda – części cyklu), na co w niniejszym artykule nie ma, niestety, miejsca. 
Ma on być natomiast inspiracją do podjęcia dalszych badań w tym zakresie, a także miejscem 
na wskazanie możliwych szlaków interpretacyjnych oraz zasygnalizowanie najważniejszych 
w tym kontekście pytań i wątpliwości.

Patrząc na autobiograficzny wymiar obu tekstów, możemy dostrzec kilka ważnych punktów 
wspólnych. Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos są dziełami o charakterze testymonialnym, 
rozliczeniowym. Stanowią przykład niezrealizowanego marzenia o stworzeniu Księgi – dzieła 
holistycznego, totalnego. Obaj artyści mieli jednak świadomość, że ich późna twórczość to 
jedynie substytut takiego opus vitae, do stworzenia którego przez całe lata dążyli, stawiając 
sobie cele o wiele większe niż te, które da się osiągnąć za pomocą języka.

Geneza powstania obu tekstów okazuje się kontekstem koniecznym dla bardziej wartościo-
wej interpretacji Słojów zadrzewnych i The Pisan Cantos. W obu przypadkach okoliczności ich 
powstania wiążą się z sytuacją odosobnienia, dobrowolną bądź narzuconą izolacją. Poezja 
ta nabiera przez to wymiaru kontemplacyjnego, a ich twórcy przyjmują postawę naukowca, 
alchemika (Karpowicz) czy ascety, mistyka (Pound). U autora Cantos warto zwrócić uwagę 
na terapeutyczny wymiar poezji, szczególnie wyraźny właśnie w Pieśniach Pizańskich. U Kar-
powicza jest zupełnie odwrotnie – przygotowanie Słojów zadrzewnych było dla poety przede 
wszystkim ciężką, niemal syzyfową pracą.

Zakładano, że Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos urosną do rangi epopei o współczesnym 
człowieku. Stąd tak ważną rolę w ich kompozycji i wymowie odgrywają inspiracje najwięk-
szymi dziełami literatury (Biblia, Odyseja, Boska komedia). Otrzymaliśmy jednak utwory, które 
uderzają swym biograficznym wymiarem, gdyż spod warstwy językowego eksperymentu 
wyłania się prawda o niedoskonałości człowieka i o jego cierpieniu. To poezja o pragnieniu, 
a jednocześnie braku możliwości pełnego poznania i opisania świata.
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Towards the modernistic lifework. Tymoteusz Karpowicz and Ezra 
Pound – a parallel

Summary

The article aims to present the biographies of two representatives of literary modernism in Polish- 
and Anglo-American poetry: Tymoteusz Karpowicz and Ezra Pound. Drafting the circumstances 
in which their lifeworks rose (ie. Słoje zadrzewne and The Pisan Cantos) the author points out the 
possible concurrences of Polish postwar avant-guarde poetry and high modernism in Anglo-
American poetry. Looking at the autobiographical aspect in the chosen fragments of these two 
works we can notice few important junctions. Słoje zadrzewne and The Pisan Cantos carry a stigma 
of the last will – they are thought to be a recapitulation of the poets’ output. These volumes of 
poetry are the examples of unrealized dream about the creation of a modernist “Book”. The literary 
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evolution of two poets is sketched in this text, what inspires to continue the considerations about 
indirect recurrences between the poetry of Karpowicz and Pound. 

Keywords
avant-guarde, high modernism, Tymoteusz Karpowicz, modernism, Polish postwar 

poetry, Ezra Pound
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Polski komiks autobiograficzny

Streszczenie

Artykuł przybliża historię polskich komiksów autobiograficznych od przełomu mileniów do 
dnia dzisiejszego. Autor twierdzi, że za pierwszego polskiego twórcę komiksów autobiogra-
ficznych należy uznać Wilhelma Sasnala, autora Życia codziennego w Polsce w latach 1999–
2001. Następnie zwraca uwagę na olbrzymią rolę Michała „Śledzia” Śledzińskiego i prowa-
dzonego przez niego magazynu „Produkt”, porównując jego rolę do roli undergroundowego 
twórcy amerykańskiego Roberta Crumba i jego „Zap! Comix”. W kolejnych częściach artykułu 
przybliżona została twórczość Agaty „Endo” Nowickiej (w kontekście autobiografii kobie-
cych) i omówiony konkurs na krótki komiks autobiograficzny, organizowany przez Nowicką 
na łamach „Wysokich Obcasów”, a także prace trzech twórców nurtu autobiograficznego 
w polskim komiksie – Agaty Wawryniuk, Olgi Wróbel i Daniela Chmielewsiego.

Słowa kluczowe
autobiografia, komiks, Polska, Sasnal, „Produkt”

Wydanie Życia codziennego w Polsce w latach 1999– 2001 Wilhelma Sasnala było wydarzeniem 
niezwykłym z kilku powodów. Przede wszystkim niezwykły był autor. Sasnal, rocznik 1972, 
członek krakowskiej grupy artystycznej Ładnie, w momencie wydawania Życia codziennego 
był już artystą uznanym1. W 1999 roku zdobył nagrodę Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu 

* Kontakt z autorem: tomasz.pstragowski@gmail.com
1 Bartosz Kurc, Komiks. Opowiadanie obrazem, Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2003, s. 46.

Polski komiks autobiograficzny
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Malarstwa „Bielska Jesień”. Trudno więc nazwać go twórcą niedocenionym, przebijającym 
się dopiero do świadomości odbiorców. Niecodzienny był także sposób wydania tej pracy. 
Ukazała się ona w 2001 roku przy okazji wystawy o tym samym tytule, zorganizowanej przez 
warszawską Galerię Raster. Sąsiedztwo poważnej wystawy artystycznej w 2001 roku nie było 
oczywiście dla komiksu faktem przełomowym. Jednak w polskiej rzeczywistości, w której do 
dzisiaj można usłyszeć zachwyt krytyka nad komiksem poprzedzony stwierdzeniem, że to 
niesamowite, iż historyjki obrazkowe mogą przekazywać poważne treści w poważny sposób, 
było to zjawisko niespotykane i nobilitujące. Zaskakująca była także notka na ostatniej stronie 
okładki, z której czytelnik dowiadywał się, że oto trzyma w dłoniach „pierwszą prawdziwie 
realistyczną książkę o pokoleniu urodzonych w latach 70.”, będącą jednocześnie „ulubionym 
komiksem młodej inteligencji”2.

Komiks Sasnala to narysowana minimalistyczną kreską historia dwóch lat życia autora 
i jego rodziny. Pełen jest detali budujących codzienność każdego człowieka – monotonii pracy, 
rozmów ze sprzedawcami w sklepach, utarczek rodzinnych. Sasnal nie ubarwia swojego życia 
i nie dramatyzuje go3. Najważniejszymi wydarzeniami tych dwóch lat są oczywiście narodziny 
syna artysty, Kacpra, oraz przeprowadzka do Tarnowa, ale równie skrupulatnie opisywane są 
nieuczciwe egzaminy na prawo jazdy czy żmudna procedura kupna samochodu.

Życie codzienne w Polsce w latach 1999– 2001 to pierwszy prawdziwie autobiograficzny 
polski komiks, starający się powiedzieć coś nie tylko o indywidualnym losie autora i jego 
rodziny, lecz także uchwycić prawdę o czasach, o których opowiada. Nie mógł więc zostać 
niezauważony przez krytykę. Paradoksalnie, media tradycyjnie związane z komiksem (por-
tale internetowe i internetowe magazyny komiksowe) w większości nie zauważyły wydania 
Życia codziennego. Stało się tak najprawdopodobniej z powodu sposobu dystrybucji albumu, 
który można było kupić podczas wystawy lub w galeriach współpracujących z Galerią Raster. 
Wyjątkiem są naukowe „Zeszyty Komiksowe”, w których ukazała się entuzjastyczna recen-
zja pióra Michała Błażejczyka4. Komiks dostrzegła też „Gazeta Wyborcza”, na łamach której 
dzieło Wilhelma Sasnala komplementował Paweł Dunin-Wąsowicz5.

2 Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce w latach 1999–2001, Galeria Raster i Bunkier Sztuki, Warszawa 
2001, ostatnia strona okładki.

3 Bartosz Kurc, Komiks…, s. 47.
4 Michał Błażejczyk, Historia surowa. W: Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Poli-

tycznej, Warszawa 2008, s. 214–215. Tekst dostępny jest także w wersji online, http://www.zeszytykomik-
sowe.org/strona.php?strona=sasnal [dostęp 20.03.2015].

5 Paweł Dunin-Wąsowicz, Niezwykła opowieść o zwykłym życiu. W: Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej, 
s. 210–213. Tekst ukazał się także w „Gazecie Wyborczej” 11.07.2001.
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Legendę Życia codziennego w Polsce w latach 1999–2001 tworzy także sukces, jaki malarz 
osiągnął w późniejszych latach. Dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
artystów za granicą. W 2006 roku znalazł się na liście 100 najważniejszych młodych artystów 
magazynu „Flash Art”. W listopadzie tegoż roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Vincenta 
van Gogha. Prace Sasnala są dzisiaj wysoko wyceniane (jego najdroższy obraz kosztował 216 
tysięcy dolarów)6. Pod koniec 2006 roku tygodnik „Przekrój” wymienił Sasnala wśród „36 
osób dających nadzieję”7, czyli ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze.

Warto zauważyć, że album Sasnala, pomimo iż był na polskim rynku pionierski, nie powstał 
w próżni, a artysta inspiracje czerpał z prac Arta Spiegelmana, którego twórczością inspi-
rował się także przy innych projektach (stworzył cykl obrazów inspirowanych Mausem8). 
Życie codzienne czerpie z komiksu Spiegelmana nie tylko tematykę autobiograficzną, lecz 
także utrzymane jest w podobnej estetyce. Sasnal sięga po bliski Spiegelmanowi minima-
lizm, idzie jednak dalej niż Amerykanin, jeszcze bardziej cyzelując kadry i ograniczając się 
do pojedynczych kresek.

Szczerość, monotonia i drobiazgowość Sasnala przywodzi na myśl American Splendor 
Harveya Pekara. I tutaj mamy do czynienia z relacjonowaniem najprostszych, najbardziej 
banalnych doświadczeń. I tu w centrum pozostaje autor. I tu też można się doszukiwać sub-
telnych nawiązań do reportażu, próby uchwycenia uniwersalnej prawdy o życiu w Polsce na 
przełomie wieków.

* * *

Podczas gdy Sasnal pracował nad pierwszą polską autobiograficzną powieścią graficzną, na 
rodzimym rynku debiutował najważniejszy magazyn komiksowy ostatnich dekad – „Pro-
dukt”. Jego pierwszy numer pojawił się w kioskach w 1999 roku, a redaktorem naczelnym 
był Michał „Śledziu” Śledziński.

„Produkt” był przede wszystkim słyszalnym, oryginalnym i bezczelnym głosem nowego 
pokolenia młodych twórców. Lata dziewięćdziesiąte nie były dla polskiego komiksu pomyślne. 
Wraz z upadkiem komunizmu zamknięto dotowane przez państwo wydawnictwa drukujące 
albumy w bardzo wysokich nakładach, często wbrew rynkowej logice9. Nic więc dziwnego, 

6 Marcel Andino Velez, Nasi najdrożsi, „Przekrój” 2006, nr 48.
7 [b.a.], 36 osób niosących nadzieję, „Przekrój” 2006, nr 51/52.
8 Por. Ewa Gorządek, Wilhelm Sasnal, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publi-

sher/eAN5/content/wilhelm-sasnal [dostęp 2.08.2013].
9 Por. Chciałbym być Jaćwingiem. Wywiad z Karolem Kalinowskim, rozmawiał Tomasz Pstrągowski, http://

ksiazki.wp.pl/page,5,tytul,Chcialbym-byc-Jacwingiem,wid,13550,wywiad.html [dostęp 3.08.2013]; por. 
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że wraz z upadkiem największych oficyn spadło w Polsce zainteresowanie historyjkami 
obrazkowymi. Ostatecznie w latach dziewięćdziesiątych, okresie nazywanym przez Wojcie-
cha Orlińskiego „wielką smutą”10, popularnością cieszyły się głównie komiksy amerykańskie, 
sprzedawane przez TM-Semic11, i nieśmiertelne serie w rodzaju Thorgala czy Tytusa, Romka 
i A’Tomka (którego nakłady, zdaniem samego autora, spadły z 500 tysięcy egz. do 15 tysięcy12).

Nowy polski komiks docierał do niewielu czytelników. Komiksy Dariusza Palinowskiego 
czy Krzysztofa Owedyka rozchodziły się głównie wśród młodzieży należącej do subkultury 
punkowej. Prace Mateusza Skutnika i Macieja Pałki drukowane były natomiast w wydawa-
nych własnym sumptem fanzinach, takich jak chociażby „Ziniol” czy „VormkfasA”.

„Produkt” przełamywał tę „smutę”. Śledzińskiemu udało się zebrać wokół siebie najzdol-
niejszych rysowników i scenarzystów swojego pokolenia i stworzyć czasopismo przemawiające 
do młodego czytelnika w jego własnym języku. Co więcej, było to czasopismo sprzedawane 
w kioskach, a dzięki temu docierało do odbiorców spoza subkultury punkowej czy komik-
sowej. Imponujący, jak na dzisiejsze czasy, 20-tysięczny nakład pierwszego numeru „Pro-
duktu” możliwy był dzięki zaangażowaniu w projekt Marcina Przasnyckiego – współtwórcy 
legendarnego czasopisma o grach wideo „Secret Service”, na łamach którego ukazywały się 
wcześniej ilustracje Śledzińskiego13.

Dla ówczesnego czytelnika ważna była także tematyka „Produktu”. Po raz pierwszy w histo-
rii polskiego komiksu twórcy komiksowi zwrócili się bezpośrednio do nastoletniego czytelnika, 
opowiadając o jego doświadczeniach i problemach. Publikowane na łamach tego magazynu 
historie opisywały polskie „tu i teraz” lat dziewięćdziesiątych, wyśmiewały siermiężną rze-
czywistość przełomu mileniów, opowiadały o życiu na blokowisku, przedrzeźniały prężne 
w tamtych czasach neonazistowskie ruchy skinowskie14. Poza nielicznymi wyjątkami (jak 
seria Emilia, Tank i Profesor Filipa Myszkowskiego) skupiały się na rzeczywistości otaczają-
cej polskich artystów i czytelników.

I tak ulubionym superbohaterem czytelników „Produktu” był sfrustrowany, arcypolski Wilq 
z Opola, stworzony przez braci Bartosza i Tomasza Minkiewiczów. Zaraz za nim podążał inny 

Sebastian Frąckiewicz, Jak się rysuje przyszłość, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/1530663,1,dlaczego-
wspolczesny-komiks-jest-dziedzina-niszowa.read [dostęp 3.08.2013].

10 Wojciech Orliński, Hit: „Na szybko spisane 1980–1990”. Kit: „Ester i Klemens”, „Wysokie Obcasy” 15.10.2007.
11 Por. Łukasz Kowalczuk, TM-Semic. Największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce, 

Wydawnictwo Polskie, Poznań 2013.
12 Papcio Chmiel: Nie wierzę w życie pozagrobowe, rozmawiał Tomasz Kin, http://zwierciadlo.pl/2012/kultura/

kultura-wywiady/papcio-chmiel-nie-wierze-w-zycie-pozagrobowe [dostęp 2.08.2013].
13 Michał Śledziński, Szkicownik, Wydawnictwo ATY, Warszawa 2012, s. 107.
14 Por. „Produkt” 1999, nr 1, druga strona okładki.
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superbohater wyśmiewający polską rzeczywistość – Człowiek Paroovka Marka Lachowicza. Na 
łamach magazynu znalazło się także miejsce dla krwawego Likwidatora (autorstwa Ryszarda 
Dąbrowskiego), polującego na rodzimych polityków i propagującego radykalne poglądy 
proekologiczne. A żyjących subkulturami odbiorców przyciągały takie serie, jak dresiarskie 
Pokolenia Michała Lasoty czy skejtowski Jeż Jerzy Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka.

Najważniejszą serią ukazującą się na łamach „Produktu” było jednak niewątpliwie Osiedle 
Swoboda, autorstwa redaktora naczelnego. Publikowany od pierwszego numeru cykl opo-
wiadał o grupce przyjaciół żyjących na tytułowym osiedlu – typowym polskim blokowisku, 
inspirowanym bydgoskim osiedlem Szwederowo, na którym wychowywał się Śledziński15. 
Bohaterowie Osiedla Swobody borykali się z przyziemnymi problemami: upijali się na osie-
dlowych ławkach, imprezowali, miewali problemy z rodzicami, główkowali, skąd wziąć pienią-
dze na marihuanę. Ich największym utrapieniem byli lokalni chuligani, którym nie podobały 
się sposób życia i wygląd bohaterów, a największym autorytetem nie była żadna telewizyjna 
gwiazda czy polityk (Śledziński ostentacyjnie pomijał tematykę polityczną), ale okoliczny 
dziwak i mędrzec Ciachciarachciach, utrzymujący, że ma kontakt ze światem paranormalnym.

Wyjątkowość Osiedla Swobody trafnie podsumowali Tomasz Bazylewicz i Przemysław Jan-
kowski, pisząc:

[…] cykl komiksowy Śledzińskiego wywołał szok poznawczy u czytelników, którzy wcze-
śniej nie mieli kontaktu z tego typu treściami. W polskiej twórczości wcześniej unikano 
podobnej problematyki. W przeszłości czytelnik spotykał się z przypudrowanym obrazem 
polskiej rzeczywistości prezentowanym w mających aprobatę władzy opowieściach, takich 
jak Kapitan Żbik, lub bardziej humorystyczną, oferowaną przez komiks pokroju Tytusa, 
Romka i A’Tomka. Jeżeli ktoś starał się wymyślić opowieść rysunkową, najczęściej sięgał 
do sprawdzonych zachodnich modeli kreowania miasta czy bohatera. Dlatego też Osiedle 
Swoboda rehabilitowało polską lokalność, stało się dowodem polskiej specyfiki kulturowej, 
polskiej codzienności. W pewien sposób komiks ten to obecnie dzieło historyczne […]16.

Ciekawym zagadnieniem pozostaje ewentualny autobiografizm Osiedla Swobody. Sam Śle-
dziński dosyć często (i chyba przewrotnie) zaprzeczał, jakoby ukrywał się w postaci Smut-
nego, a wszystkie opowieści były inspirowane jego własnymi doświadczeniami17. Nigdy też 

15 Por. Krzysztof Mirowski, Michał Śledziński – „Śledziu”, http://kultura.com.pl/index.php?s=a_27&d=a [dostęp 
28.09.2015].

16 Tomasz Bazylewicz, Przemysław Jankowski, Osiedle (nie)uniwersalne. Analiza krytyczna komiksu „Osiedle 
Swoboda”, „Zeszyty Komiksowe” 2012, nr 14, s. 55.

17 Michał Śledziński, Osiedle Swoboda nr 1, Wydawnictwo Niezależna Prasa [b.m.w.], 12/2004, s. 2.
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nie zawarł charakterystycznego dla opowieści autobiograficznych paktu autobiograficznego18. 
Jednocześnie jednak przyznawał, że w Smutnym jest coś ze Śledzińskiego, a siebie samego 
kreował na kronikarza osiedlowych przygód. Zgadzał się także, by nazywać jego twórczość 
autobiograficzną:

Wszystkie pomysły czerpałem z osiedlowych opowieści. Nie tylko z Bydgoszczy. Także 
z Olsztyna i Torunia, na imprezach, pod blokami. Trzeba to było zebrać i przerobić na 
modłę bydgoską, skomponować z tego opowieść. My w Bydgoszczy lubimy sobie pogadać.

To autobiografizm. Bardzo cenię sobie konwencję mówienia jednocześnie o sobie i nie 
o sobie. To jest wygodne. Patrzę i zapamiętuję różne rzeczy i sytuacje. Dzięki temu, że 
je odtwarzam, nie muszę się tak skupiać na konstruowaniu fabuły19.

Grając z klasyczną formą autobiografii, Śledziński tworzył coś, co można nazwać kryptoau-
tobiografią – informacje o swojej biografii ukrywał pośród na poły fikcyjnych postaci i wyda-
rzeń. By dostrzec (dość płytko ukryty) autobiografizm Osiedla Swobody, czytelnik powinien 
sięgnąć po źródła zewnętrzne – paratekst, jak to nazywa Gérard Genette. Opisując paratekst, 
francuski badacz wymienia:

[…] tytuł, podtytuł, śródtytuł; przedmowy, posłowia, wstępy, uwagi od wydawcy itd.; 
noty na marginesie, u dołu strony, na końcu; epigrafy; ilustracje; wkładka reklamowa; 
notka na obwolucie lub opasce i wszystkie sygnały dodatkowe, pióra autora lub innych 
osób, tworzące otokę (zmienną) tekstu, niekiedy zaś komentarz oficjalny bądź półofi-
cjalny, którym czytelnik choćby najbardziej purystyczny i najmniej skłaniający się ku 
erudycji zewnętrznej, nie zawsze potrafi posługiwać się z taką łatwością, z jaką chciałby 
to czynić lub utrzymuje, że potrafi20.

W tej wyliczance warto zwrócić uwagę na sformułowanie: „pióra autora lub innych osób”, 
pozwala ono bowiem czytelnikowi otworzyć się na wywiady z autorem, recenzje dobrze 
zorientowanych krytyków i inne źródła pozatekstowe, potwierdzające autobiograficzny cha-
rakter takiego dzieła. Czytane w kontekście tekstów „pióra innych osób”, Osiedle Swoboda 

18 Por. Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. Aleksander Labuda. W: Wariacje na temat pewnego faktu. 
O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Universitas, Kraków 2001, s. 21–57.

19 Michał Śledziński, Szkicownik, s. 112.
20 Gérard Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. Aleksander Milecki. W: Współczesna teoria 

badań literackich za granicą, red. Henryk Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 320.
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staje się opowieścią stricte autobiograficzną, a doszukiwanie się w Smutnym Śledzińskiego 
wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Znaczenie „Produktu” trudno przecenić. To dzięki niemu na polskim rynku zadebiutowało 
całe pokolenie artystów, którzy do dziś nadają ton polskiemu komiksowi. Poza wymienio-
nymi już artystami warto wspomnieć jeszcze Karola Kalinowskiego, autora rozgrywającej 
się w Olsztynie Ligi Obrońców Planety Ziemia czy (stworzonej już po upadku magazynu) 
komiksowej baśni Łauma. W obu utworach Kalinowski ukrył wątki autobiograficzne, które 
łatwo odnaleźć, posiadłszy, choćby z wywiadów prasowych, jakąkolwiek wiedzę na temat 
życia osobistego autora.

Rolę Michała Śledzińskiego i „Produktu” najłatwiej porównać do roli, jaką w amerykań-
skim komiksie odegrał Robert Crumb i jego „Zap! Comix”. Wystąpienie Śledzińskiego nie 
było może tak radykalne, ale biorąc pod uwagę polską specyfikę, wcale nie mniej kontro-
wersyjne. Podobnie jak Robert Crumb, Michał Śledziński odrzucał fikcję, by zainteresować 
się rzeczywistością. „Produkt” zaś, podobnie jak „Zap! Comix”, stał się głosem zbuntowa-
nego pokolenia, które odrzucało stary porządek, krzycząc „Teraz, kurwa, my”21, i rezerwo-
wało sobie jednocześnie prawo do oceniania swoich własnych dokonań z dystansu. Śledziń-
skiego i Crumba charakteryzuje też podobne podejście do kwestii wolności słowa. A manifest 
zamieszczony we wstępniaku do pierwszego numeru „Produktu”, w którym czytamy: „Panuje 
u nas kompletna swoboda wypowiedzi, nasze komiksy łamią schematy, słowo cenzura nic 
nam nie mówi. Dlatego «Produkt» przeznaczony jest wyłącznie dla dojrzałego czytelnika”22 – 
mógłby się ukazać we wstępniaku do pierwszego numeru „Zap! Comix”.

Śledziński nie skończył jednak kariery w 2004 roku wraz z upadkiem swojego magazynu. 
Pozostał aktywnym artystą, którego wciąż interesowała otaczająca rzeczywistość. Z tego 
zainteresowania wzięła się zeszytowa seria Osiedle Swoboda i lekka komedia obyczajowa 
Wartości rodzinne, w której kpiono z polskiej codzienności. Najciekawszym jednak projektem 
rysownika jest wciąż niedokończona trylogia Na szybko spisane, w której artysta raz jeszcze 
sięgnął po konwencję bliską autobiografizmowi, by poudawać, że opowiada o sobie.

Dwa pierwsze tomy Na szybko spisane rozgrywają się kolejno w dekadach 1980–1990 
i 1990–2000. Ich bohaterem jest bezimienny chłopak dorastający pośród charakterystycznych 
dekoracji końca komunizmu i początku III Rzeczpospolitej. To właśnie te dekoracje sprawiają, 
że serię Śledzińskiego tak łatwo odczytywać autobiograficznie. Wszak jego bohater dorasta 
w tych samych okolicznościach co autor. Więcej – w tych samych dekoracjach, co większość 

21 Michał Śledziński, Szkicownik, s. 121.
22 Michał Śledziński, Wstęp, „Produkt” 1999, nr 1, s. 3.
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czytelników sięgających po Na szybko spisane, a będących rówieśnikami Śledzińskiego23. Ta 
wierność historyczna, umiejętność uchwycenia uniwersalnego doświadczenia pokolenio-
wego, sprawiła, iż odbieranie Na szybko spisane jako czystej fikcji jest niemal niemożliwe.

Tym bardziej że (podobnie jak w przypadku Osiedla Swobody) Śledziński znów igrał z odbior-
cami, porozumiewając się z nimi za pomocą wywiadów, w których sugerował dwa sprzeczne 
odczytania swojej trylogii. W wywiadzie dla serwisu belowradars.com artysta powtarzał, że 
nie jest to opowieść autobiograficzna24. Jednocześnie w rozmowie z Robertem Zarębą przy-
znawał, iż odczytanie autobiograficzne wcale nie jest sprzeczne z jego zamiarami25.

* * *

Mówiąc o polskim komiksie autobiograficznym, obok Wilhelma Sasnala i Michała Śledziń-
skiego należy wymienić Agatę „Endo” Nowicką – graficzkę, swego czasu jedną z najbardziej 
wpływowych polskich blogerek, autorkę oryginalnego albumu o własnej ciąży Projekt: Czło-
wiek, plasującego się pomiędzy powieścią graficzną a zbiorem pasków. Jej twórczość jest 
ważna nie tylko ze względów chronologicznych – „Endo” debiutowała w Internecie w 2001 
roku, w momencie gdy Sasnal kończył swoją powieść graficzną, a „Produkt” był u szczytu 
popularności. O wiele ważniejsze wydają się odwaga i oryginalność Nowickiej, która samo-
dzielnie ukonstytuowała w Polsce niezwykle ważny odłam komiksowej twórczości autobio-
graficznej, jakim jest twórczość kobieca. Jak pisze Kinga Kuczyńska: „Nie będzie nadużyciem 
stwierdzenie, że Nowicka jest jedną z prekursorek dla tego nurtu [autobiograficznego – przyp. 
T.P.] w naszym kraju”26.

Trina Robbins, jedna z najważniejszych animatorek komiksu kobiecego w Stanach Zjedno-
czonych, twierdzi, iż forma autobiografii jest dla kobiet czymś naturalnym. „[…] Duża część 
kobiet lubi ten styl wyznania. […] Kobiety mają tendencję do rozprawiania na temat spraw 
osobistych. Są o wiele bardziej otwarte niż mężczyźni”27.

23 Por. Maciej Reputakowski, Spowiedź dziecięcia wieku, http://komiks.polter.pl Na- szybko- spisane-1-1980-
1990-c10968 [dostęp 2.08.2013].

24 Por. Radosław Swółł, Czy autobiografowie marzą o zmyślonych życiach, „Zeszyty Komiksowe” 2012, nr 14, 
s. 79.

25 Robert Zaręba, Wywiad z Michałem Śledzińskim, www.komiks.gildia.pl/wywiady/michal-sledzinski [dostęp 
5.06.2012].

26 Kinga Kuczyńska, Polski komiks kobiecy. Monografia. W: Polski komiks kobiecy, red. taż, Wydawnictwo Timof 
Comics, Warszawa 2012, s. 33.

27 Arie Kaplan, From Krakow to Krypton. Jews and Comic Books, The Jewish Publication Society, Filadelfia 2008, 
s. 139.
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Diagnozie Robbins blisko do poglądów Grzegorza Dziamskiego, który tak pisał o tym 
fenomenie:

Kobiece doświadczenia czy też doświadczenia specyficzne dla kobiecego świata uwa-
żane były w naszej kulturze za sprawy marginalne, drugorzędne, ważne co najwyżej 
jako doświadczenia osobiste jednostki, jako wyraz prywatnej strefy życia człowieka, dla-
tego też prezentacja kobiecych doświadczeń odebrana została jako wprowadzenie do 
sztuki akcentów autobiograficznych, jako autobiografizacja sztuki [wyróż-
nienie – T.P.]. Poza tym sztuka feministyczna odwoływała się do częstej wśród dorastają-
cych dziewcząt i młodych kobiet formy ekspresji – pamiętnika, sekretnego dzienniczka, 
w którym realne, codzienne i banalne zdarzenia z życia autorki splatają się z baśniową 
fikcją, wyimaginowanym obrazem własnego ja, wspomnienia łączą się z marzeniami, 
to, co jest, z tym, co mogłoby być, błahostki rozrastają się do rozmiarów na poły fanta-
stycznych opowiadań, skargi na otoczenie mieszają się z tysiącem drobnych sekretów28.

Taka właśnie jest twórczość Nowickiej. Powstające w prostym programie graficznym Paint-
brush29 prace opowiadają o życiu autorki w jego najbardziej intymnych momentach. Jedno-
cześnie jednak, nawet relacjonując własną ciążę i rozstanie z niedoszłym mężem, Nowicka 
nie odsłania się w pełni, swoje doświadczenia czyni uniwersalnymi, zasłania się banałem, 
humorem i sentymentalizmem. Jej pamiętnik – publikowany wpierw na stronie www.komix.
blog.pl, a następnie w „Wysokich Obcasach” – nie jest być może opisywanym przez Dziam-
skiego „sekretnym dzienniczkiem dorastającego dziewczęcia”, nie jest jednak też szczerym, 
odartym z ozdobników wyznaniem, na jakie zdecydował się chociażby Sasnal.

Sama Nowicka chętnie zresztą podkreśla, że jej komiksy nie odpowiadają rzeczywisto-
ści w skali jeden do jednego. „Ja przeżywam, Endo przedstawia”30 – mówiła w rozmowie 
z Aleksandrą Boćkowską, wyraźnie oddzielając autentyczną siebie od postaci wykreowanej 
na potrzeby komiksu.

Oryginalne prace Nowickiej przebiły się do świadomości czytelników dzięki obecności 
na łamach „Wysokich Obcasów” – kobiecego dodatku do „Gazety Wyborczej”. „Endo” nie 

28 Grzegorz Dziamski, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Wydawnictwo Fun-
dacja Humaniora, Poznań 1995, s. 71–72.

29 Szymon Holcman, [hasło] Nowicka Agata, „Endo”. W: Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, red. Piotr 
Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2006, s. 130.

30 Agata Nowicka, cyt. za: Mam taki luzik bardziej, rozmawiała Aleksandra Boćkowska, http://gospodarka.gazeta.
pl/gospodarka/1,70447,4320302.html [dostęp 16.04.2008].
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ograniczała się jednak do niepowiązanych ze sobą ilustracji i stworzyła cykl opowiadający 
o doświadczeniu ciąży, a następnie wydała go w formie albumu.

Nowicka jest ważna dla polskiego komiksu autobiograficznego także ze względu na wpływ, 
jaki wywarła na inne artystki. Już w 2003 roku, przy okazji wystawy swoich prac, nawoływała 
Polki, by „wyjęły prace z szuflad, pamiętników i notesów”, gdyż „to nieprawda, że nikt nie chce 
oglądać dziewczyńskich komiksów”31. Ważniejsze wydaje się jednak, iż w 2008 roku zasia-
dła w jury organizowanego przez „Wysokie Obcasy” konkursu na komiks autobiograficzny.

* * *

Konkurs ogłoszono w styczniu 2008 roku przy okazji premiery filmowej adaptacji Persepolis32. 
Cztery miesiące wcześniej, w październiku 2007 roku, wydawnictwo Egmont wydało w Pol-
sce komiks Marzi, autorstwa polskiej scenarzystki Marzeny Sowy i francuskiego rysownika 
Sylvaina Savoi. Album Sowy i Savoi to autobiograficzne wyznania na temat życia w komu-
nistycznej Polsce. Odniósł on spory sukces na rynku francuskim (później także na amery-
kańskim, otrzymując nominację do nagrody Eisnera w kategorii „najlepszej pracy opartej na 
faktach”33), został też dostrzeżony przez polską prasę głównego nurtu, w tym przez „Wysokie 
Obcasy”, której dziennikarka przeprowadziła z Sową obszerny wywiad34.

Nagrodę główną w konkursie na komiks autobiograficzny przyznano Arturowi Dziedzi-
cowi, ponadto wyróżniono 21 prac35. Większość z nich została opublikowana na łamach 
gazety, wszystkie zaś miały się ukazać w specjalnej, pokonkursowej antologii. I choć zbiór 
ten nigdy nie został wydrukowany, wydaje się, że konkurs organizowany przez najbardziej 
opiniotwórczą polską gazetę uzmysłowił wielu polskim artystom, jak duży potencjał tkwi 
w tematyce autobiograficznej.

Ujmując rzecz cynicznie i wprost, można powiedzieć, iż komiksy dokumentu osobistego 
stały się swego rodzaju przepustką do popularności. Ich tematyka i swoista egzotyczność przy-
ciągały uwagę mediów. Podobnie jak na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

31 Agata Nowicka, cyt. za: Kinga Kuczyńska, Polski komiks kobiecy…, s. 33.
32 [b.a.], Regulamin konkursu Autobiografia, http://www.komiks.gildia.pl/konkursy/2008/autobiografia [dostęp 

2.08.2013].
33 [b.a.], „Marzi” nominowana do nagrody Einsera!, http://booklips.pl/newsy/marzi-nominowana-do-eisnera/ 

[dostęp 2.08.2013].
34 Dominika Buczak, Komiksowa Sowa, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,4572982.html 

[dostęp 2.08.2013].
35 [b.a.], http://komiksomania.pl/newsy/podsumowanie-konkursu-komiksowego-autobiografia.html [dostęp 

2.08.2013].
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w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dwadzieścia lat później okazało się, że łatwiej zyskać 
rozgłos, rysując o sobie niż tworząc fikcję.

Skąd wziął się tak spektakularny sukces tego nurtu? Przede wszystkim oczywiście stało się 
tak dlatego, że od początku przewodzili mu bezsprzecznie wybitni artyści – w Stanach Zjed-
noczonych: Robert Crumb, Harvey Pekar, Will Eisner, Art Spiegelman; w Europie: David B., 
Marjane Satrapi, Edmond Baudoin, Eddie Campbell; w Japonii: Shinji Nagashima, Yoshiharu 
Tsuge, Kyōko Okazaki, Keiji Nakazawa; a w Polsce: Wilhelm Sasnal, Michał „Śledź” Śledziński 
i Agata Nowicka. Warto jednak zwrócić uwagę, że popularność (i waga) komiksu autobio-
graficznego wynika z jego opozycji wobec stereotypowego obrazu komiksu zakorzenionego 
w kulturze. Nawet dziś (25 lat po nagrodzie Pulitzera dla Mausa, 17 lat od pierwszego numeru 
„Produktu”) zarówno krytycy, jak i czytelnicy często postrzegają komiks przez pryzmat opo-
wieści o superbohaterskich czy japońskich animacji dla dzieci (w Polsce zaś przez pryzmat 
zeszytów o Kapitanie Żbiku, Hansie Klossie czy Tytusie, Romku i A’Tomku).

Nikt mnie jeszcze nie przekonał, że komiks daje głębsze intelektualnie, psychologicz-
nie etc. opisy świata niż powieść, choćby nawet nazywano go dla niepoznaki powieścią 
komiksową. Jeszcze nie! To sztuka uproszczona, świat pop kultury, ważny, zasługujący 
na poważne traktowanie, ale to jeszcze nie jest prawdziwa sztuka ani pod względem 
wizualnym, ani werbalnym36 – 

pisał na łamach „Newsweeka” wpływowy publicysta Leszek Bugajski, ciesząc się, że w 2013 
roku komiks Macieja Sieńczyka nie zdobył Nagrody Nike.

Jawne odrzucenie fikcji i zwrócenie się ku prawdzie autorów komiksów autobiograficznych 
wybija tak ukierunkowanego czytelnika ze schematów, uzmysławiając mu, że komiks może 
być czymś więcej niż „sztuką uproszczoną”.

Ta popularność sprawiła, iż w ostatnich latach w Polsce powstaje coraz więcej komiksów 
dokumentu osobistego. Szczególną rolę odgrywają tu rysujące kobiety. To one są autorkami 
największej liczby najciekawszych prac. W 2012 roku doświadczenie ciąży, śladem „Endo”, 
opisała Olga Wróbel w albumie Ciemna strona księżyca. W tym samym roku Agata Wawry-
niuk opowiedziała w komiksie Rozmówki polsko-angielskie o emigracji zarobkowej – jednym 
z najważniejszych doświadczeń pokolenia wchodzącego w dorosłość po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej.

36 Leszek Bugajski, Nike dla Joanny Bator, czyli ulga, http://opinie.newsweek.pl/nagroda-nike-joanna-bator-
-newsweek-pl,artykuly,272022,1.html [dostęp 3.05.2016].
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Zarówno Ciemna strona księżyca, jak i Rozmówki polsko-angielskie wzbudziły duże zain-
teresowanie mediów i krytyki, przebijając się do świadomości zwykłego czytelnika. Obie 
artystki były zapraszane do programów telewizji śniadaniowej37, a o ich komiksach pisały 
wysokonakładowe gazety – nie tylko skierowane do kobiet.

Ciekawą inicjatywą jest także opracowana przez wydawnictwo Centrala antologia pol-
skiego kobiecego komiksu autobiograficznego. W wydanym w języku angielskim albumie 
Polish female comics. Double portrait znalazły się miniatury nie tylko Wawryniuk i Wróbel, 
ale także wielu ważnych dla komiksu kobiecego feministek (Asia Bordowa, Marta Nieznayu), 
cenionych i utalentowanych artystek (Ewa Juszczuk, Sylwia Restecka), a także blogerek 
(Agnieszka Szczepaniak).

Najciekawszym męskim przedstawicielem nurtu autobiograficznego (poza Michałem 
Śledzińskim) jest Daniel Chmielewski, prywatnie mąż Olgi Wróbel. Jest on autorem wydanego 
w 2008 roku albumu Zostawiając powidok wibrującej czerni, unikatowej w polskim komiksie 
próby eseju połączonego z autobiograficznym wyznaniem. W 2014 roku Chmielewski wydał 
także autobiograficzną powieść graficzną Zapętlenie. Przedstawił w niej rozpad swojego 
studenckiego związku i podjął próbę opowiedzenia czytelnikom o organizowanym przez 
Grzegorza Kowalskiego i Artura Żmijewskiego plenerze, w którym brali udział studenci ASP.

Zapętlenie jest o tyle ciekawe, że częścią historii, którą opowiada Chmielewski, jest ta 
o powstaniu albumu. Stukilkunastostronicowemu komiksowi, który pierwotnie miał być nie-
mal cztery razy obszerniejszy, towarzyszą notatki. Czytelnik poznaje z nich skomplikowane 
losy Zapętlenia i może skonfrontować skończone dzieło z pierwotnymi zamierzeniami autora 
(diametralnie różnymi). Rozdźwięk pomiędzy tym, co zamierzał, a tym, co stworzył, i znie-
chęcenie, w jakie popadał przez kolejne lata pracy nad albumem, są same w sobie ważnym 
motywem Zapętlenia38.

37 Olga Wróbel wystąpiła w programie „Dzień Dobry TVN” 5 października 2012 roku; program można obejrzeć 
na stronie internetowej http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/komiks-o-ciemnych-stronach-macierzyn-
stwa,60737.html [dostęp 2.08.2013].
Agata Wawryniuk wystąpiła w programie „Pytanie na Śniadanie” 9 listopada 2012 roku; program można 
obejrzeć na stronie internetowej http://pytanienasniadanie.tvp.pl/9045788/praca-zagranica-czyli-kariera-
-na-zmywaku [dostęp 2.08.2013].

38 Por. „Nie robię komiksów dla przyjemności czytelnika”. Wywiad z Danielem Chmielewskim, rozmawiał Tomasz 
Pstrągowski, http://popmoderna.pl/nie-robie-komiksow-dla-przyjemnosci-czytelnika-wywiad-z-danielem-
chmielewskim/ [dostęp 27.09.2015].
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Polish autobiographical comics

Summary

The article presents the history of Polish autobiographical comics, from the turn of the millennia 
up to the present day. The author points out that Wilhelm Sasnal and his comic book Daily life in 
Poland in 1999–2001 should be considered the first Polish autobiographical comic book author. 
Then he draws our attention to the major role of Michał “Śledźu” Śledziński and his magazine 
“Produkt”, his work is compared to the role of the American underground creator Robert Crumb 
and his “Zap! Comix”. Next the article tells us more about the work of Agata “Endo” Nowicka 
(as far as autobiography of women’s comics is considered) and a competition for short auto-
biographical comic book organized by Nowicka in “Wysokie Obcasy”, as well as comic books of 
three other authors representing the autobiographical genre: – Agata Wawryniuk, Olga Wrobel 
and Daniel Chmielewski.

Keywords
autobiography, comic book, representation, Sasnal, „Produkt”

Translated by Agnieszka Maguire

PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO:

Tomasz Pstrągowski, Polski komiks autobiograficzny, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015,  
nr 2 (5), s. 33–47.
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Od autora do tłumacza i z powrotem.  
Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a

Streszczenie

Tekst jest próbą ponownego odczytania autobiograficznej książki Rolanda Barthes’a przez 
jej tłumacza. Autor skupia się szczególnie na napięciu między podmiotem a językiem, na 
rozszczepieniu tożsamości oraz na refleksji nad piszącym Ja. Przedstawiony jest także wybór 
translatorskich problemów, jakie napotkał tłumacz w czasie pracy nad książką Roland Barthes.

Słowa kluczowe
Roland Barthes, autobiografia, przekład, podmiot piszący, autor

Po przełożeniu na polski Roland Barthes par Roland Barthes – choć stosowniejsze byłoby 
w tym wypadku użycie słowa, które dzięki Marynie Ochab pojawia się na stronie tytułowej 
Zazi w metrze: „spolszczenie” – napisałem do książki rodzaj posłowia. Nie było ono przesad-
nie obszerne, pozwolę sobie więc zamieścić je tu in extenso:

„Przypis tłumacza”

Niniejsze wydanie książki Barthes’a nie zawiera przypisów tłumacza. Nie usunął ich 
wydawca. To tłumacz ich nie napisał. To być może najdobitniejszy dowód jego bezczelności. 

Od autora do tłumacza i z 
powrotem…

* Kontakt z autorem: swoboda@ug.edu.pl
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Albo lenistwa. Tekst, w którym niemal każde słowo migocze tysiącem znaczeń, skutecznie 
opiera się przenosinom do innego języka. Domaga się wyjaśnień. Jak jednak zdecydo-
wać, które słowo na przypis zasługuje, a które nie? „Widzisz na plaży jednego żuczka”…

Roland Barthes opowiada o słowach i jako taki jest zarazem słownikiem i poematem. 
Jako słownik i poemat, jako poetycki słownik – w przekładzie traci część uroku i część 
znaczeń. Oby jak najmniej.

Podobnie jak wspomniane w owym „posłowiu” przypisy, tekst ten ostatecznie się w książce 
nie znalazł. Tłumacz zniknął dwa razy, prawie bez śladu, właściwie nie zdążywszy się pojawić. 
To swoiste wypełnienie rzekomo bolesnego, niesprawiedliwego translatorskiego przeznacze-
nia – losu polegającego na nieobecności. Losu, który w ostatnich latach, fundując rozmaite 
nagrody dla tłumaczy, różne instytucje próbują trochę rozpaczliwie odwrócić, choć próby 
te są oczywiście, jak to zwykle bywa, tylko medialną powłoką, mającą najpewniej przykryć 
nędzę translatorskiego stanu w neoliberalnej epoce. Zniknięcie to jest też jednak symbolicz-
nym – bo przecież nie realnym − wypełnieniem translatorskiego ideału, polegającego właśnie 
na zniknięciu za oryginalnym słowem, za głosem autora. Ideału trochę już staroświeckiego, 
przez najnowsze teorie przekładu oskarżanego o kolonialne zapędy, o tworzenie złudzenia 
naturalności oraz ukrywanie przekładowej natury powstałego tekstu1.

To podwójne zniknięcie tłumacza jest też symetryczną odpowiedzią na podwójne pojawie-
nie się autora. Roland Barthes par Roland Barthes – czytamy na okładce francuskiego wydania. 
Roland Barthes do kwadratu przeciwstawiony spierwiastkowanemu tłumaczowi. Do kwadratu, 
do sześcianu i dalej. Niniejszy tekst jest próbą odwrócenia tych matematycznych działań. 
Próbą opowieści tłumacza o tłumaczu i tłumaczeniu. Punktem wyjścia musi być jednak autor.

W pewnym sensie zaczęło się od Becketta. Denis Roche, kierujący w wydawnictwie Seuil 
serią „Écrivains de toujours”, wspomina, że kiedy wraz z Paulem Flamandem zaproponował 
Barthes’owi napisanie książki o sobie, ten był trochę przestraszony2. Bał się takiego osobi-
stego wyłomu w serii, w której krytycy komponowali książki o klasykach z ich własnych tek-
stów z komentarzami. Ratunkiem okazała się publikacja Ludovica Janviera o Becketcie, zło-
żona z krótkich akapitów, które zainspirowały Barthes’a do posłużenia się formą fragmentu. 
W notatkach do seminarium na temat autora − pokrywających się w czasie z redakcją książki 

1 Por. Antoine Berman, Przekład jako doświadczenie obcego, przeł. Uta Hrechorowicz. W: Współczesne teorie 
przekładu, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków 2009; oraz Lawrence Venuti, Przekład, wspól-
nota, utopia, przeł. Jolanta Kozak. W: Współczesne teorie przekładu.

2 Roland Barthes, Un discours affectif sur l’image. Entretien avec Denis Roche. W: Roland Barthes, Magazine 
Littéraire, Paris 2013, s. 120.
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o sobie samym – Barthes wspomina o tej niecodziennej genezie publikacji, mówi o „dowcipie” 
czy nawet „mistyfikacji”, ale już na wstępnym etapie problematyzuje to, co okaże się kluczem 
do tej niby-autobiografii w formie niby-słownika. Chodzi o rozszczepienie przemawiającej 
instancji, które dostrzega już w samej idei istniejącej serii wydawniczej: „Autor ma naprawdę 
na ludyczną modłę stać się krytykiem samego siebie (inaczej jednak niż w autokrytyce: to 
nie Ja krytykuje Ja, lecz Ja [przechodzi w] On krytykujące Ja)”3.

Bez tego rozszczepienia pisanie o sobie było dla Barthes’a niewyobrażalne. Wejście na 
dłużej – na poważnie, ale i na niepoważnie – w rolę autobiografa skażone zostało groźbą 
skostnienia, zastygnięcia w pozie, na którą autor Imperium znaków nie mógł już sobie pozwo-
lić, jeśli chciał pozostać wierny postulatom nieskończenie ruchliwej myśli, obecnym już 
w S/Z oraz książce o Sadzie, Fourierze i Loyoli. Stąd w Rolandzie Barcie liczne fragmenty pro-
blematyzujące ową pozę, przenicowujące tembr głosu i spoglądanie wstecz, a nade wszystko 
odgrywające widoczną już na fotografiach akademicką nudę: „Komentować siebie? Ale nuda! 
Jedynym rozwiązaniem było siebie prze-pisać – z daleka, bardzo daleka – z dnia dzisiejszego: 
do książek, tematów, wspomnień, tekstów dodać inną wypowiedź, nie wiedząc, czy mówię 
o swojej przeszłości, czy jednak teraźniejszości”4. Jedynym dyskursywno-kompozycyjnym 
rozwiązaniem okazuje się patchwork, „rapsodyczne okrycie z pozszywanych kwadratów”5.

Ograniczenie tej opowieści o sobie do zabawy głosami i zaimkami, do konstrukcyjnego 
wyzwania stanowiłoby jednak dość jałowy popis retoryczny; oznaczałoby, że Barthes wciąż 
rozgrywa swoją grę ze strukturalizmem, że powtarza gest znany już z wcześniejszych tek-
stów. Tymczasem Roland Barthes tyleż wchodzi w dialog z tamtymi tekstami, co zapowiada 
kolejne – w tym Fragmenty dyskursu miłosnego i Camera lucida6, gdzie gra toczy się już z pew-
nością o coś więcej, a w każdym razie o coś innego niż forma dyskursu. We fragmencie, który 
ostatecznie nie znalazł się w książce, Barthes wyznaje zresztą:

Być może także idea, mglista nadzieja, by dzięki tej pracy się zmienić. Czy nie mogłoby 
to być coś w rodzaju osobistej analizy, na poły freudowskiej, na poły politycznej? Czy 
poprzez tę pokawałkowaną, jak gdyby śnioną z dnia na dzień opowieść nie mógłby on 

3 Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur. Séminaire à l’École pratique des hautes études 1973–1974. Suivi de 
fragments inédits du „Roland Barthes par Roland Barthes”, avant-propos d’Éric Marty, présentation et édi-
tion d’Anne Herschberg Pierrot, Seuil, Paris 2010, s. 90.

4 Roland Barthes, Roland Barthes, przeł. Tomasz Swoboda, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 154.
5 Tamże, s. 154–155.
6 Używam tytułu, jaki proponuje w swoim tłumaczeniu fragmentów tej książki Wojciech Michera w: Antropo-

logia kultury wizualnej: zagadnienia i wybór tekstów, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, 
WUW, Warszawa 2012, s. 230–246.
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dokonać przemieszczenia kilku obsadzeń, a przynajmniej stać się na nie obojętnym? 
Zwalczyć, właśnie poprzez ich wypowiedzenie, kilka ognisk oporu?7

Owszem, ta osobista przemiana musi przyjąć formę dyskursywną, lecz za rozmnożeniem 
zaimków stoi rozszczepienie podmiotu, a nie na odwrót: to nie problematyczna tożsamość 
jest efektem języka, lecz zwielokrotnienie mówiącej instancji wynika ze wstępnego założe-
nia co do formy tego, o kim się opowiada. Coś, co w perspektywie strukturalizmu, ale i post-
strukturalizmu wyglądać może na naiwny realizm czy wręcz hermeneutyczną koncepcję 
podmiotu, jest wstępną, ale bardzo już wyraźną manifestacją tej z gruntu antynowoczesnej 
postawy, przez którą (dzięki której) Antoine Compagnon uzna Rolanda Barthes’a za jed-
nego z najważniejszych antimodernes8. Ja, ty, pan, on, się – chodzi tu nie tylko o umowność 
trybu mówienia o sobie, lecz także, a może przede wszystkim, o ciągłe poszukiwanie najsto-
sowniejszego z nich, o dostrajanie głosu do tematu, o nieustanną zmianę fokalizacji, która 
chroni przed wspomnianym zastygnięciem i skostnieniem. Ale ma również rację Laurent 
Nunez, kiedy stwierdza, że „trzecia osoba nie była u Barthes’a zwykłym enallage: poprzez tę 
formę sam siebie oskarża, gdyż widzi, że wystawiono mu pomnik, a zarazem odstawiono na 
boczny tor, skazano na myślenie o wszystkim – lecz już jako martwego”9.

Książka, mogąca być dziełem najbardziej intymnym, staje się tekstem, w którym dystans 
między opowiadającym a tym, o kim się opowiada, okazuje się momentami niemal bez-
kresny mimo tego, iż spełnione są − aż w nadmiarze, gdyż uwypuklone w tytule – warunki 
paktu autobiograficznego Lejeune’a. W innym nieopublikowanym fragmencie ów paradok-
salny narrator-bohater pisze: „Tę książkę pisze ktoś inny. Nie wiem o sobie więcej niż ów 
inny, może poza tym tylko: mam trochę lepszą pamięć; nie jest to jednak naddatek prawdy; 
to tylko naddatek dyskursu”10. Te rimbaudowskie zdania są dobrym wyjaśnieniem tekstu 
utkanego w dużej mierze z cudzysłowów, znaków dystansu i ironii, ale także niepewności, 
która pobrzmiewa w coraz to nowych próbach autodefinicji, z góry skazanych na porażkę już 
przez samą sytuację wypowiadania, énonciation, opartą na mnożeniu poziomów metatekstu 
i na świadomości tego nawarstwienia, będącego zarazem rozwarstwieniem. Apogeum tego 
ruchu stanowi nie któryś z fragmentów Rolanda Barthes’a, lecz tekst o Rolandzie Barcie w „La 
Quinzaine Littéraire”, w którym Barthes – pisząc, rzecz jasna, w trzeciej osobie – określa 

7 Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur…, s. 278–279.
8 Zob. Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Gallimard, Paris 2005.
9 Laurent Nunez, Vie nouvelle, roman virtuel. W: Roland Barthes, s. 99–100.
10 Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur…, s. 279.
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swoją autobiografię jako „formę odrzucającą sens”11, asymptotycznie zbliżającą się do ide-
ału neutrum, o którym niedługo później będzie mówił w Collège de France12, a sam artykuł 
tytułuje: Barthes do potęgi trzeciej.

To napięcie między podmiotem a językiem, ich wzajemne wynikanie, jest konstytutywne 
dla ruchu myśli, jaki obserwujemy w Barthesowskiej „autobiografii”. „On” „solidaryzuje się 
z każdym tekstem wychodzącym z założenia, że podmiot to tylko efekt języka”13. Do tego 
mówi o czysto klasycznej przecież „sztuce efektu”14, nieobliczonej na żadną „prawdę”, choćby 
miała to być solipsystyczna prawda rozproszonego, nowoczesnego podmiotu. Obraz tego, 
kto mówi i o kim się mówi w Rolandzie Barcie, kształtuje się gdzieś na styku retoryki i egzy-
stencji, a więc w węzłowym punkcie każdej autobiografii, lecz w tym wypadku jest to też 
węzłowy punkt dwóch estetyk i ideologii. Jak pisze Philippe Roger, „zaskakującą nauką, jaka 
płynie z Rolanda Barthes’a, jest strukturalna konieczność zaprzęgnięcia klasycznych środ-
ków w służbę modernistycznej ideologii podmiotu”15. Książka ta jest bowiem także ważnym 
głosem w historii literackiej formy, jaką przyjmuje mówiące Ja.

Kolejne po Le Neutre wykłady i seminaria w Collège de France – i zarazem ostatnie przed 
swoją śmiercią – poświęci Barthes „przygotowaniom do powieści”16. Chodzi o jego własną 
powieść, La Vita Nova, oczywiście nigdy nienapisaną, a mającą – zgodnie z tytułem – stano-
wić nowy początek, otworzyć etap „nowego życia”, skupionego nie na wykładach i artyku-
łach, lecz na ciele, miłości, na życiu samym. Druga część poświęconego tej tematyce cyklu 
wykładów, zatytułowana „Dzieło jako Wola”, zaczyna się w grudniu 1979 roku. Barthes opo-
wiada o pragnieniu pisania, o statusie piszącego Ja, o metodzie pisarskiej i autorskich fan-
tazmatach. W notatkach do wykładu z 19 stycznia 1980 roku znajdujemy wreszcie fragment 
o Vita Nova, poprzedzony refleksją nad „Życiem jako Dziełem”. Traf chciał, że awaria mikro-
fonu w poprzednim tygodniu uniemożliwiła Barthes’owi dokończenie wykładu, w związku 
z czym owego 19 stycznia powraca do poprzedniej tematyki i pomija „Życie jako Dzieło”, 
które nie zostało zatem wygłoszone i istnieje wyłącznie w formie notatek17. A to właśnie 

11 Cyt. za: Marie Gil, Roland Barthes. Au lieu de la vie, Flammarion, Paris 2012, s. 417.
12 Zob. Roland Barthes, Le Neutre: Cours au Collège de France (1977–1978), texte établi, annoté et présenté par 

Thomas Clerc, Seuil, Paris 2002.
13 Roland Barthes, Roland Barthes…, s. 90.
14 Tamże, s. 115.
15 Philippe Roger, Roland Barthes, roman, Grasset, Paris 1990, s. 209.
16 Roland Barthes, La Préparation du roman I et II. Notes de cours et de séminaires au Collège de France (1978–

1979 et 1979–1980), texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger, Seuil, Paris 2003.
17 Informację podaję za Nathalie Léger w: Roland Barthes, La Préparation du roman…, s. 275.
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tam zarysowuje Barthes krótką historię autora w literaturze – historię, wobec której musi 
swój osobisty projekt jakoś usytuować.

Najbardziej interesują Barthes’a „powroty autora” w literaturze francuskiej – literaturze, 
która „oficjalnie” nie ufa mówiącemu Ja18. Najważniejsze etapy tych powrotów wyznaczają 
Montaigne, Chateaubriand i – z pewnymi zastrzeżeniami – Stendhal. Autor powraca z dużą 
intensywnością w badaniach literackich, już w pozytywistycznej historii literatury, ale jest 
to – jak zauważa Barthes – „autor zewnętrzny”, „ani Ego, ani Ja, lecz tylko On: »Pan«, który 
pisywał arcydzieła”19. Nowoczesna teoria literatury wróciła zaś raczej do „elokucyjnego znik-
nięcia poety” u Mallarmégo i usunęła autora z pola swoich rozważań, przy czym Barthes nie 
omieszkuje zaznaczyć, że jednym z momentów tego procesu była jego własna Śmierć autora, 
dowód na kompletny brak zainteresowania dla piszącego Ja.

„Przełom dokonał się w czasie Przyjemności tekstu: upadek teoretycznego Nad-Ja, powrót 
ukochanych tekstów, wydobycie wypartego autora z nieświadomości”20. Przełom, o którym 
pisze Barthes, jest absolutny. Nie ma słowa, które powracałoby w jego późnych wykładach 
częściej niż autor:

a) Paradoks: doszło do tego – pisze dalej w notatkach – że wolę czytać o życiu niektó-
rych pisarzy niż ich dzieła; lepiej znam na przykład Dziennik Kafki niż jego dzieło, lepiej 
Dzienniki Tołstoja niż resztę (zdaje się, że taka postawa jest bardzo „kampowa”).
b) Inna forma paradoksu: wyobrażałem sobie niekiedy perwersyjnego Autora, który 
pisałby dzieła tylko po to, żeby mieć kiedyś prawo napisać swoją autobiografię21.

Refleksja nad piszącym Ja owocuje u Barthes’a szeregiem koncepcji, które po stosownym 
uporządkowaniu można by z pewnością zaliczyć do najważniejszych głosów na ten temat 
w teorii literatury. To choćby zaproponowana na podstawie Dziennika Gide’a typologia autor-
skiej szczerości22 czy też ta dotycząca ról przyjmowanych przez Ja, gdzie wyróżnia Barthes 
takie instancje, jak Persona, Scriptor, Auctor i Scribens23. Najważniejsze jednak, jak sam sytuuje 
się wobec tych wszystkich historii i typologii oraz jak pozycjonuje swoje pisanie. Rzecz jasna, 

18 Na marginesie tych rozważań zauważyć można, że w podobnym duchu Maria Janion pisała o literaturze 
polskiej, dla kontrastu zestawiając ją właśnie z… literaturą francuską. Maria Janion, Bańka mydlana. W: tejże, 
Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001, s. 63–80.

19 Roland Barthes, La Préparation du roman…, s. 275–276.
20 Tamże, s. 276.
21 Tamże, s. 277.
22 Tamże, s. 277–278.
23 Tamże, s. 279–280.
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gra toczy się tutaj o to, co jeszcze nienapisane – o planowaną powieść autobiograficzną. Ale 
w perspektywie „nienapisanego” tym lepiej zrozumieć można znaczenie wcześniejszej o parę 
lat „słownikowej” autobiografii. W notatkach Barthes posługuje się określeniem écriture de 
vie, które po polsku można by niemal dosłownie przetłumaczyć jako słynne „życiopisanie”, 
wytropione przez Henryka Berezę u Edwarda Stachury.

Doświadczenie – Proustowskie dzieło – w tym nowym świetle wprowadza coś różniącego 
się od biografii: życiopisanie, życie pisane (w mocnym, transformacyjnym sensie słowa 
„pisanie”), „bio-grafematykę” (która, tak jak u Prousta, jest też nieuchronnie tanatogra-
fią). Nowa zasada, która umożliwia to nowe pisarstwo = podział, fragmentacja czy nawet 
unicestwienie podmiotu24.

Barthes nawiązuje tu do „biografemów” z książki Sade, Fourier, Loyola, ale też do fragmen-
tacji znanej z Rolanda Barthes’a, gdzie skądinąd pojęcie biografemu także powraca, jako fan-
tazmat przyświecający pokawałkowaniu życia na charakterystyczne dla niego detale, obsesje 
i upodobania. Apoteoza biograficznego podmiotu, z jaką mamy tu do czynienia, opiera się 
właśnie na możliwości wyodrębnienia jego drobin – biografemów – z totalistycznej wizji 
życia w trzeciej osobie, przeciwstawionego rozproszonemu „życiopisaniu”.

Taka koncepcja écriture, w której od piszącego wymaga się umiejętności poruszania się po 
ruchliwym, niestabilnym świecie nieoczywistych znaków egzystencji, wydaje się lepiej niż ta 
tradycyjna odpowiadać Barthesowskiej inteligencji, którą tak charakteryzuje w niedawnym 
wspomnieniu Chantal Thomas:

W każdej chwili może ją poruszyć i zmącić coś, co jej zagraża i ją dyskwalifikuje, coś, o co 
się potyka i co ją przeszywa. W swoim pragnieniu jasności pozostaje przywiązana do 
milczącego, cielesnego życia. Ta sprzeczność czy też rozbieżność jej przeszkadza, ale też 
ją podsyca. Dlatego też Barthesowska inteligencja sytuuje się między dwiema skrajno-
ściami – czy też niejasnościami: ślepym nakazem instynktu i przytłaczającą erudycją25.

Tym bardziej może dziwić, że w książce o sobie samym ta Barthesowska inteligencja zdecy-
dowała się na alfabetyczny – czy też prawie alfabetyczny – porządek haseł. W pierwszej chwili 
może to wyglądać na quasi-efektowne przecięcie węzła gordyjskiego, na próbę poradzenia 
sobie z kompozycją za pomocą „nieumotywowanego porządku”: „Alfabet jest euforyczny: 

24 Tamże, s. 278–279.
25 Chantal Thomas, Pour Roland Barthes, Seuil, Paris 2015, s. 122.
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koniec z troską o »plan«, z podniosłym »rozwinięciem«, z zawikłaną logiką, z dysertacjami!”26. 
Te słowa to oczywiście tylko maska, za którą kryje się porządek innego rzędu. Co bowiem 
decyduje o wyodrębnieniu tego, a nie innego słowa, i uczynieniu z niego słownikowego 
hasła? Logika wyboru jest w tym wypadku „zawikłana inaczej”, a troska o plan – schowana 
za pseudoprzypadkiem. Pozostaje bez wątpienia aspekt euforyczny alfabetycznego porządku, 
zawrót głowy i upojenie charakterystyczne dla „milczącego, cielesnego życia”: „Słownik: 
emblematyczny obiekt mowy, pozbawiona wyłącznika karuzela signifiant”27.

Ten alfabetyczny porządek był jednym z pierwszych problemów podczas przygotowywania 
polskiej wersji Rolanda Barthes’a. Bardziej problemem wydawcy niż tłumacza, dla którego 
kompozycja jakiegokolwiek tekstu ma zawsze znaczenie drugorzędne. W tym wypadku moż-
liwości były dwie: zignorować porządek alfabetyczny i powtórzyć oryginalny układ tekstu 
albo – tak jak to się stało w polskim wydaniu Przyjemności tekstu28 – przegrupować całe par-
tie tekstu w taki sposób, aby przestrzegały nowego, polskiego porządku alfabetycznego. To 
drugie rozwiązanie dość radykalnie narusza jednak integralność dzieła: o jego niedogodno-
ściach miałem okazję kilkakrotnie się przekonać, szukając w polskim przekładzie Przyjem-
ności cytatu znanego z wersji francuskiej – znalezienie pożądanego fragmentu jest na dobrą 
sprawę zadaniem niewykonalnym. Wraz z wydawcą zdecydowaliśmy się więc na zachowanie 
oryginalnego porządku, dodając tylko w nawiasach francuskie tytuły fragmentów, aby dać 
wyobrażenie o słownikowym charakterze książki.

Inną kwestią edytorską, ale wpływającą już bezpośrednio na pracę tłumacza, była trans-
krypcja tekstów zawartych na ilustracjach − nie pod ilustracjami, lecz właśnie na nich: 
wszelkiego rodzaju listów, notatek, a nawet szkolnych wypracowań z uwagami nauczycieli. 
Nie wszystko, oczywiście, dało się odczytać; części słów trzeba się było domyślić; niektóre 
układały się w jakiś sens wyłącznie dzięki silnej dobrej woli. Dobre samopoczucie ratowała 
tylko świadomość, że anglojęzyczne wydanie książki – do którego w chwilach translatorskiej 
rozpaczy zaglądałem – takich transkrypcji nie zawiera oraz że praca ta czyni w jakimś stop-
niu zadość archiwistycznym upodobaniom Barthes’a, widocznym już tutaj, a w pełni roz-
kwitającym w jego ostatniej książce, Camera lucida, i w projekcie seminarium, którego nie 
zdążył już przeprowadzić, poświęconego fotografiom pierwowzorów Proustowskich postaci29.

Prawdziwym wyzwaniem było jednak po prostu tłumaczenie Barthes’a, tego Barthe-
s’a „do kwadratu”, którego dyskursywne zabiegi powtarzają w gruncie rzeczy poetyckie 

26 Roland Barthes, Roland Barthes…, s. 159–160.
27 Roland Barthes, Le Lexique de l’auteur…, s. 104.
28 Roland Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. Ariadna Lewańska, KR, Warszawa 1997.
29 Zob. Roland Barthes, La Préparation du roman…, s. 385–457.
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chwyty polisemii i każą podchodzić do słowa nie jako zwykłego signifiant, lecz jako rzeczy 
nabrzmiałej znaczeniami i ich historią. Nic nie oddaje tej semantycznej gęstości lepiej niż 
fragment o „Amfibologiach”:

Słowo intelligence może oznaczać zdolność rozumowania lub zmowę (être d’intelligence 
avec…); na ogół kontekst zmusza do wybrania jednego ze znaczeń i odrzucenia drugiego. 
Tymczasem kiedy R.B. napotyka jedno z takich dwoistych słów, zachowuje oba znacze-
nia, zupełnie jakby jedno puszczało oko do drugiego, a sens słowa mieścił się w tym 
mrugnięciu, które sprawia, że to samo słowo w tym samym zdaniu znaczy w tym samym 
czasie dwie różne rzeczy i że semantycznie rozkoszujemy się jednym dzięki drugiemu30.

Dalej zamieszcza Barthes listę trzydziestu dwóch przykładowych amfibologii, dla których 
jedynym rozwiązaniem w tłumaczeniu było – podobnie jak w wypadku intelligence – pozo-
stawienie „dwoistego słowa” w oryginale, a przełożenie tylko jego „sensów”, jak na przy-
kład: „Comprendre (zawierać i pojmować)”31. Cały ten wywód, niezwykle istotny dla zrozu-
mienia Barthesowskiej écriture, nie odwołuje się, rzecz jasna, do niczego innego, jak tylko 
do wybranego przez autora – na chybił trafił, oczywiście… − przykładu, czyli „inteligencji”, 
której wymaga się od czytelnika, a tym samym, niestety, od tłumacza. Tyle że różnica mię-
dzy czytelnikiem a tłumaczem polega na tym, że jedynie z tym pierwszym autor pozostaje 
„w zmowie” – na drugiego natomiast nieustannie zastawia pułapki.

Wcale nie najłatwiejszą do ominięcia były choćby „Etymologie”:

Jego dyskurs pełen jest słów, które obdziera, by tak rzec, aż do samego rdzenia. W ety-
mologii podoba mu się jednak nie prawda czy też źródło słowa, lecz raczej powstający 
dzięki niej efekt nałożenia: słowo czytane jest jak palimpsest: wydaje mi się wtedy, że 
myśli leżą bezpośrednio na języku – co oznacza po prostu: pisanie (mówię tu o praktyce, 
nie o wartości)32.

Do amfibologicznej wieloznaczności dochodzi więc etymologiczna palimpsestowość. Pro-
blematyczna nie tylko dlatego, że nieprzetłumaczalna, ale również niemożliwa do pozosta-
wienia w oryginale. Cóż bowiem powiedziałoby polskiemu czytelnikowi takie zdanie: „Kiedy 

30 Roland Barthes, Roland Barthes…, s. 83.
31 Tamże.
32 Tamże, s. 96.
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pisze déception, oznacza to déprise”33? Jedynym rozwiązaniem było odtworzenie mechani-
zmu tworzenia tych etymologicznych palimpsestów, sięgnięcie po słowniki i znalezienie 
przykładów, które mogłyby ten mechanizm zilustrować. Dlatego też w przekładzie pojawiają 
się głównie słowa łacińskiego pochodzenia, w których użyciu zatarło się ich etymologiczne 
znaczenie, takie jak „percepcja”, „turbulencja” czy „obligacja”, ale także słowiańskie „miły”. 
Świadomość tych rządzących myślą Barthes’a mechanizmów sprawia, że jego słownikową 
autobiografię czyta się – i tłumaczy – na modłę paranoiczną, w każdym zdaniu, w każdym 
słowie doszukując się amfibologii i palimpsestu.

Ale i taka wytężona uwaga często nie pomaga. Czasem trzeba było poprosić o pomoc kogoś 
mądrzejszego − choćby przy szukaniu polskiego odpowiednika dziecięcej jeu de barres, która 
to zabawa, jak po przyjacielsku poinformował wybitny matematyk i tłumacz Ryszard Engel-
king, nosiła nazwę „kaptywus”34. Czasem trzeba było zdać się na wyczucie, jak przy słowie 
imaginaire, które raz dotyczy wyobraźni, raz fikcji, kiedy indziej okazuje się precyzyjnym ter-
minem psychoanalizy Lacanowskiej, a i nawet wtedy nie wiadomo, jak to tłumaczyć („porzą-
dek wyobrażenia” wciąż wydaje mi się nieudanym i niezgrabnym przybliżeniem). Czasem 
dało się „pójść na łatwiznę”, licząc na podstawową znajomość łaciny u czytelnika: stąd gra 
słów w tytule jednego z fragmentów, Comparaison est raison, zyskała po prostu formę Com-
paratio est ratio35.

Niektóre translatorskie decyzje i wybory są w oczywisty sposób niesatysfakcjonujące: choć 
do dziś nie udało mi się znaleźć lepszych rozwiązań, jestem pewien, że istnieją. Co zrobić 
na przykład z La Papillonne, która w mojej „Motylkowatości” mniej może gubi lekkość tego, 
który co chwilę szuka okazji do przerwania nużącej pracy, a bardziej drażni nachalnym neo-
logizmem36? W oryginale fragment ten kończy się słowami je drague, które muszą oznaczać 
„podrywam” (w sensie erotycznym), ale przecież nie w tym kontekście! Stąd moje „krążę” – 
chyba mimo wszystko mocno nieadekwatne.

A co zrobić ze słowem redan, które jest terminem architektonicznym (odsadzka, występ, 
uskok, dwuramnik, ale także po prostu redan), lecz tutaj użyte jest (dwa razy) na określenie 
kompozycyjnego zabiegu, pewnej formy tekstu – moim zdaniem najbardziej zbliżonej do 
czegoś, co można nazwać wypustką? Nawet tłumacząc Le Corbusiera, przełożyłem je po pro-
stu (?) jako „redan” dopiero w finalnej wersji tekstu, tuż przed oddaniem do druku, wcześniej 

33 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, Paris 1995, s. 82.
34 Tamże, s. 60.
35 Tamże, s. 68.
36 Tamże, s. 82.
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uciekając od tego banalnego rozwiązania za pomocą „ząbkowanych parceli” (bo o „parcele 
z redanami” w istocie chodzi).

Jak poradzić sobie z osobliwą stylistyką „Listu Jilalego”, rozpiętą między kwiecistą reto-
ryką a granicami poprawności kogoś, dla kogo francuski nie jest językiem ojczystym (czy też 
„macierzystym”, jak mawiają Francuzi, czego Barthes nie omieszkał oczywiście wyzyskać dla 
swoich sensotwórczych celów)37?

Na wszystkie te pytania nie mam dziś gotowej odpowiedzi. Tak samo jak nie miałem jej na 
przyjacielskie uwagi Krzysztofa Kłosińskiego, który podczas debaty o Barcie w gościnnych 
progach Instytutu Mikołowskiego zwrócił mi uwagę, że przeoczyłem kilka terminów o struk-
turalistycznej proweniencji, robiąc z nich po polsku „zwyczajne”, nienacechowane słowa.

Być może dziś tłumaczyłbym tę książkę zupełnie inaczej. Dziś, czyli po kolejnych lektu-
rach, z których każda zmienia percepcję języka, a mam wrażenie, że to właśnie podejście do 
języka jako takiego jest absolutnie zasadnicze w czytaniu, a więc i w tłumaczeniu Rolanda 
Barthes’a, a zwłaszcza Rolanda Barthes’a. Z lektur tych szczególnie ważna była – w momen-
cie, w którym piszę te słowa, jeszcze nieobroniona – rozprawa doktorska Barbary Brzezickiej 
poświęcona tłumaczeniu Jacques’a Derridy: rozprawa z wielkim wyczuciem popartym wielką 
erudycją zalecająca tłumaczenie „derridopodobnych” tekstów − do których w pewnym stop-
niu, z uwagi na językową wrażliwość i problematyzowanie samego języka, zaliczyć można 
także Rolanda Barthes’a – metodą Bermana i Venutiego, czyli „przekładu wyobcowującego”, 
a więc dokładnie odwrotną do tej, którą przyjąłem w omawianym przekładzie, starając się 
Barthes’a maksymalnie „spolszczyć”, „uczytelnić” kosztem amfibologicznego i palimpse-
stowego napięcia.

Może tylko jedna rzecz naprawdę się udała. Przemycenie osobistej sygnatury już na pierw-
szej stronie tekstu głównego. Tam, gdzie francuskie hasło L’aise pojawia się w polskim prze-
kładzie jako „Swoboda”. Tłumacz tak zupełnie nie zniknął.

37 Tamże, s. 123.
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From the author to the translator, and back again. Remarks on 
the Polish translation of “Roland Barthes”

Summary

The text is an attempt to re-read Roland Barthes’ autobiographical book by its translator. The 
author is particularly focused on the tension between the subject and the language, on the identity 
split and on the reflection on the writing “I”. He also presents a choice of translation problems 
encountered while working on Roland Barthes.
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Streszczenie

Tytuł szkicu nawiązuje do sformułowanej przez Marka Beylina oceny roli Niki Saint Phalle 
w Paryżu lat sześćdziesiątych, uprawiającej feministyczną „sztukę gniewu”. Omówione zostały 
książki biograficzne: Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej Alexandry Popoff, Ferwor. 
Życie Aliny Szapocznikow Marka Beylina i Kobro. Skok w przestrzeń Małgorzaty Czyńskiej.
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biografia, krytyka feministyczna, sztuka, „niewidzialne asystentki”, kanon

Tytuł tego szkicu nawiązuje do sformułowanej przez Marka Beylina oceny roli Niki Saint 
Phalle w Paryżu lat sześćdziesiątych XX wieku, uprawiającej feministyczną „sztukę gnie-
wu”1. Urodzona w 1930 roku, Phalle zaznała w dzieciństwie i młodości przemocy: została 
zgwałcona przez ojca, była leczona psychiatrycznie zgodnie z barbarzyńskimi standardami 
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1 Marek Beylin, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Współczesnej 

w Warszawie, Kraków–Warszawa 2015, s. 181.
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lat czterdziestych2. Etapy jej życia ułożyły się w ten rodzaj kobiecej biografii, którą chętnie 
poddają analizie teksty feministyczne: od zranienia, prób złamania w rodzinie i szkole, przez 
nieudane związki, macierzyństwo, do uprawiania sztuki z podtekstem autoterapeutycznym3. 
Akty performatywne – bo zapewne tak dziś nazwalibyśmy prowokacyjne spektakle, podczas 
których Phalle konfrontowała widzów ze swoimi osobistymi obsesjami – uważała za rodzaj 
egzorcyzmów. Mimo oryginalności, eksperymentów z formą, odwagi, stawiania w dziełach 
celnych pytań, także tych o granice płci, o kulturowe konstrukcje kobiecości i męskości – 
znana była przede wszystkim jako partnerka Jeana Tinguely’ego. Tworzyła z nim życiowy 
i artystyczny tandem, za oczywistą więc uznawano w tym układzie przewagę mężczyzny. 
Zauważenie tej prawidłowości – zasady przyznawania pierwszeństwa dokonaniom mężczy-
zny kosztem zdegradowanego, niedostrzeżonego dorobku kobiety – jest jednym z „małych 
kroków” historii sztuki i biografistyki poświęconej pisarkom, malarkom, rzeźbiarkom, archi-
tektom, redaktorkom, diarystkom, a także choćby żonom osób publicznych, polityków, obda-
rzonym niewykorzystanymi talentami. Zmiany w podejściu do dorobku przeszłości zaczęły 
się od feministycznej historii literatury i sztuki, od dawna zadających pytania o kobiety 
pierwszego i drugiego planu, o konstrukcję kanonu, w którym nie znajdowano miejsca dla 
pisarek i innych ważnych postaci lub widziało je w kontekście ich roli przy mężczyznach4.

Rosnące zainteresowanie życiem artystek warto rozważyć jako część zjawiska nazywanego 
przez Annę Nasiłowską „zwrotem biograficznym”5. Nasiłowska zwraca uwagę na nieśmiały 
powrót literaturoznawstwa do czytania w porządku życia twórców, zaniedbanego przez dzie-
sięciolecia na rzecz idei innych, traktowanych jako bardziej naukowe metodologii. Fakty 
nieliterackie badacze wprowadzali chyłkiem, zajmując się „tekstem”, „strukturą”, „niewy-
rażalnym”, zwykle stosowali poetykę suchego, pomocniczego kalendarium lub genetyzm: 
fakt z życia miał bezpośredni związek z faktem pisarskim. Nasiłowska zauważa, że zwrot 
w krytyce akademickiej jest tymczasem nieśmiały, nie nadąża za potrzebami czytelniczymi 
i wobec tego – dopowiedzmy – izoluje humanistykę od potencjalnego zainteresowania, 

2 Do omawianych tu przykładów można dołączyć książkę Angeliki Kuźniak Stryjeńska. Diabli nadali (Wydaw-
nictwo Czarne, Wołowiec 2015). Stryjeńska była dwukrotnie hospitalizowana w zakładzie psychiatrycznym 
z inicjatywy męża. Za drugim razem w grę wchodziła kwestia opieki nad dziećmi po rozwodzie.

3 Przykładem akademickiej analizy związku traumy z twórczością, ważną jako kontekst tezy Marka Beylina 
odniesionej do Phalle (u Komornickiej i Phalle tematem była także niedookreśloność płci), jest monografia 
Brygidy Helbig Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej (Universitas, Kraków 2010).

4 Syntetyczne ujęcie przedmiotu feministycznej historii sztuki zawiera hasło: Izabela Kowalczyk, Femini-
styczna historia sztuki. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014, 
s. 134–137.

5 Anna Nasiłowska, Zwrot biograficzny, http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biogra-
ficzny.html.
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którego natężenie możemy zaobserwować na przykładzie tłumaczonych z języka angiel-
skiego monografii pisarek i pisarzy, wchodzących do pozaakademickiego obiegu. Zwrot do 
życia był nieunikniony w momencie, gdy znaczenia nabrały takie kategorie, jak „pamięć”, 
„doświadczenie”, „empatia”. Nadal można je umieszczać w polu abstrakcji i przypisywać 
nieskonkretyzowanemu podmiotowi, jednak zaciekawienie porządkiem biografii jest jedną 
z ważniejszych cech kultury XXI wieku. W nauce, krytyce, literaturze, filmie, także w gale-
riach – dominuje porządek biografii. Z pewnością można mówić o bliższym związku krytyki 
feministycznej i biografizmu. Na ten temat pisała Agnieszka Gajewska w tekście Zwrot bio-
graficzny krytyki feministycznej:

Pisarstwo feministyczne koncentruje się wokół biografii, niezależnie od usytuowania 
na politycznej i metodologicznej mapie, a pisane przez feministki książki biograficzne 
oraz monografie są nieodłączną częścią historii kobiet i stanowią fundament kobiecej 
genealogii. Dzięki myśli feministycznej w obrębie pisarstwa biograficznego przedefinio-
wano relacje między sferą prywatną i publiczną oraz wypracowane krytyczne podejście 
do historiografii6.

Od czasu opublikowania tego szkicu powstało wiele monografii naukowych i takich, które 
bliższe byłyby formule proponowanej przez Nasiłowską, zdaniem której biografia na rynku 
anglosaskim uważana jest za osobny gatunek pisarstwa, co nie dyskwalifikuje jej naukowości.

Da się zauważyć także i to, że biografistyka ostatnich lat korzysta w sposób „miękki” (przez 
co rozumiem swobodne wykorzystywanie idei i metod) z ustaleń teorii feministycznych, 
próbując pokazać sploty życia i tworzenia, często w sposób, który wykracza poza postulat 
przywrócenia miejsca zapomnianym twórczyniom. Analiza podwójnej roli partnerki-artystki 
jest bowiem zwykle także diagnozą społeczną i wypowiedzią na temat reguł konstruujących 
wiedzę o przeszłości – co podkreślała Gajewska, uwzględniająca książki Agaty Araszkiewicz, 
Grażyny Borkowskiej, Izabeli Filipiak, Ewy Kraskowskiej, Anny Nasiłowskiej, Hanny Serkow-
skiej, Aleksandry Sawickiej i Grażyny Kubicy. Lawinowe przenikanie ginokrytycznych założeń 
do biografii niekoniecznie pisanych przez feministki wydaje się bardzo ważnym zjawiskiem, 
któremu chcę poświęcić nieco uwagi. Niewątpliwie mamy do czynienia z trwającą od kilku 
dekad modą na autentyk, kolejną falą zainteresowania literaturą non-fiction i rozpoznaniem 
wyczulenia czytelniczek na bliską im problematykę tożsamościową. Dlaczego zyskują na 

6 Agnieszka Gajewska, Zwrot biograficzny krytyki feministycznej. W: 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, 
ideologie, metodologie, red. Inga Iwasiów, Arleta Galant, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2008, s. 97.
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tym artystki? Pobudki pisania naukowych monografii i książek popularnych o kobietach są 
związane z przynależnością bohaterek do oświetlanych zainteresowaniem obrzeży kanonu 
oraz z pojawieniem się nowych kategorii, narzędzi badawczych i pojęciowych, pomagają-
cych „opowiadać od nowa”.

Przykładem może być postać Marii Komornickiej. Na początku lat siedemdziesiątych 
życiem i twórczością tej przedstawicielki wczesnego ekspresjonizmu interesowali się litera-
turoznawcy7 widzący w niej symbolicznego młodopolskiego artystę – płeć niekoniecznie była 
poddawana refleksji. Odrzuconą kobiecość Marii, jej dramatyczny, ingerujący w ciało wybór 
(do dziś istnieje spór dotyczący usunięcia zębów, domniemanego sposobu na zmianę rysów 
twarzy), uważano za skrajny przejaw wcielenia poezji, poświęcenia dla sztuki. Dopiero w XXI 
wieku powstały monografie zwracające uwagę na różne aspekty przemiany Marii w Piotra, 
w tym dysertacje opublikowane przez pisarki Izabelę Filipiak8 i Brygidę Helbig9. Obie książki 
akademickie wywołały dyskusje i publikacje w popularnych mediach. Trzy monografie, o któ-
rych będzie mowa – Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej Alexandry Popoff, Ferwor. 
Życie Aliny Szapocznikow Marka Beylina i Kobro. Skok w przestrzeń Małgorzaty Czyńskiej10 – 
powstały poza obiegiem akademickim. Cele, jakie ujawnili w przedmowach i narracyjnych 
glosach autorki i autor, są zróżnicowane; każda praca należy do odrębnej odmiany biografi-
styki. Mimo różnic poetyki i adresu czytelniczego mają cechy wspólne, najbardziej mnie tu 
interesujące. Najważniejszą z nich jest wchłonięcie dyskursu feministycznego – od poziomu 
inspiracji do metody interpretacji pojedynczych dzieł. Odnotować warto dane wydawnictw, 
w których te książki wyszły: książkę Popoff opublikowało Wydawnictwo Świat Książki, a więc 
oficyna nastawiona na masowego czytelnika; Beylina – Muzeum Sztuki Współczesnej we 
współpracy z niszowym Wydawnictwem Karakter, co łączy się z realizacją misji związanej 
z kulturą narodową i jej popularyzacją; a książkę Czyńskiej – Wydawnictwo Czarne, mające 
największy dorobek w publikowaniu literatury faktu.

Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej Aliny Popoff mogą być przykładem popular-
nej monografii, pisanej w optyce podwójnej. Autorka, córka pisarza Grigorija Bakłanowa, 

7 Teza ta oczywiście wymagałaby zniuansowania: w roku 1973 powstał dramat Tadeusza Różewicza Białe 
małżeństwo, nawiązujący do postaci Marii Komornickiej przed falą zainteresowania seminariami gdańskimi 
Marii Janion, podczas których omawiano kategorie pozwalające opisać przemianę Komornicka – Włast.

8 Pisarka ta jest także autorką dramatu o życiu i twórczości Komornickiej: Izabela Filipiak, Księga Em, Dom 
Wydawniczy tCHu, Warszawa 2005.

9 Izabela Filipiak, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007; Bry-
gida Helbig, Strącona bogini…

10 Małgorzata Czyńska, Kobro. Skok w przestrzeń, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.
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w Prologu odsłania autobiograficzne pobudki podjęcia tematu: od wczesnego dzieciństwa 
uważała tandem swego ojca i matki, pisarza i jego „asystentki”, za naturalny. Przywołuje 
ważny fakt:

Jesienią 1941 roku moja matka zobaczyła więźniów gułagu na dworcu kolejowym i nigdy 
tego widoku nie zapomniała: ludzi w więziennych strojach zmuszono do klęczenia na 
zaśnieżonym peronie, podczas gdy strażnicy liczyli ich jak bydło. To była opowieść mamy 
wykorzystana przez ojca w powieści Lipiec 1941 roku, jednym z pierwszych antystalinow-
skich utworów opublikowanych w Związku Radzieckim. Scena dworcowa stała się kością 
niezgody pomiędzy rodzicami: matka twierdziła, że należy do niej, ojciec utrzymywał, 
że korzystał z innych źródeł11.

W tym fragmencie postawione zostaje pytanie o autorstwo i o podmiotowość. Popoff suge-
ruje, iż poddanie życia idei służebnego partnerstwa z geniuszami nie jest oczywiste, a opo-
wieść sama w sobie ma „właścicielkę”. Małżeństwo nie stanowi aktu oddania prawa własności 
do narracji. Idąc dalej, można rzec: tak jak domowe dialogi inspirują pisarza, praca domowa 
umożliwia jego żonie akt twórczy. Aleksandra Popoff, pisarka biografka i akademicka kry-
tyczka literatury, tworzy w konwencji popularnej, wyprowadza więc odpowiedzi na pytania 
o granice tych inspiracji na grunt konkretu fabularnego i pokazuje, które wątki w twórczości 
Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Osipa Mandelsztama, Władimira Nabokova, Alek-
sandra Sołżenicyna i Michaiła Bułhakowa nawiązywały do wydarzeń z życia małżonków czy 
były inspirowane pomysłami partnerek. Przede wszystkim jednak opisuje codzienne życie 
swoich bohaterów, wypełnione trudnościami, pasją pisarską i żmudnymi zabiegami tech-
nicznymi – od zbierania materiałów, przez przepisywanie, poprawianie, starania o publikację, 
a po śmierci pisarzy do troski o spuściznę.

Każdy z opisanych autorów-mężów miał kłopoty z państwem rosyjskim, a potem radziec-
kim, nasilające się w przypadku ofiar terroru stalinowskiego. Kłopoty te przenosiły się na 
partnerki. Historia Tołstoja czy Dostojewskiego to jednak inna historia niż Mandelsztama 
czy Sołżenicyna. Nabokov na emigracji cierpiał z innych powodów niż Bułhakow, którego 
nie wypuszczano z kraju, uniemożliwiając mu jednocześnie publikację powieści i wystawia-
nie sztuk. W zmiennych losach pisarzy jest rys wspólny: każdy z nich rozwijał swój talent 
w opozycji do tyranów.

11 Alexandra Popoff, Żony. W cieniu mistrzów literatury rosyjskiej, przeł. Alina Siewior-Kuś, Wydawnictwo Świat 
Książki, Warszawa 2015, s. 7–8.
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Wieki XIX i XX, rozkwitające wielkimi tekstami, były epokami bezwzględnych cenzorów 
i policji. Były też, stwierdza monografistka, epokami „wielkich żon”, wypełniających powin-
ność dozgonnie wiernych towarzyszek, pierwszych czytelniczek i sekretarek. W krytyce 
feministycznej istnieje kategoria opisująca taką sytuację. O kobietach w cieniu ojców, braci, 
mężów, kochanków, profesorów mówi się jako o „niewidzialnych asystentkach”. W historii 
jest ich wiele: ktoś miesza farby malarzom, ktoś ostrzy ołówki matematykom, jeszcze ktoś 
inny robi research w archiwum czy redaguje teksty. Dodajmy do tego stwarzanie warunków, 
krzątanie się wokół życia, a zrozumiemy, skąd w przeszłości było tylu wybitnych mężczyzn, 
a tak mało widocznych kobiet. Nie jest więc do końca prawdziwa teza, którą stawia Popoff, 
iż „asystentura” stanowi cechę szczególną kultury rosyjskiej. Przykładowo, niemałą rolę 
w pracy naukowej czy eseistycznej wybitnego filozofa Leszka Kołakowskiego odgrywała jego 
żona Tamara, pochodząca ze Związku Radzieckiego12.

Genderowe podobieństwa kultury rosyjskiej i polskiej możemy odnaleźć w książce Rado-
sława Romaniuka One13. Opisuje w niej Nadieżdę Mandelsztam, Annę Iwaszkiewiczową, Zofię 
Tołstojową i Marię Kasprowiczową. W kulturze polskiej nie brakuje przykładów symbiotycz-
nych relacji w parach artystycznych, przy czym podstawowy model jest właśnie taki: skupienie 
na pisarzu, częsta rezygnacja z własnych ambicji, rozwijanie ich po śmierci współmałżonka 
i wreszcie rola kustoszki spuścizny. Opublikowanie narracji o żonach w wydawnictwie Twój 
Styl trzeba potraktować jako symptom przeorientowania rynku czytelniczego na kobiety, 
które chcą czytać o innych kobietach i to nie tylko o ich rodzinnych spełnieniach. W wywo-
dzie Romaniuka nie było jednak tak wyraźnych wpływów teorii feministycznych, jak te, które 
odnaleźć można u Popoff, Beylina i Czyńskiej, których prace otrzymujemy dziesięć lat później.

Alexandra Popoff, wykładowczyni kanadyjskich uczelni14, z pewnością zna teorie kobiecej 
niewidzialności, jednak w jej opowieści, sądzę, górę bierze przekonanie, że literatura sama 
w sobie, zwłaszcza ta wielka, warta jest każdego poświęcenia, a motywacją, czy też profitem 
kobiet bywa niezmiennie wielka miłość i obietnica przejścia do historii. W opowieści o trud-
nych relacjach stykają się więc dwa schematy narracyjne, osadzone w przekonaniu o wyjątko-
wej roli literatury i romantycznych posłannictw: dla tekstu i uczucia warto poświęcić wszystko.

Towarzyszki geniuszy same są osobami nieprzeciętnymi. Utalentowane, często w trak-
cie małżeństwa zawieszają twórczość własną. Poddają się wymaganiom egocentrycznych 

12 Tamara Kołakowska znana jest z cennego artykułu Psychiatria sowiecka i dysydenci, opublikowanego na 
łamach londyńskiego kwartalnika politologicznego „Aneks” (1978, nr 19, s. 152–172).

13 Radosław Romaniuk, One, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005.
14 Opisywany tu tom stanowi jedną z kilku książek biograficznych Alexandry Popoff opartych na badaniach 

źródłowych. Por. http://russianliteratureandbiography.com/.
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partnerów. Nie pracują, jak Anna Dostojewska, znakomita stenografka, która mimo nędzy 
rezygnowała ze zleceń, by nie denerwować zaborczego Fiodora. Starają się zrozumieć, jak 
Zofia Tołstoj, dziwactwa i przeboleć ewidentne krzywdy. Podążają ze swoimi mężczyznami, 
jak Nadieżda Mandelsztam, na zesłanie. Porzucają wygodne życie, jak Jelena Bułhakow, żona 
oficera, zakochana w biednym dramaturgu. W XIX wieku rodzą dzieci, póki są do tego fizycz-
nie zdolne. W XX rezygnują z macierzyństwa, by poświęcić się opiece nad swymi mężami.

Żony pisarzy są emblematami podporządkowania w męskocentrycznym świecie: Toł-
stojowa, rodząca i tracąca dzieci, odsunięta na starość przez owładniętego manią pisarza, 
zdradzana i jednocześnie zarządzająca majątkiem, gospodarstwem i twórczością męża; Man-
delsztamowa, żywe archiwum, przechowująca w pamięci utwory męża. Idealne wyznawczy-
nie i partnerki życiowe. Ich mężowie nie przetrwaliby bez nich. Czy wobec tego ich rolą było 
bycie akuszerkami tekstów?

Popoff zadaje wprost pytania o zależność męskiego sukcesu od kobiecego zaplecza. Z jej 
Żon… wynika diagnoza rosyjskiej kultury, ceniącej geniusz twórczy i ustanawiającej rolę 
kobiety artysty jako instytucji. Nie można tego wywodu uznać za dekonstrukcję kultury – 
Popoff podziela opinię, iż sztuka jest wartością nadrzędną – a jednak z pewnością autorka 
wykorzystuje postulat wyznaczenia kobietom bardziej eksponowanego miejsca przez sięga-
jące do źródeł przedstawienie ich roli. Tego rodzaju narracje wydają się modelowe w głów-
nym nurcie piśmiennictwa.

Opisane przez Popoff postacie egzystowały na granicy sztuki. W niektórych przypadkach 
śmieć męża pozwalała im przekraczać przestrzeń domową. Ten gest przejścia, wyjście z cie-
nia – prywatności, czynności służebnych – jest decydujący. Tak to ocenia Ewa Toniak we 
wstępie do antologii tekstów na temat sztuki kobiecej lat sześćdziesiątych:

Artystka to ta, która wybiera dla własnej egzystencji obcą jej i nieprzyjazną przestrzeń 
publiczną. Jak pisze Françoise van Rossum-Guyon: podjęcie męskiej aktywności – kobieca 
przestrzeń to tradycyjnie dom – prowadzi bardzo szybko do wszystkich inwersji. Czy-
niąc siebie mężczyzną – bo kobieta-artystka opowiada się po stronie twórczego i aktyw-
nego – pozostaje poza tradycyjnymi relacjami i rolami, a więc także poza tożsamością 
swojej płci, która ulega zachwianiu. Kobieta-artystka staje się kimś o niejasnym statu-
sie społecznym i płciowym, kimś obcym i podejrzanym, jak hybryda. Albo szaloną, co 
najdobitniej charakteryzują słowa Jamesa Joyce’a z rozmowy o córce Łucji z Samuelem 
Beckettem, w którym to Łucja jest zakochana w sztuce Don Nigro pod niedającym złu-
dzeń tytule – Łucja Szalona. Mężczyźni rozmawiają o przyszłości „zawodowej” córki, 



70 INGA IWAS IóW

powielając stereotyp kulturowy na temat twórczości kobiet, o czym w motcie do swojego 
tekstu przypomniała Ewa Tatar15.

Być może w poodwilżowej Polsce, inaczej niż na Zachodzie, w świecie kapitalistycznej 
kultury spektaklu, założenie maski zachodniej gwiazdy filmowej: fryzury à la Brigitte 
Bardot i lamparciej sukni oraz innych ubraniowych akcesoriów, niedostępnych w pań-
stwowych sklepach w siermiężnych latach pięćdziesiątych czy też sześćdziesiątych stało 
się dla kobiet-artystek jedną ze strategii oporu?16

Pytania o umiejscowienie kobiet, ich indywidualne biografie w otoczeniu PRL-u należą do 
najciekawszych zadań rewindykacyjnych. Niekonsekwentny PRL-owski dyskurs równościowy 
z jednej strony sprzyjał inwersjom, z drugiej zaś był tradycjonalistyczny17. Alina Szapocznikow, 
opisana przez Marka Beylina, jest jedną z ikon sztuki feministycznej, ale jej biografia kryje 
się w cieniu sławniejszych kolegów. Podobnie, a do pewnego stopnia bardziej spektakularnie, 
zepchnięta na boczne tory była historia Katarzyny Kobro. Marek Beylin i Małgorzata Czyń-
ska18 zwracają uwagę na inność swoich bohaterek: obie są „obce” i „dziwne”. Szapocznikow 
jako Żydówka, Kobro jako Rosjanka. Obie mają trudności z adaptacją w powojennej Polsce. 
Obie przeszły traumę wojenną. Kobro podczas I wojny, a Szapocznikow podczas II wojny 
w obozie Zagłady, który przeżyła dzięki zaradności matki.

Problem umiejscowienia artystek jest w obu przypadkach skojarzony z zagadnieniami 
pamięci i przewartościowania powojennych dziejów Polski. By dodać jedno jeszcze biogra-
ficzne podobieństwo: obie chorują, niewypowiedzianie cierpią, tracą zdolności samodzielnego 
funkcjonowania i umierają na raka. Dla Szapocznikow choroba była tematem sztuki, Kobro 

15 Ewa Tatar daje motto brzmiące: „Jest artystką we wszystkim, co niepotrzebne” (Don Nigro, Łucja Szalona, 
przeł. Jan Grodek, dramat w reżyserii Magdaleny Piekorz, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).
Ewa Tatar, W poszukiwaniu ciała – w poszukiwaniu siebie. Wczesne realizacje rzeźbiarskie Marii Pnińskiej-
-Bereś. W: Jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku, red. Ewa Toniak, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 93.

16 Ewa Toniak, Wstęp. W: Jestem artystką…, s. 8–9.
17 Na paradoksy równości w programach PRL-owskich zwraca się uwagę w wielu publikacjach. Gdyby wykro-

czyć poza sztukę, ciekawą analizę przechodzenia pomiędzy sferą domową a produkcyjną zaproponowała 
Małgorzata Fidelis w książce Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce (przeł. Maria Jaszczu-
rowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015). Hasła rewolucji społecznej rymują się z hasłami rewolucji 
w sztuce, dlatego warto porównać historię robotnic z historią zaangażowanych artystek.

18 Małgorzata Czyńska jest także autorką biograficznej książki poszukującej bohaterek w dziełach sławnych 
malarzy. Można ten sposób pisania alternatywnej historii sztuki uznać za zbieżny z ideą odzyskiwania 
przestrzeni przez kobiety, choć ma także aspekt popularyzatorski, wychodzi naprzeciw zainteresowaniu 
nieprofesjonalnych odbiorców sztuki. Zob. Małgorzata Czyńska, Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów, Wydaw-
nictwo Znak Horyzont, Kraków 2014.
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pod koniec życia już nie tworzy, boryka się ze skrajną biedą po rozwodzie z Władysławem 
Strzemińskim. Historia tego małżeństwa może być porównywana z narracjami o żonach 
przedstawionymi przez Popoff, chociaż status artystek jest inny niż status żon pisarzy upla-
sowanych w cieniu. Obserwacja, iż także artystki o niekwestionowanym dorobku mogą funk-
cjonować na drugim planie, pokazuje siłę kulturowych matryc.

Narracja Beylina często nawiązuje do słownika feministycznego. Upodrzędnianie Aliny ma 
w opowieści charakter systemowy. Ani galerie, ani marszandzi, ani krytycy nie przywiązują 
wagi do nowatorskich działań kobiet. Biografia Aliny układa się w kobiecą egzystencję jej 
czasu, uobecnianą w sztuce. Przywołując przykłady przeżywania „ja” przez Szapocznikow – 
pozostawione w organicznych i odpadowych formach oraz materiałach rzeźbiarskich, w pracy 
na ciele, własnym i syna Piotra – Beylin nie zapomina o analizie politycznej. Środowisko 
plastyków prowadzi z władzami grę, w której stawką jest obecność w galeriach i sterowane 
centralnie przywileje. Alina wykonuje rzeźby socrealistyczne, staje do konkursów, zabiega 
o przychylność. Z czasem jednak zaczyna tworzyć na granicy własnej biografii, wykorzystując 
aktualny „stan gry” między sobą a światem, jak wówczas, gdy rzeźbi kobiece piersi.

Kobro zaczyna od pracy w silnej grupie konstruktywistów, by skończyć na szyciu lalek. 
Należy do awangardy, choć często pada ofiarą podwójności: wystawiając ze Strzemińskim, 
niknie w jego cieniu. Po wojnie, w zmieniającej się sytuacji politycznej, jej sztuka ulega 
dosłownej destrukcji: wyrzucona na śmietnik, zapomniana, czy wreszcie transformująca 
w zarobkowe rękodzieło.

Małgorzata Czyńska rozpoczyna biografię Kobro od wkomponowania jej w dzieje awan-
gardy. Pisze też o projekcie filmu, który miał nakręcić Andrzej Wajda. Z korespondencji z nim 
wynika, że byłby to film o małżeństwie Strzemiński-Kobro, ale na ekranie prawdopodobnie 
królowałby barwny, wielki autor Teorii widzenia. To ciekawy zabieg: przywołanie potencjal-
nego obrazu, mogącego utrwalić legendę biograficzną obojga jako niesymetryczną, nierówną. 
W kulturze głównego nurtu, mówi w ten sposób biografka, nie można spodziewać się innego 
rozwiązania. „Boję się, że Katarzyna Kobro może się do filmu Andrzeja Wajdy nie załapać. 
W każdym razie nie w roli głównej” – pisze Czyńska19.

Przesunięcie kobiet i ich dzieł na główne pozycje udaje się w obu monografiach. Co ważne, 
nie ogranicza to opisu tych konwencjonalnych sfer życia i wydarzeń, które należą do sche-
matu kobiecej biografii: ważne są relacje z rodzicami, z mężczyznami, z dziećmi. Autorzy 
nie opowiadają na ruinach klasycznej biografii, raczej dokonują poszerzeń oraz interpretacji. 
Na przykład: Alina adoptuje chłopca, Beylin rozważa hipotezę poronienia lub innej sytu-
acji, mogącej wpłynąć na bezdzietność i stać się jednym z podskórnie obecnych tematów jej 

19 Małgorzata Czyńska, Kobro…, s. 12.
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twórczości. Kobro rodzi dziecko dość późno i jest nadopiekuńczą matką, ale jej jedyna córka, 
pamiętająca przede wszystkim powojenną biedę, degradację fizyczną ojca i matki, awantury 
między rodzicami – co oddaje w swojej książce wspomnieniowej20 – odczuwa raczej negatywne 
skutki życia w domu geniuszy. Tak więc macierzyństwo, zgodnie z powszechnym punktem 
widzenia, stanowi jeden z ważnych tematów, ale nie kończy refleksji nad przeżywaniem 
kobiecości i jej implikacji w dziełach.

Postaci artystek są też w opowieściach postaciami barwnymi, a fizyczność, uroda, sposób 
ubierania się, wreszcie miejsce miłości w ich życiu zostały w biografiach znakomicie odtwo-
rzone. Bycie artystką bowiem ma i te atrybuty: osoba staje się dziełem, stylem.

Szapocznikow i Kobro interesują krytykę jako kobiety wyrażające swoje doświadczenia 
w epoce przedfeministycznej. Ich mocne wystąpienia związane były z rewolucyjnym podej-
ściem do sztuki w międzywojniu i po wojnie. Obie książki biograficzne – Beylina i Czyń-
skiej – odtwarzają zdarzenia i komentują dzieła, pytając o polityczne tło czasu. Relacje płci 
są niezbędne, by zrozumieć nie tylko rolę pojedynczych artystek, lecz także reguły tworzenia 
nowoczesnej sztuki i jej obiegów.

Obie książki wypowiadają wprost cele autorskie. Chodzi o to, by przyjrzeć się postaciom 
z różnych powodów i w różnym stopniu nie dość obecnym. Pozostawiając na inną okazję ocenę 
fortunności wywodów i odpowiedź na pytanie, czy Szapocznikow i Kobro wyszły z galerii, czy 
może utwierdziły się na wcześniej znanych pozycjach, chcę stwierdzić, że pisanie biografii 
artystek uruchamia instrumentarium feministyczne. Ta zależność wydaje się nierozerwalna. 
Choć do pomyślenia są inne sposoby czytania historii kobiet i historii kultury, krytyka gen-
derowa stała się podstawowym językiem konstruowania takich biografii już na poziomie 
formułowania ich celu, przyczyniając się do zwrotu biograficznego na półkach księgarskich, 
w galeriach i świadomości dziedzictwa kulturowego.

20 Nika Strzemińska, Sztuka, miłość i nienawiść, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.



73nr 2 (5) 2015 „N IOSłO JĄ TO, ŻE STAł A U BOKU”…

Bibliografia

Beylin Marek, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, Wydawnictwo Karakter. Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie, Kraków–Warszawa 2015.

Czyńska Małgorzata, Kobro. Skok w przestrzeń, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Czyńska Małgorzata, Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2014.

Fidelis Małgorzata, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, przeł. Maria Jaszczu-
rowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.

Filipiak Izabela, Księga Em, Dom Wydawniczy tCHu, Warszawa 2005.

Filipiak Izabela, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2007.

Helbig Brygida, Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, Universitas, Kraków 2010.

Jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku, red. Ewa Toniak, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Kołakowska Tamara, Psychiatria sowiecka i dysydenci, „Aneks” 1978, nr 19.

Kowalczyk Izabela, Feministyczna historia sztuki. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, Wydaw-
nictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

Kuźniak Angelika, Stryjeńska. Diabli nadali, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Nasiłowska Anna, Zwrot biograficzny, http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-
-biograficzny.html.

Popoff Alexandra, Żony. W cieniu mistrzów literatury rosyjskiej, z jęz. angielskiego przeł. Alina Sie-
wior-Kuś, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2015.

Romaniuk Radosław, One, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005.

http://russianliteratureandbiography.com/



74 INGA IWAS IóW

„She was able to push through thanks to being pushed aside”. 
On gender modeling of female artists’ biographies

Summary

The title refers to Mark Beylin’s assessment of the position Niki Saint Phalle took in Paris sixties 
feminist practices the “art of anger”. The author discusses the biographical book Żony w cieniu 
mistrzów literatury rosyjskiej by Alexandra Popoff, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow by Marek Bey-
lin and Kobro. Skok w przestrzeń by Margaret Czyński.
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Streszczenie

Literatura autobiograficzna o tematyce (e)migracyjnej cieszy się w ostatnich latach rosnącą 
popularnością. W kontekście interkulturowych badań polsko-niemieckich odchodzi się obec-
nie w odniesieniu do niej od pojęć takich jak „literatura migracyjna”, mówi się raczej o „lite-
raturze w ruchu”, o płynnych tożsamościach. Autorkę interesują kreacje męskiej tożsamości 
w kontekście wielokulturowym – bada je z perspektywy kulturoznawczej i psychologicznej. 
Interesuje ją przede wszystkim nawiązująca do narracji autobiograficznych proza polskich 
autorów, takich jak m.in. Krzysztof Niewrzęda, Leszek Oświęcimski czy Dariusz Muszer, któ-
rzy w latach osiemdziesiątych przybyli do Niemiec i zaliczani są do ostatniej fali migracyjnej 
przed przemianą ustrojową. Opierając się na psychoanalizie, autorka analizuje archetypowe 
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wzory męskości w ich prozie – autokreacje służące przepracowaniu doświadczeń emigracyj-
nych (na przykład: męczennik/ofiara, zły chłopak, błazen, mnich i wybawiciel).

Słowa kluczowe
trauma migracyjna, literackie strategie przezwyciężania traumy, męski kryzys 

tożsamości, archetypy męskości, migracja polskich pisarzy przed rokiem 1989

Pisarz emigracyjny ma różne możliwości kreowania swojej tożsamości za pomocą wzorców 
archetypicznych, co jednocześnie zezwala mu na podejście na wiele sposobów do swoich 
doświadczeń związanych z emigracją. W niniejszym artykule patrzę z perspektywy kulturo-
znawczej i psychoanalitycznej na niektóre z owych wzorców, koncentrując się na pisarzach 
średniego pokolenia (takich jak na przykład: Krzysztof Niewrzęda, Dariusz Muszer, Leszek 
Oświęcimski), którzy wyemigrowali w latach osiemdziesiątych i dla których emigracja była 
z reguły kluczowym doświadczeniem formacyjnym. Z analizowanych przeze mnie tekstów 
wyłaniają się następujące kategorie, będące głównymi sposobami opracowywania doświad-
czeń emigracyjnych: męczennik, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich bądź też pustelnik 
i zbawiciel. Przyczynek ten jest jednocześnie pierwszym podejściem do tematu i punktem 
wyjścia do dalszych badań.

Męczennik – cierpienie

Model męczennika lub ofiary przedstawia dyskryminowanego i upokorzonego obcego, któ-
rego złamała trauma emigracji i który skazany jest na cierpienie. Schemat ten stosowany 
jest przede wszystkim w pierwszym etapie twórczości migracyjnej. Opowiadanie o emigracji 
rozpoczyna się z reguły od szkiców autobiograficznych. Przeważają tu historie dyskryminacji, 
upokorzenia, które kończą się porażką, śmiercią lub – rzadziej – przezwyciężeniem kryzysu 
lub też szansą na jego pokonanie. Wykazującą takie właśnie struktury historię opowiada na 
przykład Krzysztof Niewrzęda w swoim pierwszym tomie opowiadań Poszukiwanie całości1 
z roku 1999, w opowiadaniu Alf. Główna postać, obcy, najprawdopodobniej Polak, pracuje na 
złomowisku. Stanowi przy tym nie lada wyzwanie dla swoich kolegów. Jest irytująco odmienny, 
je na przykład przedziwną, czerwoną zupę, przez co stanowi obiekt drwin i prześladowań. 
Jego z kolei denerwuje język pozostałych, dostrzega w ich mowie przede wszystkim puste 
frazesy („wszystko w porządku”, „wszystko jasne”), określa je mianem „szczekania”, jak mówi 

1 Krzysztof Niewrzęda, Poszukiwanie całości, Wydawnictwo Drugie, Szczecin 1999.
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się niekiedy w Polsce o języku niemieckim2. Obydwie strony konfliktu postrzegają się wyłącz-
nie przez pryzmat stereotypów (Polacy kradną samochody, Niemcy są aroganccy). Narra-
tor ukazuje, jak zgubne w skutkach może być żonglowanie stereotypami, ale również, jakie 
niebezpieczeństwo niesie ze sobą zagłuszany kompleks niższości. Protagonista przyjmuje 
postawę urażonego, izoluje się, nie przyjmuje żadnych zaproszeń, przyjaźni się wyłącznie 
ze znalezioną maskotką, Alfem, który staje się według niego jego sobowtórem3. W jakimś 
momencie jego stosujący mobbing koledzy dopuszczają się symbolicznego mordu na Alfie; 
główny bohater znajduje swoją maskotkę porwaną na kawałki. Imię „Alf” nasuwa skojarze-
nie z przybyszem z obcej planety, a kosmita stanowi metaforę kogoś radykalnie odmiennego. 
Obcego zabija się tu zbiorowo i rytualnie4. W opowiadaniu stanowi on diametralne przeci-
wieństwo tego, co swoje, jest kimś, kogo nie można zrozumieć, kimś niepodatnym na asymi-
lację. Z perspektywy psychoanalitycznej owa obcość jest jedynie naszym własnym negatywem, 
projekcją naszych lęków i ograniczeń (tego, co wyparte)5. Nie bez znaczenia jest to, że Alf 
jest maskotką, pasywną, niewinną, jest czymś, co można przytulić, ale brak mu waleczności.

W Poszukiwaniu całości, wcześniejszym tomie prozy Niewrzędy, widać również tęsknotę 
za będącą ratunkiem kobiecością, na przykład w formie regresywnych fantazji o powrocie 
do brzucha matki oraz w postaciach archetypicznych matek i kochanek6. Znaleźć je można 
choćby w opowiadaniu Mokre rękawiczki, które ukazuje kolejny tragiczny los migranta. Obcy 
jest tutaj bezrobotny, sfrustrowany, uzależniony od alkoholu, traci powoli kontakt z rzeczy-
wistością. Opuszczają go żona i syn (co jest częstym motywem męskiej prozy migracyjnej), 
żyje tylko fantazjami, w ciągłym upojeniu alkoholowym, popada w depresję i bezradność. 

2 Brigitta Helbig-Mischewski, Emigration als Kastration. Polnische Männerliteratur in Deutschland. W: Polnische 
Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980-er Jahre, Hrsg. Daniel Henseler, Renata Makarska, Transcript 
Verlag, Bielefeld 2013, s. 163.

3 Por. Astrid Erll, Marion Gymnich, Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kul-
turen, Klett Verlag, Stuttgart 2007, s. 67; Rainer Mende, Zur Verwendung der literaturtheoretischen und migra-
tionspsychologischen Kategorien Ich, Hier und Jetzt bei der Analyse polnischsprachiger Texte aus Deutschland. 
W: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde, Hrsg. Rainer Mende, Frantisek Martinek, Tomasz Sikora, Olms 
Verlag, Hildesheim 2007, s. 115–126.

4 Również w jednej z najbardziej znanych powieści Dariusza Muszera główny bohater jest, co znamienne, 
w pewnym sensie przybyszem z kosmosu. Por. Dariusz Muszer, Die Freiheit riecht nach Vanille, A 1 Verlag, 
München 1999; tenże, Wolność pachnie wanilią, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2008.

5 O typologii obcego zob. więcej w: Michael Hofmann, Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung, 
Fink Verlag, München 2006; Bernhard Waldenfels, Grundzüge einer Phänomenologie des Fremden, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 2006; Inny, inna, inne. O inności w kulturze, red. Maria Janion, Claudia Snochow-
ska-Gonzalez, Kazimiera Szczuka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2004.

6 Brigitta Helbig-Mischewski, Religion und Kirche, Mythen und Mystik als Motive ausgewählter Prosa Werke 
neuester polnischer und (ost)deutscher Literatur. W: Religion im transnationalen Raum, Hrsg. Aleksandra Chy-
lewska-Tölle, Aleksander Tölle, Logos Verlag, Berlin 2014, s. 197–206.
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Co ciekawe, ma niemieckich przyjaciół – brata się z bezdomnymi. Szybko rodzi się między 
nimi poczucie wspólnoty, przynależność narodowa nie gra tu roli. Jak się zdaje, to przede 
wszystkim różnice w statusie generują bariery między Polakami a Niemcami. W obliczu 
biedy kategorie narodowościowe schodzą na dalszy plan. W żadnym z obu opowiadań nie 
ma happy endu. Kończą się one symboliczną śmiercią, mówią o wielkim cierpieniu, jeśli nie 
męce. Emigrant niezmiennie tkwi w stadium separacji. Zmieni się to w późniejszych tekstach 
Niewrzędy, przede wszystkim w powieści Zamęt7 z roku 2013, do czego niebawem powrócę.

Zły chłopiec – zemsta

W wielu innych tekstach polskich pisarzy emigracyjnych do głosu dochodzi wściekłość, gniew 
upokorzonych, jest tak na przykład u Janusza Rudnickiego. W psychologii wyładowanie 
gniewu i agresji uważa się za charakterystyczne objawy drugiej, nieodzownej fazy zmaga-
nia się z obciążającymi lub traumatycznymi przeżyciami8. W pierwszym tomie opowiadań 
Rudnickiego Można żyć 9 pojawiają się wprawdzie również opisy dyskryminacji i poniżenia, 
ukazuje on także w poruszający sposób męczącą tęsknotę za utraconym domem (reprezen-
towanym m.in. przez postać matki), jest jednak napisany zupełnie innym stylem niż proza 
Niewrzędy. Rudnicki pisze kąśliwie, ironicznie, niekiedy posługuje się groteską, chętnie sięga 
po wulgaryzmy, jego imigrant jest aktywny, jest również agresywny (nie depresyjny), oddaje 
ciosy, które na niego spadają, staje się „złym chłopcem”, „łotrem” o wielkim sercu.

Prawdziwą orgię wulgaryzmów i wulgarnych neologizmów znaleźć można w już wymienio-
nej najnowszej powieści Niewrzędy – Zamęcie. Protagonista, który zdecydowanie nie wpisuje 
się w pozytywny archetyp magika i uzdrowiciela, staje się prorokiem apokalipsy, wieszcząc 
zmierzch kanibalistycznego, późnokapitalistycznego świata. W tej właśnie powieści rozwija 
się perspektywa Niewrzędy: główny bohater żyje w zglobalizowanym świecie, prawdopodob-
nie w jednym z europejskich krajów, gdzie przygniata go chaotyczna, nadęta i multipliko-
wana medialnie i wirtualnie, zagmatwana rzeczywistość. Migranta zastępuje tutaj outsider, 
przedstawiciel europejskiego prekariatu, który nie potrafi dostosować się do reguł konku-
rencji w gospodarce rynkowej i do komercyjnego stylu życia. Jego próby dopasowania się 
do wymogów czasu skazane są na groteskową porażkę. (Podobne motywy można odnaleźć 

7 Krzysztof Niewrzęda, Zamęt, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2013.
8 Gabriele Kahn, Das Innere-Kinder-Retten. Sanfte Traumaverarbeitung bei Komplextraumatisierung, Psycho-

sozial-Verlag, Gießen 2010, s. 66; Michaela Huber. Trauma und die Folgen, Jungfernmann Verlag, Paderborn 
2009.

9 Janusz Rudnicki, Można żyć, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993.
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w powieści Czarna matka autorstwa Wojciecha Stamma10). Bezrobotny i sfrustrowany pro-
tagonista (z wykształcenia socjolog) otwiera gabinet leczenia metodami niekonwencjonal-
nymi w garażu swojego przyjaciela, jednak wkrótce zmuszony jest do zamknięcia przychodni. 
Potrafi bowiem leczyć tylko znajdując się pod wpływem alkoholu. 

Co ciekawe, w powieści tej bardziej niż w jakiejkolwiek innej wydanej w ostatnich latach 
dokonuje się nadzwyczaj ostrego rozliczenia z Kościołem katolickim jako instytucją, wymie-
niając poszczególne etapy z całości jego historii, na przykład procesy o czary. Niezwykle kry-
tycznie poruszane są takie tematy, jak celibat, dziewictwo Maryi czy nieomylność papieża, 
a postać jednego z watykańskich katów przedstawiona jest w sposób karykaturalny. Kościół 
katolicki jest dyskredytowany, a alternatywna duchowość zdaje się na razie farsą i przypomina 
poruszanie się po omacku. Powieść ukazuje przepełnione gniewem spojrzenie z zewnątrz na 
katolicyzm – można by przypisać ten fakt emigranckiej perspektywie pisarza. Główny boha-
ter sprawdza swoje siły również w roli anioła na Facebooku (ten ocierający się miejscami 
o melodramatyzm wątek powieści stanowi mistrzowskie dokonanie autora) – jednak również 
ta próba po początkowej euforii kończy się klęską. Świat nieuchronnie dąży do katastrofy, 
choć niektóre z postaci mają jeszcze nadzieję na to, że pewnego dnia kosmici ogłoszą im 
nową „Radosną Nowinę”. Taki stan rzeczy narrator opisuje za pomocą przedziwnej struk-
tury narracyjnej – w drugiej osobie liczby pojedynczej i z niemal „sadystyczną” satysfakcją, 
w której znajduje ujście nagromadzony gniew. Jedynym bogiem istniejącym jeszcze na tym 
świecie jest pisarz, który pojawia się również w powieści i figuruje pod nazwiskiem „Krzysztof 
Niewrzęda”. Nawiązuje dialog z bohaterami powieści i usiłuje przynajmniej wyjaśnić im kwe-
stię dążącego do zagłady świata. Pozostaje niepodważalnym autorytetem. Warstwa językowa 
powieści, niezwykle kreatywna, jest rodzajem orgii, która towarzyszy globalnym fantazjom 
o zemście „złego chłopca”11. Łagodny, głoszący zbawienie anioł, groteskowy uzdrowiciel 
i wieszczący zagładę rycerz apokalipsy są trzema archetypicznymi wzorcami i głosami, które 
wyznaczają ramy tej powieści12.

Radykalną inkarnację „łotra” proponuje czytelnikowi również Dariusz Muszer w powie-
ści Wolność pachnie wanilią13. Tutaj imigrant jest przestępcą, mordercą własnej rodziny, 
diabelska mania niszczenia potęgowana jest w nieskończoność, podobnie jak środki styli-
styczne – groteska i czarny humor. Gigantyczne rozmiary przybiera nienawiść protagonisty 

10 Wojciech Stamm, Czarna matka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008.
11 Piotr Michałowski, Polifonia protestu, „Odra” 2014, nr 2, s. 114.
12 Brigitta Helbig-Mischewski, Religion und Kirche, Mythen und Mystik als Motive ausgewählter Prosa Werke 

neuester polnischer und (ost)deutscher Literatur. W: Religion im transnationalen Raum, Hrsg. Aleksandra 
Chylewska-Tölle, Aleksander Tölle, Logos Verlag, Berlin 2014, s. 197–206.

13 Dariusz Muszer, Die Freiheit riecht nach Vanille, A1 Verlag, München 1999.
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względem siebie, określa się mianem największego dupka wszechświata. Jest potworem 
o hybrydycznych korzeniach, wyposażonym w jak najgorszy materiał genetyczny, trudno 
go zdefiniować pod względem przynależności narodowej. W tym kontekście można użyć 
terminu autobarbaryzacji14. Typowe dla Rudnickiego i Muszera jest przejęcie perspektywy 
goszczącego ich kraju i jej hiperbolizacja. Może być to wyrazem przyswojenia dyskryminu-
jącego spojrzenia z zewnątrz, lecz również zabiegiem mającym na celu podważenie owej 
perspektywy, zdemaskowanie i infiltrację stereotypów kultury dominującej. Stojący za tym 
zabiegiem zamiar można by ująć w następujące słowa: „Tak, jestem osobliwy, jestem dziki, 
jestem barbarzyńcą, potworem, i co z tego? Czy chcecie dostrzegać we mnie dzikość i pier-
wotność? Dobrze, zgadzam się, jednak w tym wypadku musicie również się mnie bać, bo 
jestem niebezpieczny. Stanę się waszym odbiciem, krzywym zwierciadłem waszych lęków 
i najbardziej prymitywnych instynktów”. W tego rodzaju narracji przeważają postaci prowo-
katorów, którzy przekraczają nie tylko granice poprawności politycznej, ale również prawa. 
Jeszcze raz krótko podsumowując: w tym wariancie rządzi żądza niszczenia, a także fanta-
zje związane z zemstą i manią wielkości. Wróg zostaje ośmieszony i ukarany – co jest, jak 
wspomniałam, koniecznym lub przynajmniej wymienianym w badaniach psychologicznych 
etapem pokonania traumatycznych przeżyć.

Błazen, klaun – śmiech

Przyjmując postawę błazna, dokonuje się transformacji bolesnych doświadczeń emigracyjnych 
w śmiech. Ta ironiczna i autoironiczna konwencja zdaje się najłatwiejsza do przyswojenia 
przez odbiorców kultury masowej. Nie ma tu ani ofiar, ani sprawców, nie ma kompleksów 
mniejszości ani manii wielkości. Przykładem na realizację tego typu narracji w kręgu polskiej 
kultury migracyjnej w Niemczech jest działalność Klubu Polskich Nieudaczników. Nawiązuje 
ona do tradycji subkultury polskiego undergroundu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, którego centrum był Gdańsk, w szczególności ruch artystyczny Totart (porównywalny 
do wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy), z jego głównymi aktorami Zbigiewem Sajno-
giem i Pawłem Konjo-Konnakiem, a także czasopismem „Metafizyka Społeczna”. Do ruchu 
tego należał też znany przedstawiciel polskiego „pokolenia Brulionu” Wojciech Stamm, czło-
nek grupy poetyckiej „Zlali mi się do środka”, jeden z współzałożycieli klubu15. Działalność 
Totartu, sięgająca daleko poza literaturę, ponieważ obejmowała również takie obszary, jak 

14 Dirk Uffelmann, Konzilianz und Asianismus. Paradoxe Strategien der jüngsten deutschsprachigen Literatur 
slavischer Migranten, „Zeitschrift für Slavische Philologie” 2003, nr 2, s. 277–305.

15 Wojciech Stamm, podobnie jak Leszek Oświęcimski, już od kilku lat nie jest aktywnym członkiem klubu. 
Do jego głównych działaczy należą obecnie Adam Gusowski i Piotr Mordel.
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performance, happening i sztuka uliczna, określana jest przez Michaela Fleischera mianem 
„sztuki trzeciego obiegu”16. Dystansowała się ona zarówno od oficjalnego kanonu literackiego, 
jak i od opozycyjnego i nielegalnego „drugiego obiegu”, parodiując oficjalną kulturę i dys-
kursy życia publicznego. Totart zachował ironiczny dystans i do oficjalnej polityki państwa 
socjalistycznego, i do opozycji, skupiającej się wokół Kościoła katolickiego i „Solidarności” 
(reprezentujących dyskurs patriotyczno-religijny). Nawiązywano do zachodniego ruchu 
hipisowskiego, do ruchów ekologicznych, pacyfistycznych i anarchistycznych, czyniono to 
jednak bez ideologicznego zaślepienia, przyjmując pozę błazna i komedianta, zacierając tym 
samym nie tylko granice między tym, co „poważne” i „niepoważne”, lecz również między 
estetyką i egzystencją, życiem i sztuką17, sferą prywatną i publiczną, między producentami 
i konsumentami sztuki.

Ruch z upodobaniem pozbawiał sztukę jej elitarnego i komercjalnego charakteru. Sztuka 
powinna być sposobem na życie, metodą kompromitacji i podkopywania obowiązujących 
stosunków władzy i hierarchii. Artyści dystansowali się od wszelkich misji ideologicznych, 
dyskwalifikowali patos, woleli to, co proste i jasne. Inscenizowali świadomie przenikanie 
barbarzyńców do życia publicznego i tym samym w niewymuszony sposób nawiązywali do 
awangardy z początku XX wieku, przede wszystkim do futuryzmu i konstruktywizmu. Ponie-
waż literatura Totartu kwestionowała wszelkie struktury władzy, które wywierały nacisk na 
jednostkę, założycielom Klubu Polskich Nieudaczników wydała się szczególnie przydatna 
w roli strategii artystycznej migrantów18. Klub został zarejestrowany w roku 2000 jako sto-
warzyszenie, co odpowiada strategii Totartu, by ruch artystyczny wlać w formę oficjalnych 
struktur. Przyjmując pozycję błazna, Klub Polskich Nieudaczników do dziś przyczynia się do 
destabilizacji dominującej kultury, bez względu na to, czy nazwiemy ją kulturą niemiecką, 
zachodnioeuropejską czy korporacyjną. I całkiem dobrze mu to wychodzi.

„Nieudacznicy” opublikowali już powieść na kanwach własnej historii19. Ich działania 
odnotowuje niemiecka prasa, która poza tym raczej mało uwagi poświęca polskim autorom. 
Popularność przyniosła im również satyryczna audycja w stacji Rundfunk Berlin Branden-
burg (wcześniej Radio Multikulti). „Nieudacznicy” organizują spotkania lub goszczą w swojej 
siedzibie pisarzy, odbywają się tam także happeningi, wystawy, koncerty i występy kabare-

16 Michael Fleischer, Overground. Die Literatur polnischer alternativer Subkulturen der 80er und 90er Jahre, Otto 
Sagner Verlag, München 1994.

17 I tak na przykład Waldemar Frydrych (Major), główny aktor Pomarańczowej Alternatywy, dwukrotnie kan-
dydował na stanowisko prezydenta miasta Wrocławia.

18 Por. Alfrun Kliems, Spielplätze der Verweigerung. Gegenkulturen im östlichen Osteuropa nach 1956, Böhlau 
Verlag, Köln 2014.

19 Adam Gusowski, Piotr Mordel, Der Club der polnischen Versager, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2012.
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towe. Starają się utrzymać niezależność, propagują autonomiczną sztukę, która kokietuje 
i wodzi za nos małomiasteczkowego „filistra”. Dekonstruują polsko-niemieckie stereotypy, 
doprowadzają je do granic absurdu, stosując przy tym poetykę nonsensu. Ich humor, ich 
polityczna i językowa niepoprawność, a także mocny polski akcent w mówionym niemieckim 
czasami wprowadzają w zakłopotanie publicystów20. Zgodnie z klasycznym archetypem bła-
zna wywlekają na światło dzienne prowokacyjne treści, które wypiera się z życia społecznego, 
łamią tabu, „małpują” oficjalne dyskursy (język mediów, język urzędowy, język polityków) 
i kreują się na antybohaterów społeczeństwa nastawionego na sukces i perfekcyjność. Mają 
prześmiewczy stosunek do narodowych świętości obu kultur; nie przez przypadek otwarciu 
1 września 2002 roku nowej siedziby klubu towarzyszyło motto „Wojna i pokój”21. „Nieudacz-
nicy” nie popadają w rolę cierpiących, obrażonych, skłaniających się ku depresji, nie marnują 
jednak również energii na przyjmowanie pozy złego chłopca.

Artysta per definitionem jest prowokatorem. Jeśli do tego jest obcym, wzrastają jego moż-
liwości siania fermentu w komunikacji kulturowej, oczywiście pod warunkiem, że nie izo-
luje się w kręgu swoich rodaków i komunikuje się również w języku goszczącego go kraju. 
„Nieudacznicy” od początku nastawiali się na dotarcie do niemieckiego społeczeństwa, na 
interweniujące działanie odmienności. Porozumiewali się w języku niemieckim, jednocześnie 
się nie asymilując22. Posługując się klasyfikacją kategorii akulturacji według Johna Berry’ego, 
w ich przypadku należałoby mówić raczej o integracji 23. „Nieudacznicy” spotkali się z akcep-
tacją ze strony kultury goszczącego ich kraju, ponieważ (podobnie jak rosyjski pisarz Wła-
dimir Kaminer) działają z pewną lekkością, humorem i autoironią, zaistnieli jako podmioty 
aktywne i aktywizujące społeczeństwo. Udało im się skonstruować swoją tożsamość, nie 
opierając się na negatywnych wizerunkach innych (Niemców, pozostałych obcokrajowców). 
Z perspektywy kulturoznawczej znaleźli równowagę między zachowaniem własnych stan-
dardów kulturowych i otwartością na kreatywne zmiany; z perspektywy psychoanalitycznej, 
którą reprezentuje m.in. Arno Grün24, doprowadzili do integracji „obcego w nich obecnego”.

20 Brigitta Helbig-Mischewski, Marek Graszewicz, Blödsinn begeisterte Berlin oder wie der Club der Polnischen 
Versager die deutsche Presse verwirrt. W: Berührungslinien, Hrsg. Magdalena Marszałek, Alicja Nagórko, Olms 
Verlag, Hildesheim 2006, s. 315–322.

21 Niem. „Krieg und Zimmer”; słowo Zimmer w języku niemieckim oznacza pokój jako pomieszczenie (przyp. 
tłumaczki).

22 Por. Denotation na stronie internetowej klubu: „W założonym w latach dziewięćdziesiątych, otwartym 
1 września 2001 roku, Klubie Polskich Nieudaczników wielu berlińczyków czuje się jak w domu. Klub jest 
instytucją berlińską, w której znajomość języka polskiego nie jest obowiązkowa, a niekiedy wręcz może być 
obciążeniem” (http://www.polnischeversager.de/index.php/club/).

23 Astrid Erll, Marion Gymnich, Interkulturelle Kompetenzen, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2007, s. 70.
24 Arno Gruen, Der Fremde in uns, Klett-Cotta Verlag, München 2004.
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Do typowych strategii „Nieudaczników” należy zbijające z tropu podejście do stereotypów 
kulturowych. Może ono objawiać się na przykład projekcją antagonizmów społeczno-kultu-
rowych na wnętrze bohatera literackiego, jak dzieje się to w wierszach Wojciecha Stamma 
(Lopez Mauzere)25 i powieściach Leszka Oświęcimskiego i Dariusza Muszera26. Tak skonstru-
owany protagonista może być jednocześnie Niemcem, Polakiem, Żydem, Serbołużyczaninem 
czy Rosjaninem, wewnętrznie ścierają się w nim różne nacje, nawet jego własne imię może 
zwalczać jego nazwisko. Nie bez powodu Leszek Oświęcimski nazywa w niemieckiej wersji 
Klubu Kiełboludów swoje literackie alter ego Leszek Herman i przywołuje w powieści bitwę 
w Lesie Teutoburskim27, mit germańskiego bohaterstwa. W ten sposób ironicznie bawi się 
możliwością znalezienia w sobie cząstki germańskiego heroizmu. Kolejny przykład: jeden 
z bohaterów Oświęcimskiego, niemiecki komisarz Klotz, ma polskie pochodzenie – jego 
babcia nazywa się von Oswiencimsky. Narrator przypomina również o polskim pochodze-
niu Nietzschego. Nawet do produkcji na wskroś polskiej kiełbasy używa się niemieckich 
surowców. Kiełboludy składają się z mielonego mięsa, mają więc „mieszaną” tożsamość. Być 
może dlatego są niepodatni na ideologiczne ograniczenie i tym samym bardziej odporni na 
manipulację. Ich hybrydyczną tożsamość Oświęcimski sugeruje również przez umieszczenie 
niemieckiej litery „ö” w polskim tytule powieści Klub Kiełboludöw. Autor sugeruje, że nic 
nie jest już oczywiste i jednoznaczne. „Nieudacznicy” zdają się podzielać tezę Benedykta 
Andersona, że narody są jedynie wspólnotami wyobrażonymi28. Opublikowaną wiele lat przed 
książką Gustowskiego i Mordela powieść Leszka Oświęcimskiego Klub Kiełboludöw można 
odczytać jako symboliczną biografię klubu. Jest to powieść sensacyjno-kryminalna, świa-
domie napisana „niedbale” i „nieprofesjonalnie”, za to z dużą dawką humoru, stanowiąca 
właściwie karykaturę owego gatunku. Spójrzmy na głównego bohatera powieści, kiełboluda, 
pod kątem realizacji archetypicznych wzorców postaci29.

25 Lopez Mausere, AIDS albo szwedzki obóz koncentracyjny, Fundacja „Brulionu”, Kraków–Warszawa 1994; 
Lopez Mausere, Menu, Mordellus Press, Berlin 1997.

26 Leszek Oświęcimski, Klub Kiełboludöw, Mordellus Press, Berlin 2002; tenże, Klub der Polnischen Wurstmen-
schen, Ullstein Verlag, Berlin 2002; Dariusz Muszer, Wolność pachnie wanilią, Wydawnictwo Forma, Szczecin 
2008.

27 W języku niemieckim zwaną także Hermannschlacht, na cześć zwycięskiego wodza plemion germańskich 
(przyp. tłumaczki).

28 Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Campus Verlag, Ber-
lin 1998.

29 „Kiełboluda”, jak dowiadujemy się z pierwszych stron powieści, wymyślili wspólnie Wojciech Stamm i Piotr 
Mordel na potrzeby audycji w berlińskiej rozgłośni SFB Multikulti w roku 1989. Por. Leszek Oświęcimski, 
Klub Kiełboludöw, s. 3.
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Romatyczny marzyciel, dziecko boskie – zbawianie świata

W powieści Klub Kiełboludöw Oświęcimskiego mamy do czynienia z jednym z sympatycz-
niejszych typów postaci literatury emigracyjnej, z nieco naiwnym marzycielem o dobrym 
sercu, który przywodzi na myśl filmy Woody’ego Allena. Jest outsiderem, nie do końca 
potrafi dopasować się do wymogów społecznych, nie staje się jednak niebezpieczny. Swoje 
niepowodzenia przekuwa w śmiech, przede wszystkim jednak nie przestaje marzyć o lepszej 
wersji świata. Z braku powodzenia czyni metodę, punkt wyjścia, z perspektywy którego kwe-
stionuje pozorną oczywistość i domaga się dla siebie skromnego miejsca w społeczeństwie. 
W „Manifeście Kiełboludów”, który wieńczy powieść, czytamy:

My – słabi, mniej zdolni, niewiele możemy zdziałać: mleko chcemy kupować w aptece, 
a u fryzjera pół kilo sera. Trąbią na nas samochody, potykamy się na prostej drodze, co 
chwilę wdeptujemy w gówno, ale szczęścia nam to jakoś nie przynosi./ Żyjemy pod ter-
rorem doskonałych tamtych. Ich obecność onieśmiela nas. Jest im to na rękę, bo lękają 
się utracić monopol na tworzenie, który sobie uzurpują./ Jesteśmy skłonni uznać ich 
pierwszeństwo, ale chcemy być twórcami na naszą miarę, w niższej sferze30.

Zanim manifest ten ukazał się w powieści, został opublikowany w „czasopiśmie literacko-
-niekulturalnym” „Kolano” jako manifest Klubu Polskich Nieudaczników. Leszek Oświęcimski 
jest autorem większości manifestów „Kolana”, jak również opublikowanych w tym czasopi-
śmie esejów o „polskim Berlinie”, m.in. o Stanisławie Przybyszewskim i Witoldzie Gombro-
wiczu. Razem z Michałem Szalonkiem opublikował przewodniki po Berlinie i Wiedniu dla 
osób niemających pieniędzy31. W ostatnich latach zrealizował film krótkometrażowy „Kuź-
nia noblistów” oraz film dokumentalny „Tajemnica Kraskowa”32. Przede wszystkim w „Kuźni 
noblistów” aktywuje archetyp nieporadnego, sympatycznego faceta, chcącego ulepszyć świat 
(postać ta przypomina przy okazji kiełboluda), oraz dowartościowuje artystów piszących 
prosto z serca, szczególnie tych, którzy za pomocą literatury projektują piękniejszy świat, 
nawet jeśli urzeczywistnienie tych planów jest z góry skazane na niepowodzenie. Projekt 
ten wpisuje się, podobnie jak najnowsza powieść Niewrzędy, w obecny kryzys kapitalizmu 

30 Tamże, s. 138.
31 Leszek Oświęcimski, Michał Szalonek, Berlin za darmo, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2007; Michał Sza-

lonek, Leszek Herman, Wiedeń za darmo, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2008.
32 Więcej na ten temat zob. Brigitta Helbig-Mischewski, Migrant mesjaszem. Fobie, fantazmaty i kreacje autobio-

graficzne Leszka Oświęcimskiego. W: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna 
w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Janina Gesche, „Stockholm Slavic 
Papers” [Stockholm] 2013, s. 198–207.
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i wskazuje na konieczność wypracowania nowych modeli życia społecznego, nowych defi-
nicji sukcesu, ojczyzny, metafizyki.

Człowiek z kiełbasy, w którym dojrzeć można autokreację Oświęcimskiego, jest ciałem 
obcym w niemieckim społeczeństwie, bakcylem, który wdarł się w kulturę goszczącego go 
kraju i jest w stanie zarazić ją czymś, przed czym właściwie chciałaby się uchronić. W swo-
jej powieści o kiełboludach Oświęcimski podaje ciekawe antidotum na sytuację poniżenia, 
w której znajdują się migranci, pomocne w wyleczeniu ich z kompleksu niższości. Pokazuje, 
że migranci nie są „skazani” na uginanie się pod naciskiem dominującej kultury, lecz mogą 
do niej wnieść własne wartości.

Prześladowanym w Polsce i w Niemczech kiełboludom, wrażliwym romantykom, brakuje 
pewności siebie i zdecydowania, ciągle dręczą ich wątpliwości. Ich notoryczną niewiarę 
w siebie narrator przekuwa w cnotę, która może stać się towarem eksportowym. Jest to więc 
kreatywne, transkulturowe rozwiązanie, wykraczające poza syndrom ofiary bądź też dyna-
mikę ofiary/oprawcy. To nie jest tak, zdaje się mówić autor, że nie mamy nic do zaoferowania 
zachodniej kulturze, że uznajemy jej wyższość i dajemy się jej wessać lub też czujemy obo-
wiązek ciągłej z nią walki. Pokazuje, że Polacy nie mają do zaoferowania Zachodowi jedynie 
kiełbasy, lecz również na przykład pewną skromność, powściągliwość i świadomość ludzkich 
ograniczeń, pewien rodzaj romantycznego rozdarcia, które może uchronić przed arogancją, 
a także inną definicję spełnionego życia – jako alternatywy dzisiejszego przymusu zadowo-
lenia z siebie, wydajności, szybkiego tempa, kariery, narcyzmu.

Przedstawiciele zinstytucjonalizowanej władzy widzą w kulturalnej i społecznej interwencji 
kiełboludów zagrożenie. Dlatego kiełboludy w powieści Oświęcimskiego są ścigane. Człowiek 
z kiełbasy to nie tylko prototyp obcego, lecz również postać nie do końca ludzka, surrealna. 
Można dostrzec w nim prześladowanego zarówno przez polską, jak i niemiecką stronę nowo-
czesnego zbawiciela, który być może mógłby uratować świat, gdyby ludzie potrafili przejąć 
od niego nieco więcej niepewności i zdolności wątpienia w sztywne ideologie i koncepcje. 
Swoją powieść Oświęcimski opatrzył mottem z Nowego Testamentu: „Oto Ja was posyłam jak 
owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!”33. W powie-
ści pojawia się więc sugestia, by czytelnik widział w kiełboludzie archetypicznego mesjasza, 
który obdarzony jest zdolnością przemieniania świata34.

33 Ewangelia wg św. Mateusza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2012, s. 1155.
34 Archetyp ten obecny jest również w baśniach słowiańskich, szczególnie pod postacią trzeciego, nieco ogra-

niczonego umysłowo, syna.
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Mnich i pustelnik (typ zbawcy) – inwestycja we własny rozwój duchowy i artystyczny

Leszek Oświęcimski mieszkał wiele lat w nieczynnej już fabryce w dzielnicy Berlina Schöne-
berg z innymi artystami (malarzami, filmowcami, pisarzami), m.in. z malarzem Romanem 
Lipskim. Fabrykę w swoich tekstach publicystycznych i literackich Oświęcimski nazywa 
„pałacem łez” lub „hotelem złamanych serc”. Opisuje ją m.in. w felietonie dla dziennika 
„Tagesspiegel” jako miejsce, w którym artyści, opuszczeni przez swoje skłaniające się ku 
feminizmowi kobiety, próbują odzyskać równowagę duchową i skierować swoją energię na 
rozwój duchowy i artystyczny, przy czym sztuka awansuje niemal do roli religii35. Sfrustro-
wani nieudanymi związkami z kobietami i ich sprzecznymi oczekiwaniami, rozczarowani 
nowoczesnym społeczeństwem konsumpcyjnym, wycieńczającą konkurencją i obowiązują-
cymi hierarchiami wartości, próbują stworzyć alternatywny styl życia. Polega on na zdystan-
sowanym podejściu do seksualności oraz kierowaniu się maksymą „Ora et labora”, a także 
na przestrzeganiu ascetycznego przebiegu dnia, w którego centrum stoi sztuka. W swojej 
najnowszej, jeszcze nieopublikowanej powieści Heartbreak Hotel (tytuł jednej z piosenek 
Elvisa Presleya) Oświęcimski propaguje klasztorny i zdyscyplinowany tryb życia, dyscyplinę 
cielesną i duchową oraz duchowość odległą od religijności wyznaniowej.

Boskie dziecko (człowiek z kiełbasy) staje się w najnowszej powieści Oświęcimskiego pustel-
nikiem, który przygotowuje się do wypełnienia ważnej misji społecznej. (Zarówno dziecko 
boga, jak i pustelnik mogą stać się mesjaszami, zbawicielami). Akcja powieści rozgrywa się 
w postindustrialnej przestrzeni zamkniętej fabryki, gdzie kilku mężczyzn rozmyśla nad fru-
strującymi wymogami życia społecznego w berlińskiej metropolii, jak również nad uciążli-
wym feminizmem. Ten aspekt obecny jest też w powieści Klub Kiełboludöw, a ucieleśnia go 
chłodna agentka Alicja, która zawsze jest na wszystko gotowa i nie cofnie się nawet przed 
zamordowaniem ludzi z kiełbasy.

W moich wcześniejszych przyczynkach reprezentowałam już pogląd, że żyjący poza gra-
nicami kraju mężczyźni odbierają emigrację częstokroć jako degradację, czy wręcz jako akt 
symbolicznej kastracji. Taka postawa odbija się nie tylko na pozycji zawodowej bohaterów 
literackich, ale również na ich podejściu do kobiet36. W odpowiedzi na rzekome wyrachowa-

35 Leszek Oświęcimski, Brigitta Helbig-Mischewski, Der Tränenpalast. In Schöneberg haben sich Dichter, Maler 
und Musiker zu einer sonderbaren WG gefunden, „Tagesspiegel” [Sonntagsbeilage] 25.06.2006, s. 2.

36 Brigitta Helbig-Mischewski, Emigration als Kastration. Polnische Männerliteratur in Deutschland. W: Polnische 
Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre, Hrsg. Daniel Henseler, Renata Makarska, Transcript 
Verlag, Bielefeld 2013, s. 161–176; Brigitta Helbig-Mischewski, Emigracja jako kastracja – twórczość Leszka 
Oświęcimskiego, Krzysztofa Niewrzędy, Wojciecha Stamma, Dariusza Muszera i Janusza Rudnickiego. W: Poetyka 
migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, red. Przemysław Czapliński, 
Renata Makarska, Marta Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 156–171.
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nie kobiet i ich dążenie do emancypacji, odbierane jako droga po (męskich) trupach, w swo-
jej najnowszej powieści Oświęcimski proponuje izolację mężczyzn i preferowanie związków 
platonicznych.

Apoteoza abstynencji seksualnej jest następną prowokacją Oświęcimskiego. Pisarz prze-
kracza kolejne tabu dzisiejszego społeczeństwa (brak chęci na seks) i kreuje noszący cechy 
autobiograficzne typ „nieudacznika” nie tylko w sensie zawodowym, ale również w sferze 
prywatnej. Jednym z przesłań powieści Heartbreak Hotel jest przekonanie, że energię, jaką 
poświęca się na seks, powinno kierować się na działalność twórczą. Narrator daje upust 
swojemu rozgoryczeniu, jakie pojawia się po trudnych doświadczeniach z kobietami w typie 
femme fatale, wymieniając przykłady kobiecego okrucieństwa wobec mężczyzn. I tak na przy-
kład podejrzewa się mieszkające w pomieszczeniach fabrycznych malarki o zamordowanie 
jednego z założycieli komuny, utalentowanego rosyjskiego muzyka, którego duch nawiedza 
później to miejsce37. Odpowiedzią na zmowę kobiet jest w Heartbreak Hotel parodystycznie 
przedstawiona zmowa mężczyzn, przypominająca konspiracyjne spotkania tajnych męskich 
organizacji. Na szczęście Oświęcimskiego nigdy nie opuszcza poczucie humoru, dlatego jego 
konfrontacjom z płcią przeciwną brak zaciekłości. Obok typu niebezpiecznej kobiety, która 
zagraża męskim przyjaźniom (a więc popularnemu polskiemu fantazmatowi), w powieści 
Oświęcimskiego pojawia się również Lidia, inteligentna kobieta z dobrymi zamiarami, w której 
można by się nawet zakochać i dla której może warto by było przezwyciężyć antykobiece fobie. 
W miarę rozwoju akcji w powieści można zauważyć stopniowy proces pokonywania stereo-
typów i uprzedzeń dotyczących płci38. Narrator próbuje podejść do kobiety przede wszyst-
kim jako do człowieka, a nie zwierzyny łownej, na której widok traci się panowanie nad sobą.

Ostatnia powieść Oświęcimskiego przesycona jest ideą zaprzestania postrzegania siebie 
i innych przez wzorce takich kategorii jak narodowość czy płeć. Bohaterami nie są już Niemcy 
czy Polacy, przynależność narodowa traci gwałtownie na znaczeniu. Ma się wrażenie, że pry-
watne cierpienie uszlachetniło bohatera, ponieważ je zaakceptował i obrał je jako drogę dal-
szego rozwoju. Ból stał się drogą do nowej tożsamości i siły. Stałą wartością pozostaje za to 
dystans do samego siebie, także do odgrywanej (z przekorą) roli mesjasza, która staje się tu 
przedmiotem eksperymentu. Heartbreak Hotel jest, podobnie jak miasto Berlin, przestrzenią 

37 Przy tej okazji Oświęcimski nawiązuje pół żartem, pół serio do okrutnego zabójstwa mężczyzny w filmie 
Pedra Almodovara „Volver” (2006). Motyw powstałej za plecami mężczyzn zmowy kobiet pojawia się rów-
nież w obrazie Romana Lipskiego „Trzy gracje”, którego właścicielem jest obecnie de facto autor Heartbreak 
Hotel.

38 Więcej na temat problematyki gender w polskiej literaturze migracyjnej oraz w polskiej kulturze jako takiej 
zob. Brigitta Helbig-Mischewski, Das polnische Patriarchat und die Krise der Männlichkeit. W: Jahrbuch Polen 
2014, red. Andrzej Kałuża, Jutta Wierczimok, Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Wiesbaden 2014, s. 37–50.
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kreatywną i eksperymentalną, pełną tajemnic i trupów w piwnicy. Oświęcimski ma odwagę 
na dokładniejsze przyjrzenie się owym trupom. W końcu okazuje się, że w przestrzeni tej 
jest również miejsce dla kobiet (zakładają one feministyczne czasopismo i proponują pro-
tagoniście współpracę!) oraz na marzenia o rozpoczęciu wszystkiego od nowa. Żartobliwie 
można by powiedzieć: zdaje się, że powoli widać tu działanie mesjasza.
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Victim, bad boy, fool, dreamer, monk and saviour: some 
archetypal characters in the prose of Krzysztof Niewrzęda, 
Dariusz Muszer, Leszek Oświęcimski and other immigrant authors 
of Polish origin

Summary

The so called emigrantion literature is a topic, which has commanded growing interest within 
li terary studies during the last years. In German-Polish research, we see terms shifting from 
“migrant literature”, towards more open formulations such as “Polish literature on the move” 
(Ottmar Ettes, 2001). The article focuses on this very mobility of identities. The article examines 
autobiographically inspired novels by Krzysztof Niewrzęda, Leszek Oświęcimski and Dariusz 
Muszer. They immigrated to Germany during the 1980s, which means they have been part of the 
last migration wave before the 1989 transitions. The article examines, with recourse to intercul-
tural German studies and psychoanalytic insights, archetypical masculinity models in the litera-
ture by the above mentioned authors (the victim, the bad boy, the fool, the monk and the saviour).

Przeł. Izabela Drozdowska-Broering

Keywords
migration trauma, literary strategies of overcoming, male identity crisis, male 

archetypes, migration of Polish authors before 1989

PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO:

Brigitta Helbig-Mischewski, Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci 
mężczyzn u pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, 
nr 2 (5), s. 75–90.
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W czasie przeprowadzki

Autobiografia w pierwszej kolejności kojarzy mi się z piosenką grupy „Perfect”. Miałem 
osiemnaście lat, gdy usłyszał o niej świat, i podczas prywatek – bo tak wówczas nazywano 
domówki – nagminnie śpiewałem ją z kumplami. Wryła mi się więc ostro w pamięć. Byłem 
wtedy w takiej fazie, w której o wiele bardziej interesowały mnie muzyczne nowości, tudzież 
pisma jazzowe lub rockowe, niż książki. Każdego dnia godzinami słuchałem płyt oraz muzycz-
nych audycji radiowych. Przede wszystkim jednak grałem na perkusji w zespole, który nazy-
wał się „Casus”, i tak jak moi kumple liczyłem na to, że zrobimy niebywałą karierę. Właśnie 
dlatego podczas prywatek, na których przebojem była Autobiografia, szczególnie ochoczo 
wtórowaliśmy Markowskiemu przy trzeciej zwrotce, wydzierając się tym głośniej, im grub-
szy był klimat imprezy:

Było nas trzech 
W każdym z nas inna krew 
Ale jeden przyświecał nam cel 
Za kilka lat 
Mieć u stóp cały świat 
Wszystkiego w bród1.

No bo nas też było trzech. A nasz zespół w krótkim czasie nie tylko wydostał się z garażu, 
a potem z sali gimnastycznej w jakiejś szkole, ale został wyróżniony podczas szczecińskiego 

* Kontakt z autorem: niewrzeda@hotmail.de
1 „Perfekt”, Autobiografia, tekst Bogdan Olewicz, muzyka Zbigniew Hołdys.

W czasie przeprowadzki
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festiwalu Rock-Giełda i przygarnięty przez renomowany szczeciński klub studencki „Pinokio”. 
Mimo iż żaden z nas studentem jeszcze nie był. Nie wzorowaliśmy się jednak na „Perfekcie”, 
ponieważ uważaliśmy go za grupę pseudorockową. Generalnie komercyjną. Przykładem dla 
nas było SBB. Wiele lat później napisałem z jakiego powodu:

Muzyka SBB była bowiem wystarczającym środkiem lokomocji, jeśli chciało się odlecieć. 
Poza tym słuchając jej, uczyliśmy się, w jaki sposób panować nad rytmem i dźwiękami 
układającymi się w transowe podróże. […] Splatając pełną energii radykalną awan-
gardę z rockiem, bluesem, balladą, jazzem i klasyką, w której pojawiały się kompozycje 
Chopina, SBB wymykało się poza wszelkie konwencje i podziały. My też tak chcieli-
śmy. Całymi dniami ćwiczyliśmy więc w domach. Dla moich kolegów nie było to aż tak 
problematyczne. Oni starali się dorównać Skrzekowi i Lakisowi. Ja natomiast Piotrow-
skiemu. A granie na perkusji przez kilka godzin dziennie w budynku z wielkiej płyty nie 
wchodziło w rachubę. Sąsiedzi nie wytrzymywali nawet godziny. Dlatego kilkakrotnie 
próbowali zniechęcić mnie do ćwiczenia. Składali skargi, pisali donosy. W końcu podali 
mnie na kolegium. Wygrałem jednak, pokazując odpowiednią bumagę ze Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej, świadczącą o tym, iż jestem uprawniony do walenia w bęben. […] 
Ale to, że wygrałem sprawę przed kolegium, nie zdemoralizowało mnie na tyle, bym 
chciał moich sąsiadów sterroryzować. Ćwiczyłem więc najczęściej uderzając pałkami 
w hokejowe krążki przytwierdzone do deski2.

Po co ja to w ogóle opisałem? Dlaczego w książce, która przez wielu krytyków została póź-
niej uznana za literacki portret stolicy Niemiec, znalazły się autobiograficzne wątki z okresu, 
w którym nie przypuszczałem nawet, że mógłbym w Berlinie zamieszkać? Z okresu, w któ-
rym grałem w zespole, a także z lat wcześniejszych i późniejszych. Wiadomo – żeby pokazać 
Berlin ze wszystkimi jego niuansami kulturowymi, narodowościowymi oraz społecznymi 
na tle szukającego tożsamości rodzimego Szczecina oraz arcyniemieckiej Bremy, w której 
mieszkałem przez dwanaście lat po wyjeździe z PRL-u. I to się chyba udało, bo Czas prze-
prowadzki został uznany nie tylko za literacki portret Berlina czy „intelektualny przewod-
nik po Berlinie”3, lecz m.in. również za „mitologię berlińską”4. Inga Iwasiów napisała o nim 
w Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym „Pogranicza”:

2 Krzysztof Niewrzęda, Czas przeprowadzki, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2005, s. 18.
3 Anna Budyńska, „TVP – Książka”, 30.12.2005.
4 Dariusz Nowacki, [rec.] Krzysztof Niewrzęda: Czas przeprowadzki, „FA-art” 2005, nr 2–3 (60–61).
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Krzysztof Niewrzęda, opisujący swoje chodzenie po śladach Witolda Gombrowicza w ber-
lińskim Literarisches Colloquium, to eseista przekuwający własną biografię w opo-
wieść o przemianach pokoleniowych i diagnozę nieoczywistych dziś kategorii polskości 
i niemieckości.

Ale wszystko to mogłem przecież uzyskać dzięki postaci jakiegoś fikcyjnego bohatera. 
Jakiegoś narratora, wobec którego mógłbym się zdystansować. Dlaczego zatem w Czasie 
przeprowadzki sam wystąpiłem jako narrator, który tak jednoznacznie odwołuje się do swo-
ich wspomnień? Przecież nigdy wcześniej nawet nie myślałem o pisaniu czegoś, co mogłoby 
być uznane za autobiografię. W debiutanckim Poszukiwaniu całości tak wymieszałem wątki 
osobiste z fikcją oraz zasłyszanymi historiami, że sam już nie byłem pewny, które są jakie. 
W kolejnej zaś powieści oddałem się wprost czystej fikcji. Poza tym chciałem wręcz zapo-
mnieć, że kiedykolwiek prowadziłem dziennik. Przede wszystkim dlatego, że miało to miej-
sce w pierwszych latach po przyjeździe do Bremy i wynikało z choroby emigracyjnej. Było 
ewidentnym objawem samotności, której nie mogła ukoić nawet najbliższa mi osoba. Cier-
piała bowiem z tego samego powodu. Toteż zarażaliśmy się tą samotnością i wspólnie prze-
żywaliśmy emigracyjną traumę wśród bezrefleksyjnych rodaków, którzy namawiali nas, żeby 
z miotłami w dłoniach ruszyć na podbój lepszego świata. Żeby szorując kible autochtonów, 
cieszyć się z wyciąganej na czarno siopy. Na szczęście nasza niekompatybilność ich zniechę-
cała. Nas natomiast wzmacniała. Nadawała wręcz sensu wegetacji półinternowanych obywa-
teli drugiej kategorii, którzy nie mieli prawa do nauki i legalnej pracy oraz do opuszczania 
miejsca zameldowania na odległość większą niż trzydzieści kilometrów. Prawie przez cztery 
lata. Starałem się więc o tym nie pamiętać i od czasu ukończenia Poszukiwania całości do 
swoich dzienników nawet nie zaglądałem. Nie zajmowałem się też jakimikolwiek retrospek-
cjami. Dopóty, dopóki Basil Kerski, obecny dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, nie 
zaproponował mi, żebym napisał esej o Berlinie dla „Przeglądu Politycznego”. Zaskoczyło 
mnie to, ponieważ berlińczykiem byłem zaledwie od trzech miesięcy i dopiero poznawałem 
miasto. Jego jednak interesował właśnie punkt widzenia takiego świeżaka jak ja. Dość miał 
już bowiem zamówień u starych wyjadaczy. Ja zaś potrzebowałem jakiegoś zaczepienia. Mogły 
być nim tylko moje wizyty w dawnej stolicy NRD, którą odwiedzałem w dzieciństwie razem 
z matką, a potem także z kumplami. Bo zdarzało nam się, że w szkole średniej, korzystając 
z tymczasowych dowodów osobistych, do Berlina Wschodniego jeździliśmy nawet na wagary.

No i zaczęło się. Reminiscencje narzucały się wręcz same. Zarówno podczas pisania eseju do 
„Przeglądu Politycznego”, jak i przy następnych tekstach, które znalazły się w Czasie przepro-
wadzki. Ja zaś zauważyłem, że nie tylko mogę „przekuć własną biografię w opowieść o prze-
mianach pokoleniowych i diagnozę nieoczywistych dziś kategorii polskości i niemieckości”, 
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ale mogę także uzyskać wreszcie wgląd we własne sprawy. Że uda mi się może zrozumieć, 
dlaczego ani ja, ani moi koledzy z zespołu nie zostaliśmy muzykami. Albo dlaczego po przyby-
ciu do Niemiec zostałem polskim pisarzem? No bo nie byłem nim przecież wcześniej. Byłem 
jedynie autorem kilkudziesięciu wierszy. W tym zaledwie kilku opublikowanych. W przeci-
wieństwie do innych mieszkających w Bundesrepublice moich polskich kolegów i koleżanek 
po piórze nie studiowałem nawet na jakimś kierunku humanistycznym, ale na politechnice. 
„To co robili inni, mijało się z tym, co robiłem ja, bez wzajemnej styczności”5. Potwierdził to 
później Dariusz Muszer, pisząc w Magazynie Polsko-Niemieckim DIALOG o Czasie przepro-
wadzki: „I tu berliński pisarz po raz kolejny udowadnia, jak bardzo różni się od przeważającej 
większości autorów-rówieśników z Polski i Niemiec […]”. Po czym dodał:

[…] zainteresowała mnie ta książka również dlatego, że jest w niej ukryta opowieść 
o obrzucaniu szkieletu mięsem, o stawaniu się pisarzem, o dojrzewaniu i krzepnięciu 
jako twórca. Szczecin (Wschód) daje człowiekowi życie, czyli ogień, Brema (Zachód) robi 
z niego bremeńczyka, czyli nadaje mu formę; lecz dopiero Berlin, chaotyczne miasto, 
w którym żywioły codziennie zderzają się i kłócą z formą, pozwala człowiekowi zrozu-
mieć więcej i niekiedy stać się pisarzem.

PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO:

Krzysztof Niewrzęda, W czasie przeprowadzki, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 2 (5), 
s. 91–94.

5 Karl Jaspers, Autobiografia filozoficzna, Wydawnictwo Comer, Toruń 1993.
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Autobiografia człowieka wolnego  
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Nota redakcyjna Michał Paziewski 

Lucjan Adamczuk urodził się 1 kwietnia 1938 roku w Marysinie koło Tyszowiec, skąd w sierp-
niu 1945 roku jego rodzina przeniosła się do Szymankowa, leżącego na terenie przedwojen-
nego Wolnego Miasta Gdańsk, gdzie objęli „średniorolne” gospodarstwo. Wobec forsowania 
przez władze kolektywizacji zdecydowali się– celem uniknięcia oddania ziemi do Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej – powrócić w 1953 roku na Zamojszczyznę.

Wkrótce po dwuletniej służbie wojskowej w Wałczu, we wrześniu 1961 roku, zatrudnił 
się w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego jako ślusarz. Po trzyletnim kursie został 
spawaczem kadłubowym, następnie eksternistycznie zdał maturę przed komisją Kurato-
rium Oświaty i Wychowania w Szczecinie, po czym w latach 1964–1968 zaocznie studiował 
socjologię w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie. Od listopada 
1968 roku w Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy jako socjolog zakładowy zajmował się 
szkoleniami w stoczni „Warskiego”. Usiłował zarazem wpłynąć na demokratyzowanie struktur 
PZPR poprzez krytyczne listy do władz partyjnych oraz odczytywanie ich na zebraniach partii.

W „czarny czwartek” 17 grudnia 1970 roku Adamczuk był świadkiem gwałtownych walk 
ulicznych szczecinian z milicją, pożaru gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR, oblegania 

Szczecińska trauma 1970…

* Kontakt z autorem noty redakcyjnej: m.paziewski@gmail.com
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i podpalania przez demonstrantów siedzib Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
oraz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych. Sporządzane na gorąco notatki z pierw-
szego dnia rewolty robotniczej szczecińskiego Grudnia ’70 spisał w marcu 1971 roku – z nich 
pochodzi publikowana część wspomnień. Zapiskami z epoki są także inne fragmenty Auto-
biografii człowieka wolnego.

Nazajutrz po wybuchu protestu okupacyjnego w stoczni Adamczuka wybrano do wydziało-
wej „trójki” strajkowej. Uczestniczył w redakcji postulatów protestujących. Przede wszystkim 
jednak do zakończenia 22 grudnia 1970 roku strajku generalnego w aglomeracji sprawował 
funkcję doradcy polityczno-organizacyjnego przy Ogólnomiejskim Komitecie Strajkowym. 
W czasie strajku powszechnego 22–25 stycznia 1971 roku był czołowym doradcą Komitetu 
Strajkowego w stoczni „Warskiego”, opracowywał postulaty, ponadto napisał list otwarty do 
I sekretarza KC PZPR, czym przyczynił się do zakończenia rewolty. Podczas bezprecedenso-
wej w dziejach państw tak zwanych socjalistycznych debaty z Edwardem Gierkiem, Piotrem 
Jaroszewiczem, gen. Wojciechem Jaruzelskim i gen. Franciszkiem Szlachcicem na bieżąco 
doradzał przewodniczącemu Komitetu Strajkowego Edmundowi Bałuce, ustalał kolejność 
robotniczych wystąpień, jak też zabierał głos. Po przekształceniu Komitetu Strajkowego 
w Komisję Robotniczą przez trzy tygodnie zajmował się koordynacją prac tego czterdziesto-
osobowego grona, stanowiącego pierwowzór Wolnych Związków Zawodowych.

Wobec groźby zwolnienia z pracy wiosną 1971 roku przyjął propozycję zatrudnienia na 
etacie naukowo-dydaktycznym w WSNS. Nadal wspierał niepokornych stoczniowców, choćby 
współorganizując ich niezależny pochód 1 maja 1971 roku. Dlatego na polecenie Służby 
Bezpieczeństwa musiał podjąć pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym. Niezależnie od 
inwigilacji SB pomagał m.in. reżyserowi Leslie’emu Woodheadowi i scenarzyście Bolesławowi 
Sulikowi w realizacji filmu Trzy dni w Szczecinie, paradokumentu z 1976 roku. Przed Sierpniem 
’80 należał do nielicznych badaczy zajmujących się problematyką Grudnia ’70. Jego Rewolta 
szczecińska. Analiza socjologiczno-historyczna, wygłoszona na VI Zjeździe Socjologicznym 
w 1981 roku, najpierw ukazała się po francusku („Economie et Humanisme” 1984, nr 7–8), 
a po polsku dopiero w 1989 roku w II tomie Studiów nad ruchami społecznymi.

Po Sierpniu ’80 współorganizował NSZZ „Solidarność” w GUS, a w 1981 roku wybrano 
go sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Po narzuceniu stanu 
wojennego został relegowany z GUS na wniosek komisarza wojskowego. Na bezrobociu obro-
nił doktorat Budżet czasu ludności wiejskiej w Polsce w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 
następnie dwa lata pracował w Spółdzielczym Instytucie Badawczym. W latach 1984–1990 
był kierownikiem Zakładu Socjologii Kultury w stołecznym Instytucie Kultury, a do 2006 
roku sekretarzem zarządu w Sekcji Socjologii Religii przy Polskim Towarzystwie Socjo-
logicznym. W 1990 roku wrócił do GUS, gdzie m.in. zainicjował współpracę z Instytutem 
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Statystyki Kościoła Katolickiego przy Sekretariacie Episkopatu Polski. Pierwszym jej efek-
tem była współautorska publikacja Kościół Katolicki w Polsce 1918–1990. Od 1991 roku na 
Akademii Teologii Katolickiej prowadził zajęcia m.in. z metodologii badań socjologicznych 
i statystyki socjologicznej, a w latach 1999–2004 jako adiunkt także seminarium magister-
skie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pracach nad 
Postawami społeczno-religijnymi Polaków 1991–2012 (2013) i rocznikiem „Kościół Katolicki 
w Polsce 1991–2011” (2014) brał udział już po 2008 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.

* * *

Tymczasem potok ludzki zatrzymał się, bramę zamknięto. Około dwóch tysięcy ludzi wyszło 
jednak i energicznym krokiem przez całą szerokość jezdni pomaszerowało w kierunku ulicy 
Parkowej. Za zamkniętą bramą stało kilka setek robotników z różnych wydziałów. W pra-
cowni1 wszyscy zgromadziliśmy się w pomieszczeniach po zachodniej stronie budynku, skąd 
widać było miasto i maszerujący pochód stoczniowców, który szybko znikał za blokami przy 
ulicy Dubois. Tramwaje zatrzymały się, a następnie powoli zaczęły zjeżdżać do zajezdni. Ruch 
kołowy był normalny. Wracam do gabinetu Haliny2, skąd widać bramę główną.

Słyszę, że odzywają się głośniki na terenie zakładu. Przeciągając sylaby, jak w rozpaczli-
wym wołaniu, mówił Tadeusz Cenkier:

– Stoooczniowcy! – mówi do was dyrektor stoczni. Wzywam was do powrotu do pracy. Niech 
każdy idzie na swoje stanowisko pracy. Nie dajcie się prowokować awanturnikom i nierobom!

Rozlegają się gwizdy przy bramach. Ludzie wchodzą na dach wartowni przy bramie, ktoś 
usiłuje z dachu przemawiać. Przed bramą coraz więcej niebieskich kasków mistrzowskich, 
usiłują nakłonić ludzi do powrotu do pracy – bez rezultatu.

Przez otwarte okno na bramę główną słyszę cichnące coraz bardziej odgłosy pracy stoczni. 
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło mi po charakterystycznych odgłosach bezbłędnie ocenić, 
jakie wydziały pracują – po szumie urządzeń, ruchu dźwigów. Około godziny 11 nad stocz-
nią zapanowała martwa cisza, nie słychać żadnych odgłosów pracy, milczą młoty kowali, nie 
słychać szumu pracy spawarek i palników, stoją nieruchomo dźwigi. Znów odzywa się przez 
głośniki dyrektor Cenkier:

– Stooczniowcy. Jako dyrektor wzywam was po raz drugi do powrotu do pracy! Nie pozwól-
cie zniszczyć całego naszego dorobku, który ludzie niepoważni i nieodpowiedzialni narażają 

1 Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy.
2 Halina Obrębska, kierowniczka PPiSP.
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na niebezpieczeństwo. Stracicie poza tym możliwość otrzymania premii eksportowej, gdyż 
nie wykonamy planu, zagrożona będzie „trzynastka”.

Mówił jeszcze dalej w tym stylu. Ale nie słuchano go. Znów rozległy się gwizdy. Zaczęto 
skandować: kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo…!

Odezwał się też wreszcie sekretarz KZ-tu Muszyński3. Początkowo uciszyło się, ale kiedy 
zaczął nakłaniać do powrotu do pracy, znów rozległy się gwizdy. Raz jeszcze włączył się 
dyrektor, tym razem już groził. Histerycznym dyszkantem wołał:

– Po raz ostatni wzywam was do powrotu do pracy! Pamiętajcie o Węgrzech w 56 roku! 
O Poznaniu – wiecie, co się działo w Gdańsku – tu może być to samo!!

Robotnicy przed bramą zareagowali natychmiast: rozległ się zbiorowy krzyk, podniosły 
się pięści. Brama znów się otworzyła, na plac przed budynek dyrekcji zaczęło napływać coraz 
więcej robotników. Ale na razie nikt nie ruszał na miasto, rosnące zgromadzenie trwało 
w miejscu, szumiąc groźnie przed budynkiem dyrekcji, jakby gotując się do wsparcia tych, 
którzy już poszli do miasta.

Było już po godzinie 11, gdy od strony ulicy Parkowej zaczęły dochodzić odgłosy wystrza-
łów. Tam poszła pierwsza fala ludzi. Podchodzę znowu do zachodniego okna i widzę jak zza 
bloków stojących przy Dubois wyłoniła się grupa ludzi – około pięciuset robotników szybko 
zmierza w kierunku bramy głównej. Tu połączyli się z niespokojnym zgromadzeniem, stoją-
cym przed bramą. Po chwili w stronę skrzyżowania ulic Emilii Plater i Dubois zaczęły zmie-
rzać coraz większe grupy robotników.

Jednocześnie od strony Wałów Chrobrego na puste przedpole stoczniowego boiska „Arkonii” 
przy ulicy Łyskowskiego zaczął napływać potok ludzi. To wracali ci, którzy poszli w kierunku 
miasta przez nabrzeże Kapitańskie, wzdłuż Wałów Chrobrego, na których znajdowało się Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Na krzyżówce ulic Dubois i Łady pojawił się jednak 
pluton MO w stalowych kaskach i sinych kurtkach. Ustawili się w poprzek jezdni i w stronę 
spokojnie spływającego w stronę stoczni strumienia robotników poleciały petardy i świece 
z gazem łzawiącym.

Rozpoczęła się istna kanonada wybuchów. Całe przedpole zasnute było błękitnawym 
dymem gazu łzawiącego. Ludzie, zamiast wracać do bramy zakładu, zatrzymali się. Widać 
było, jak się schylają, zbierają kamienie. Po chwili kilku, potem całe gromady rozproszonych 
na przedpolu stadionu robotników zaczęły z krzykiem biec w kierunku milicjantów. Posy-
pały się kamienie. Świece z gazem zaczęto odrzucać w stronę milicji. Może po kwadransie 
takich utarczek milicjanci nie wytrzymali gradu kamieni i bezładnie zaczęli wycofywać się 
w głąb ulicy Dubois.

3 Eugeniusz Muszyński, I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.
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Jeszcze kilkakrotnie milicja zwierała szeregi i za każdym razem rozrywał je grad kamieni 
i szarża robotników zmuszała ich do ucieczki, coraz dalej w głąb ulicy, aż do krzyżówki z ulicą 
Parkową. Kanonada wybuchów trwała bez przerwy. Dymy i opary gazu łzawiącego dotarły 
już do naszego budynku, gryzły w oczy, trzeba było zamknąć okna, z których obserwowali-
śmy to, co się działo.

W pewnym momencie za wysokimi blokami Dubois rozległ się wybuch i w górę strzelił 
czarny kłąb dymu. Po chwili gdzieś jeszcze dalej – w głębi ulicy Parkowej – drugi słup dymu. 
Okazało się potem, że podpalono tam wozy milicyjne z zainstalowanymi na nich wyrzut-
niami pocisków z gazem łzawiącym.

Obserwując to, co działo się przy Dubois i Parkowej, straciłem z pola widzenia bramę 
główną stoczni. Tymczasem o godzinie 12.30 zupełnie niespodziewanie z bramy głównej 
wyszedł nowy potok ludzki i energicznie ruszył w stronę miasta. Na czele niesiono transpa-
rent, sporządzony z kawałka dykty, na którym białą kredą wypisane było hasło „Popieramy 
robotników Gdańska”. To wyszli robotnicy ze Stoczni Remontowej „Gryfia”, znajdującej się 
na odrzańskiej wyspie, naprzeciw naszej stoczni; przypłynęli do naszego nabrzeża swoim 
promem. Spływający od strony Dubois do stoczni potok stoczniowców natychmiast przyłą-
czył się do tej nowej fali. Nasza załoga idzie również. Tym razem kilka tysięcy robotników 
zdecydowanie rusza w kierunku miasta. Tego pochodu nic już nie zatrzyma.

Stocznia wyludnia się. Fala wyszła. Przez szeroko otwartą bramę ludzie chodzą w obie 
strony. Ale coraz większy strumień ludzki kieruje się do miasta. Większość jest już prze-
brana w domowe ubrania. Wszyscy idą na piechotę trasą, którą poszedł pochód robotników 
z „Remontówki”4.

Milicja została wyparta z okolic stoczni. Ludzie powoli spływali grupami, po kilkadzie-
siąt osób, pojedynczo – w kierunku krzyżówki Emilii Plater z Hutniczą. Było tam kilka skle-
pów. Z naszych okien widziałem okna sklepu mięsnego. Był otwarty, ludzie normalnie robili 
zakupy. W pewnym momencie na krzyżówce utworzył się korek, zebrał się tłum. Samochody 
powoli przepychały się przez zwartą masę ludzką i w końcu rozjechały się. Ludzie jednak się 
nie rozchodzili. Po kilkunastu minutach – była 13.30 – z Emilii Plater rozległ się ryk silni-
ków – to pod górę ulicy toczyły się „skoty” – zielone, płaskie łby wozów pancernych powoli 
przepychały się przez tłum, który teraz szybko zwarł się. Wozy ugrzęzły. Ludzie wdrapywali 
się na maszyny. Z wozów wyglądały przestraszone załogi. Kiedy przekonano się, że to nasi, 
polscy żołnierze, przepuszczono sześć wozów, które spokojnie pojechały w Parkową. 

Tłum zaczął się powoli rozpraszać. Ludzie szli do stoczni, aby się przebrać, dzień pracy 
miał się ku końcowi. Stoimy jeszcze przy oknach i obserwujemy, co się dzieje. Jest zimno. 

4 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, powszechnie nazywana „Remontówką”.
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W oczy gryzie gaz. Kobiety są roztrzęsione. Teresa5 ma łzy w oczach i jest bliska wybuchu 
płaczu, głos jej drży, gdy mówi: – No teraz się zacznie. Wszystko przepadło. Ja przeżyłam 
rok 56 w Poznaniu.

Około godziny 14.30 w głębi miasta, za parkiem Żeromskiego, widać dymy. Znów coś pło-
nie. Kanonada wybuchów nie milknie, ale jest daleka, gdzieś w okolicach placu Żołnierza6. 
Domyślamy się, że dymy mogą pochodzić z gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

O godzinie 15 wychodzimy z pracowni. Kobiety wyszły kilka minut wcześniej, mieszkają 
daleko, na Pomorzanach. Ciężko będzie pieszo tam dotrzeć. Wychodzę parę minut po 15 
i idę w kierunku miasta trasą, którą poszli robotnicy. Idę specjalnie przez krzyżówkę Emi-
lii Plater z Hutniczą, aby zobaczyć, co się stało ze sklepami – a szczególnie mięsnym. Ulice 
zarzucone są kamieniami, odłamkami cegieł, które służyły do walki z milicją. Sklepy są całe. 
Zamknięte wprawdzie, ale nieuszkodzone. W witrynie sklepu mięsnego jest wybita dziura 
wielkości głowy, ale już ją zaklejono papierem.

Rozproszony potok ludzki nieustannie wypływa ze stoczni i zdąża, tak jak i ja, w kierunku 
miasta. Przechodzę przez główny teren walk ulicą Dubois. Na jezdni, chodnikach i poboczach 
pełno tekturowych rurek z chloropikryną – gazem łzawiącym, wypalonych petard, kamieni. 
Dymu już nie ma, ale gaz ulatnia się, w dalszym ciągu gryząc niesamowicie w oczy. Ludzie 
trzymają chusteczki przy oczach i nosach, niektórzy zmoczone w wodzie.

Gdzieś w połowie Dubois mam tego zapachu dosyć i dostaję krwotoku z nosa. Wchodzę do 
bramy, aby się oczyścić i zatamować krew. Ale tu stężenie gazu jest jeszcze większe. Uciekam 
dalej z nosem pełnym krwi. Mijam dopalający się, przewrócony wóz operacyjny MO. W głębi 
ulicy dopala się, kopcąc niesamowicie, tak zwana buda milicyjna.

Na Parkowej skończyła się w zasadzie potyczka – stąd milicja odeszła, a stoczniowcy wrócili 
do zakładu. Dalej zaczyna się park Żeromskiego. Tu jest trochę czystsze powietrze. Można 
swobodnie oddychać. Doprowadzam się do porządku i ruszam w stronę placu Żołnierza, skąd 
dochodzą rzadkie odgłosy strzałów i wybuchy petard.

Zapadał zmierzch. Dochodząc do kawiarni „Plantowa”, znowu natknąłem się na falę gazu 
łzawiącego. Snuł się przy ziemi niebieskawą mgiełką. Przez nagie konary drzew widziałem 
już okolice Komitetu Wojewódzkiego. Unosił się stamtąd rzadki dym i tańczyły wysoko nad 
dachami strzępy spalonych papierów.

5 Teresa Makowska, socjolożka z Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy.
6 Potoczna, skrótowa nazwa placu Żołnierza Polskiego.
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Przyśpieszyłem kroku, by wyjść ze strefy gazu. Zbliżałem się do Komendy Wojewódzkiej 
MO przy Małopolskiej. Na jej tyłach, na ulicach Zygmunta Starego i Bankowej7, stały wozy 
milicyjne oraz skoty z wojskiem. Milicjanci stali grupkami, milcząc i nie patrząc na nikogo.

Podchodząc do skrzyżowania Matejki z Małopolską, zobaczyłem ulicę pełną ludzi, tu już 
był zwarty tłum. Naprzeciw budynku Prasy stało po prawej stronie ulicy kilkanaście „skotów”. 
Z wozów wychodzili akurat żołnierze, młodzi chłopcy. Kazano im się uformować i iść w zwar-
tym szyku w stronę KW MO, skąd dochodziły odgłosy szturmowania bram i okien. Żołnie-
rze usiłowali wykonać rozkazy zdenerwowanych oficerów, ale brani pod ręce przez młodych 
i starszych ludzi stojących dookoła, ginęli zupełnie w tłumie. Słychać było głosy rozmów:

– Ty, stary, tam stoi twój ojciec, co pójdziesz do niego strzelać? 
Albo wprost: – Cześć Józek – chłopcy patrzcie to nasz Józek z „budy” – idzie do nas strzelać!
Gromada młodych ludzi otaczała zaaferowanego szeregowca, który nie wiedząc, co ma 

robić z karabinem maszynowym, w geście rozpaczy trzymał go za lufę i wlókł kolbą po ziemi.
– Lud z wojskiem, wojsko z ludem. Żołnierzyku, idź do wozu i siedź tam spokojnie, widzisz 

przecież, że nikomu krzywdy nie robimy.
– Chodź, pomogę ci przejść. – Stary wąsaty jegomość brał pod rękę kaprala, pomagając mu 

się przecisnąć przez tłum w kierunku jego wozu.
Z miejsca, gdzie stałem, widać już było płonący gmach sali obrad KW. Płomienie lizały 

stalową konstrukcję szklanego dachu, która gięła się i zapadała w głąb budynku ze szklanym 
hukiem. Ruszyłem w stronę placu Żołnierza, przy którym stał Komitet Wojewódzki PZPR. 
Plac był pełen ludzi. Na tle ciemnego już nieba płonący gmach robił przytłaczające wrażenie.

Już od dwóch godzin widziałem, że KW się pali, ale jakoś nie docierało to do mojej świa-
domości. Wydawało mi się mimo wszystko, że to nieprawda. Żeby w socjalistycznym kraju 
paliła się siedziba najważniejszej instytucji, podpalona rękami tych, którym miała przecież 
służyć. To nie chciało się mieścić w głowie. Byłem jak niewierny Tomasz. Szedłem ze swoim 
zakrwawionym nosem, aby na własne oczy przekonać się, że to prawda. To, co działo się 
przed moimi oczami, było niewiarygodne – ale to była prawda.

Nie odczuwałem jednak z tego powodu specjalnego zmartwienia, raczej niepokój, co 
będzie dalej. Co będzie dziś w nocy, jutro, jak to wszystko się zakończy? Co się jeszcze sta-
nie za godzinę?

Lawirując między ruchliwą falą ludzką, zbliżałem się w stronę wejścia do gmachu. Pło-
nęły już prawie wszystkie okna na parterze. Ale na trzecim i czwartym piętrze nie było ognia. 
Wylatywały stamtąd krzesła, szafy pełne dokumentów, fotele, kanapy, stoliki i wszelki inny 
sprzęt i wyposażenie.

7 Wcześniejsza, powszechnie używana nazwa ul. Płk. Teofila Starzyńskiego.
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Mimowolnie poszukałem oczami okien gabinetu Ostrzyżka8, w którym byłem kilka godzin 
wcześniej. Płonęły jak inne. Przypuszczałem, że i moje niebezpieczne wnioski spłoną razem 
z tymi papierami.

Co też się teraz dzieje z tym butnym, pewnym siebie człowiekiem, który jeszcze kilka 
godzin temu siedział za tymi oknami i traktował mnie jak groźnego wroga ludu? – pomy-
ślałem w duchu, nie bez pewnej satysfakcji. Nie czas jednak na refleksje, zbyt wiele ważnych 
zdarzeń było dookoła, chciałem jak najwięcej zobaczyć.

Na ulicy, pod oknami budynku, płonęły stosy partyjnych dokumentów; szafy i wszystko, 
co w nich było, wylatywało przez okna. Nikt niczego nie usiłował brać. Wejście do gmachu 
było otwarte, wchodzili tam i wychodzili ludzie, kręcili się żołnierze.

Wzdłuż ulicy stało kilkanaście „skotów”, jeden za drugim. Żołnierze siedzieli w otwartych 
włazach wraz z cywilami, przyglądając się temu, co się dzieje. Na wozach pancernych, które 
były zamknięte i wyglądały na puste, stały grupy młodzieży i wyrostków. Na kilku z nich 
zatknięte były zrobione z kawałków dykty lub sklejki transparenty, na których farbą lub 
kredą wypisano hasła:

Szczecin zawsze Polski9.
Popieramy klasę robotniczą Gdańska.
Precz z Gomułką.
Żądamy starych cen. I tym podobne.
Większość wozów miała na burtach wypisane kredą hasła: „Wojsko z ludem – lud z woj-

skiem” lub „Nie strzelajcie do ojców i braci”.
Dziwny nastrój panował w tym zbiorowisku ludzkim. Wojsko i cywile – przypalając papie-

rosy i opierając się o lufy karabinów maszynowych – spokojnie, jak w teatrze, przyglądali 
się płonącemu Komitetowi Wojewódzkiemu partii, wymieniali uwagi, co i ile wyrzucono 
z wnętrza gmachu.

Na szerokim, wyasfaltowanym trotuarze naprzeciw gmachu KW pełno było ludzi, aż pod 
ściany Klubu XIII Muz i muzeum, gdzie się na chwilę zatrzymałem. Ludzie, mijając się spo-
kojnie, zmierzali dwoma potokami w przeciwne strony, jedni w stronę Komendy Wojewódz-
kiej MO, drudzy w stronę placu Lotników i Śródmieścia. Inni stali grupkami, rozprawiając 
o tym, co widzieli i słyszeli. Często słychać było zdania:

– No, doigrali się wreszcie. Skończyło się dygnitarstwo i wszechmoc.
– Wreszcie ludzie mają coś do powiedzenia.
Ktoś tłumaczy, jak pracownicy Komendy Wojewódzkiej opuszczali gmach:

8 Jerzy Ostrzyżek, sekretarz ds. organizacyjnych KW PZPR w Szczecinie.
9 Pisownia oryginalna.
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– Widziałem, jak szli dachem w kierunku budynku Prasy.
– Skakali z okien. Ale im dali „bobu”.
Jest już prawie ciemno. Palą się lampy. Idę w kierunku placu Lotników. Interesują mnie 

w dalszym ciągu sklepy, z niepokojem patrzę na witryny sklepów sąsiadujących z KW – są 
całe. Obok palącego się okna KW znajduje się okno wystawowe sklepu „Polski Len”, jest nie-
tknięte; wewnątrz są ekspedientki i wyglądają zza firanek na plac.

Boję się trochę, że długo taki porządek się nie utrzyma, na razie jednak stwierdzam z ulgą, 
że młokosów jest niewielu i ton nadają dorośli; ale co będzie, jak robotnicy pójdą do domów? 
Cieszy mnie, że nie stłuczono ani jednej szyby sklepu.

Na skrzyżowaniu alei Wyzwolenia spotykam Gienka10. W tym samym momencie z głębi ulicy 
zaczynają nadjeżdżać „skoty”, usiłując dostać się przed gmach KW. Ludzie reagują natych-
miast, zastępują drogę, zaczynają wypierać wozy z powrotem w głąb ulicy. Na okrzyki oficera 
nie reagują, zbywają je śmiechem. Wozy powoli wycofują się, ale po chwili wjeżdżają na plac 
od innej strony, gdzie jest mniej ludzi, tym razem nikt im nie przeszkadza.

Idziemy z Gienkiem na dworzec, aby sprawdzić, czy jest cały i czy pociągi kursują normalnie. 
Już kilkadziesiąt metrów za placem Żołnierza ulica jest prawie pusta. Spokojnie dochodzimy 
do dworca. Okazuje się, że pociągi kursują normalnie. Gienek kupuje bilet i postanawia iść 
do domu i przygotować się do wyjazdu. Ja zawracam w stronę KW.

Dochodząc do placu Żołnierza, zauważam, że zrobiło się tu przestronniej. Ludzie kierują 
się na duży plac przed Komendą Wojewódzką MO na Małopolskiej. Dochodzą stamtąd w dal-
szym ciągu odgłosy szturmowania do drzwi i okien – głuche uderzenia, brzęk tłukących się 
szyb, detonacje granatów z gazem łzawiącym.

Wychodzę na plac, który cały zapchany jest nieruchomym tłumem ludzkim. W budynku 
z prawej strony komendy płonie dolne piętro i parter kasyna milicyjnego. Strażacy są już 
w akcji, wody jednak nie używają, prawdopodobnie mają poprzecinane węże.

Obchodzę zwarty tłum od strony kościoła Piotra i Pawła i staram się z bliska zobaczyć, co 
dzieje się przed samą komendą. Wszystkie okna są ciemne. W kilku na parterze i na pierw-
szym piętrze tli się płomień. Z wnętrza budynku od czasu do czasu rzucane są zapalone 
świece dymne – wpadają między ludzi na dole, ale prawie natychmiast są odrzucane celnie 
z powrotem w okna.

Na ulicy pod samą bramą wejściową tli się jeszcze wrak „gazika”, a obok niego jasnym pło-
mieniem pali się „skot”. W narożniku budynku obok bramy stoi w maskach przeciwgazowych 
na twarzach pluton żołnierzy. Wyglądają niesamowicie w tych maskach, które przypominają 
trąby słoni. Nad ich głowami lecą w kierunku okien kamienie, butelki z benzyną, świece dymne, 

10 Eugeniusz Truś, stolarz z wydziału W-1 (Wydział Stolarni Okrętowej), kuzyn Lucjana Adamczuka.
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petardy. Stoją dziwnie spokojnie w chybotliwym odblasku płomieni; nie reagują zupełnie na 
to, co się wokół nich dzieje, jakby ich to nie dotyczyło.

Wielkie zbiorowisko ludzi przed gmachem komendy też nie bierze udziału w szturmie. 
Robi to jednak z zapałem kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy usiłują podpalić gmach – 
przygotowują butelki z benzyną, rzucają kamienie, jakimś długim drągiem usiłują wybić 
wrota dębowej bramy, która jest już mocno nadpalona. W pewnym momencie przynoszą 
z pobliskiego placu zabaw dziecięcych starą drewnianą łódź, którą usiłują użyć jako taran 
do wybicia bramy, ale bez skutku.

Gmach milczy. Butelki z benzyną wrzucane do środka są natychmiast gaszone. Z kilku 
okien sączy się dym, ale po chwili znika.

Idę w dół ulicy Małopolskiej, w stronę Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych. Ten 
gmach też podpalono. Parter i kilka pokoi na piętrze pali się. Zajeżdżają wozy strażackie. 
Wzdłuż ulicy stoi kilkanaście wozów pancernych, silniki pracują. W momencie, kiedy je mijam, 
zaczynają ruszać w kierunku placu przed KW MO.

Zawracam również. Słyszę trzask serii z pistoletu maszynowego. Rozpoczyna się bezładna 
strzelanina na placu przed KW MO. Widzę, że z luf karabinów maszynowych na „skotach” 
zdjęto pokrowce. Słyszę, że się odzywają – ich ciężkie, dudniące uderzenia zagłuszają na 
chwilę trzask pistoletów maszynowych piechoty.

Przyśpieszam kroku, chcąc zobaczyć, co się stało. Na placu nic się nie zmieniło, ale ulica, 
z której wychodzę, jest teraz zamknięta kordonem pancernych wozów, ustawionych w poprzek 
jezdni, jeden obok drugiego. Na kilku z nich siedzą cywile, między wozami kręci się też sporo 
ludzi.

Okazało się, że strzelano z tych właśnie pierwszych wozów, oczywiście w powietrze. Na 
nikim jednak nie robiło to wrażenia. Ludzie przyglądali się spokojnie lufom strzelających 
karabinów. Pytam stojącego na ogrodzeniu starszego człowieka o przyczynę strzelaniny.

– Panie, milicjant zaczął. Strzelił wprost do dwóch ludzi, gdy podeszli do bocznej bramy 
pilnowanej przez wartownika. Na moich oczach ich rozwalił.

Z daleka dostrzegam, że nie zaniechano szturmowania bramy i okien komendy. Posta-
nawiam sprawdzić, co dzieje się przed Wojewódzką Radą Narodową. Idę w dół Małopolską 
i skręcam na Wały Chrobrego. W dole migocą kolorowe światła portu, odbijając się w lustrze 
Odry. Zatrzymuję się na chwilę, aby sprawdzić po ruchu dźwigów, czy port pracuje. Stoję kil-
kanaście minut, ale żadnego ruchu dostrzec nie mogę. Port stoi.
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Przed WRN pusto i spokojnie – ani przechodniów, ani MO, ani też wojska, pustka. Przez 
Zygmunta Starego wracam na plac Żołnierza. Jest już godzina 18. Na Wyzwolenia spotykam 
Zdzicha11, kolegę z mojej brygady spawaczy, rozmawiamy chwilę i rozchodzimy się.

Przechodząc obok wystaw sklepowych, spostrzegam z daleka zbiegowisko przy sklepie 
mięsnym. Po chwili słyszę brzęk tłuczonego szkła i okrzyki. Widzę, że jakiś starszy jegomość 
szarpie się z kilkoma wyrostkami, po chwili uspokaja się. Przy rozbitym oknie wystawowym 
siada na parapecie gromada chłopaków, starszy pan w środku – pilnują rozbitej witryny. Do 
sklepu nikt nie wejdzie – przynajmniej na razie.

Obok „Galluxu” mijam trzech młodzieńców w dżinsach, dwudziestoparoletnich, widzę, jak 
jeden z nich schyla się, podnosi kamień i nie zatrzymując się, zza pleców rzuca nim w okno 
wystawowe; szyba pęka, ale nie wypada – tamci też się nie zatrzymują.

Postanawiam zobaczyć, co dzieje się dalej od centrum miasta. Czasami dochodzą stamtąd 
odgłosy wystrzałów. Niepokoi mnie, co się dzieje w okolicy, gdzie pracuje Teresa12. Ruszam 
przez Bramę Portową w stronę Wojska Polskiego. Przez plac Zwycięstwa dochodzę do Klubu 
MPiK. Pracują tu same kobiety; widzę, że szyby są całe, zaglądam do środka, ludzi niewiele, 
ale Teresy nie widzę, nieco uspokojony ruszam dalej. W głębi ulicy Krzywoustego pali się 
przewrócony na bok furgon jakiegoś przedsiębiorstwa. Ludzie omijają go z daleka, może 
wybuchnąć.

Zawracam w kierunku ulicy Kaszubskiej – chcę zobaczyć, co dzieje się przed więzieniem. 
Obok prokuratury stoi czołg, ale jest pusto. Przy narożniku budynku zjawia się uzbrojony 
żołnierz i nakazuje mi iść środkiem jezdni. Pytam go, czy dalej ulica jest wolna?

– Nie wiem, ale proszę nie zbliżać się do ścian budynków.
Zawracam. Dalej jest już więzienie, a okoliczne ulice są zupełnie puste. Gdzieś od strony 

Narutowicza słychać wystrzały. Jednocześnie od ulicy Kopernika dochodzi narastający cha-
rakterystyczny klekot gąsienic i pomruk silników; do miasta wjeżdżały kolumny czołgów. 
Idę szybko w stronę Komitetu Wojewódzkiego. W słabym świetle latarń mijam pomnik Kor-
nela Ujejskiego; nie czas na refleksje nad lokalizacją pomników w tym mieście, ale strofy 
ze szkolnej lektury: „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej…” drążą podświadomość, 
wbijają się w nią jak cierń.

W alei Niepodległości, przed Bankiem PKO kilku młodych ludzi zatrzymuje taksówki, 
żądają benzyny. Kierowcy uciekają, ale niektórzy nie mogą i dają benzynę. Coś znowu pójdzie 
„z dymem pożarów…”. Patetyczny tragizm polskiego losu zyskuje oto nowy wymiar – tragifarsy?

11 Zdzisław Świerczyński, spawacz w wydziału K-3 (Wydział Pochylni „Odra”).
12 Teresa Nowosławska, dyrektorka Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, zlokalizowanego u zbiegu al. Woj-

ska Polskiego i ul. Bolesława Krzywoustego.
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Na ulicy coraz więcej grup młodych ludzi, coraz mniej starszych. Zbliża się moment, któ-
rego najbardziej się obawiałem, przejęcie inicjatywy przez wyrostków i margines społeczny 
portowego miasta. Milicji nigdzie nie widać. Nadzieja w wojsku.

Dochodząc do placu Lotników, słyszę i widzę, że z alei Wyzwolenia wjeżdżają w Małopolską 
czołgi. Najpierw dwa, potem cała kolumna przejeżdża przez plac w stronę Bramy Portowej. 
W otwartych włazach stoją czołgiści. Po chwili od strony Komendy Wojewódzkiej MO słychać 
kilka ciężkich wystrzałów dział czołgowych, drżą szyby w sąsiednich domach. Rozpoczyna 
się dzika, bezładna strzelanina. Nad dachami domów lecą w różne strony ogniki świetlnych 
pocisków. Słychać charakterystyczny gwiżdżący warkot rykoszetów ostrych pocisków.

Ogarnia mnie uczucie grozy. Nie byłem nigdy na wojnie, ale znam ten odgłos z nocnych 
ostrych strzelań na poligonach wojskowych Wału Pomorskiego, gdzie stacjonowałem dwa 
lata w 49 ppz. Teraz miałem wrażenie, jakbym był wewnątrz jakiegoś tragicznego, koszmar-
nego frontu, w którym nie ma linii dzielącej wrogów, w którym w ogóle nie wiadomo, kto 
jest wrogiem: czy ci przestraszeni chłopcy w czołgach, czy ci spokojni cywile przed czołgami, 
czy ci, co wybijają szyby w sklepach, czy ci młodzi zabierający taksówkarzom benzynę, czy 
też ci, co podpalają gmachy KW i MO, ponure symbole przemocy i zniewolenia, a może ci, 
co bronią się w tych budynkach?

Nad miastem pojawia się samolot z kolorowymi światłami lampek pozycyjnych. Krąży 
uparcie nad Śródmieściem. Strzały na chwilę cichną. Idę dalej w stronę sklepu PKO na placu 
Lotników. Widzę, że zaczynają tam zmierzać coraz liczniejsze grupy młodych, stają przed 
witrynami. Po chwili słychać brzęk wybitej szyby. Tłum wpada do środka, zaczyna się grabież. 
Po kilku minutach od strony alei Jedności Narodowej wychodzi pluton MO. Rzucają petardy 
i świece z gazem. Strzelają (chyba z rakietnic) – tłum rabusiów ucieka.

Milicja jednak długo nie wytrzymuje, napierana ze wszystkich stron przez tłum rozkrzy-
czanych młokosów, wycofuje się w głąb ulicy, rzucając gęsto granaty z gazem. Po chwili 
tłum wraca. Znowu słychać odgłos tłuczonych szyb w sklepie spirytusowym obok PKO. Jakaś 
kobiecina w średnim wieku dźwiga całą torbę wina. Wstyd mi za nią, mam ochotę potłuc jej 
te butelki, ale znów pojawia się milicja, kobieta ucieka do bramy.

Idę jeszcze raz w stronę komendy MO, ulica Małopolska zapchana jest wozami pancer-
nymi, ale plac przed komendą jest pusty, otoczony wojskiem. Widocznie czołgi weszły w tłum 
i wyparły ludzi z placu.

Postanawiam iść do domu. Jest już po 19. Wracam na aleję Wyzwolenia. W kilku sklepach 
są już wybite szyby, rabunków jeszcze nie widać. Z placu Lotników wyjeżdża kilka wozów 
milicyjnych. Natychmiast sypie się na nie grad kamieni. Wozy, klucząc, z powybijanymi szy-
bami umykają w boczne ulice.
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Tu już panuje anarchia, sama młodzież i różne podejrzane indywidua. W momencie, gdy 
postanawiam raz jeszcze rzucić okiem na KW PZPR, żeby ocenić skutki pożaru, z placu Żoł-
nierza zaczyna wychodzić wojsko. Oficerowie ustawiają żołnierzy w poprzek szerokiej ulicy, 
tworząc podwójny kordon. Żołnierze są bez broni; trzymają się pod ręce i idą całą szeroko-
ścią ulicy – od ściany do ściany. Gawiedź, nie mając się gdzie podziać, wycofuje się z głów-
nych ulic Śródmieścia.

Widząc, że wreszcie wojsko włączyło się do akcji, uspokajam się trochę: rozbój się skończy, 
przynajmniej w Śródmieściu. Za kordonem żołnierzy jadą wolno „skoty”. Żołnierze pokrzy-
kują na maruderów, którzy usiłują się schować do bram.

– Co, złodziejstwa ci się zachciało!
– Jazda spać, do domu – nic tu już po was!
Ktoś woła, że musi iść tędy do pracy. Młody porucznik zatrzymuje całą kolumnę i każe 

przepuścić idącego do pracy. Kolumna kieruje się w stronę dzielnicy, w której mieszkam, 
przyłączam się więc do żołnierzy. Idziemy dalej w kierunku ulicy Mariana Buczka. Przed nami 
coraz mniej wyrostków, ale nagle zaczynają tłuc szyby wystawowe sklepów, obok których 
przechodzą. Tuż przede mną jakiś piętnastoletni łobuz chwyta śmietniczkę, ciężką, meta-
lową, i ciska nią o szybę sklepu. Rzucam się za nim z jakimś starszym szeregowcem. Usiłu-
jemy dopędzić wyrostka, żołnierz odbiegł jednak daleko od swoich, którzy stanęli. Zatrzy-
muję go i mówię mu, żeby wracał, sam biegnę za bandą łobuzów, która ciągle tłucze szyby, 
ale jest ich na szczęście coraz mniej. Widzę, jak przez rozbitą szybę kiosku ktoś w średnim 
wieku wkłada rękę po paczkę z cukierkami. Nie wytrzymuję, podbiegam do niego, chwytam 
za ramię i wrzeszczę wściekły.

 – Panie! Jak się pan nie wstydzi? Rabować pan tu przyszedł, zamiast bronić!
Speszony i przestraszony, rzuca paczkę i ucieka. Wpadłem w szał. Obok mnie ktoś z ucie-

kającej bandy wybił szybę wystawową sklepu garmażeryjnego. Ogromna szyba zwaliła mu się 
na głowę. Brzęk tłuczonego szkła. Ktoś upadł. Chwytam jakiegoś młokosa za ramię, dostaje 
w twarz z jednej, z drugiej strony – wrzeszczę na cały głos:

 – To tak cię draniu w szkole nauczyli. Przecież za to, coś wziął i tu zrobił, twój ojciec czy 
matka będą musieli odpracować.

Jeszcze jakaś dziewczyna dostała po twarzy. Nieprzytomny ze złości, pobiegłem za kimś 
jeszcze. Bandy młokosów rozprysły się całkiem, gdy od strony Śródmieścia znowu dogoniły 
mnie „skoty”.

Cały rozdygotany poczekałem chwilę, aż się ze mną zrówna pierwszy wóz pancerny. Zapią-
łem kurtkę, sprawdziłem, czy nie jest porwana, i ruszyłem aleją Wyzwolenia w stronę domu. 
Przede mną pędziło kilka wozów pancernych, z których żołnierze oddawali co chwilę serię 
wystrzałów ślepymi nabojami. Ulica była zupełnie pusta. Wozy zawróciły do Śródmieścia. 
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Miałem przed sobą jeszcze ze trzy kilometry drogi wyludnionymi ulicami Niebuszewa. Tram-
waje oczywiście nie jeździły.

*  *  *

Ten jeden z najkrótszych grudniowych dni był dla mnie niewiarygodnie długi. Czternaście 
godzin wcześniej szedłem tymi samymi ulicami pełen obaw, rozterek, niepokojów i pytań 
o to, co przyniesie mi ten dzień. Teraz miałem go już za sobą i powinienem wiedzieć, co mi 
przyniósł. Ale jeszcze nie wiedziałem. Nie byłem w stanie ogarnąć tego ogromu przeżyć, 
uczuć, obserwacji, zasłyszanych opinii. Dawało o sobie znać całodzienne napięcie i otępia-
jące zmęczenie. Ale jedno było już dla mnie oczywiste: „Z dymem pożarów…”, które dziś 
widziałem na własne oczy, uleciało przekonanie o niezniszczalnej trwałości i „słuszności” 
systemu. Uleciał też lęk o przyszłość kraju bez tego systemu. Teraz byłem pewny, że ta przy-
szłość była w tych tysiącach ludzi obserwujących dzisiaj spokojnie płonące symbole systemu – 
KOMITET i KOMENDĘ MO. Nikt, poza tymi, co musieli, tych symboli nie ratował, nikt nie 
wołał o pomoc – tej przyszłości w nich nie było. Dla mnie i dla tych tysięcy, które przeżyły 
ten dzień, były to już tylko puste, okopcone dymem, obce i obojętne znaki obcego systemu.

PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO:

Lucjan Adamczuk, Szczecińska trauma 1970. Fragment książki Lucjana Adamczuka Autobiografia człowieka 
wolnego (Warszawa 2015, mps). Nota redakcyjna Michał Paziewski, „Autobiografia. Literatura. Kultura. 
Media” 2015, nr 2 (5), s. 95–108.
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Mówi Świetlicki

Streszczenie

Artykuł zatytułowany Mówi Świetlicki dotyczy czasu, w którym uznany poeta – Marcin Świe-
tlicki – przełamuje wielokrotnie deklarowaną niechęć do używania mediów społecznościo-
wych. Na przełomie lat 2014 i 2015 zaczyna regularnie publikować „odezwy” do swoich fanów. 
Początkowo teksty te dotyczą odmowy nominacji do Nagrody Literackiej Nike, stopniowo 
jednak zakres poruszanych tematów znacznie się poszerza. Świetlicki, przez lata uznawany 
za piewcę literatury politycznie niezaangażowanej, zaczyna wyraźnie i często mówić o spra-
wach bieżących – nie tylko w swoich książkach, ale także na stronach portalu Facebook.

Słowa kluczowe
odezwa, oświadczenie, rytualizacja, publicystyka literacka, poeta na facebooku

Od 2010 roku Marcin Świetlicki nie odmawia sobie prawa do użytkowania portalu społeczno-
ściowego Facebook, by tam – jako on – publikować „odezwy” do osób śledzących poczynania 
zespołów, w których gra. Doszło tu zatem do pewnego przełomu „dialogowego”, poznajemy 
autora chętnie komunikującego się z przypadkowym niekiedy odbiorcą. To temat wydający się 
niezmiernie ciekawym kontekstem do badań nad dziełami autora Muzyki środka. Szczególnie 
gdy mamy w pamięci jego ostentacyjną niechęć do tego rodzaju mediów. Nie tak dawno – bo 

Mówi Świetlicki

* Kontakt z autorką: wiktoria.klera@o2.pl
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w 2011 roku – pytany po wydaniu Wierszy1 w wywiadzie udzielanym tygodnikowi „Przekrój” 
o to, czy „żyje na Facebooku”, odpowiadał Marcinowi Sendeckiemu:

Podobno tam jest jakaś strona fanowska Świetlickiego. Ale niewiele mnie to obchodzi. 
Ja się nie zapisałem do tej partii, bo do żadnej partii ani sekty się nie zapiszę, bo niby 
czemu miałoby to w moim przypadku służyć? Niczemu. […] Mam nieustanny kontakt 
z bliźnimi. I tak się zbyt wielu wariatów spotyka na ulicy, to jeszcze zbierać wariatów 
z całego świata? Nie zamierzam2.

Umieszczona na Facebooku strona „Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń” na początku 
swojego istnienia służyła zespołowi przede wszystkim do umieszczania informacji na temat 
terminów planowanych koncertów.

W 2014 roku, kiedy Świetlicki po raz drugi wyraził niechęć w stosunku do nagrody, do której 
go nominowano (pierwszy raz odmówił przyjęcia Paszportu Polityki w 1995 roku), oficjalnie 
ogłaszając rezygnację z nominacji, uczynił to właśnie na profilu Świetlików na Facebooku:

ODEZWA DO NARODU
Ja, Marcin Świetlicki, poeta i wokalista polski, proszę o chwilę uwagi. Moja książka 
poetycka JEDEN została nominowana do Nagrody NIKE, a ja WOLAŁBYM NIE. Toteż 
poinformowałem o tym Sekretarza Nagrody, a teraz informuję Ciebie, Narodzie. Nie 
chcę uczestniczyć w konkursie organizowanym przez instytucję, która wytacza procesy 
poetom za to, co myślą. I jest jeszcze kilka innych powodów. Bardzo proszę o uwzględ-
nienie w swoich główkach i serduszkach tej informacji. Kłaniam się pięknie,
Świetlicki3.

Ten rodzaj kontaktu ze światem najwyraźniej odpowiada poecie, gdyż oprócz tekstów 
umieszczanych w serwisie społecznościowym zamieścił również skany odręcznie napisanego 
tekstu swojej oficjalnej odmowy przyjęcia nominacji oraz odpowiedzi na nią, a także listu 
z gratulacjami od wicemarszałkini Sejmu. Artysta nie omieszkał informować swoich fanów 
o tym, jak wyglądały dalsze perypetie związane z nagrodą, nie uciekając od aluzji literackich. 
Słynne „Wolałbym nie” („I would prefer not to”) to kwestia kopisty Bartleby’ego z książki 
Hermanna Melville’a. Na temat tych słów powstało wiele tekstów, ale w skrócie – znaczą one 

1 Marcin Świetlicki, Wiersze, Wydawnictwo EMG, Kraków 2011.
2 Śmiertelnie śmieszne. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Marcin Sendecki, „Przekrój” 2011, nr 19 (3437), s. 40.
3 Marcin Świetlicki, Odezwa do narodu, 25.05.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, Facebook, 

https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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osiągnięcie szczytowego stadium asertywności. „Wolałbym nie” to formuła idealna do tego, 
by poprzez odmowę czegoś, co sugeruje ktoś inny, osiągnąć swój cel. Taką właśnie strategię 
ewidentnie przyjął Świetlicki. Warto dodać również, że Wolałbym nie to także tytuł jednego 
z wierszy w tomie Jeden, obok którego widnieje utwór Wolałbym tak – zatem formuła Melvil-
le’a zaprzątnęła uwagę autora Schizmy niejednokrotnie.

Zamieszczam całe odezwy dotyczące tematyki okołoliterackiej, ponieważ element tajem-
nicy wokół Paszportu Polityki został w przypadku odmowy nominacji do Nike całkowicie 
wyeliminowany. Przez to nie będzie już miejsca na tworzenie własnej, badawczej legendy. 
Gest odrzucenia nagrody (potencjalnej) jest wciąż mocnym i kontrowersyjnym zachowa-
niem (przywołać można chociażby wymianę pism pomiędzy Olgą Tokarczuk a kapitułą 
Nagrody Literackiej Gryfia). Szalenie ciekawa jest jednak zmiana postawy, jaka dokonała 
się w Świetlickim:

ODEZWA DO NARODU NUMER DWA
Narodzie ty mój! Mówi do ciebie ponownie Marcin Świetlicki. Odmowa nominacji do 
Nagrody NIKE to zaledwie początek tegorocznych wydarzeń ważnych i zaskakujących. 
Obawiam się, że moja poprzednia odezwa spowoduje ich całą lawinę. A oto, co się stało. 
Otóż dostałem Pismo od Państwa.
Państwo prosi, bym przyjął z rąk naszego Prezydenta Wysokie Odznaczenie Państwowe 
z okazji 25-lecia odzyskania wolności. Po konsultacjach z Osobami Światłymi zdecy-
dowałem się to odznaczenie przyjąć. Dzisiaj wystosowałem do Kancelarii Prezydenta 
takie oto pismo:
Dzień dobry,
bardzo mnie to wyróżnienie zaskakuje i zadziwia. Bardzo dziękuję. Światli ludzie wytłu-
maczyli mi, że nie odmawia się Prezydentowi. Wiem już jednak, że nie będę mógł odebrać 
tego wysokiego odznaczenia państwowego 5 czerwca, bo muszę zagrać koncert z zespo-
łem „Świetliki” w Białymstoku. Termin został ustalony już dawno i nie mogę zawieść 
swojego elektoratu. Dlatego też, jeszcze raz dziękując, proszę o wybaczenie nieobecności 
i odznaczenie mnie w innym terminie.
Kłaniam się,
Marcin Świetlicki4.

W księdze jubileuszowej z okazji pięćdziesiątych urodzin Marcina Świetlickiego Jacek 
Gutorow pisał:

4 Marcin Świetlicki, Odezwa do narodu numer dwa, 1.06.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, 
Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp: 16.06.2015].
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Oto Świetlicki stanął w pewnym momencie przed personą, która zrodziła się z wierszy, 
wcześniej wypowiadanych słów, wystąpień i gestów; może przede wszystkim gestów. 
Nie on pierwszy zdał sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności: uznany pisarz 
powinien dorosnąć do własnej kreacji. Nikt nie chce substytutów i szkiców. Nawet naj-
bardziej ironiczni i zblazowani czytelnicy pragną, choćby nieświadomie, aby poeta był 
tym, za kogo się podaje5.

Poeta nazywa swoich słuchaczy „elektoratem”, a termin koncertu jest ważniejszy niż odgór-
nie ustalony przez kancelarię prezydenta. Pismo to z pewnością oburzyłoby niejedną osobę 
z powodu wyrażonego w nim braku szacunku do państwowych odznaczeń. Ale przecież nie 
można też zarzucić temu tekstowi braków w formalnej etykiecie. Świetlicki przyjął pewną 
siebie i zarazem dowcipną pozę. I właśnie dość łatwo ten moment umiejscowić w biografii 
autora Zimnych krajów. Dwie księgi jubileuszowe, wydanie zebranych Wierszy, po czym wzno-
wienie, „re-aktywacja” (odwołując się do formuły ukutej przez samego zainteresowanego), 
pobudziły go do przyjęcia postawy „bliżej odbiorców” – wiąże się ona nie tylko ze wzmożoną 
komunikacją, ale też z bardziej wyrazistym opowiadaniem się po jakiejś stronie. Kumulację 
i potęgowanie tej postawy widać z odezwy na odezwę:

ODEZWA DO NARODU NUMER TRZY
Narodzie umiłowany!
Przychodzi oto niedziela, a ja, Świetlicki, przyzwyczaiłem się od dwóch tygodni co nie-
dzielę głosić Dobre i Złe Nowiny. A więc i dziś to muszę uczynić, zaznaczając, że odezwa 
nie dotyczy żadnych odmów nagród ani wysokich odznaczeń państwowych. Toteż łak-
nący tego rodzaju oświadczeń amatorzy sensacji niech sobie idą. Ja niniejszym zwracam 
się do wiernych, którzy mnie wsparli w moich trudnych decyzjach i nie odwrócili się ode 
mnie. To do Was mówię, a nie do sponsorowanych przez złe moce haterów. Oświadczam, 
że zespół Świetliki udaje się na mentalne wakacje. I nie zagramy dla was latem. Latem 
niech grają dla piwnych potentatów, banków i innych Babilonów zespoły, które to lubią. 
My, wypoczęci, powrócimy jesienią. I zbulwersujemy, i zadziwimy. To możemy obiecać.
Uszanowanie,
Świetlicki6.

5 Jacek Gutorow, Dwa kroki w ciemność, jeden do tyłu. W: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina 
Świetlickiego, pod red. Emilii Kledzik, Joanny Roszak, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2012, s. 152.

6 Marcin Świetlicki, Odezwa do narodu numer trzy, 8.06.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, 
Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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Nie bez znaczenia jest również to, że Świetlicki publikował swoje odezwy w niedzielę i prze-
mawiał do „narodu” niczym świecki kaznodzieja, nazywając go „wiernymi”. Dość sprawnie 
porusza się również po przestrzeni języka internetu. Znajdziemy tu także kpinę z mecha-
nizmu rządzącego wakacyjnymi koncertami (od Przystanku Woodstock7 i Męskiego Grania, 
po typowe plenerowe, małomiasteczkowe imprezy). Oczywiście teksty Świetlickiego na 
Facebooku mają bardzo liczne komentarze, zarówno pochlebne, jak i żartobliwe, wulgarne 
i prześmiewcze. Sprawa Nagrody Literackiej Nike miała ciąg dalszy:

ODEZWA DO NARODU NUMER CZTERY
Narodzie mojemu sercu najdroższy!
Śpieszę poinformować, że Pan Sekretarz Nagrody NIKE poprosił mnie o własną rączką 
napisaną i własnym podpisem sygnowaną rezygnację z nominacji. Co grzecznie uczyniłem 
i wczoraj wysłałem pocztą. List zawiera treść następującą:
„Szanowni Państwo,
bardzo proszę o skreślenie mojego nazwiska i mojej książki pt. JEDEN z listy książek 
nominowanych do Nagrody NIKE. Główny powód mojej decyzji jest taki oto – nie uwa-
żam (być może naiwnie), że ta nagroda jest nagrodą literacką. Jakoś nie wyobrażam 
sobie, że moje wiersze mogłyby kandydować do nagrody politycznej. Przepraszam za 
zamieszanie, dziękuję i pozdrawiam.
Marcin Świetlicki”.

Mam nadzieję, że na tym sprawa się skończy. Wiem już, że w Warszawie a i w Krakowie 
już nigdy żadnej nagrody nie dostanę, ale są wszak inne polskie miasta hihi. I czy w życiu 
o takie nagrody chodzi? Jak pisał pewien posępny Poeta: 

Bywałem ja – od Boga nagrodzonym, 
Rzeczą – mniej wielką: 
Spadłym listkiem, do szyby przyklejonym, 
Deszczu kropelką…
Bądźcie więc pozdrowieni, bądźcie więc moją najmilszą Nagrodą!
Świetlicki8.

7 Choć należy dodać, że w szczytowym momencie popularności – po płycie Świetlików z Bogusławem Lindą – 
zespół ten zagrał koncert na Przystanku Woodstock w Kostrzynie w 2008 roku.

8 Marcin Świetlicki, Odezwa do narodu numer cztery, 15.06.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, 
Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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Delikatny ton, podszyty poczuciem humoru, może z pewnością wprowadzać w konfuzję 
osoby, które spodziewały się, że Świetlicki do końca życia będzie kojarzony z „wulgarnymi 
piosenkami”. Ciekawe też, że autor cytuje Cypriana Kamila Norwida (wiersz Daj mi wstążkę 
błękitną), jakby z wiekiem coraz chętniej widział się wśród wieszczy. Trudno nie odnieść 
wrażenia, że (być może z dystansem – jak to on) uwierzył w swoją rolę i niezniszczalność. 
Tak można było odczytywać już Wstęp do zbioru Wierszy, których wydanie z pewnością przy-
spieszyło i ułatwiło całościowy ogląd twórczości Świetlickiego. Z punktu widzenia historyka 
literatury ważny wydaje się ten moment, w którym autor zaczyna mówić z pełną świadomo-
ścią o swoim miejscu na poetyckiej mapie polskiej literatury. Świetlicki przy okazji obchodów 
pięćdziesięciolecia urodzin ujawnił jeszcze więcej – obnażał dawne konfabulacje, tworząc 
nowe wersje wydarzeń.

Jak autor pięciuset trzydziestu pięciu wierszy (plus osiemdziesięciu ośmiu w następnej9 
książce i pięćdziesięciu pięciu – w najnowszej10) przedstawił samego siebie? I czy faktycz-
nie tym razem głos zabrał Świetlicki, czy też dopuścił do głosu bohatera swoich wierszy? 
Pierwsze zdanie Wstępu brzmi jak początek powieści kryminalnej: „Od kiedy wiem, że jestem 
nieśmiertelny, boję się tym bardziej”11. Następnie czytamy: „Pisanie wierszy unieśmiertel-
nia, ale nie uodparnia. Niestety” i na kilku stronach (zaledwie trzech) znajdujemy zarys 
tego, co poeta uważa za poezję i czym ona dla niego jest. Nie są to wypowiedzi obszerne, ale 
może to i lepiej w połączeniu z bardzo bogatym materiałem literackim, na podstawie któ-
rego można dointerpretować resztę, zgodnie ze złośliwą uwagą: „Oczywiście, o napisanie 
tego wstępu wypadałoby poprosić któregoś z szacownych Profesorów lub Doktorów, ale to 
byłoby ryzykowne. Nie chcę narzucać Państwu żadnej interpretacji moich wierszy. Państwo 
je sobie zinterpretują sami”12.

Nie został tu pominięty fakt, że pięćdziesięciolecie urodzin Marcina Świetlickiego zbiegło 
się z setną rocznicą urodzin i jubileuszowymi imprezami związanymi z Rokiem Czesława 
Miłosza. Przy okazji wywiadu opublikowanego w „Polityce” (wydanie specjalne „Sztuka Życia” 
z kwietnia 2011 roku) pojawiło się nawet określenie „pół-Miłosz”. Sam Świetlicki wyraża 
zniesmaczenie: „Mam nadzieję, że stulecie moich urodzin będzie […] skromne. Mam nadzieję, 
że jakiś przyszły minister kultury nie wyłoży kasy na setki projektów związanych z moją 
twórczością, które skwapliwie zaproponują cyniczni uzurpatorzy”13. Autor ostrzega przed 

9 Marcin Świetlicki, Jeden, Wydawnictwo EMG, Kraków 2013.
10 Marcin Świetlicki, Delta Dietla, Wydawnictwo EMG, Kraków 2015.
11 Marcin Świetlicki, Wiersze, s. 5.
12 Tamże.
13 Tamże.
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wyzyskiwaniem go po śmierci i obiecuje, że będzie straszył tych, którzy się na to zdecydują. 
Biorąc pod uwagę dobre wróżby dotyczące długiego życia poety, może się jednak okazać, że 
żyjący „uzurpatorzy” nie doczekają tych nawiedzeń. A jeśli nawet, to może z ciekawością 
opiszą przychodzącego ducha. Jak będzie – zobaczymy (albo i nie).

Jasne było, że we Wstępie musi się znaleźć kilka ironicznych komentarzy dotyczących 
otaczającej Świetlickiego rzeczywistości, poeta również wypowiada się tam krótko o swoim 
poetyckim warsztacie. Sam sobie odpowiada na pytanie, z czego robi się poezję. Jest ona dla 
niego antymaterią, działaniem (czy raczej – wynikiem działania) przeciw czemuś: władzy, 
instytucji, niesprawiedliwości, głupocie, złym ludziom. Jest działaniem ryzykownym i nie-
bezpiecznym, przeznaczonym dla odważnych. Stanowi to ciekawy kontrast z początkową 
deklaracją: „boję się”. Ostatnie zdania tego wyliczenia dotykają problemu instytucjonal-
nego, ponieważ według Świetlickiego poeta „oswojony” przez instytucję traci miano poety.

Pod koniec czerwca 2014 roku Świetlicki był obecny się na Facebooku dość często:

INFORMACJA
Panie i Panowie,
dzisiaj nie będzie odezwy. Być może za tydzień powrócimy do tej formuły, ale dzisiaj 
nie ma po co zwracać się do Narodu, tydzień upłynął spokojnie. Same pogodne refleksje. 
Dużo chichotów. Poczytałem sobie w internecie, jak Polska zareagowała na moje kolejne 
odezwy i ubawiłem się niezmiernie. Zwłaszcza próbami zawłaszczenia moich oświadczeń 
przez prawicowych dziwaków. Zwłaszcza obelżywym oburzeniem lewicowych chochołów. 
Nieszczęśni, bez poczucia humoru, bez wyobraźni i odwagi, tkwiący w swoich schema-
cikach. Pozdrawiam was czule i tryumfalnie wywalam język.
Z drugiej strony – bardzo mnie cieszy, że zrobił się aż taki ferment. I niech kropelka 
drąży skałę. Jak powiedział Gandhi: najpierw cię lekceważą, potem się z ciebie śmieją, 
następnie z tobą walczą, a w końcu wygrywasz.
Kłaniam się pięknie,
Świetlicki14.

Z tekstu tego wyczytać można nie tylko absolutne przeciwstawienie się deklarowanej nie-
gdyś niechęci do czytania na własny temat, ale też nieskrywaną radość z całego zamieszania. 
Ten „nowy Świetlicki” chętnie mówi o sobie, opowiada o miejscach zamieszkania, kobietach, 
o psie. Raczej nie przypomina postać wykreowanej na początku kariery – nieco autystycznego 

14 Marcin Świetlicki, Informacja, 22.06.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, Facebook, https://
web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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i wycofanego artysty, który strzeże swojej prywatności jak tylko może. Nie unika również 
współpracy z celebrytami (słynna płyta z Bogusławem Lindą, a ostatnio duet z Julią Kamiń-
ską), toteż zdobywa jego twórczość znacznie szersze kręgi odbiorców; prawdopodobnie 
często niezdających sobie sprawy z tego, kim jest Świetlicki na scenie literackiej. Jak pisał 
o nim Robert Mielhorski w tekście Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej: 

[…] autor kreuje współczesny świat jako kolejną formę kulturową po zlikwidowanym 
Babilonie […]. Świat przeklęty, post-babilonowy, to rzeczywistość supermarketu jako 
współczesnej katedry; świat kłamstw telewizyjnych reklam, „prawd” tabloidów, uwikłań 
w sieci telefonów komórkowych […]. Jest w tej wizji coś z apokalipsy. Wygnany arkadyj-
czyk Świetlickiego usiłuje tę realność kontestować, ale aby to uczynić – powinien swego 
wroga w pełni określić, zdefiniować, zlokalizować i zmusić go do konfrontacji15.

W jednej z cytowanych odezw autor Schizmy pisał o tym, że nie otrzyma żadnej nagrody 
literackiej w Warszawie ani w Krakowie, ale zauważał, że są jeszcze inne miasta. W związku 
z tym 29 czerwca 2014 roku informuje:

Panie i Panowie, uprzejmie informuję, że w sobotę otrzymałem Nagrodę Literacką Gdynia 
za książkę z wierszami zatytułowaną JEDEN. Oczywiście – nie odmówiłem. Nagroda jest 
za wiersze, a nie za coś innego. Piszę to tutaj, bo skąd niby mielibyście się o tym dowie-
dzieć? Jeśli nawet warszawskie gazety o tym napiszą, to i tak bardzo małymi literkami, 
więc chyba lepiej w ten sposób Was zawiadomić, bo przynajmniej wiem, że informacja 
dotrze do właściwych osób. Macham do Was łapą znad polskiego morza i pozdrawiam 
zarówno przemiłych czytelników i słuchaczy, jak i zajadłych nienawistników – 
Świetlicki16.

Ten natłok informacji i częsty kontakt zastanawiał z pewnością sympatyków Świetlickiego. 
W tym komunikacie słychać ton „tłumaczący” – Nagroda Literacka Gdynia jest zdaniem 
autora przyznawana „za wiersze”, a nie za przekonania polityczne. Autor dodaje ponadto, że 
jest to odznaczenie znacznie mniej medialne i wzmianki o nim z pewnością nie docierają do 
szerokich mas czytelników. To dlatego osobiście przekazuje tę informację. Z niecierpliwością 

15 Robert Mielhorski, Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej (E. Tkaczyszyn-Dycki, M. Świe-
tlicki, J. Podsiadło). W: Nowa poezja polska, twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 341.

16 Marcin Świetlicki, Panie i Panowie, uprzejmie informuję […], 29.06.2014, Świetliki – zespół brutalnych 
doświadczeń, Facebook, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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(co widać po wpisach) czytelnicy (i słuchacze) czekali na dalszy ciąg wiadomości. Już tydzień 
później można było przeczytać:

DZISIAJ NIEDZIELA. ALE ŻADNEJ ODEZWY NIE BĘDZIE. NIE MOŻE TAK BYĆ, ŻE JAK 
SIĘ NIE MA NIC DO POWIEDZENIA, TO I TAK SIĘ GADA. TAK ROBIĄ POLITYCY I FELIE-
TONIŚCI. JAK BĘDZIE CO POWIEDZIEĆ, TO SIĘ POWIE. WIADOMO. MOJE USZANO-
WANIE. ŚWIETLICKI17.

Niejednokrotnie poeta wyrażał pogardę do gatunków publicystycznych. Zawsze podkreślał, 
że nie czuł się dobrze w telewizji, a przez jakiś czas prowadził również z kolegą z zespołu, 
Grzegorzem Dyduchem, audycję radiową. W wywiadzie dla „Newsweeka” mówił o felietonach:

Od dawna upieram się, że to byłby dla mnie jako pisarza najniższy upadek. Czułbym się 
do czegoś przymuszany, a ja nie umiem być przymuszany. […] Piszę, kiedy mam ochotę. 
[…] Jakbym miał coś produkować co tydzień czy dwa, byłby to dla mnie koszmar. Bardzo 
szybko by się to skończyło, a ja czułbym się upokorzony18.

Jest z pewnością tak, jak zauważał Mielhorski: „[…] z jednej strony uwidacznia się celowa 
rytualizacja zachowań podmiotu i konwencjonalizacja metod konstrukcji realności teksto-
wej, z drugiej natomiast strony – już samo obnażenie tych mechanizmów powoduje wrażenie 
dystansu poety do przedmiotu własnej pracy kreacyjnej”19.

Kim zatem jest poeta publikujący pod swoim nazwiskiem komunikaty, w których wypo-
wiada się na tematy związane z przestrzenią publiczną i życiem literackim, ale zarazem 
dzieli się swoim doświadczeniem czytelniczym oraz zupełnie zwyczajnie opowiada, czy 
raczej wspomina, o swojej codzienności? Jak już zaznaczałam, Świetlicki nie stronił spe-
cjalnie od wywiadów, a jego specyficzny styl prowadzenia rozmów zasługuje na osobną 
uwagę. Tu jednak mamy inną sytuację komunikacyjną – autor z własnej woli (czy potrzeby) 
wyjaśnia i opowiada, co się w jego życiu dzieje. Często nawet młodsi pokoleniowo autorzy 
unikają takiego zaangażowania w media społecznościowe. Wielu poetów ma swoje profile 
na Facebooku. Zasady rządzące nimi są różne. Niektórzy mają tylko profil prywatny, inni 
zakładają sami stronę autorską – oddzielną i nieco inaczej nazwaną niż prywatna, a oprócz 

17 Marcin Świetlicki, Dzisiaj niedziela […], 6.07.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, Facebook, 
https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].

18 Jestem obszczymurem. Z Marcinem Świetlickim rozmawia Piotr Bratkowski, „Newsweek” 2013, nr 18, s. 88.
19 Robert Mielhorski, Tendencje teatralizacyjne…, s. 346.
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tego funkcjonują również strony zakładane przez fanów – co akurat w przypadku poetów 
nie jest specjalnie częste.

Kolejne informacje zamieszczane przez Świetlickiego nie ukazywały się już regularnie. Być 
może autor stwierdził, że nie można odbiorców do niczego przyzwyczajać, ale też prawdo-
podobnie doszła do głosu jego niechęć do uprawiania regularnej publicystyki. Kończyła się 
też sprawa odmowy nominacji:

Szanowna Polsko i Wy, Słuchaczki i Słuchacze,
dzisiaj dostałem kolejne Pismo od Państwa, może nieładnie jest je upubliczniać, na 
pewno z tego powodu poniosę karę, ale do kar już przyzwyczaiłem się, a Pismo jest tak 
absurdalne, że spieszę się nim z Wami podzielić.
Skończy się to tak, że będę musiał wykupić reklamę w TVP, TVN i wszystkich innych 
Polsatach, w której oświadczę, że naprawdę nie chcę Nagrody NIKE. Albo billboardy. 
Wtedy może dotrze. Wszyscy wiedzą, że Dawid Podsiadło esemesuje za darmo, bo jest 
to na billboardach. Wszyscy wiedzą, jakie orzeszki preferuje Michał Rusinek. Wszyscy 
wiedzą o rozstaniu Agaty Passent z Kuczokiem Wojciechem, bo było o tym na Pudelku. 
A władza nie dość, że nie czyta książek, to jeszcze ślepa i głucha jest w ogóle na słowo 
pisane. Nasuwa się jedno jeszcze pytanie, czy Adam Michnik wie o tym, że nie chcę NIKE?
Pozostawiam Was, Najmilsi, z tym problemem i idę posurfować, pa, Świetlicki20.

Jedno jest pewne – trudno będzie po tych wypowiedziach utrzymywać kogokolwiek w prze-
konaniu o tym, że jej autor żyje na uboczu, w oddaleniu od spraw otaczającego go świata. 
Wydaje się wyjątkowo nieźle zorientowany w tym, co dzieje się w mediach masowych, a prze-
cież przez wiele lat stał na stanowisku, że nie śledzi tego typu informacji. Jego komentarz 
dotyczy zarówno reklamy, jak i plotkarskiego portalu internetowego, na którym czasami 
pojawiają się informacje o celebrytach ze świata literatury. Świetlickiego mocno dotyka 
jednostronność oficjalnej komunikacji (jeszcze bardziej bolesna w kontekście tak żywego 
dialogu z odbiorcą na facebookowym forum). Ostatnie oświadczenie dotyczące Nike ujrzało 
światło dzienne na początku września 2014 roku:

OŚWIADCZONKO ŚWIETLICKIEGO
Groteska narasta. Sytuacja jest nieomal kafkowska. Nie bacząc na moje zdecydowane 
protesty, jacyś niedobrzy ludzie podjęli decyzję o umieszczeniu mojej książki poetyckiej 
„Jeden” w siódemce książek nominowanych do Nagrody NIKE. Tu oczywiście nie chodzi 

20 Marcin Świetlicki, Szanowna Polsko […], 25.07.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, Facebook, 
https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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o literaturę, to oczywiście manifestacja siły. Ja im pluję w oczy, a oni mówią, że to deszcz. 
Naturalnie – nagrody nie dadzą, bo wtedy musieliby się nią udławić, ale zdecydowali 
pokazać, jak według nich mało liczy się protest jednostki, jak niewiele znaczy fakt, że 
ktoś mówi „nie”. Nie skończy się to atakiem ABW, choć to bardzo urocza wizja. Skoń-
czy się to tak, że się zradykalizuję. Jak Szanowni Państwo radzą – pójść w terroryzm?21

Po tej wypowiedzi pojawiło się wiele rysunków satyrycznych, m.in. na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” Bartosz Minkiewicz opublikował obrazek, na którym widnieje kilkunastu 
funkcjonariuszy ABW wyważających drzwi mieszkania, a podpis głosi: „Godzina piąta rano. 
ABW wchodzi do mieszkania poety Marcina Świetlickiego w celu wręczenia Nagrody Literac-
kiej NIKE”. Marek Raczkowski z kolei na portalu gazeta.pl ukazał dwie osoby wymieniające 
uwagi: „– Ogłosili już wyniki konkursu NIKE? – Tak. – I kto nie dostał?”.

Świetlicki dokonał po raz kolejny czegoś godnego uwagi w świecie upadku autorytetu, gdy 
każdy może powiedzieć w zasadzie wszystko, on – poeta z ogromnym dorobkiem – schodzi 
z piedestału i dopasowuje się do realiów komunikacyjnych. Niedawno Alina Świeściak, rekon-
struując badania nad twórczością poetycką ostatnich lat, uwypuklała negatywne nastroje 
towarzyszące tym rozpoznaniom:

[…] zwracano uwagę na związane z przemianami politycznymi zmiany w modelach 
komunikacyjnych, które przyczyniły się do wyjałowienia literatury ostatniej dekady XX 
wieku, do przyjmowania różnych systemów ułatwień, dla których nie bez znaczenia jest 
zaznaczający się wówczas na wielką skalę romans z kulturą popularną […] ogłoszono 
upadek autorytetu literatury jako medium społecznych i kulturowych wartości22.

Uważam jednak, że autor Muzyki środka dokonał czegoś, na co nie mógł odważyć się żaden 
inny autor. Nie wiem, czy wynika to z jego bardzo silnej osobowości, czy z jej braku u innych 
pisarzy. Prawdopodobnie to kwestia całościowego zaangażowania i poświęcenia swojego 
życia jednemu celowi – karierze literackiej (scenicznej). Nie możne to prowadzić do wniosku, 
iż Świetlicki jakoś specjalnie swoją drogę twórczą moderuje. Z pewnością rządzi nią duża 
przypadkowość, ale podporządkowana pędowi, w który się wpada, gdy tak wiele się tworzy. 
Już to, że „odezwy” pojawiały się spontanicznie, z pewnością zaowocowało sympatią czy-
telników. Zupełnie inaczej sprawy wyglądają, gdy autorzy publikują swoje opinie w formie 

21 Marcin Świetlicki, Oświadczonko Świetlickiego, 6.09.2014, Świetliki – zespół brutalnych doświadczeń, Face-
book, https://web.facebook.com/swietlikizespol/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].

22 Alina Świeściak, Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Instytut Mikołowski, 
Mikołów 2010, s. 12.
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blogów, przyjmując, że skoro wypowiadają się na każdy temat z pozycji autorytetu (zwłasz-
cza gdy są to blogi zamawiane przez wydawnictwa), należy im się atencja. Automatycznie. 
To zniechęca odbiorców. Formuła „mówię do was jako jeden spośród was” jest znacznie bar-
dziej przyciągająca. Szczególnie, kiedy autor o coś walczy, a nie do końca mu się to udaje. 
Dużym zdziwieniem było, że kapituła konkursu Nagrody Literackiej Nike, mimo całej akcji 
odmownej Świetlickiego, zakwalifikowała jego książkę do finałowej siódemki. To wywołało 
frustrację autora. Ale sprawiło, że grono zaangażowanych odbiorców poczuło z nim więź.

Taka refleksja z pewnością była udziałem całego zespołu Świetliki, ponieważ nagrywanie 
ostatniej płyty zespół rozpoczął od zbierania na nią środków od słuchaczy. Nagrali trzysta 
trzydzieści trzy egzemplarze płyty z nowymi utworami, zatytułowali ją * (Gwiazdka) – akcja 
odbywała się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Zaproponowali kilka kwot, za które 
można było płytę nabyć. Słuchaczy miała przyciągnąć informacja, że każdą okładkę narysował 
sam Świetlicki i każda jest inna, a właściciele płyt w nagrodę za czynny udział we wsparciu 
nagrania mieli zostać wymienieni z imienia i nazwiska na płycie „Sromota” jako: „mece-
nasi”, „mecenasi i ludzie dobrej woli”, „mecenasi, ludzie dobrej woli i w ogóle” (w zależności 
od wybranej kwoty). Akcja powiodła się i kolejna płyta, w której powstanie zaangażował się 
Świetlicki, Najprzyjemniejszych, nagrana została już z całkowitym pominięciem profesjo-
nalnej firmy fonograficznej i oficjalnej dystrybucji.

Marcin Świetlicki jest mocno zaangażowany w nowy zespół, teksty tworzy oprócz niego 
Dariusz Dudziński. Jednak i tam poruszane są kwestie ważne dla Świetlickiego. Na płycie 
„Wzięli i zagrali” do grona popularnych osób „zaczepianych” w tekstach przez autora została 
dołączona Grażyna Torbicka. Świetlicki tłumaczył:

Nie chciałem uczestniczyć w gali prowadzonej przez nią z okazji Pewnej Nagrody. Bo 
nie chciałem. Bo nie muszę chcieć. A ona publicznie w telewizorze pogroziła mi swoim 
kształtnym, żarliwym i żartobliwym paluszkiem. Napisałem o tym piosenkę, więc dzięki 
mnie pani Torbicka oprócz przecudnej konferansjerki stała się również ikoną popkultury. 
Powinna być zadowolona, o innych prezenterkach telewizyjnych nie napisałem takich 
uroczych piosenek23.

Odezwy Świetlickiego od stycznia 2015 roku pojawiają się na facebookowej stronie 
Najprzyjemniejszych:

23 Przemysław Gulda, Marcin Świetlicki: mój nowy zespół to wakacje bez żony i matki, 2.04.2015, http://troj-
miasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35611,17699550,Marcin_Swietlicki__moj_nowy_zespol_to_wakacje_bez.html 
[dostęp 18.06.2015].
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OŚWIADCZENIE ŚWIETLICKIEGO
W czasach, kiedy wszystko jest nieskończenie banalne, kiedy wszystko jest nieskończe-
nie przewidywalne, mamy czelność. Mamy czelność stanąć na scenie i nie wiedzieć, co 
będzie dalej. Mamy czelność grać dream punka, chociaż definicja tej muzyki jest gdzie 
indziej. Niczego o dream punku nie było w Gazecie Wyborczej, więc jesteście Państwo 
bezradni. I bezradnymi pozostaniecie. Czy nie podnieca to was? Nas podnieca. Naszym 
hasłem jest bolesna elitarność. Będziemy grzeczni i niebezpieczni. To możemy obie-
cać. Kto się bawi w chowanego, ten palec pod budkę. Bo za minutkę zamykamy budkę24.

Historia płyty jest również dosyć ciekawa, ale „bolesna elitarność” zakładana przez autora 
oświadczenia najprawdopodobniej nieco zespół dotknęła. Dystrybucja płyty odbywała się 
z pominięciem sklepów i firm, można ją zamówić mailowo lub kupić w Klubie Piękny Pies. 
Fani mają jednak chęć poczuć się „elitą”, a z pewnością spodziewali się obsługi tak szybkiej, 
jak innych sklepach wysyłkowych. Wpis Świetlickiego w odpowiedzi na skargi i zażalenia 
brzmiał tak:

MÓWI ŚWIETLICKI25:
Szanowni Państwo, muszę Was niestety skarcić, albowiem zachowujecie się, jakbyście 
głosowali na Kukiza w pierwszej turze, a na Dudę w drugiej. Strasznie marudzicie. Zamiast 
cierpliwie poczekać, głównie narzekacie, żeście nie dostali płyty. Zamiast wyrazić radość, 
że opieszała Poczta wreszcie Wam płytę przekazała – milczycie. Zamiast mieć pogodną 
refleksję związaną ze złośliwością rzeczy martwych – demonstrujecie swoją młodzieńczą 
niecierpliwość! Nieładnie! Pomyślcie o swoich dziadach i ojcach, którzy z Orłem Białym 
w sercach cierpliwie na wolność czekali. Dział paczkowy zobowiązał mnie do zwróce-
nia uwagi, że jak podajecie niewłaściwy adres, to wiadomo, że paczka nie przyjdzie, już 
kilka zwrotów było. I pamiętajcie – w przypadku zamówienia na inny adres napisać to 
trzeba w treści przelewu. Jak macie jakieś pretensje, to nie umieszczajcie ich tutaj, tylko 
kierujcie je bezpośrednio do jednoosobowego działu paczkowego pinki.pajs.rekords@
gmail.com. No! Bądźcie grzeczni, bo jak nie, to za pięć lat zostanę Waszym Prezydentem!
Świetlicki26.

24 Marcin Świetlicki, Oświadczenie Świetlickiego, 28.01.2015, Najprzyjemniejsi, Facebook, https://web.facebook.
com/najprzyjemniejsi/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].

25 Należy zaznaczyć pokrewieństwo z książką pt. Mówi Chandler – bez wątpienia ważną dla twórczości Świe-
tlickiego.

26 Marcin Świetlicki, Mówi Świetlicki, 27.05.2015, Najprzyjemniejsi, Facebook, https://web.facebook.com/naj-
przyjemniejsi/?fref=ts [dostęp 16.06.2015].
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Można więc sądzić, że autor Jednego nie orientował się, jak roszczeniowe może być nowe 
pokolenie słuchaczy (i dawne zresztą też). Ciekawe, czy zniechęci go to do funkcjonowania 
w tej przestrzeni. Jest to zresztą oczywiste ryzyko, wpisane w działania, które wiążą się nie 
tylko z doświadczeniem duchowym, ale też z uzyskiwaniem za nie zapłaty.

Warto przyjrzeć się również poetyce tych internetowych wypowiedzi. Wybór „odezwy” 
czy „oświadczenia” sam w sobie jest dość znaczący. Silny charakter perswazyjny tekstów 
kierowanych z założenia do szerokiego grona odbiorców jakoś kompletnie nie przypomina 
założeń elitarności poezji. Strona Świetlików ma ponad dwadzieścia tysięcy „polubień”, co 
oznacza, że odezwy wyświetlały się przynajmniej u tylu osób. To są liczby niewyobrażalne 
w porównaniu do nakładów tomików wierszy.

Prawdopodobnie obecność Świetlickiego w mediach masowych będzie coraz bardziej 
zauważalna, czego symptomy możemy właśnie obserwować. Coraz częściej spotkania autor-
skie z nim są w całości dostępne na portalu Youtube – szczególnie dobrze Świetlicki czuje się, 
gdy spotkanie te prowadzi ktoś, z kim ma kontakt na co dzień. Jeden promowany był serią 
spotkań prowadzonych przez Irka Grina i w zasadzie wyglądały one jako dwuosobowe show. 
Pisarze się uśmiechali, wymieniali złośliwości, dowcipy. Słychać w tle chichoty publiczności. 
Ciekawe, jak te spotkania wyglądać będą w przypadku Delty Dietla, która dotyka prywatnych 
doświadczeń, ale także mówi o śmierci ojca.

Fenomenu popularności Świetlickiego można doszukiwać się w różnych rewirach działal-
ności artystycznej. Przyglądając się tego rodzaju „publicystycznym” wystąpieniom, dobrze 
mieć ciągle na uwadze równoległość powstawania jego rozmaitych dzieł. To, że autor prze-
mawia do potencjalnych odbiorców w takim i żartobliwym, i obraźliwym tonie, nie sprawia, 
iż rezygnuje z pozycji zasłużonego poety. Nie należy zapominać, że z okazji pięćdziesiątych 
urodzin sam mianował się „pół-Miłoszem” – i choć zrobił to z dystansem, raczej łatwo z tej 
pozycji nie zrezygnuje.
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Świetlicki speaking

Summary

The article entitled “Świetlicki speaking” referes to the time when the well-recognized poet, Mar-
cin Świetlicki, repeatedly breaks his declared unwillingness to use the social media. At the turn 
of 2014 and 2015 he begins to publish “appeals” to his fans. Initially, these texts concern the 
refusal of nomination to the literary reward Nike, but gradually the scope of the topics expands. 
Świetlicki, for years considered a politically disengaged poet, begins to speak often and clearly 
on current issues – not only in his books, but also on Facebook.
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Auto/biograficzne pęknięcie.  
fragmenty dyskusji panelowej 
„Autobiografia na pograniczu  

gatunku i doświadczenia”.

ROZMAWIAJĄ:  
MAłGORZATA CZERMIńSKA, dOROTA KOłOdZIEJCZYK, JERZY MAdEJSKI;
PROWAdZENIE: INGA IWASIóW

Inga Iwasiów: Ta część konferencji, która odbędzie się w formie debaty, jest związana z jed-
nym z podmiotów współorganizujących dzisiejsze spotkanie. Mam na myśli „Autobiografię”, 
półrocznik naukowy wychodzący drukiem przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z tym nasza rozmowa przerodzi się – mam taką 
nadzieję – w rodzaj wywiadu redakcyjnego.

Przechodząc jednak do meritum. Tak się złożyło, że o autobiografizmie rozmawiamy tuż 
po tym, kiedy Swietłana Aleksijewicz otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Nie 
byłoby chyba dobrze, gdyby to nazwisko nie padło podczas naszych obrad. To rodzaj pisar-
stwa, które charakteryzuje się pogranicznością, także w sensie autobiograficznym – o tym 
właściwie mówiliśmy w wielu momentach tej konferencji. To pogranicze rozszerzające się 
w „drugą stronę”; nie na „ja” autobiograficzne, ale na inne podmioty. Tę sytuację można by 
nazwać, no właśnie, może sceną autobiograficzną? Miejscem pisania? Pretekstem do tego, 
aby wywołać opowieść autobiograficzną?

Chciałabym w związku z tym poprosić, żebyśmy zastanowili się nad autobiografią wywo-
ływaną – jak moglibyśmy jeszcze nazwać ten rodzaj twórczości? – nad tym, na ile ta właśnie 
rama narracyjna aktywizuje literaturę. To część innej dyskusji, toczącej się po tym ostatnim 
Noblu: czy mamy do czynienia z reportażem, czy z prozą literacką? Z naszego punktu widze-
nia chyba ciekawsze jest pytanie o samą sytuację wywołania opowieści autobiograficznej…

Auto/biograficzne pęknięcie
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Małgorzata Czermińska: Mam wrażenie, że namysł nad problemem granic literackości – 
w kontekście twórczości Swietłany Aleksijewicz – chyba nie ma sensu. Od dawna pisarstwo 
typu non-fiction, czyli przede wszystkim autobiografia i reportaż, należy po prostu do świata 
tekstów. Rozważania genologiczne trzeba w związku z tym zostawić na dalszym planie albo 
w ogóle z nich zrezygnować.

Natomiast jeśli chodzi o pisarstwo Aleksijewicz, o której rozmowę zaproponowałaś, Ingo, to 
chciałabym powiedzieć tak: autobiografie przez nią wywołane – szczególnie Cynkowi chłopcy  – 
to są teksty per se autobiograficzne. Nawet rzekłabym, że to autobiografie „w pigułce”, chociaż 
pod pewnymi względami wyróżniają się na tle innych narracji autobiograficznych. Na przy-
kład, mimo głębokich uczuć szacunku i empatii autorki, dostrzec można w jej twórczości 
reporterskiej nie tylko tragedie wpisane w życiorysy poszczególnych bohaterów, ale także 
panoramicznie nakreślone tło przedstawianych wydarzeń. Reportaże Aleksijewicz są zawsze 
skonstruowane wokół konkretnych problemów, choćby wojny afgańskiej w Cynkowych chłop-
cach czy postkomunizmu w Czasach secondhand. A zatem, powiedziałabym, że problematy-
zacja społecznego porządku, którym Aleksijewicz się zajmuje, stoi po stronie reportażu. Dla 
niej wywoływanie autobiografii poszczególnych osób – bohaterów – jest przede wszystkim 
środkiem, który pozwala na ukazanie problemu nie od strony danych, statystyk, uogólnień, 
ale ludzkiego przeżycia.
Inga Iwasiów: Jerzy, czy chciałbyś dodać kilka słów do wątku autobiografii wywołanej?
Jerzy Madejski: Tak, chociaż ze świadomością, że w ten sposób musiałbym równocześnie 
nawiązać do „tez programowych” czasopisma „Autobiografia”. Nie jestem jednakowoż prze-
konany, że na sali znajdują się osoby czytające nasz tytuł… Jeszcze w pełni się nie zadomo-
wiliśmy w środowisku humanistycznym miasta.
Inga Iwasiów: Są wśród nas autorki i autorzy „Autobiografii”…
Jerzy Madejski: …no tak, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że niekoniecznie czytają całe 
pismo, a jedynie swoje teksty.

Poważnie mówiąc – jeśli chodzi o tezy programowe i autobiografie wywoływane, to nasze 
czasopismo konsumuje sytuację społeczną, której byliśmy, poniekąd, sprawcami. Zainte-
resowanie autobiografią wiąże się z naszymi seminariami doktorskimi i zajęciami, które 
prowadziliśmy w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W jakimś sensie podczas tych 
wyjazdowych zajęć doszło do krystalizacji programu pisma autobiograficznego – i dzisiaj 
broniłbym go z pełnym przekonaniem. Innymi słowy: potrzebujemy dzisiaj dobrej literatury, 
która, z jednej strony, jest dla nas wyzwaniem interpretacyjnym, a z drugiej strony – może 
innym pomóc w organizowaniu własnej pamięć. Tego rodzaju literatura nie powstaje „sama 
z siebie”, chociaż w trybie eksperymentalnych zajęć warsztatowo-interpretacyjnych można, 
pisząc takie małe autobiografie, jakieś korzyści z tego dla siebie uzyskać. To zatem pierwszy 
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punkt programu „Autobiografii”, do którego jestem jakoś szczególnie przywiązany – to nie 
tylko pismo akademickie, powołane do życia po to, żeby mogło dawać punkty, ale przede 
wszystkim przedsięwzięcie intelektualnie osadzone w lokalnych realiach.

Drugi punkt z lokalności poniekąd wynika, ponieważ „Autobiografia” posiada swój wymiar, 
by tak rzec, praktyczny. To pismo ma na celu nie tylko budowanie teorii współczesnego auto-
biografizmu, choć to też jedno z założeń naszego programu, może wcale nie najważniejsze. 
Istotniejszy jest bowiem pragmatyczny wymiar literatury autobiograficznej. Jeśli literatura 
ma dzisiaj przetrwać – a to przetrwanie wcale nie jest zapewnione – to powinna wyjść poza 
uniwersytet. Jeżeli mamy uczyć innych o literaturze, to między innymi z nastawieniem prak-
tycznym; tak aby każdy mógł używać literatury dla osobistego pożytku. Powiem wprost: lite-
ratura może być narzędziem samorozwoju, i w tym sensie nasze pismo jest mocno związane 
z wywoływaniem pamięci.
Inga Iwasiów: O piśmie „Autobiografia” może powiemy więcej w dalszej części rozmowy. 
Chciałabym jednak na chwilę zatrzymać się w orbicie twórczości Aleksijewicz i kategorii 
autobiografii wywoływanej. Zgadzam się z Małgorzatą, że mówienie o implikacjach czysto 
gatunkowych ani nie jest w duchu dzisiejszego literaturoznawstwa, ani nie może być jedynym 
obiektem zainteresowania naszego czasopisma. Natomiast ciekawe wydaje mi się co innego: 
na czym polega fenomen Aleksijewicz, jeśli uznamy, że to, co ona robi, jest podstawowym 
narzędziem pracy reporterskiej? Większość reporterów – także polskich – korzysta chętnie 
z tego narzędzia. Jestem po lekturze większości tekstów Mariusza Szczygła i na pozór on się 
posługuje tymi samymi metodami pracy dziennikarskiej – próbuje „podstawiać” dyktafon, 
tematyzuje rozmowy, wprowadza sytuacje, które są ramą modalną wypowiedzi pokazywa-
nych postaci, dopuszcza do głosu bohaterów, ale rezultat jest skrajnie inny… Na czym pole-
gają nadzwyczajność i noblowska klasa Aleksijewicz?
Małgorzata Czermińska: W kontekście tego, o co pytasz, powiedziałabym o dwóch sprawach.

Po pierwsze, kategoria autobiografii wywoływanej ma dość długą tradycję. Konkursy 
na pamiętniki odbywały się już na początku XX wieku, między innymi za sprawą takich 
socjologów jak Florian Znaniecki czy Józef Chałasiński. W PRL-u konkursy na pamiętniki 
dotyczyły choćby przesiedleńców na Ziemiach Zachodnich – chłopów, lekarzy, nauczycieli 
i tak dalej. Nie twierdzę oczywiście, że Aleksijewicz musiała się z tymi wszystkimi tekstami 
zapoznać, żeby wymyślić własną metodę opowiadania o przeszłości. Chodzi mi raczej o to, 
że my – jako czytelnicy – powinniśmy sobie uprzytomnić, że tkwimy w pewnej tradycji. To 
jest szalenie ważne – mieć poczucie ciągłości wtedy, kiedy świat się zmienia. Siłę, wartość 
i kierunek tych zmian możemy przeżyć i zrozumieć dopiero wtedy, gdy widzimy ten sen-
sowny ciąg wydarzeń, tę tradycję.
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Po drugie, czy można przyznać literackiego Nobla za pracę reporterską? Można – i lek-
tura tekstów Aleksijewicz przekonuje mnie o trafności tego wyboru. Tym, co charakteryzuje 
jej twórczość, na tle pracy innych reporterów, jest moim zdaniem rola słuchaczki, w którą 
wciela się autorka. Aleksijewicz powiedziała gdzieś, że pracuje „uchem”. Słucha swoich boha-
terów. Widać, a może raczej – słychać to wyraźnie w Cynkowych chłopcach, gdzie pozostały 
ślady dialogów, które reporterka prowadziła ze swoimi rozmówcami. Ona jest tam ukryta 
jako słuchaczka, bohaterowie przecież mówią przede wszystkim do niej. W tym sensie te 
wywoływane autobiografie się ze sobą krzyżują, przecinają, zbiegają, ale w jej doświadczeniu; 
bo przecież ci ludzie, opowiadający swoje historie, nie znali się. To reporterka jest w centrum, 
skupia ich uwagę. Autobiografie „przechodzą” przez nią, stają się częścią jej życia. Mówi prze-
cież podczas procesu do jednej z matek, że razem z nią płakała. Albo wspomina, iż podczas 
pobytu w Afganistanie – w miejscu, gdzie granaty rozerwały ludzi na strzępy – zemdlała. To są 
jej własne, głębokie, fizjologiczne przeżycia – i one są jakoś jednak w tych tekstach uchwytne, 
natomiast w żadnym razie nie przytłumiają głosów tych, w których imieniu ona mówi.

Co do Mariusza Szczygła – zgadzam się, chociaż można by przywołać też twórczość Ryszarda 
Kapuścińskiego. Cynkowi chłopcy najbardziej przypominają Cesarza, może nie w sensie bez-
pośredniej inspiracji, ale na pewno analogii. W Cesarzu również jest ogromna sekwencja 
monologów, nie nagrywanych raczej, ale wyreżyserowanych. Udział reportera w kreowaniu 
czy wywoływaniu autobiografii był zatem znaczący. Podobieństwo polega na umiejętności 
słuchania – Kapuściński, zwłaszcza w tej książce, wysłuchiwał tych wszystkich afrykańskich 
opowieści, przenoszonych z pokolenia na pokolenie, szukał ich u swoich bohaterów, ponie-
waż poniekąd też chciał być takim opowiadaczem.

Aleksijewicz, na swój sposób, jest i słuchaczką opowieści świata, i przekaźnikiem wysłu-
chanych historii.
Inga Iwasiów: Przyszło mi do głowy jeszcze inne porównanie, mianowicie do postawy 
pisarskiej Hanny Krall. Przy czym u Kapuścińskiego figura słuchania przekazywana jest „pod 
spodem”, u Krall – „na wierzchu”.
Jerzy Madejski: Ta różnica na linii Kapuściński – Krall wiąże się z jeszcze innym przesunię-
ciem. Inaczej oboje traktują „źródło”. Kapuściński szuka opowiadacza, który swoim własnym 
głosem ma oddać egzotykę, a Krall – oddaje głos opowiadaczom. My dzisiaj przede wszystkim 
potrzebujemy głosu świadka, dającego nam poczucie obcowania z przeżywanymi światami. 
Takiego głosu udziela swoim bohaterom Aleksijewicz.
Inga Iwasiów: U autorki Cynkowych chłopców i wielu innych poruszających książek repor-
terskich „oddać głos” wprost oznacza oddanie głosu, bez cudzysłowu. Właśnie, chciałabym 
zapytać Ciebie, Doroto, o wątek postkolonialny, o analogię do „oddawania” czy „udzielania” 
głosu. Jaka jest pozycja podmiotów słabych wobec reportera-narratora?
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Dorota Kołodziejczyk: Wracając do kwestii genologicznej – nie możemy całkowicie porzucić 
rozważań nad gatunkiem. Czy mamy prawo, na przykład, mówić o autobiografizmie w poezji 
albo w prozatorskich utworach fikcjonalnych? To pytanie nierzadko powracające w dyskusjach 
o autobiografii, która jest międzygatunkowa, a przy tym związana z teorią postkolonialną. 
Czy z punktu widzenia postkolonializmu jest różnica między opowieścią autobiograficzną 
a świadectwem? W moim odczuciu świadectwo to mniej scalający rodzaj opowieści niż auto-
biografia – celem autobiografii jest chyba jednak właśnie scalanie, a świadectwo występuje 
w odniesieniu do specyficznych wydarzeń. Autobiografia to znacznie szersze pojęcie.

Dlatego w postkolonialnych kontekstach tego typu narracje – jak choćby dyskutowana tu 
przez nas proza Aleksijewicz – są raczej czymś w rodzaju świadectwa, ale w szerszym polu, 
które można określić mianem life writing.

Przechodząc do kwestii głosu – to ważny problem dla powiązania reportażu i teorii post-
kolonialnej. Bo musielibyśmy postawić pytanie, czy na przykład samo wywoływanie głosu 
nie jest przypadkiem – niezamierzoną, ale nieuchronną – oznaką zawłaszczania życia tego, 
kto opowiada? W tekstach Hanny Krall, mimo postulatu oddawania głosu bohaterom, można 
uchwycić dość wyraźną grę z zawłaszczaniem głosu. Nie każde świadectwo i nie każda opo-
wieść ją interesują. Ona oczekuje, że to, co będzie opowiadane, okaże się interesujące, a robi 
to, jak mniemam, w imię etyki zawodu dziennikarskiego.
Inga Iwasiów: Zastanawiam się, na ile nad polską szkołą reportażu unosi się jednak przeko-
nanie o tym, że – z jednej strony – reporter ma powinności wobec dostarczyciela świadectwa, 
a z drugiej strony – jednak wartością nadrzędną reportażu jest artyzm. Dlatego wycofanie 
podmiotu z samego tekstu oznaczałoby wycofanie władzy nad opowieścią. Artyzm może być 
ironią – i to jest najczęstsza cecha pogranicznych, reportersko-literackich relacji, charak-
terystycznych dla współczesnego polskiego reportażu. W wypadku twórczości Aleksijewicz 
radykalne wycofanie reporterki, przekazującej historie innych ludzi, oznacza też wycofanie 
się z artystycznych ambicji. W polskich reportażach najnowszych mamy do czynienia z dziw-
nym splotem empatii i ironii. Czy z reportaży Aleksijewicz wydzielić można jeszcze jakąś 
inną cechę, odróżniającą ją od polskich twórców? Prowizorycznie powiedziałabym, że taką 
kategorią – poza dużym zamiarem opisania historii – może być empatia, ale pozbawiona 
tego rysu ironicznego.
Małgorzata Czermińska: Chciałabym w co najmniej dwóch istotnych sprawach nie zgo-
dzić się z Dorotą.

Otóż, po pierwsze, dyskusja nad gatunkiem, jak mówiłam na wstępie, wydaje mi się mimo 
wszystko wyczerpana. Kategoriami genologicznymi możemy posługiwać się jedynie przy 
interpretacji poszczególnych tekstów, żeby osadzić je w konkretnej tradycji. Z kolei naduży-
wanie kategorii autobiografii też nie przynosi pożytku, ponieważ zaciera granice autorstwa. 
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Każdy tekst, w jakimś sensie, wyraża swojego autora, ale nie każdy przecież musi być auto-
biografią. Trzeba jednak postawić jakąś „granicę” i nie wchodzić w kłótnie wokół tematu – 
niech to będzie przykład – czy autobiografia może być pisana wierszem, ponieważ według 
Philippe’a Lejeune’a autobiograficzny jest tylko tekst pisany prozą. To dzisiaj, moim zda-
niem, jałowa gleba.

Wyjściem z tego impasu powinno być wprowadzenie kategorii nieesencjalnej. Autobio-
grafia to nie forma, gatunek, tekst… „Żywioł” autobiograficzny? „Tło” autobiograficzne? Czy 
też – by odwołać się do starszych kategorii – „postawa” autobiograficzna?

Wróćmy jednak do Aleksijewicz: czy ona, wywołując autobiografie, zachowuje empa-
tię wobec swoich rozmówców – bohaterów? I to jest druga sprawa, co do której muszę się 
z Dorotą nie zgodzić. W szacunku dla innej osoby – w delikatności, której uczy nas teoria 
postkolonialna – też nie można popadać w przesadę. Reporter powinien przecież podejmo-
wać ryzyko! Może dotknie? A czasem i urazi…? Aleksijewicz podejmuje to ryzyko na każdym 
kroku, kiedy rozmawia z bohaterami o ich najbardziej przecież traumatycznych przeżyciach. 
Gdyby myślała tylko z punku widzenia swojej empatii, to nie spotkałaby się, dosłownie, 
z tymi ludźmi, dzielącymi się z nią najgłębiej skrywanymi bolesnymi przeżyciami. Niektó-
rzy z nich się denerwują, płaczą, krzyczą na nią – co nie znaczy, że reporterka próbowała 
nimi „zawładnąć”. Raczej po prostu dała im się wypowiedzieć, dotknęła tego, co jest ważne, 
wywołała emocje.

Jak Aleksijewicz organizuje swoje opowieści? W Cynkowych chłopcach zapisała pewien typ 
autobiografii – „autobiografię z przełomem”. To są historie ludzi posiadających dwie osobo-
wości, dwie biografie, w pewnym momencie rozpęknięte. Przed wojną afgańską i po tym, co 
się tam stało. To jest koncepcja znana co najmniej od czasów świętego Augustyna – rady-
kalny rozpad na to, co było „przed”, i na to, co nastąpiło „po”. To klasyczny model „autobio-
grafii z przełomem”. Z tym mamy do czynienia w Cynkowych chłopcach – to autobiografie 
ludzi „pękniętych”. I dlatego tą książką Aleksijewicz musi zranić. Może też zranić swoich 
bohaterów. I naszym obowiązkiem – jako czytelników – jest przejąć się tymi opowieściami.
Dorota Kołodziejczyk: Wrócę do kwestii zawłaszczenia, bo wydaje mi się, że w naszej dyskusji 
„zawłaszczony” został pewien termin. Miałam na myśli coś innego – chodziło mi o formułę 
zawłaszczenia wpisaną w format reportażu lub innej autobiografii wywołanej. Zawłaszczenie 
nie musi być faktem – raczej jest podejmowanym świadomie ryzykiem. Dziennikarz zdaje 
sobie sprawę, że może coś lub kogoś, czyjąś opowieść, zawłaszczyć. I w ramach procesu dia-
logowego, opowiadania/słuchania, ma miejsce walka z siłami zawłaszczającymi opowieść 
i osobę opowiadającego.
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Prawdziwe ukazanie głosu jest możliwe tylko wtedy, gdy ktoś ten głos sobie „bierze”. Naj-
ciekawsze są momenty, kiedy tenże głos jest „wzięty z zaskoczenia”. Natomiast gest odda-
wania głosu jest zawsze w jakimś sensie kolonialny.
Małgorzata Czermińska: Czy sądzisz, że problem zawłaszczania/uwalniania czyjegoś głosu 
staje się ważny wtedy, gdy mamy do czynienia z formą biografii czy autobiografii wywołanej? 
Prawdziwa autonomia jest wtedy, gdy ktoś sam zabiera głos – właśnie mi to uświadomiłaś! 
Co innego odpowiedzieć na apel, a co innego – zabrać głos samemu, czyli napisać autobio-
grafię przez nikogo nie wywoływaną.
Dorota Kołodziejczyk: Mimo wszystko gest wywoływania/zawłaszczania jest bardzo ważny – 
inaczej nie poznalibyśmy tych biografii, o których opowiadają, na przykład, bohaterowie 
Aleksijewicz. Czy lepiej zaryzykować zawłaszczanie, czy nie poznać wywołanej opowieści 
autobiograficznej?
Inga Iwasiów: Skomentuję krótko zagadnienie wcześniej poruszone przez Małgorzatę. 
Wydaje się – w związku z tym, co powiedziałaś – że wartościowe mogą być tylko te autobio-
grafie, których źródło wypływa z życiowych dramatów. Są one w opozycji do wieloletniego 
przekonania, że o życiu, jako takim, najwięcej w literaturze mówią nam nuda, monotonia 
i codzienność. Jak w dzienniku terapii alkoholika – to jest nudne, choć może zamienić się 
w opowieść dzielącą doświadczenie na dwie części. Na życie „przed” piciem i życie „po” piciu. 
To „w środku” nie jest atrakcyjne.
Jerzy Madejski: Z tego, co mówisz, Ingo, wyłania się raczej program czasopisma „Reportaż”, 
a nie „Autobiografii”…

Łagodnie nie zgodziłbym się natomiast z tym, co powiedziała chwilę wcześniej Małgorzata 
Czermińska. Potrzeba nam bowiem dzisiaj ogarniania skomplikowanej sieci tekstów, które 
mają w sobie coś autobiograficznego. Znajdujemy się w punkcie krytycznym – jest wiele 
praktyk autobiograficznych wymagających „do-czytania”. Co to jest relacja z terapii alko-
holowej? Jaką ma logikę relacja z nawrócenia? To mniej więcej wiemy. Idąc dalej, potrzebu-
jemy teorii biografii: sportowców, piosenkarzy, polityków i tak dalej. Jeszcze inny problem to 
ghostwriting, „zastępstwo w pisaniu”, współautorstwo – trzeba te zagadnienia teoretycznie 
zagospodarować. Miałbym apetyt na więcej.

Uważam, że pewna odmiana autobiografii profesjonalnej pełni nie tylko funkcję estetyczną, 
ale przede wszystkim – krytyczną. Mam na myśli choćby autobiografię Andrzeja Mencwela. 
Pisze ją ktoś, kto ma do dyspozycji narzędzia teoretyczne, antropologiczne, krytyczne, i może 
je zaangażować do opisu społeczności lokalnej. Sprawdza „w działaniu” fundamenty swoich 
teorii, ale bez akademickiego nacisku, bez konieczności ubiegania się o granty i przymus 
zdobywania punktów.
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Powiedziałbym tak: potrzeba nam więcej autobiografii. Znacznie więcej autobiograficznych 
postaw, wyznań i świadectw. Kiedyś w gazetach pojawiało się hasło: „Proletariusze wszyst-
kich krajów, łączcie się!”. Dzisiaj zamieniłbym je na: „Każdy ma prawo do autobiografii”.

Dyskusja stanowiła jeden z punktów programu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Autobiografie (po)

graniczne”. Konferencja, zorganizowana przez Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych Uniwersy-

tetu Warszawskiego oraz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się 

w dniach 15–17 października 2015 roku w Szczecinie. 

Spisał i opracował Sławomir Iwasiów

PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO:

Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadcze-
nia”. Rozmawiają: Małgorzata Czermińska, Dorota Kołodziejczyk, Jerzy Madejski; prowadzenie: Inga Iwasiów, 
„Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 2 (5), s. 125–132.
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Wokół recepcji Lukrecji floriani  
george Sand – refleksje na marginesie 

polskiego wydania powieści1

Streszczenie

Artykuł omawia posłowie do polskiego wydania Lukrecji Floriani (2009) – powieści George 
Sand z 1846 roku, opartej na motywach autobiograficznych (związku pisarki z Fryderykiem 
Chopinem). Książka ta spotykała się na ogół z bardzo nieżyczliwą oceną kolejnych biografów 
Chopina, do uznania jej za karykaturę i paszkwil włącznie. Artykuł ukazuje, że autor posło-
wia, Mieczysław Tomaszewski, także wpisuje się w mizoginiczną tradycję recepcji powieści, 
odmawiając pośrednio pisarce prawa do własnego punktu widzenia, a także sugerując, że 
poza ewentualnym znaczeniem dla biografistyki powieść pozbawiona jest wszelkich wartości 
literackich. Autorka zestawia wywód Tomaszewskiego z najnowszymi odczytaniami powie-
ści przez krytykę feministyczną, kładącymi nacisk na niezwykłość jej wyemancypowanej 
bohaterki na tle dziewiętnastowiecznych wzorców kobiecości.

Słowa kluczowe
george Sand, fryderyk Chopin, Lukrecja floriani, autobiografizm w powieści, 

kobiece doświadczenie

* Kontakt z autorką: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl
1 Tekst powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji nr DEC-2011/B/HS2/05436. Artykuł zawiera oryginalne, niepublikowane dotąd treści.

Wokół recepcji Lukrecji floriani…
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Lukrecja Floriani, powieść George Sand z 1846 roku, ukazała się po polsku w roku 2009, 
wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. To właściwie zaskakujące, że utwór 
wspominany od ponad stu pięćdziesięciu lat przez wszystkich biografów Chopina tak długo 
musiał czekać na polskie wydanie. Posłowie do niego, autorstwa wybitnego znawcy biografii 
i twórczości kompozytora, profesora Mieczysława Tomaszewskiego2, omawia dzieje powstania 
i historię polskiej recepcji tej powieści, zarazem samo się w nią, niestety, symptomatycznie 
wpisując. Tomaszewski przypomina i dyskutuje w swoim studium wszystkie zarzuty, jakie 
w różnych proporcjach formułowali pod adresem Sand dotychczasowi biografowie Chopina, 
sama zaś kompozycja tego eseju świadczy pośrednio o tym, że autorowi także zależało na 
wzbudzeniu w czytelniku niechęci do pisarki.

Esej zaczyna się w tonie sensacyjnym – badacz przypomina, że powieść stała się w swoim 
czasie towarzyskim skandalem. Przytacza opinie oburzonych świadków z epoki i omawia 
reakcję samego Chopina, którego – na podstawie braku reakcji lub reakcji domniemanej – 
określa mianem „mistrza eufemizmów”, zdumiewając się jego wspaniałomyślnością wobec 
Sand. Po wstępie, w którym padają tak mocne sformułowania, jak „kat”, „ofiara” i „karyka-
tura”, przechodzi do okoliczności wydania powieści, podając wysokość kontraktu podpisanego 
przez pisarkę z „Le Courrier Français”. Stwierdza także, że ważniejsze od oficjalnych recenzji 
książki w prasie są salonowe dyskusje o niedyskrecji, jakiej Sand dopuściła się wobec Cho-
pina. Przypomina, że zainteresowanie utworem wzrosło po ukazaniu się w 1852 roku książki 
Liszta o Chopinie. Liszt dysponował nikłym materiałem faktograficznym i aby sportretować 
kompozytora, przytoczył długie fragmenty powieści Sand, przekonany, że najlepiej oddają 
jego charakter. To z kolei skłoniło Sand do napisania tomu Historii mojego życia, w którym 
zaprzeczyła, aby powieść miała charakter autobiograficzny. „Czuła się w obowiązku wytłu-
maczyć się i zaprotestować. Nikt jej nie uwierzył”3 – podsumowuje badacz ten etap recepcji.

Dopiero wtedy oddaje na chwilę głos Sand, lecz choć przyznaje w tym miejscu, że poświęciła 
Chopinowi wyjątkowo długie i życzliwe fragmenty wspomnianej autobiografii, koncentruje 
się wyłącznie na tym, co napisała tam o Lukrecji, i dystansuje od jej wywodów, mimo że Sand 
słusznie wskazała na błędne koło w rozumowaniu tych, którzy piętnowali ją za niedyskrecję: 
skąd osoby, które ich prawie nie znały i niewiele wiedziały o szczegółach łączącej ich relacji, 
czerpały pewność, że powieść opowiada właśnie o niej? Tomaszewski odwołuje się w tym 
miejscu do autorytetu biografów, którzy „nie dali się zwieść” jej argumentacji4. Przywołuje 

2 Por. Mieczysław Tomaszewski, Czytając Lukrecję. W: George Sand, Lukrecja Floriani, przeł. Zofia Jędrzejow-
ska-Waszczuk, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2009.

3 Tamże, s. 302.
4 Tamże, s. 305.
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najpierw nazwisko Ferdynanda Hoesicka, który mimo wyjątkowej życzliwości wobec Sand 
oburzał się na jej naiwność, kiedy twierdziła, że Chopin nie rozpoznał się w postaci Karola, 
a następnie przytacza sądy Josepha A. Barry’ego, Adama Zamoyskiego, Kazimierza Wie-
rzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Pierre’a Brunela i Fredericka Niecksa na temat stop-
nia podobieństwa pary bohaterów powieści do Sand i Chopina oraz stopnia wiarygodności, 
z jakim Sand oddaje dynamikę ich miłosnej relacji. Wszyscy wymienieni badacze – poza 
Hoesickiem – zarzucali pisarce nierzetelność w sportretowaniu Chopina i opisaniu przyczyn 
konfliktu między nimi.

Mimo to, starając się zdobyć na bezstronność, Tomaszewski przytacza za innymi biogra-
fiami pewne argumenty na obronę Sand: opinię Józefa Tretiaka, doceniającego „wyjątkową 
piękność i szlachetność” powieściowych rysów Chopina jako „arystokraty z ducha”5, oraz 
wspomnianego już Hoesicka, który w 1910 roku zbijał rozpowszechnioną opinię, jakoby książę 
Karol był karykaturą Chopina, a powieść pamfletem na niego. Hoesick określił powieść jako 
„arcydzieło psychologicznego portretu – obraz podobny, wierny, pochlebny, podkreślający 
wyjątkowe zalety i przymioty oryginału, choć obiektywnie zaznaczający także jego wady”6. 
Zdaniem Hoesicka książę Karol „wcale nie […] jest typem ujemnym, ale postacią szlachetną, 
bardzo delikatną i subtelną, pełną finezji, nawet poetyczną do pewnego stopnia, a w każ-
dym razie niepospolitą i nieskazitelną”7. Echa poglądów Hoesicka odnajduje Tomaszew-
ski w książkach Józefa Chomińskiego i Kazimierza Wierzyńskiego, który także uważał, że 
książę Karol wypadł w powieści interesująco, choć przyznawał, że autorka z większą empa-
tią potraktowała w powieści Lukrecję. Tomaszewski dopowiada za Wierzyńskim, że Lukrecja 
nie tylko wyraźnie ma za sobą sympatię autorki, ale wręcz jest jej porte-parole, wygłaszając 
jej znane skądinąd poglądy na miłość, namiętność czy nawet kwestię wyznania. Także dwie 
najboleśniejsze dla niej sprawy w postępowaniu Karola: zazdrość z jednej strony, a dystans 
emocjonalny i brak otwartości w okazywaniu uczuć z drugiej, były – przypomina Tomaszew-
ski – osobistymi bolączkami Sand w związku z Chopinem, o czym świadczy wiele źródeł poza 
powieścią. Formułuje na tej podstawie wniosek, że „obsesja”, z jaką Sand opisuje kolejne 
przejawy zazdrości Karola o Lukrecję, jest dowodem na to, iż opisywała własne doznane od 
Chopina przykrości. Podsumowuje tę część swoich rozważań stwierdzeniem, że trzeba być 
„ślepym i głuchym, żeby po lekturze powieści o kochankach znad jeziora Iseo wątpić w to, 

5 Cyt. za: tamże, s. 308.
6 Cyt. za: tamże.
7 Cyt. za: tamże.
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że prezentując obie osoby powieściowego dramatu, George Sand ukazywała zarazem sytu-
ację własną”8. Pozostaje mu więc udzielić odpowiedzi na pytanie, po co to w ogóle zrobiła, 
a następnie – dlaczego temu przeczyła, „w sposób niemal naiwny broniąc niezależności 
literackiego utworu”9.

Badacz znów przytacza tu zdania biografów, dzieląc ich na tych, którzy uważali, że Sand 
napisała utwór o sobie i Chopinie całkiem świadomie, kierując się złą wolą, oraz na tych, 
którzy uważali, iż nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co czyniła. Iwaszkiewicz nie 
miał wątpliwości co do pierwszego i jako argument podawał fakt, że w epoce Sand pisanie 
powieści z kluczem przez kobiety przedstawiające w nich swoich byłych partnerów miło-
snych było wręcz znanym i okrutnym obyczajem10. Wierzyński z kolei uważał, że napisanie 
utworu stanowiło wyraz podświadomej chęci wyzwolenia się autorki z relacji z Chopinem. 
Tomaszewski zauważa, że podobną myśl sformułowali w swych studiach Adam Zamoyski 
i Marie-Paule Rambeau. Ich zdaniem pisanie powieści pozwoliło samej autorce wyjaśnić 
sobie sytuację, w której się znalazła, i zacząć szukać drogi wyjścia z niej.

Osobne stanowisko w tej dyskusji, jak przyznaje Mieczysław Tomaszewski, zajął Ferdynand 
Hoesick, który uważał, że George Sand, „obserwując swój stosunek z Chopinem, którego mimo 
woli obserwowała bacznym okiem powieściopisarza-psychologa, doszła do wniosku, że jest 
to doskonały temat do powieści”11, i po prostu napisała dobry utwór, inspirując się pewnymi 
własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Tomaszewski, cytując to zdanie, natychmiast 
dystansuje się wobec niego z ironią. Przytacza na dowód naiwności sądu Hoesicka drama-
tyczne wypowiedzi Sand z ostatniego rozdziału powieści, które brzmią niemal identycznie 
jak fragmenty jej listów. W swoim przekonaniu dowodzi tym samym niezbicie prawa do 
utożsamienia bohaterki powieści z autorką. Oburza się przy tym szczególnie na zdanie z jej 
listu do Emmanuela Arago: „Od dziewięciu lat, czując w sobie pełnię życia, związana jestem 
z trupem […]”12. Zaraz potem dodaje jednak na jej usprawiedliwienie, że pisała to pod wpły-
wem chwili, bo przecież w swoich wspomnieniach oddała sprawiedliwość Chopinowi. Zanim 
jednak na koniec swojego wywodu zacytuje wreszcie te wspomnienia, stworzy jeszcze jeden 
efektowny kontrapunkt, zestawiając zdanie o Chopinie-trupie z „powściągliwymi” wypowie-
dziami Chopina o pisarce, sformułowanymi już po ich zerwaniu. Tomaszewski bynajmniej nie 

8 Tamże, s. 315.
9 Tamże.
10 Iwaszkiewicz podaje tu oczywiście przykład Nelidy Marii d’Agoult, gdzie jakoby przedstawiła swój związek 

z Lisztem w sposób bardzo krzywdzący dla kompozytora.
11 Cyt. za: Mieczysław Tomaszewski, Czytając Lukrecję. W: George Sand, Lukrecja Floriani…, s. 317.
12 Cyt. za: tamże, s. 319.
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wzdraga się na przykre wyrażenie w liście Chopina: „tam […] się zapewne starzeją w złości”13, 
nawiązujące do stereotypu kobiety w wieku pokwitania, którą jest dla niego w tym momencie 
Sand (skądinąd czterdziestoparoletnią pisarkę czekało jeszcze wtedy bardzo udane pożycie 
z Alexandrem Manceau, artystą grafikiem, z którym spędziła następnych piętnaście lat, zanim 
umarł na gruźlicę, a i jej późniejsza, niezwykle aktywna i owocna starość w żaden sposób nie 
wpisuje się w ten stereotyp). Fragmenty autobiografii będące dowodem zachwytu autorki 
Lukrecji postacią Chopina i chęci oddania mu we wszystkim sprawiedliwości, a także zdania 
z powieści świadczące o zachwycie samej Lukrecji księciem Karolem cytuje Tomaszewski 
w ostatnich dwóch akapitach swojej rozprawy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że badacz nie-
przypadkowo dopiero na sam koniec prezentuje czytelnikowi materiały, które mogłoby go 
nastawić do pisarki pozytywnie, przekonując, że jak nikt doceniła niezwykłe cechy osobowości 
kompozytora i jego muzyki. Czytelnik, uprzedzony całym wywodem, raczej w tym miejscu 
nie zmieni już zasadniczo złej opinii o Sand.

Tomaszewskiego, jak zresztą większość poprzednich biografów Chopina, utwór Sand nie 
interesuje dla niego samego. Opinia, że jest to powieść z kluczem, zarazem przyciąga ich 
uwagę, jak i koncentruje ją na postaci Karola. Oburzają się następnie najczęściej, że w ogóle 
można było w ten sposób postrzegać charakter kompozytora, a postaci pani Floriani zarzu-
cają, że jest wyidealizowaną wersją samej Sand, która nie chciała dostrzec w sobie żadnej 
skazy moralnej i winy za stworzoną sytuację14. Podobnie jak inni, Tomaszewski rozgrywa 
swoją partię z Sand w taki sposób, aby wyeksponować jej „winę”. Zaczyna esej w sensacyj-
nym tonie, przytaczając efektowne w brzmieniu głosy oburzenia świadków epoki i zarazem 
przechodząc do porządku dziennego nad metodologicznymi aspektami sprowadzania zna-
czenia utworu literackiego do jego genezy. Lekceważąco odnosi się do samej Sand, która 
jego zdaniem w złej wierze broniła autonomii utworu wobec życia, i do jej teoretycznego 
samookreślenia we wstępie do wydania powieści z 1853 roku, gdzie pisała:

Ludzie, którzy nie piszą powieści, myślą, że powstają one tylko na pożywce wspomnień, 
i niezmiennie pytają: „Kogo też chciał pan odmalować?”. Mylą się bardzo, jeśli sądzą, 
że z postaci rzeczywistej można zrobić bohatera powieściowego, i to nawet w powieści 
mało powieściowej, jaką jest Lukrecja Floriani. […] W powieści można dokonać jedynie 
analizy jakiegoś uczucia. Aby więc umysł mógł uchwycić istotę uczucia przez pryzmat 

13 Cyt. za: tamże.
14 Takie zarzuty znajdziemy w książce Tomaszewskiego Chopin i George Sand. Miłość nie od pierwszego spojrzenia 

(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010), a także w książce Adama Zamoyskiego Chopin. Książę romantyków 
(przeł. Michał Ronikier, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010).
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wyobraźni, trzeba tworzyć postaci pod kątem uczucia, które się chce opisać, nie zaś 
uczucie na użytek postaci15.

Na przekór pisarce Tomaszewski umacnia czytelnika w przekonaniu o konieczności czyta-
nia powieści jako powieści z kluczem, przytaczając kolejne, bardzo do siebie zbliżone opinie 
biografów i dodając od siebie garść zestawień cytatów powieści ze źródłami autobiograficz-
nymi, aby wzmocnić zasadność tego sposobu lektury.

Łatwo przy tym zauważyć, że dowodząc słuszności biograficznej lektury tekstu, Tomaszew-
ski konsekwentnie przemilcza pytanie, które się wobec tego nasuwa: o zasadność takiego, 
a nie innego widzenia Chopina przez Sand. Jeśli autorka powieści rzeczywiście portretowała 
Chopina i ich relację, to czy dowodzi to tym samym, że jest to portret karykaturalny i nie-
sprawiedliwy, a sposób widzenia dynamiki ich relacji przez autorkę niewłaściwy? W eseju 
Tomaszewskiego strategia demaskowania „kłamstw” Sand, zaprzeczającej – z powodów 
łatwych do odgadnięcia – autobiograficznej genezie powieści, służy zarazem zagłuszeniu 
kobiecego głosu i odwróceniu uwagi od punktu widzenia autorki na sprawy, które ją żywotnie 
obchodziły. Recepcja Lukrecji Floriani wpisuje się tym samym w znaną mizoginiczną praktykę 
związaną z oceną utworów literackich kobiet-partnerek znanych mężczyzn. Oburzanie się 
na kobiety-autorki ma tu wymiar dyscyplinujący: odmawia się im prawa do opowiedzenia 
własnej wersji opowieści, a najczęściej do pisania w ogóle. Płeć stanowi tu – jak na przykład 
zauważyła broniąca w dwudziestoleciu międzywojennym dobrego imienia George Sand 
Jadwiga Kiewnarska16 – kulturowy wyznacznik wiarygodności autobiograficznej. Kiewnar-
ska wskazała w artykule na podobieństwo zarzutów wobec relacji autobiograficznych żon 
i partnerek sławnych pisarzy: na przykład Zofii Tołstoj czy Jessie Conrad-Korzeniowskiej. 
Portrety kochanek inspirowane życiowym doświadczeniem pisarzy nie wywołują takich 
emocji wśród krytyków, choć przecież często są niezbyt pochlebne – wystarczy tu za bro-
niącym autorki Lukrecji Hoesickiem przypomnieć Dziadów część IV czy Cierpienia młodego 
Wertera. Jest to skutkiem patriarchalnej tradycji odmawiania kobietom autonomii wobec 
ich partnerów, których interesom życiowym, w tym także dotyczącym reputacji za życia 
i po śmierci, powinny być w ich przekonaniu całkowicie podporządkowane. Topos kobiety 

15 George Sand, Lukrecja Floriani…, s. 296.
16 Por. Jadwiga Kiewnarska, Sprawa George Sand i Chopina. Proces pośmiertny, „Bluszcz” 1939, nr 29–30. Ten 

pośmiertnie wydany z papierów autorki niepełny artykuł (druk przerwał wybuch wojny) jest zapisem odczytu, 
z jakim Kiewnarska podróżowała niedługo przed śmiercią po Polsce, najwyraźniej uważając za swą misję 
obronę dobrego imienia Sand, której popularną biografię sama napisała i wydała w 1933 roku (Jadwiga 
Kiewnarska, Najdziwniejszy z romansów pani Sand, część pierwsza: Młodość, Wydawnictwo „Bluszcz”, War-
szawa 1933).
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jako kata i wybitnego człowieka jako jej ofiary przesądza, niestety, w całości także o logice 
wywodu Tomaszewskiego. Ustawiając w taki sposób polskiemu czytelnikowi lekturę powie-
ści, dowodzi przede wszystkim własnej niechęci do Sand i pośrednio odmawia jej prawa do 
napisania powieści na motywach autobiograficznych, a także – i nie pierwszy raz17 – odnosi 
się lekceważąco do jej twórczości.

Konstrukcja wywodów Tomaszewskiego jest symptomatyczna także ze względu na sposób, 
w jaki badacz odwołuje się do pracy Marie-Paule Rambeau Chopin w życiu i twórczości Geo-
rge Sand18. W tej przełomowej rozprawie na temat znaczenia Chopina dla twórczości Sand 
autorka poświęca dużo miejsca Lukrecji, ale stwarza dla niej kontekst interpretacyjny, który 
pozwala spojrzeć na nią w zupełnie nowy sposób. Zaproponowana przez nią lektura twór-
czości Sand jest niezwykle ciekawa i ma doniosłe konsekwencje, czego widocznie Tomaszew-
ski nie dostrzegł, skoro pominął treść tej pracy milczeniem – a przecież to właśnie w eseju 
poświęconym Lukrecji byłoby najwłaściwsze miejsce, aby ją omówić.

Rambeau analizuje w duchu empatycznym, wyzbytym moralizatorstwa i protekcjonal-
nego tonu, zarówno wszystkie dostępne dokumenty biograficzne, ukazujące stosunek Sand 
do Chopina, jak i poświęca uwagę powieściowej twórczości Sand, praktycznie przez nich 
pomijanej, a która jej zdaniem inspiruje się postacią Chopina w zakresie dotąd niepodejrze-
wanym przez badaczy, i przekonująco wykazuje podobieństwo wielu innych, poza Karolem 
de Roswaltem, bohaterów jej powieści do Chopina, a także zauważa nieprzypadkowe poja-
wienie się nowych wątków i tematów w powieściach powstałych w okresie związku pisarki 
z kompozytorem. Ukazując obecność Chopina w jej dziele, pośrednio dowodzi, że pisarka 
traktowała jego samego z ogromną, większą niż się dotąd zdawało biografom, powagą. Tym 
samym dostarcza argumentów tym, którzy podejrzewali, że obraz jej stosunku do Chopina, 
tak chętnie powielany, zwłaszcza w Polsce, musi być zafałszowany. Rambeau nie tylko nie 
demonizuje Lukrecji Floriani jako powieści z kluczem wymierzonej w osobę kompozytora, 
ale – nie przecząc jej autobiograficznej genezie – znajduje dla niej odpowiednią ramę inter-
pretacyjną w metodycznie przeanalizowanych pod kątem tworzonego przez pisarkę obrazu 
kompozytora jej pismach autobiograficznych i całej twórczości powieściowej, zwłaszcza tej 

17 Tomaszewski wprawdzie jako niemal jedyny z polskich biografów poświęca we wspomnianej już książce Cho-
pin i George Sand. Miłość nie od pierwszego spojrzenia uwagę kolejnym powieściom Sand pisanym w okresie 
ich związku, jednak poetyka jego omówień (protekcjonalny ton, kolokwializmy, ironia) świadczy o przeko-
naniu, że utwory te – z wyjątkiem „kanonicznych” powieści pastoralnych – nie posiadają żadnej wartości.

18 Por. Marie-Paule Rambeau, Chopin w życiu i twórczości George Sand, przeł. Zbigniew Skowron, Musica Iagel-
lonica, Kraków 2009.
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z okresu związku z Chopinem i wkrótce po nim. Lukrecja okazuje się w ten sposób częścią 
większej, frapującej całości.

Badaczka, prześledziwszy wątek chopinowski w korespondencji, wspomnieniach i auto-
biografii pisarki, dochodzi do wniosku, że stosunek Sand do Chopina miał trzy fazy: bez-
krytycznej fascynacji, urealnienia obrazu jego osoby oraz krytycyzmu wobec jego postawy 
życiowej. Dla pierwszej fazy, jak zauważa, charakterystyczne jest przedstawianie kompozy-
tora jako anioła – figury popularnej w romantyzmie, konotującej zarazem duchową wyższość 
Chopina, jak i jego nieprzystosowanie do życia na ziemi oraz – dopowiedzmy – ambiwalen-
cję płciową. Pisarka projektuje w tej fazie swój związek z kompozytorem jako wykraczający 
ponad wymiar codzienności – służący innym celom i poddany innym prawom niż związki 
ze zwykłymi ludźmi. Dokumentami łączącymi się z tą fazą są pierwsze wzmianki o Chopinie 
w jej listach oraz słynny list do Grzymały, który Rambeau – w odróżnieniu od wielu oburza-
jących się na niego chopinologów – czyta jako zapis „introspekcji w procesie”, a zarazem 
pewien typowy dla postawy romantycznej projekt miłosny, polegający właśnie na oddzie-
leniu wymiaru codzienności od wymiaru miłosnej ekstazy. Pisarka była wtedy w udanym 
w jej odczuciu związku z Felicjanem Mallefillem, a realnego związku z Chopinem sobie nie 
wyobrażała, uważając go za istotę wyższą i z innego świata. Świadectwami tej fazy jest także 
większość listów z Majorki i wspomnień spisanych po powrocie. To właśnie tam Sand przej-
muje na siebie rolę nie tylko zachwyconej kochanki, ale i oddanej opiekunki, poczuwającej 
się do odpowiedzialności za fizyczne i psychiczne samopoczucie kompozytora.

Przyjęcie tej roli zapowiada drugą fazę związku, czyli urealnienie obrazu Chopina. Sand 
w ciągu kolejnych lat powoli rezygnuje z idealizowania go, ale wciąż szanuje, dostrzegając 
jednocześnie pewne jego wady i bolesne dla niej różnice w poglądach na kwestie społeczne, 
religijne itp.

W fazie trzeciej, którą obrazują wybrane listy pisarki i powstanie Lukrecji Floriani, zdra-
dza się ze zniecierpliwieniem pewnymi cechami charakteru kompozytora, coraz mocniej 
dochodzącymi do głosu w ich relacji (niekontrolowane wybuchy gniewu, chorobliwa zazdrość 
o przeszłość Sand i obecne jej znajomości, chęć kontrolowania jej życia, przejmowanie roli 
patriarchalnego ojca rodziny, wycofanie z komunikacji jako sposób okazywania moralnej 
wyższości, skłonność do zachowywania uraz itp.). Obraz trzech faz uzupełniają pisane kilka 
lat po śmierci Chopina partie Historii mojego życia, w których Sand oddaje sprawiedliwość 
genialnemu muzykowi, dowodząc i głębokiej empatii wobec niego, i wyjątkowego zrozu-
mienia natury jego talentu.

Omówiwszy te kwestie, Rambeau przechodzi do analizy wpływu Chopina na twórczość 
literacką Sand w trakcie ich związku i po rozstaniu. Zgodnie z jej rozpoznaniem okazuje się 
on o wiele szerszy i bardziej zróżnicowany, niż to przyznawała dotychczasowa chopinologia. 
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Chopin oddziałuje na twórczość Sand i przejawia się w niej na wielu poziomach: z jednej 
strony rozpoznamy jego postać w typowych bohaterach Sandowskich: wątłych, delikatnych 
i wrażliwych młodzieńcach, którzy stają się kochankami starszych od nich kobiet, grają-
cych wobec nich także role matek. Oczywiście predylekcja Sand do tworzenia tego rodzaju 
postaci jest wcześniejsza niż jej związek z Chopinem, jednak podczas jego trwania chłopcy 
ci stają się nie tylko artystami, ale wręcz muzykami (jak na przykład w Les Maîtres Sonneurs 
czy Adrianim). Rambeau wskazuje także na fakt, że to właśnie w okresie związku z Chopinem 
najważniejszym nurtem twórczości Sand są powieści o artystach, i to najczęściej artystach 
muzykach. Nawiązania do charakteru twórczości Chopina i jego poglądów na muzykę odnaj-
duje m.in. w Siedmiu strunach liry, Consuelo i Les Maîtres Sonneurs, w których natura muzyki 
stanowi przedmiot dociekań, a także w powieści Diabla kałuża, z wplecionym w nią wątkiem 
muzyki ludowej z okolic Berry, z nowatorską u pisarki formą literacką, być może nawiązu-
jącą do muzycznej formy mazurka. Lukrecję Floriani Rambeau zestawia zaś z dwoma innymi 
powieściami z tego okresu – La Petite Fadette i Les Maîtres Sonneurs – w których także pojawia 
się wątek posesywnego mężczyzny, zadręczającego zazdrością siebie i partnerkę. Rambeau 
uważa, że Lukrecja – którą Sand rzeczywiście czytała co wieczór Chopinowi, jednak zgodnie 
z wieloletnim zwyczajem, a nie w ramach wyjątku – jest zapisem dokonującego się w niej 
procesu uświadomienia sobie, jak bolesna i niszcząca stała się w tej fazie jej relacja z kom-
pozytorem. Tworząc na motywach rzeczywistych przeżyć fikcję powieściową, Sand testowała 
jej zdaniem – podobnie jak we wspomnianych powieściach – możliwe rozwiązania tej kon-
fliktowej sytuacji19. Fakt, że Lukrecja kończy się śmiercią bohaterki, dowodzi w jej opinii, iż 
pisarka uświadomiła sobie, że napięta sytuacja między nimi nie może trwać w nieskończo-
ność. Zerwanie relacji z kompozytorem staje się logicznym następstwem tych konstatacji.

Książka Rambeau może być wzorem, jak pisać o życiu Sand, nie popadając w protekcjo-
nalność, moralizatorstwo i stronniczość, a także jak z należytą powagą odnieść się do jej 
twórczości. Szkoda, że Tomaszewski wolał w swoim eseju pominąć jej znaczenie. Tymcza-
sem pytanie, jakie dziś naprawdę warto postawić powieści, a jakiego oczywiście autor pol-
skiego posłowia nie stawia, to pytanie, czy jest to utwór ciekawy, gdyby czytać go inaczej niż 
kluczem biograficznym. Takie ustawienie lektury, zgodne zresztą z intuicją odosobnionego 
w tym Hoesicka, wymaga naturalnie zerwania z naiwnym biografizmem. Spróbujmy więc 
uzupełnić posłowie Tomaszewskiego i – odwołując się także do sądów zachodnich badaczek 
twórczości Sand – przedstawić tę powieść z pominięciem kwestii związku pisarki z Chopinem.

19 Por. Marie-Paule Rambeau, Chopin w życiu…, s. 255.
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Bohaterka – Włoszka, z pochodzenia chłopka – ma w momencie rozpoczęcia powieści trzy-
dzieści lat, czworo dzieci (każde nieślubne i z innym mężczyzną) i jest byłą aktorką, autorką 
dramatów i reżyserką teatralną, która dzięki pracy zdobyła sławę i majątek. Lukrecja po 
serii życiowych zawodów i rozczarowaniu próbami zrealizowania w życiu romantycznego 
ideału miłości, rezygnuje z życia towarzyskiego i zamyka się w wiejskiej samotni, oddając 
się całkowicie wychowywaniu swoich dzieci. Los chce jednak, aby przypadkowo odnalazł ją 
tam jej ostatni kochanek – młodszy od niej o kilka lat arystokrata-melancholik, podróżujący 
po Europie pod opieką swego przyjaciela, Salvatora, który jest także dawnym przyjacielem 
Lukrecji. Historia wprowadza na scenę postaci rozpoznawalne jako Sandowskie – wiodącą 
niezależne życie kobietę-artystkę i wrażliwego, słabego fizycznie mężczyznę, który artystą 
mógłby łatwo być, choć w tym przypadku akurat nie jest. Łączący ich typ relacji: związek 
zarazem namiętny i macierzyńskie uczucia kobiety wobec wymagającego wsparcia mężczy-
zny – to także motywy, które odnajdziemy w innych, wcześniejszych i późniejszych powie-
ściach Sand, choćby w Ona i on, La Petite Fadette czy François Champi.

Autorka powieści w subtelny sposób analizuje ewolucję miłości, która połączy bohaterów 
na wiele lat w nieudany i przyczyniający się do śmierci bohaterki związek. Temat powieści 
można więc za Marie Paule Rambeau określić jako studium powolnego rozkładu uczucia, 
które z początku wydawało się spełniać ideał miłości romantycznej. Według niej niezwykłość 
tej powieści polega m.in. właśnie na tym, że:

[…] rozpoczyna się […] tam, gdzie kończą się zwykle inne utwory, tj. w momencie, kiedy 
miłość, uznana i przyjęta, może się rozwinąć w małżeństwie. „Przyciąganie przeci-
wieństw” nie jest tu już obserwowane w początkach, lecz w doświadczeniu wspólnego 
pożycia, które kończy się klęską20.

Françoise Massardier-Kenney, autorka pracy Gender in the Fiction of George Sand, twierdzi 
wręcz, że Lukrecja jest wyjątkowo ważną powieścią Sand, ponieważ – podobnie jak Gabriel – 
ukazuje cenę, jaką kobiety płacą za uwewnętrznienie patriarchalnych wzorców kobiecości. 
Dostrzega wyjątkowość utworu w tym, że destabilizuje binarne podziały płciowe oraz krytycz-
nie analizuje topos bohatera romantycznego i miłości romantycznej, a także destruktywne 
konsekwencje, jakie ma dla bohaterki przyjęcie romantycznych ideałów21.

20 Tamże, s. 224–225.
21 Por. Françoise Massardier-Kenney, Gender in the Fiction of George Sand, Rodopi, Amsterdam–Atlanta, GA 

2000. Analiza powieści – s. 126 i 136–154.
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Bohater powieści, mimo swej szlachetności, nie jest w stanie naprawdę docenić Lukre-
cji, ponieważ jedynym punktem odniesienia jest dla niego tradycyjna moralność, zgodnie 
z którą jest ona „kobietą upadłą”. Karol tylko w początkowej fazie związku doświadcza bez 
żadnych zastrzeżeń wyjątkowości i wspaniałomyślności swojej kochanki. Miłosna ekstaza 
powoli ustępuje, a jej miejsce zajmuje zwątpienie. Społeczeństwo – w postaci surowej i ide-
alizowanej przez niego zmarłej matki – zbyt skutecznie wpoiło w jego umysł zasady zmu-
szające go do potępienia Lukrecji, aby zdobył się na zaufanie do własnego doświadczenia 
i na nim oparł swoje sądy.

Powieść Sand to nie tylko powieść psychologiczna, lecz także obyczajowa. Pisarka w prze-
konujący sposób pokazuje, że za różnicą życiowych postaw Lukrecji i Karola – poza ich wro-
dzonymi temperamentami – stoi ich społeczne pochodzenie, wychowanie i zdobyte przez 
nich dotąd doświadczenia. Ona jest kobietą z ludu, która zawdzięcza wszystko w życiu swo-
jej namiętnej i zarazem trzeźwo chodzącej po ziemi naturze, a także pracowicie rozwijanym 
talentom. Jej zaufanie do własnych uczuć stało się podstawą niebywałego sukcesu życiowego. 
Pochodząc z ludu, odczuwa, jakim piętnem może być to pochodzenie i jakie niesie zagroże-
nia, zwłaszcza dla kobiety. Udaje jej się ich uniknąć, więc jest dumna z osiągniętej pozycji 
i niezależności. Karol wywodzi się z arystokracji. Jedynym jego towarzystwem i autorytetem 
moralnym w życiu była dla niego matka, z którą był wyjątkowo silnie związany emocjonal-
nie. Jego znajomość życia, mimo dwudziestu kilku lat, jest praktycznie żadna. Nie musiał 
przecież nigdy sam się o siebie troszczyć i pracować na swoje utrzymanie. Nie musiał kon-
frontować się z żadną trudną sytuacją poza śmiercią matki, więc nie zna także siebie, nawet 
swoich zainteresowań i celów życiowych. Matka wpoiła mu surowe zasady moralne, których 
dotąd nie złamał, dlatego uważa się za lepszego od innych. Gardzi ludźmi, którzy to robią, 
i ludźmi, których sytuacja życiowa zmusza do otwartego zabiegania o swoje sprawy mate-
rialne. Nic dziwnego, że nie czuje się zadomowiony w życiu, spędza czas na snuciu marzeń 
o przedwczesnej śmierci i adorowaniu w myślach zarówno zmarłej matki, jak i narzeczonej, 
którą widział przed jej przedwczesną śmiercią zaledwie kilka razy, ale czuje się zobowiązany 
do wierności wobec niej.

W Karolu i Lukrecji możemy rozpoznać więc pewne typy społeczne – utalentowanej ple-
bejuszki, self-made manki z jednej strony i wyobcowanego społecznie młodego arystokraty, 
żyjącego w zamkniętym świecie swoich fantazji z drugiej. Możemy dostrzec w nich także 
wcielenie przeciwstawnych metafizycznych zasad Erosa i Tanatosa, nieprzypadkowo skoja-
rzonych z ich płcią. Więzi Lukrecji z całym światem są bardzo intensywne: zarówno w wymia-
rze emocjonalnym, jak i zmysłowym oraz cielesnym. Kocha przyrodę, jest z natury życzliwa, 
serdeczna i wyrozumiała, choć także rozsądna i rezolutna, stąpająca twardo po ziemi. Dzięki 
tym cechom roztacza mądrą opiekę nad wszystkimi wokół. Więzi Karola z życiem są słabe, 
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o czym świadczy także jego chorowitość. Niewiele łączy go z innymi ludźmi, jest skoncen-
trowany na sobie i swoim życiu wewnętrznym. Nie toleruje ludzkich słabości, a w Lukrecji 
nienawidzi bujności, z jaką przejawia się samo życie: jej witalności i emocjonalnej szczo-
drości, dzięki którym żyje chwilą i łatwo przebacza doznane krzywdy.

Lukrecja kieruje się w życiu zaufaniem do siebie i swoich uczuć, a poprzez to – do innych 
ludzi. Karol wyznaje posłuszeństwo wobec wpojonych mu zasad i oczekuje go także od 
innych. Jego obsesyjna zazdrość wynika z pragnienia przejęcia kontroli nad życiem Lukrecji, 
ponieważ postrzega jej seksualność jako zagrożenie. Bohaterka Sand, tak jak jej antyczna 
imienniczka, Lukrecja, uosabia oczywiście w powieści niewinnie posądzoną cnotę, mimo 
że obraża swoim zachowaniem „moralność publiczną”. Karol zaś jest właśnie rzecznikiem 
tej moralności, zgodnie z którą to, co jest wartością dla Lukrecji, jest tylko hańbiącym ją 
brakiem zasad moralnych. Konflikt między bohaterami wykracza w ten sposób daleko poza 
konflikt dwóch odmiennych typów psychologicznych, będąc jednocześnie konfliktem klas, 
płci kulturowych, a nawet całych kulturowych formacji, zważywszy na fakt, że Lukrecja swoją 
postawą w dużej mierze przekracza kulturowe normy patriarchatu, antycypując formy życia 
kobiet w egalitarnym społeczeństwie przyszłości.

W jej postaci w ciekawy sposób nakładają się jednak na siebie nowoczesne wzorce emancy-
pacyjne i tradycyjna wizja natury kobiety. Gubi ją upór, z jakim stawia dobrostan psychiczny 
kochanka ponad swój własny: mimo życiowego doświadczenia i niezależności nie potrafi 
zdobyć się na konieczny gest samoobrony, jakim w jej wypadku byłoby zerwanie. Co więcej, 
zgodnie z wyznawaną filozofią chrześcijańskiej miłości Lukrecja postrzega tę niemoc jako 
wyraz swoich najgłębszych moralnych przekonań i pielęgnuje ją jako wartość.

Dwuznaczność postaci Lukrecji dostrzegły przywołane wcześniej badaczki twórczości 
Sand. Rambeau zauważa, że – podobnie zresztą jak sam Karol – Lukrecja ma w sobie rys 
wampiryczny. Jeśli Karol odbiera jej powoli siłę witalną, zadręczając ją „ukłuciami szpilek”, 
to Lukrecja (i wiele innych bohaterek Sand) znajduje szczególną przyjemność w związaniu 
się ze słabym, chorowitym mężczyzną, polegającym na wspieraniu go, a nawet zasilaniu 
własną energią (bohaterka jest obdarzona uzdolnieniami magnetycznymi, podobnie jak 
Fadetta z La Petite Fadette), ale także na uzależnieniu kochanka22. Według Massardier-Kenney 
z kolei powieść analizuje problem przejęcia macierzyńskiej roli w relacji kobiety do mężczy-
zny, wzmacniającej ją i zarazem osłabiającej: symbolicznie wynosi jako opiekunkę ponad 
emocjonalną niedojrzałość partnera, jednocześnie nie pozwalając zerwać tych z definicji 
nierozerwalnych więzów. Dramat Lukrecji jest symptomatyczny, gdyż mamy tu do czynienia 

22 Por. Marie-Paule Rambeau, Chopin w życiu…, s. 235.
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z kobietą, która pomimo wykroczenia daleko poza tradycyjny pasywny model kobiecości zaak-
ceptowała wybrane patriarchalne normy kulturowe z nią związane, co prowadzi do jej klęski23.

Tak odczytana powieść nie tylko wybiega znaczeniem daleko poza swoje autobiograficzne 
tło, ale stawia problem zaskakująco aktualny także w badaniach nad współczesnymi wzo-
rami kobiecości. Szkoda więc, że Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydał ją z tak wiele 
pozostawiającym do życzenia z punktu widzenia historyka literatury i kultury posłowiem, 
w którym zabrakło miejsca na przestawienie i sproblematyzowanie fabuły i estetyki powieści. 
Misją instytutu jest oczywiście pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie, ale czy pogłębienie 
wiedzy o twórczości George Sand stoi z nią w sprzeczności? Czy wciąż trzeba wygrywać postać 
genialnego kompozytora kosztem poniżania jego wybitnej partnerki? Najwyższy czas, aby 
przeczytać w Polsce Lukrecję Floriani jako powieść zapomnianej u nas pisarki, która – choćby 
ze względu na Chopina – powinna być dla nas interesująca także jako kobieta posiadająca 
wielki rozgłos w czasach tak jeszcze pisarstwu kobiet niesprzyjających.
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The reception of George Sand’s “Lucrezia Floriani” – reflections 
on the Polish edition of the novel

Summary

The article discusses the afterword to the Polish edition of “Lucrezia Floriani” (2009) – George 
Sand’s 1846 novel, based on autobiographical motifs (the author’s relationship with Frederic 
Chopin), which was usually seen in a very unfavorable way by Chopin’s successive biographers, 
up to considering the novel an example of caricature and libel. The article shows that Mieczysław 
Tomaszewski, author of the afterword, joins this misogynous tradition of the novel’s reception as 
well, through denial of the writer’s right to her own view and suggestions that apart from its bio-
graphical meaning, the novel is devoid of any literary value. The article compares Tomaszewski’s 
afterword to the newest interpretations which emphasise the uncommonness of the novel’s in fem-
inist criticism emancipated protagonist when juxtaposed with 19th-century models of femininity.
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Streszczenie

Współcześnie w naukach humanistycznych panuje tendencja do pisania biografii nie sław-
nych osób, ale miast, rozumianych jako miejsca nieustannie ewoluujące i przeobrażające się. 
Stworzone są one z różnych elementów, dziedzin i zjawisk, jak choćby architektura, gospo-
darka, kultura czy literatura. Przykładem pracy holistycznie omawiającej dzieje wybranej 
miejscowości jest książka Petera Olivera Loewa. Ten niemiecki autor postanowił napisać 
biografię Gdańska, negując nacechowane politycznie przeświadczenia o tematyce przyna-
leżności tego miasta do jakiegokolwiek organizmu państwowego. Próbowało ono bowiem 
zawsze zachować swoją tożsamość mimo rozlicznych przeobrażeń oraz zawsze funkcjonować 
jako samodzielny kraj, przypominający hanzeatyckie polis.
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biografia, gdańsk, gospodarka, przeobrażenia, tożsamość

Biografia pojmowana bywa jako utwór o charakterze dokumentalnym na temat wybitnej 
postaci – aktora, polityka, piosenkarza, sportowca czy władcy. Jednakże coraz częściej to okre-
ślenie jest stosowane w stosunku do holistycznych opracowań dziejów miast, a więc zamiesz-
kiwanych przez ludzi przestrzeni, na których występują infrastruktura i zabudowa wszelkiego 
rodzaju, chociażby mieszkaniowa czy usługowa (hotele, sklepy, szpitale). W konsekwencji 
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następuje poszerzenie znaczenia tej kategorii, wspomnianej w podtytule książki Petera Oli-
vera Loewa1, a być może nawet stopniowa jej transfiguracja.

Zamysł stworzenia biografii miasta współcześnie, gdy w naukach humanistycznych da się 
zaobserwować zwrot przestrzenny, nie należy do nowatorskich, o czym może świadczyć liczba 
wydanych w ostatnich pięciu latach książek dotyczących historii popularnych oraz znanych, 
nie tylko pod względem turystycznym, miejscowości. Egzemplifikację stanowią następujące 
prace: Londyn. Biografia Petera Ackroyda, który niedawno napisał biografię Wenecji, Rzym 
Roberta Hughesa, Zapomniana stolica Bizancjum. Historia Mistry i Peloponezu Stevena Runci-
mana, a także Amsterdam. Historia najbardziej liberalnego miasta na świecie Russella Shorto. 
Wymienić należy również dwóch polskich badaczy – Mieczysława Wallisa, autora pracy 
zatytułowanej Malarze i miasta. Studia i szkice, oraz Marcina Pawlaka, który w książce Rzym-
ski Peloponez. Greckie elity polityczne wobec cesarstwa uwidocznił przeobrażenia polityczne 
i społeczne, jakie dokonały się w miejscowościach położonych na Półwyspie Peloponeskim 
po zajęciu go przez Imperium Rzymskie. Tendencja afirmacji terytoriów zurbanizowanych – 
przy jednoczesnej kontestacji dziejów jednostek – jest konsekwencją podejmowanej w nauce 
problematyki oddziaływania przestrzeni na ludzi i społeczeństwa. Miasto, przez autorów 
wspomnianych prac, pojmowane bywa w kategoriach holistycznych jako żywy organizm, 
wciąż ewoluujący oraz będący tłem wielu przemian i wydarzeń historycznych. Ponadto jest 
ono narzędziem dokonującym konsolidacji heterogenicznych perspektyw, reprezentacji oraz 
zjawisk: architektury, geografii, literatury, sztuki, tradycji i innych, przybliżając badania 
z zakresu biografii miejscowości do geokrytyki w ujęciu Bertranda Westphala2.

Ujawnienie panującej w biografistyce tendencji nie jest jednoznaczne z negacją książki 
Loewa, lecz służyło klasyfikacji i umieszczeniu jej w odpowiednim kontekście genologicznym. 
Autor dziejów Gdańska wybór miasta motywował nadzwyczajnością, która wynikała zarówno 
z otaczającego krajobrazu, jak i z jego niewątpliwego wpływu na historię3. W swojej pracy 
ukazał zmagania osady położonej u ujścia Motławy o tożsamość, mimo usytuowania między 
Niemcami a państwem polskim i nieustannej obecności ich sprzecznych interesów. Należy 
wspomnieć, że urodzony we Frankfurcie nad Menem Loew w swoich badaniach zajmuje się 
głównie dziejami Gdańska. Jest on autorem innych książek dotyczących tego miasta: Gdańsk 
literacki (1793–1945), a także Gdańsk. Między mitami, natomiast w Poczdamie w 2009 roku 

1 Peter Oliver Loew, Gdańsk. Biografia miasta, przeł. Justyna Górny, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013.
2 Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Univer-

sitas, Kraków 2014, s. 70.
3 Peter Oliver Loew, Gdańsk…, s. 298.
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wydał pracę zatytułowaną Literarischer Reiseführer Danzig. Acht Stadtspaziergänge (Literacki 
przewodnik po Gdańsku).

Gdańsk. Biografia miasta nie jest typową pracą historyczną nie tylko z powodu uczynienia 
z aglomeracji miejskiej głównego przedmiotu badań. W książce Loewa na początku każdego 
rozdziału umieszczone zostały wyobrażenia autora dotyczące barw symbolizujących Gdańsk 
w poszczególnych okresach, jak na przykład ceglasta czerwień, kojarzona z przynależnością 
opisywanego miasta do państwa zakonnego4. Na jego biografię składają się przede wszyst-
kim wydarzenia o charakterze politycznym – wojna trzynastoletnia, euforyczne przywita-
nie Adolfa Hitlera we wrześniu 1939 roku czy strajki w 1980 roku. Nie mniej istotne wydają 
się jednak detaliczne omówienia architektury, obyczajów, a także gospodarki, uświadamia-
jące transpozycje, jakim podlegało miasto, zwłaszcza dotyczy to działalności gospodarczej: 
w XVIII wieku Gdańsk, mimo ubożenia, był jeszcze ważnym ośrodkiem handlu, natomiast 
w następnym stuleciu zmalało znaczenie transportu rzecznego, ponadto nastąpił gwałtowny 
rozwój innych aglomeracji portowych, jak Kłajpeda i Szczecin5.

W książce pominięte zostały życiorysy sławnych osób wywodzących się i mieszkających 
w Gdańsku, chociaż dostrzec można wyjątki, jak choćby w przypadku Güntera Grassa, twórcy 
Danziger Trilogie, i Lecha Wałęsy. Wymienione postaci miały niewątpliwy wpływ na dzieje 
miasta. Loew pokrótce omówił powieści Grassa, stwierdzając:

O to, by Gdańsk zajął w świadomości Niemców miejsce szczególne, zadbały nie stowa-
rzyszenia wypędzonych, ale pisarz Günter Grass, który urodził się w 1927 roku i spędził 
dzieciństwo we Wrzeszczu. Gdy w 1959 roku ukazała się jego pierwsza powieść, Blaszany 
bębenek (pierwsze polskie wydanie podziemne –1979, oficjalne – 1983), krytyka literacka 
zgodnie twierdziła, że ta książka to coś więcej niż kolejna powieść ojczyźniana. Plastyczny 
język Grassa przywołuje małą ojczyznę, jednocześnie ją dekonstruując; na przykładzie 
zaginionego już na zawsze środowiska komentuje powojenne bolączki Niemców, nadając 
gdańskim losom charakter uniwersalny6.

Biografie innych osób powiększyłyby zawartość książki, ale również mogłyby spowodować 
zaburzenie jej struktury, co utrudniłoby przekaz. Niemiecki autor świadomie ograniczył liczbę 
opisywanych osób, na uwadze mając cel, jakim niewątpliwie było całościowe sportretowanie 
dziejów Gdańska. W omawianej pracy nie brakuje jednak odniesień i niedługich informacji 

4 Tamże, s. 8.
5 Tamże, s. 159.
6 Tamże, s. 225.
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o wielu różnych postaciach, jak na przykład Daniel Chodowiecki, Jan Heweliusz, Johanna 
Schopenhauer czy Leopold von Winter, nadburmistrz miasta.

Książka Loewa składa się z jedenastu rozdziałów, przy czym pierwszy traktować trzeba 
jako wstęp, w którym autor niespodziewanie zrezygnował z umiejscowienia swojej publi-
kacji w obrębie literatury przedmiotu, natomiast ostatnia część stanowi zakończenie, gdzie 
znajduje się wyjaśnienie powodów wyboru Gdańska jako obszaru badań i refleksji. Pozostałe 
posiadają w tytule odniesienia do barw, poczynając od złotego koloru bursztynu. W dru-
gim rozdziale poruszona została kwestia pochodzenia nazwy miasta, a trzeci dotyczy stanu 
archeologicznych dociekań na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa u ujścia Motławy. 
W następnym autor opisał gospodarkę i ustrój Gdańska, gdy miasto znajdowało się pod pano-
waniem zakonu krzyżackiego. W tym czasie w mieście nastąpił intensywny rozwój browar-
nictwa i szkutnictwa, a także powstało w nim wiele budowli sakralnych, jak choćby kościoły 
Mariacki i św. Jana, ponadto wybudowano ratusz:

W 1379 roku rozpoczęto w zachodniej części Długiego Targu budowę dużego ratusza, 
wykorzystując do tego już istniejący, niewielki budynek. Mistrz Heinrich Ungeradin, 
nadzorujący prace, dodał budowli przypominającej flamandzkie wzorce również wieżę. 
W ratuszu mieściła się między innymi miejska waga, sale rajców i ławników, pomieszcze-
nia przeznaczone na kramy, kaplica i sala archiwum, zwana Małym Krzysztofem, ozdo-
biona gotyckimi malowidłami, które odsłonięto po drugiej wojnie światowej7.

W rozdziale piątym Loew przedstawił przypadający na XVI i XVII wiek okres rozkwitu 
tytułowej miejscowości, poczynając od wzmocnienia jej niezależności, zwiększenia wpływów 
z handlu i napiętych relacji z Polską, aż do obyczajów, czego egzemplifikacją były regula-
cje zmierzające do niwelacji różnic klasowych, związanych choćby z ubiorem, szerokością 
domów czy zaręczynami8. Kolejna część tej książki dotyczy powolnego upadku świetności 
Gdańska, biorącego udział w XVIII stuleciu w licznych wojnach. W tamtych czasach pod-
niósł się jedynie poziom nauki, a miasto zamieszkiwali jej znani przedstawiciele – Johann 
Reinhold Forster, Jan Heweliusz, Joachim Pastorius. W rozdziale siódmym omówione zostały 
dzieje metropolii w latach 1793–1918, gdy należała ona do państwa pruskiego. Był to okres 
jej modernizacji, a jednocześnie ubóstwa mieszkańców:

7 Tamże, s. 54.
8 Tamże, s. 89.



151nr 2 (5) 2015 GdAńSKIE TRANSPOZYC JE

Gdańskie ulice, wybrukowane jedynie po części i dopiero od 1854 roku oświetlone latar-
niami gazowymi, tętniły życiem i hałasem, jeszcze zanim pojawił się ruch zmotoryzowany: 
słychać było żebraków, kataryniarzy, muzykantów; mężczyźni i kobiety oferowali swoje 
towary i usługi, śpiewając albo wykrzykując, zwłaszcza na Targu Rybnym. W dzielnicach 
portowych ton nadawali marynarze – i ci wszyscy, którzy chcieli wyciągnąć im pieniądze 
z kieszeni9.

Historię Wolnego Miasta Gdańska podczas wojen światowych i w okresie między nimi 
ukazuje ósmy rozdział. Ważny dla autora był aspekt polityczny: mimo że reprezentować je 
miała Polska, faktyczną władzę sprawowali Niemcy. W latach 1919–1923 najwięcej przed-
stawicieli w Volkstagu, czyli w parlamencie wspomnianego miasta-państwa, posiadała Nie-
miecka Narodowa Partia Ludowa (DNVP), od kolejnych wyborów do 1933 roku rządy spra-
wowała Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), a następnie Narodowosocjalistyczna 
Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP)10. Podczas II wojny światowej Gdańsk stanowił ważny 
ośrodek nazistowskiej polityki – w nim germanizowano Polaków, natomiast w pobliżu Sztu-
towa powstał obóz pracy:

Jego budowę SS rozpoczęła 2 września 1939 roku, a pierwszymi więźniami byli przede 
wszystkim polscy inteligenci z Gdańska i terenów nowo utworzonego Reichsgau. W lutym 
1942 roku obóz został włączony do systemu obozów koncentracyjnych SS; od 1944 
roku uczestniczył w realizacji planu „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej 
(Endlösung). W trakcie trwania wojny przez Stutthof przeszło 110 tysięcy osób, 65 tysięcy 
poniosło śmierć, z czego 18 tysięcy zmarło podczas marszu śmierci w wyniku ewaku-
acji obozu zimą 1945 roku. Z więzionych tu 52 tysięcy Żydów zamordowano 35 tysięcy11.

W dziewiątej części czytelnik może się zapoznać z kolejnym etapem dziejów miasta wyzna-
czonym przez polskie władze komunistyczne: wypędzona została ludność niemiecka, a zada-
niem wszelkich badań, zarówno archeologicznych, jak i historycznych, było udowadnianie 
odwiecznej „polskości” Gdańska. W dziesiątym rozdziale Loew zaakcentował jego istotną rolę 
w historii świata – strajki w sierpniu 1980 roku i powstanie „Solidarności” przyczyniły się do 
przemian systemowych w Polskiej Republice Ludowej, a następnie do upadku komunizmu 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor słusznie zauważył, że znaczenie Gdańska 

9 Tamże, s. 171–172.
10 Tamże, s. 190.
11 Tamże, s. 224.
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zmniejszyło się po tych wydarzeniach, a w końcowych partiach książki opisał jego funkcjo-
nowanie w czasach współczesnych, wspominając na przykład o Mistrzostwach Europy w Piłce 
Nożnej w 2012 roku i planach zagospodarowania terenów postoczniowych.

Zanim nastąpi ocena pracy Gdańsk. Biografia miasta, należy pobieżnie ustosunkować się 
do stanu badań dotyczących problematyki podjętej przez Loewa, który nie traktuje tytuło-
wej miejscowości w kategoriach żywego i myślącego organizmu. Żywot Gdańska jest jedynie 
określeniem syntezy jego dziejów, co niewątpliwie stanowi sugestię dla osób poszukujących 
bibliografii dotyczącej tego miasta. Syntetyczne ujęcie historii i innych aspektów aglomera-
cji położonej u ujścia Motławy znajduje się przykładowo w pięciotomowej Historii Gdańska, 
wydanej pod redakcją Edmunda Cieślaka, gdzie prócz polityki za istotne uznano zagadnienia 
gospodarcze i handlowe. W powstałym na początku XX wieku eseju historycznym Gdańsk 
a Polska, Szymon Askenazy podjął próbę udowodnienia przynależności pomorskiego miasta 
do Rzeczpospolitej. Odmienne stanowisko zaprezentował natomiast Erich Keyser w Danzigs 
Geschichte. Współcześnie ważną pozycję dla badaczy Gdańska stanowią wydane w latach 
1913–1918 tomy Geschichteder Stadt Danzig Paula Simsona, natomiast monografia Gdańsk. 
Przeszłość i teraźniejszość ponoć dążyła do opisania dziejów miasta w sposób arbitralny, bez 
akcentowania polskich praw do niego, jednak w ostatnim rozdziale redaktor wydawniczy 
emocjonalnie stwierdził:

Ja kocham Gdańsk i w moich bezustannych wędrówkach po wszystkich ulicach Gdańska 
i jego zaułkach wyczytywałem bezustannie na bezlicznych szyldach kupieckich i sklepi-
czarskich polskie nazwiska, w potworny sposób zniekształcone i wykoszlawione, ale tak 
na wskroś polskie, że obliczyłem ilość skradzionych nam i zgwałconych dusz polskich 
co najmniej na 30% ogólnej ludności Gdańska.
I w tym kierunku powinna Polska wszystkie swe siły wytężyć i odzyskać z powrotem 
pogwałcone, groźbą materjalnego pogrążenia z równowagi najświętszego nakazu, jakim 
jest poczucie narodowości, wytrącone dusze polskie12.

Ważnymi źródłami wiedzy na temat Gdańska są prace dotyczące poszczególnych epok, 
które w sposób przekrojowy ukazują jego tożsamość. Zagadnienia omówione w nich obej-
mują – prócz głównego kontekstu historycznego – przyczyny oraz skutki wydarzeń kształ-
tujących biografię tej miejscowości, jak również jej mieszkańców. Wymienić należy nastę-
pujące dzieła naukowe: Dylematy. Kultura na Wybrzeżu 1945–1980 Bogdana Czyżaka, Ludzie 

12 Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość, red. Stanisław Kutrzeba, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich, Lwów 1928, s. 478.
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dziewiętnastowiecznego Gdańska Mirosława Glińskiego, Rzeź i zniszczenie Gdańska przez 
Krzyżaków w 1308 roku, napisaną i wydaną w 2006 roku przez Błażeja Śliwińskiego. Loew 
w bibliografii wymienił też strony internetowe, zawierające przykładowo historyczne fotogra-
fie miasta położonego u ujścia Motławy czy będące forami dyskusyjnymi, polskojęzycznymi 
i niemieckojęzycznymi. Wspomnieć trzeba o Gedanopedii, która jest dostępną bezpłatnie 
w przestrzeni sieciowej encyklopedią Gdańska. Wśród jej haseł odnaleźć można biogramy 
wielu osób z nim związanych, na przykład trąbomistrza Johana Hägerströma, a ponadto 
odniesienia do miejsc, wszelkich instytucji, przedmiotów – choćby Medalu Księcia Mści-
woja II – zdarzeń i przedsięwzięć.

Mankamentem dzieła Loewa jest umieszczenie przypisów na końcu książki, co znacząco 
utrudnia czytelnikowi lekturę tekstu, lecz jest to sugestia skierowana do wydawcy. Autor 
biografii Gdańska natomiast w niepełny sposób rozwinął kwestie literatury powstałej w tym 
mieście i dotyczącej jego – mimo iż nigdy nie było ono znaczącym pod tym względem ośrod-
kiem – piśmiennictwa. W obecnie obowiązującym zwrocie topograficznym przestrzeń wyobra-
żona stanowi istotny element opisu danego terytorium, co zostało jednak zauważone już 
w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych XX stulecia, przykładowo przez Edwarda W. 
Saida, autora Orientalizmu, a także Yi-Fu Tuana w Przestrzeni i miejscu, gdzie autor stwierdził 
istnienie przestrzeni wyobrażonej i uwydatnił jej istotne funkcje13. Pierwszy wspomniany 
uczony omówił kwestie dotyczące geografii kreacyjnej, którą należy odnosić do postrzegania 
odległych terytoriów przez dane społeczeństwo, a nie odrębną jednostkę. Zwrócił on uwagę 
na rolę literackich opisów oraz stereotypów w procesie percepcji obszarów nieeuropejskich14.

Loew uwydatnił jedynie rolę Güntera Grassa oraz jego powieści, Stefan Chwin czy Paweł 
Huelle zostali jedynie wspomniani, choć przyczynili się oni do ujawnienia niemieckiego dzie-
dzictwa miejscowości leżącej nad Motławą. Świadectwem tego były zwłaszcza przedmioty, 
zarówno w powieści Castorp, jak i w Hanemannie, gdzie łyżki, pościel i obrusy stanowiły dowód 
odmiennej dla potomnych oraz przebrzmiałej przeszłości miasta położonego u ujścia Motławy. 
Wszelkie te rzeczy i tworzywa to pozostałości dawnych jego mieszkańców, którzy przeminęli 
i zostali zapomniani. Momentami Gdańsk stawał się w obu powieściach głównym bohaterem, 
niczym dziewiętnastowieczny Petersburg w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego, będąc 
jednocześnie tłem przeżyć postaci. Czytelnik książki Chwina zaobserwować może transpo-
zycje Gdańska, świadczą o tym zwłaszcza zmiany nazw ulic po II wojnie światowej. Loew 

13 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. Agnieszka Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1987, s. 114.

14 Edward W. Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 99.
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w biografii polskiej miejscowości podkreślił istotną funkcję, jaką dla jej mieszkańców pełni 
obecnie przemilczane przez władze komunistyczne dziedzictwo, przekonując:

Istnienie wielu internetowych forów dyskusyjnych jest świadectwem postnarodowego 
podejścia do wielości narracji związanych z miastem, ich użytkownicy zamieszczają 
zeskanowane pocztówki z okresu wilhelmińskiego, zdjęcia najnowszych znalezisk 
w postaci niemieckich napisów, informacje o życiu codziennym powojennego Gdań-
ska – różnorodny kalejdoskop pokazujący, jak ciekawe jest miasto, przynajmniej jeśli 
chodzi o jego historię15.

Wydaje się, że w Gdańsku. Biografii miasta literackie wizje rozpoczynające każdą część 
pracy mogłyby być zastąpione przez wstępy, w których uczony niemiecki wyjaśniłby wybór 
koloru znajdującego się w tytule danego rozdziału, jak również przedstawił jego główne cele 
i założenia. Barwy symbolizują heterogeniczność krajobrazu i historii miasta, którego toż-
samość uwarunkowana była sytuacją polityczną, dlatego autor umiejętnie zidentyfikował 
starożytność z bursztynem, a ubożenie Gdańska z szarzeniem. W epilogu natomiast zabra-
kło wyjaśnienia prywatnych motywów wyboru tej miejscowości na przedmiot własnej pracy.

Marginalne uchybienia, obecne w każdej pracy naukowej, nie stanowią przeszkody w uzna-
niu biografii Gdańska za interesującą oraz ważną pracę. W książce Loewa czytelnik nie odnaj-
dzie – jak w innych opracowaniach historii Gdańska – tendencyjnych roszczeń polskich lub 
niemieckich ani uwypuklania elementów oraz wydarzeń świadczących o jego przynależno-
ści do jednego z tych krajów. Miasto to było modelowym przykładem hanzeatyckiego polis – 
konsekwentnie akcentowało swą autonomię, jak również samodzielnie podejmowało decy-
zje polityczne, uwzględniając przy tym jedynie własne interesy. Autor ponadto uwidocznił 
wszelkie pretensje odnoszące się do partycypacji narodowej Gdańska w celu przeanalizowa-
nia ich treści, wynikały one bowiem z niezrozumienia przez polityków i władców struktury 
państwowej i jego dążeń. Praca Loewa przeznaczona jest nie tylko dla historyków czy osób 
poszukujących kompleksowego opracowania dziejów aktualnie polskiej miejscowości, lecz 
także dla dawnych jej mieszkańców oraz ich rodzin, wypędzonych po zakończeniu II wojny 
światowej do Niemiec. Podczas lektury dzieła Gdańsk. Biografia miasta nie będą musieli 
obawiać się o polityczne nacechowanie opisanych zdarzeń i podanych faktów, również nie 
pominą fragmentów zapełnionych roszczeniami i polsko-niemieckimi oskarżeniami, ponie-
waż takowych w tej książce nie ma. Odnaleźć natomiast można w niej liczne ilustracje oraz 

15 Peter Oliver Loew, Gdańsk…, s. 280.
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fragmenty utworów literackich, jak i krytyczne odniesienie autora do wypaczonych inter-
pretacji dziejów pomorskiego miasta, na przykład nie przedstawiając Napoleona Bonaparte 
jako jego wyzwoliciela:

Nie można jednak powiedzieć, żeby miasto ogarnął jednomyślny entuzjazm z powodu 
odzyskanej swobody. Wprawdzie największe rody patrycjuszowskie zaczęły się na 
powrót postrzegać jako włodarze Gdańska i marzyły o dawnym bogactwie, pojawiły się 
także przejawy radości z nastania „długo wytęsknionej wolności”, jednak duża część 
mieszkańców pozostała sceptyczna. Już wkrótce okazało się, że ich wątpliwości były 
uzasadnione, ponieważ bardzo szybko stało się jasne, że tworząc Wolne Miasto, cesarz 
miał na względzie tylko i wyłącznie własną korzyść16.

Peter Oliver Loew w swej biografii Gdańska unaocznił heterogeniczność tożsamości Gdań-
ska, miasta podlegającego zmianom, które uwarunkowane były aktualną w danym momencie 
sytuacją polityczną. Historia nie jest zbiorem jednoznacznych epizodów i wyborów, skła-
dają się bowiem na nią legendy, mity, niedopowiedzenia oraz refleksje. Sprawiają one, że 
dane wydarzenia mogą być nieustannie interpretowane, a zamieszczone w podręcznikach 
szkolnych treści zanegowane i zdezaktualizowane. Niemiecki autor i uczony, posługując się 
taką metodą oglądu historii, stworzył interesujące dzieło, będące przewodnikiem i po daw-
nym, i nowożytnym Gdańsku: elementy z przeszłości współistnieją w tej książce z opisami 
teraźniejszości, co uświadamia, w jaki sposób przez wieki formowało się miasto. Czytelnik 
po przeczytaniu tej książki, momentami przypominającej bardziej powieść aniżeli pracę 
naukową, będzie pragnął odwiedzić to miasto, aby indywidualnie zacząć odkrywać przestrzeń, 
gdzie świadectwa przeszłości i tradycji coraz bardziej uwidaczniają się na tle nowoczesności.
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Gdańsk transpositions

Summary

Nowadays, in humanities there is a strong tendency to create specific biographies. Mentioned 
opuses are not focused on well-known people but on famous cities, which are considered as still 
developing and changing places. Cities consist of different elements and phenomena like archi-
tecture, culture, economy and literature. This new way of creating biographies was shown by a 
German author Peter Oliver Loew. In his book, Loew presented Gdańsk as a strong and free city, 
which did not lose its identity and functioned like a Hanseatic polis.
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Streszczenie

Artykuł stanowi omówienie najnowszej monografii autorstwa Romy Sendyki. Od kultury „ja” 
do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych przybliża zatraconą 
w procesie tłumaczenia koncepcję podmiotowości, która w znaczący sposób rozróżnia poję-
cia „ja” oraz „siebie”. Autorka monografii przytacza stan badań z wielu dziedzin humanistyki 
i neuronauk, przybliża różnice znaczeniowe przywoływanej terminologii, omawia propozycje 
translatorskie i konfrontuje je z przykładami literackimi.

Słowa kluczowe
autobiografia, Roma Sendyka, koncepcje tożsamościowe, teorie podmiotowości, 

zaimek zwrotny

Czy słowo utracone w tłumaczeniu może mieć kluczowe znaczenie dla badań nad koncep-
cjami tożsamościowymi? Na to i wiele innych pytań w swojej najnowszej monografii1 stara się 
odpowiedzieć Roma Sendyka. Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w pro-
jektach tożsamościowych to zbiór łączący badania z różnych obszarów nie tylko humanistyki, 

* Kontakt z autorką: malgorzata.stadnik@o2.pl
1 Sama autorka odżegnuje się od tego określenia we wstępie (Roma Sendyka, Od kultury „ja” do kultury „siebie”. 

O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Universitas, Kraków 2015, s. 18), jednak postanawiam 
korzystać z pojęcia monografii przy omawianiu tekstu badaczki.

Zaimek odzyskany
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ale również neuronauk, zajmujące się koncepcjami podmiotowości. Teoretyczka skupia się na 
niezadomowionych w języku polskim pojęciach Selbst/self/soi, stanowiących trzon rozważań 
nad zagadnieniem tożsamości w myśli XX i XXI wieku – zaimkach, które mogłyby znacząco 
wpłynąć na polskojęzyczne badania autobiograficzne, a mimo to ze względu na brak moż-
liwości oddania ich wiernego tłumaczenia wciąż są niewystarczająco dokładnie omówione. 
Choć podjęta przez autorkę opracowania próba kodyfikacji tłumaczenia wieloznacznego 
pojęcia self nie pozostawia odbiorcy tego tekstu bez wątpliwości, z pewnością zredagowany 
przez nią przegląd koncepcji, wplecione w niego refleksje i liczne egzemplifikacje stanowią 
cenne źródło dla współczesnych badaczy zajmujących się problematyką tożsamości nie tylko 
w tekstach kultury, ale i w obszarze nauk humanistycznych.

Pierwszą część swojej książki Sendyka poświęca refleksjom nad licznymi propozycjami tłu-
maczenia anglo-, niemiecko- czy francuskojęzycznej terminologii. Problemami, które napo-
tykają tłumacze, są nie tylko ograniczenia leksykalne, ale również konieczność rywalizacji 
z wcześniej funkcjonującymi propozycjami, zadomowienie danego słowa w uzusie językowym 
czy konieczność zastosowania słowotwórstwa dla pełniejszego oddania semantyki danego 
pojęcia. Wątpliwości translatorskie najczęściej pozostają nierozstrzygalne, zwłaszcza w przy-
padku pojęć tak pojemnych, jak te omawiane przez badaczkę. To one jednak stały się impul-
sem do przeanalizowania obecnie stosowanej w dyskursach terminologii. W języku polskim 
self funkcjonuje m.in. jako: „ja”, „jaźń”, „tożsamość”, „osobowość”, „człowiek”, „jednostka” 
i wiele innych, pokrewnych znaczeniowo odniesień do podmiotowości. Problemem, na jaki 
na wstępie zwraca uwagę Sendyka, jest rozproszenie omawianej kwestii w polskojęzycznych 
opracowaniach, które skutkuje niedostatecznym zrozumieniem niuansów wyszczególnio-
nych w badaniach zagranicznych. Ładunek semantyczny zaimka zaciera się, a nieadekwatnie 
przetłumaczone teksty gubią sens, który starali się nadać mu jego autorzy. Taki stan rzeczy 
nie tylko pozbawia możliwości poznania refleksji nad koncepcjami podmiotowościowymi 
badaczy, którzy nie opierają swojej wiedzy na tekstach oryginalnych, ale również nie pozwala 
w pełni rozwijać badań tożsamościowych na gruncie języka polskiego.

Teoretyczka dokonuje przeglądu najczęściej pojawiających się propozycji translatorskich, 
omawiając ich historię, recepcję, adekwatność, wiążące się z nimi konotacje i problemy gra-
matyczne. Proponuje w końcu własny termin: tytułowe „siebie”, zainspirowane rozważaniami 
Agaty Bielik-Robson2, a niepojawiające się wśród propozycji tłumaczy, zdając sobie jednocze-
śnie sprawę z trudności, jakie za sobą niesie korzystanie z tego terminu. Przywołana forma 

2 Agata Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 
2000.
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zaimka zwrotnego w języku polskim zachowuje niezbędny dla rozważań niuans znaczeniowy, 
jakim m.in. jest refleksywność, czyli odzwierciedlanie, tak istotne w pionierskich pracach 
George’a Herberta Meada3. Mimo to zastosowanie jej intuicyjnie stawia pewien znaczący 
opór gramatyczny. Sendyka stara się wyzwolić zaimek od poczucia obcości, jakie pojawia 
się wraz ze zmianą postrzegania jego roli w badaniach nad aspektami autobiograficznymi 
w naukach humanistycznych. Zaimek w rozważaniach traktowany zostaje jak rzeczownik, co 
za sprawą przyzwyczajeń językowych wydaje się nienaturalne, choć jednocześnie konieczne 
dla adekwatnego oddania jego znaczenia w rozumieniu zagranicznych badaczy. Choć autorce 
zależało na wprowadzeniu terminu oswojonego przez język codzienny, będącego w stałym 
i powszechnym użyciu, na wzór angielskiego self, to jednak zaimek „siebie” pozbawiony jest 
zogniskowanej refleksji w polskich badaniach nad podmiotowością.

Powracający problem konotacji dotyczy zresztą nie tyko zaimka zwrotnego, na którego 
użycie zdecydowała się badaczka. Podobnie dzieje się w przypadku zadomowionego już nieco 
w literaturze zastosowania „rzeczownika z zaimka ja4”, czyli terminu „jaźń” („samość” czy 
„sobość”5 odrzuca autorka już na wstępie). Jest to pojęcie przywołujące na myśl transcenden-
cję, niesie za sobą skojarzenie z duchowością, charakteryzuje je aspekt metafizyczny i pod-
kreśla ono istnienie w podmiocie pierwiastka boskiego. Nie współgra więc z rozumieniem 
podmiotowości omawianym przez Sendykę: odnosi się bardziej do kartezjańskiego „ja” niż 
self, które to pojęcia autorka zdecydowanie rozdziela. „Jaźń” odnosi się również bardziej do 
kategorii substancjalności – której problem także pojawia się w toku rozważań teoretyczki.

Trudności terminologiczne są widoczne w trakcie całego wywodu. Badaczka zmuszona 
jest często sięgać do pojęć z obszaru anglo-, niemiecko- czy francuskojęzycznego, wymaga-
jąc tym samym od czytelnika erudycji. Niemożliwość adekwatnego oddania znaczenia pojęć 
autorka rekompensuje jednak omówieniem zagadnienia i przytoczeniem wersji tłumaczeń/
nia w języku rodzimym, komentując jednocześnie jego ograniczenia i wiążące się z tym pro-
blemy semantyczne. Poruszanie się w obrębie obcojęzycznych pojęć towarzyszy czytelnikowi 
przez cały wywód teoretyczki.

Pojawiające się we wstępnej części monografii rozważania nad niuansami znaczeniowymi 
zdradzają, jak trudne do wychwycenia aspekty rządzą badaniami nad pojęciem tożsamości 
w różnych dyscyplinach naukowych. Praca Sendyki opiera się na rozłączności terminów „ja” 
i „siebie” – różnicy z początku ulotnej, powracającej jednak stale w toku rozważań. Teoretyczka 

3 George Herbert Mead, Mind, self and society, University of Chicago, Chicago 1934.
4 Roma Sendyka, Od kultury „ja” do kultury „siebie”…, s. 58.
5 Tamże, s. 63.
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przeciwstawia sobie tradycyjną koncepcję podmiotu – „ja” jako obiektu jednorodnego, sub-
stancjalnego i podporządkowanego narracji, koncepcji ponowoczesnej – relacyjnemu, frag-
mentarycznemu „sobie”. Zastanawia się również nad zależnością obu terminów od siebie, 
odnosząc się do utartych w języku zwrotów. Nierozstrzygalny wydaje się spór o dominację 
jednego z pojęć: opierając się na toku myślenia autorki, można stwierdzić, że oba byty są 
uwikłane we wzajemną sieć relacji. Jedno wpływa na drugie, pozostając w stałej zależności 
o szerokim spektrum oddziaływania: od relacji przestrzennej po antagonistyczną. Relacja 
ta – również przez wzgląd na swój zakres – nie jest jednoznaczna, choć sprawnie demon-
struje znaczeniową różnicę obu terminów. Konsekwentnie pojawiająca się w toku rozważań 
opozycja daje jasny obraz rozłączności pozornie tożsamych terminów. Sendyka zarysowuje 
swoją koncepcję na samym początku, mnożąc przykłady w kolejnych rozdziałach, dzięki 
czemu klarowność wywodu nie pozostawia miejsca na wątpliwości.

Bezspornie mocną stroną monografii jest świadomość konieczności transdyscyplinarnego 
ujęcia zagadnienia kategorii self. Zaczerpnięcie wiedzy z odrębnych dziedzin niż właściwe dla 
badaczki literaturoznawstwo pozwala na szerszy, bardziej kompleksowy ogląd zagadnienia. 
Ułatwia zrozumienie rozbieżnych wariantów interpretacyjnych kategorii podmiotowości, 
pozwala podjąć próbę zachowania obiektywizmu naukowego. Teoretyczka przybliża stan 
badań z zakresu socjologii, neuronauk, psychologii, psychoanalizy, filozofii, tradycji wschod-
niej, religioznawstwa, posthumanistyki. Poruszanie się pomiędzy dyscyplinami, umiejętne 
spajanie myśli w nich zawartych umożliwia kompleksowe ujęcie tematyki. Autorka stara się 
brać pod uwagę osiągnięcia wszystkich obszarów badawczych, nawiązując jednocześnie do 
tradycji wielu przestrzeni kulturowych. Narracja badaczki, podobnie jak omawiana przez nią 
koncepcja „siebie”, mimo swojej klarowności, nie jest diachroniczna: Sendyka nie przedsta-
wia swoich rozważań w porządku historycznoliterackim. Ukazuje niejednorodność znacze-
niową, balansując na osi czasu. Przeplata triadę Montaigne – Emerson – Bemjamin z przy-
taczanym życiorysem kobiety renesansu – Marie le Jars de Gournay, by płynnie przejść do 
casusu Frantza Fanona. Osiągnięcia psychoanalizy zestawia z pisarstwem Virginii Woolf, do 
którego również odnosi nowoczesne teorie performensu. Tę wielogłosowość autorka stara 
się poskładać w spójny wywód teoretyczny. Nawiązania do powszechnie znanych tekstów 
wspomnianej Virginii Woolf, Stanisława Brzozowskiego, Rolanda Barthes’a, Susan Sontag, 
Zbigniewa Herberta czy Michela Foucaulta ułatwiają przełożenie tej polifonicznej narracji 
na praktyczne realizacje.

Sendyka stara się zachować spójność wywodu. Często odnosi się do intuicyjnego rozu-
mienia omawianych przez siebie pojęć. Nie korzysta jedynie z dyskursów teoretycznych, 
stara się być blisko doświadczenia – swojego i czytelniczego. Często przywołuje konotacje, 
argumentuje swoje tezy logiką, powszechnym rozumieniem rzeczy, praktyką codzienną. Jej 
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wywód odnosi się nie tylko do wytaczanej przez praktykę badawczą ścieżki interpretacyjnej. 
Stara się nie zapętlać w opartą na apriorycznych założeniach narrację. Gęsto zilustrowane 
przykładami refleksje pozwalają nie tylko na jasne zrozumienie intencji autorki, ale również 
na poczucie bliskości z własnym doświadczeniem.

Wrażenie migotliwości znaczeniowej pojęcia „siebie” towarzyszy czytelnikowi przez począt-
kowe fragmenty pierwszej części opracowania. Wieloznaczność i niedookreśloność stanowią 
zresztą cechy pożądane, skojarzenie ich z omawianym terminem jest nie tylko uzasadnione, 
ale i konieczne dla interpretacji. Self jest subiektywne, niestabilne, relacyjne, epizodyczne, 
uwikłane w sieć zależności, nie może więc pozostawać bez wątpliwości. Sendyka mówi nawet 
o iluzyjności pojęcia, przytaczając badania z zakresu neuronauk dotyczących stanów choro-
bowych (m.in. schizofrenii), czy koncepcje no-self Thomasa Metzingera6. Oniryczne narra-
cje i metoda strumienia świadomości znakomicie ilustrują te koncepcje. Nie dziwi również 
nawiązanie badaczki do kategorii gry, którą twórca podejmuje z samym sobą i czytelnikiem. 
Iluzoryczne, umykające self pozostaje wówczas zagadką nie tylko dla założonego odbiorcy 
danego dzieła.

Teoretyczka korzysta w dużej mierze z tekstów znanych, poruszając się w obrębie kanonu, 
i to przede wszystkim z nim zestawia przytaczany przez siebie stan badań z zakresu różnych 
dyscyplin naukowych. Nie poprzestaje jednak na ustaleniu zgodności klasycznych tekstów 
z teorią wybranych klasyków. Sendyka idzie dalej: konfrontuje omawiane tezy z przykła-
dami z zakresu badań kulturowych, feminizmu, postkolonializmu czy teorii queer. Dowodzi, 
że obalają one sztywne ramy interpretacji podmiotowości. Przywołanie takiej egzemplifi-
kacji pozwala na ponowne uwypuklenie pewnej nieostrości, relacyjności, nieoczywistości 
obszarów, na których mowa o tożsamości. Złożoność ludzkiej natury, uwikłania, z jakimi 
przychodzi się mierzyć formowanej wciąż na nowo podmiotowości, ukazywane są na przy-
kładzie nie tylko literackim, ale również „na żywym organizmie“. „Życiopisanie“, przelane 
na papier doświadczenia Fanona czy rozmyślania Woolf, pojawia się dopiero po historii de 
Gournay, będącej realnym odpowiednikiem koncepcji siostry Shakespeare’a. Zapomniana na 
dwieście pięćdziesiąt lat biografia uczennicy i komentatorki Michela de Montagine’a stała 
się nietypową, praktyczną reprezentacją koncepcji self-fashioningu, czyli tworzenia „siebie” – 
nie wyłącznie na papierze, ale również konstruowania własnego życiorysu, wbrew społecz-
nemu przyzwoleniu. Formowanie „siebie”, jak pokazuje przytoczona przez Sendykę histo-
ria, to toczona nieustannie walka z relacyjnością, której poddawany jest podmiot. Dowodzi 
wcześniej wspomnianej iluzyjności przekonania o możliwości autonomicznego wytwarzania 

6 Thomas Metzinger, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, A Bradford Book, London 2004.
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tożsamości. Wyemancypowanie podmiotu spod wpływu społeczeństwa, instytucji, kultury, 
religii czy rodziny jest ułudą, której poddawano się chętnie w rewolucyjnych czasach euro-
pejskiego renesansu. Złudzeniem, z którym konfrontować musiały się długo niedostrzegane 
przez refleksję humanistyczną grupy nieuprzywilejowane. Działającej całe życie wbrew ocze-
kiwaniom, a wręcz wymogom otaczającego ją społeczeństwa, de Gournay tylko pozornie 
udało się osiągnąć cel: jej wieloletnie poświęcenie i upór zostały wyparte ze świadomości 
jej pokolenia, zapomniane na kolejne dwa i pół stulecia. Pod koniec życia była dla otoczenia 
przede wszystkim obiektem kpin i złośliwości, a jedynie dla nielicznych uzdolnioną i pracowitą 
pisarką, edytorką i tłumaczką. Choć bez wątpienia osiągnęła pozycję niedostępną dla kobiet 
ówczesnej epoki, jej projekt tożsamościowy, ze względu na niesprzyjające uwarunkowania, 
nie mógł zostać zrealizowany w całości. Tym samym Sendyka pokazuje, że idealistyczna – 
a wręcz utopijna, jak określa ją sama badaczka – koncepcja self-fashioningu nie przystaje do 
każdej biografii: nie ze względu na brak determinacji czy wewnętrznej spójności podmiotu, 
ale na uwikłanie w relacje społeczno-kulturowe, na które jednostka – także ze względu na 
rasę, płeć czy własną seksualność – nie ma już wpływu.

Druga część wywodu Sendyki swój fundament opiera na koncepcji Foucaulta, zaczerpniętej 
z Historii seksualności7, dotyczącej obecnej w tytule monografii kultury „siebie”. Odchodzi ona 
od gorzkiej konkluzji z poprzedniej części rozważań o niemożliwości podmiotu stanowie-
nia o „sobie”. Fracuski filozof przygląda się i analizuje tekstowe przejawy zwrotu ku „sobie”. 
Bada, w którym miejscu tekst przestaje być reprezentacją, a zaczyna „wytwarzać” tożsamość 
swojego autora. Kreacyjny aspekt tekstów, zgodnie z zamysłem Foucaulta, Sendyka wydo-
bywa ze znanych prac z zakresu literatury dokumentu osobistego: wybiera m.in. dzienniki 
Susan Sontag, ponowoczesną autobiografię Rolanda Barthes’a, eseje Zbigniewa Herberta 
i Ewy Bieńkowskiej. Znane i wielokrotnie omawiane teksty analizuje jednak pod względem 
zastosowania, wydawałoby się, nieoczywistych dla formowania własnych projektów tożsa-
mościowych form organizacji tekstu: ekfrazy, enumeracji i eseju osobistego. O ile wybór tej 
ostatniej nie dziwi, zważywszy na obszar zainteresowań naukowych badaczki, to dwa pierw-
sze stanowią nietypowy przykład sposobu kreowania podmiotowości autora.

Foucaultowskiego soi teoretyczka poszukuje w tekstach Tadeusza Komentanta, m.in. 
zresztą w tych odnoszących się do samego autora „kultury siebie”. Szczególnie zajmujące 
wydaje jej się wprowadzenie elementu wspomnianej już gry z odbiorcą, ale również zakła-
danej przez autora Szaleństwa i literatury hypomnematy – sylwicznych zapisów, mających 

7 Michel Foucault, Historia seksualności, przeł. Tadeusz Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.
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stanowić o tożsamości ich autora8. Grę z czytelnikiem za pomocą hypomnematy Komendant 
stosuje dosyć często, wzmacniając tym samym zarówno pierwiastek autobiograficzny, jak 
i podejmując swoistą dialogowość z myślą Foucaulta. Gra jednak toczona jest także na innym 
poziomie: to wyzwanie rzucone samemu sobie, do którego również nawoływał francuski 
filozof. Esej osobisty jako metoda ćwiczeń duchowych to sposób na weryfikację własnych 
myśli, odczuć, percepcji i możliwość prześledzenia ewolucji własnych myśli. Tym samym esej 
oddala się od funkcji teoretycznej i czyni zwrot ku praktyce. Służy nie tylko sformułowaniu 
myśli, ale również samopoznaniu piszącego i odtwarzaniem „siebie”.

Niemniej jednak niemożliwe jest jednoznaczne zdiagnozowanie, w którym miejscu koń-
czy się gra z czytelnikiem i konwencją, działanie uświadomione, a w którym zaczynają się 
zmagania z własną podmiotowością, niekontrolowane już przez podmiot piszący. Korzystając 
z tej formuły eseju, jego twórca w oczywisty sposób dokonuje autokreacji, podjęcie wyzwania 
i przerobienie ćwiczenia duchowego mogą więc być jedynie pozorne. Podobną, trudną do 
zdiagnozowania formą będzie enumeracja – zaskakująco pojemny znaczeniowo zabieg, który 
w nowatorski sposób wykorzystała Sei Shōnagon, a inspirację tę w swych zapiskach wyko-
rzystali następnie Roland Barthes i Susan Sontag. Wybór listy jako metody porządkowania 
własnej tożsamości to decyzja dająca złudne poczucie zwartej organizacji obecnych w niej 
elementów. Polemiczna realizacja tej konwencji, obecna zarówno w dziennikach amerykań-
skiej pisarki, jak i autoportrecie autora Mitologii, choć wydaje się stricte osobistym wyzna-
niem własnych preferencji, staje się misternie poprowadzoną grą znaczeń. Enumeracja to 
konstrukt niepozorny, sylwiczny. Dotyczy zazwyczaj prozaicznych elementów rzeczywisto-
ści, dlatego wykorzystanie go w literaturze dokumentu osobistego może wydawać się mało 
znaczące. Świadome wykorzystanie jej potencjału może jednak stać się przykładem zabawy 
z potencjalnym odbiorcą, niepozbawionej jednak echa wcześniej przeprowadzonych „ćwiczeń 
duchowych”. Fragment Lubię/Nie lubię Barthesa przywodzi na myśl strumień świadomości 
ze względu na zaskakującą kolejność następujących po sobie elementów. Jest niedomknięty, 
wykracza więc poza klasyczny model skończonego wyliczenia. Odbiorcy pozostaje jedynie 
szukanie klucza: jakie znaczenie dla autorów miała kolejność wymienianych elementów 
i czy takie w ogóle założenie sobie postawili. Dobór poszczególnych składowych enumera-
cji z pewnością można uznać za szczególny rodzaj hypomnematy – być może w założeniu, 
zgodnie z ideą Foucaulta, miała ona być kluczowa dla samopoznania twórcy, a nie czytelna 
lub wzywająca do podjęcia gry dla odbiorcy.

8 Roma Sendyka, Od kultury „ja” do kultury „siebie”…, s. 282.
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Rozważania nad formą zwrotną „siebie”, refleksja nad zaimkiem i realizacje pojęcia self są 
szczególnie istotne dla badaczy obszaru literatury dokumentu osobistego. Projekty tożsamo-
ściowe, jakich analizy podjęła się Sendyka, nie są może szczególnie nowatorskie, jednak ważna 
wydaje się zawarta w omówieniu refleksja nad sposobami mówienia o podmiocie. Badaczka 
starała się dokonać kodyfikacji pojęcia odnoszącego się do konstruktu ukrytego za tekstem 
autobiograficznym, umykającego i rozproszonego w literaturze przedmiotu. Propozycja, jaką 
przedstawia w monografii, jeśli nie stanowi terminu porządkującego omawiany dyskurs, to 
na pewno potrafi skłonić do refleksji nad doborem słownictwa przy poruszaniu zagadnień 
z zakresu tematyki tożsamościowej. Jak słusznie zauważyła autorka Nowoczesnego eseju, 
omawiając zadomowione tłumaczenia, często popełnianym przez translatorów błędem jest 
paląca potrzeba unikania powtórzeń. Z tego względu self staje się jaźnią, podmiotowością, 
tożsamością, „ja” czy nawet osobowością, zacierając tym samym niuanse oddzielające każde 
z tych pojęć od siebie. Niechęć do tworzenia neologizmów zaś często okazuje się słabsza 
od obawy przed, wydawałoby się, oczywistym, wręcz dosłownym wariantem tłumaczenia – 
zastosowaniem zaimka zwrotnego. Choć zaproponowana przez Sendykę forma ma solidne 
ugruntowanie teoretyczne, zawiera w sobie zwrotność, refleksywność, nieoczywistość i wiele 
innych właściwości charakterystycznych dla anglojęzycznego self, trudno wyobrazić sobie, 
by skutecznie wyparła pojęcia funkcjonujące zarówno w praktyce translatorskiej, jak i ter-
minologii związanej z badaniami autobiograficznymi. Stanowi jednakże interesującą pro-
pozycję, za którą idzie jednocześnie wyjątkowo pojemny ładunek semantyczny. Z pewnością 
również stanie się inspiracją do interpretacji literatury przez pryzmat omówionej przez teo-
retyczkę triady ja-tekst-siebie. Self zakorzenione w tekście staje się atrakcyjnym materiałem 
do wnikliwej analizy wyraźnie zarysowanej przez badaczkę kategorii. Świadomość (samo)
wytwarzania autora przez dzieło, świadome „sobąpisanie” dodaje twórczości kolejny wariant 
interpretacyjny, przywołując jednocześnie myśl o teorii arachnologii Nancy Miller9. Projekt 
zakładający krytyczne zastosowanie hypomnematy przez piszącego daje komentatorom 
możliwość przyjrzenia się sposobom konstruowania tożsamości w nowym świetle. Być może 
pozwoli jednocześnie uchronić autobiografa od symbolicznego oznaczenia narcyzem przez 
samego Zygmunta Freuda.

9 Nancy K. Miller, Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna 
Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Znak, Kraków 2006.



165nr 2 (5) 2015 ZA IMEK OdZYSKANY

Bibliografia

Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, 
Kraków 2000.

Foucault Michel, Historia seksualności, przeł. Tadeusz Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.

Mead George Herbert, Mind, self and society, University of Chicago, Chicago 1934.

Metzinger Thomas, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, A Bradford Book, Lon-
don 2004.

Miller Nancy K., Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. 
Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Znak, Kraków 2006.

Sendyka Roma, Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościo-
wych, Universitas, Kraków 2015.

Reclaimed pronoun.

Summary

The article is on overview of the newest monograph by Roma Sendyka. In her book Od kultury 
“ja” do kultury “siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych the scholar discusses 
the concept of subjectivity, which happens to be lost in translation, but also significantly distin-
guishes concepts of I and self. The author of the monograph references research in many fields 
of humanities and the neurosciences, brings different meanings to evoked terminology, discusses 
translation proposals and confronts them with literary examples.
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Monografia Anny Wylegały1 podsumowuje i zamyka pewien rozdział w historii stosunków 
polsko-ukraińskich, dla których tło stanowią relacje z innymi znaczącymi grupami narodo-
wymi bądź etnicznymi. W publikacji z 2014 roku autorka dokumentuje stan wiedzy i sto-
sunek do przeszłości reprezentantów czterech pokoleń Polaków i Ukraińców dotkniętych 
doświadczeniem powojennej migracji. Istnieje prawdopodobieństwo, że studium Wylegały, 
przygotowane na podstawie wywiadów biograficznych zebranych dzisiaj, ponad rok po wyda-
niu Przesiedleń, zostałoby napisane inaczej. Treści wydobywane z pamięci autobiograficz-
nej ulegają przecież przeobrażeniom w zależności od kontekstu sytuacyjnego, a ten zmusza 
Europę – w obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie i obecnego kryzysu migracyjnego – do 
redefiniowania narodowych i etnicznych tożsamości. Przesiedlenia a pamięć stanowią zapis 
w miarę statycznej sytuacji, w której bohaterowie zebranych materiałów patrzą na przeszłość 
(wojnę i następujący po niej socjalizm) z dystansu umożliwiającego zajęcie stanowiska lub 
też obranie dogodnej strategii radzenia sobie z trudną pamięcią biograficzną i społeczną.

Wylegała następująco podsumowuje studium przypadku dwóch miast, w których po wojnie 
nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności:

Zaryzykowałabym stwierdzenie, że w Żółkwi dominuje niepamięć będąca elementem 
nieprzepracowanych trudnych doświadczeń, w Krzyżu – niepamięć mniej traumatyzu-
jąca, mająca więcej wspólnego z naturalnym wyciszeniem emocji związanych z pewnymi 
doświadczeniami. Konsekwencją tego jest żółkiewska gorączka historycznego uzasad-
niania i krzyski spokój oraz skupienie się na współczesności przy jednoczesnym niene-
gowaniu dziedzictwa historycznego jako takiego2.

Intencja stworzenia monografii pamięci społecznej dwóch niejednorodnych, kilku- i kil-
kunastotysięcznych zbiorowości w rezultacie przeobraziła się więc w studium niepamięci 
tych miejsc. Zasygnalizowana już w tytule dwuznaczność, a raczej dwukierunkowość aktu 
pamiętania i niepamięci, podkreśla dynamiczny, służebny wobec potrzeby uspójniania własnej 
tożsamości charakter tego procesu. To, co i jak pamiętamy, zależy więc od mechanizmów 
wewnętrznych, intrapsychicznych, na które przemożny wpływ ma to, co zewnętrzne: sytu-
acja polityczna i polityka społeczna, komponenty zbiorowej tożsamości i społecznie dziedzi-
czone resentymenty. Wylegała analizuje wypowiedzi ponad stu pięćdziesięciu respondentów, 
uwzględniając kontekst społeczny i biograficzny, determinujący ich interpretację przeszłości. 

1 Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem 
odzyskanych”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

2 Tamże, s. 445.
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W konsekwencji to, jak krzyżanie i mieszkańcy Żółkwi odnoszą się do kwestii takich jak pamięć 
o obcych, oraz w jaki sposób – jeśli w ogóle – dzielą między sobą i przekazują następnym 
pokoleniom wspomnienia przesiedleńczej traumy, uwarunkowane jest przed- i powojenną 
historią Polski i Ukrainy. Ważną rolę odgrywa tu Związek Radziecki, stanowiący równocze-
śnie figurę wyzwoliciela i oprawcy, wobec którego zarówno mieszkańcy „ziem odzyskanych”, 
jak i Żółkwi-Nesterowa żywią w dużej mierze wciąż nieprzepracowany uraz.

Przesiedlenia a pamięć podzielone zostały na dwie części. Pierwsza, mniej obszerna, stanowi 
wprowadzenie teoretyczne i metodologiczne do drugiej, zasadniczej części pracy, opartej 
na zebranym przez autorkę i jej współpracowników materiale badawczym. Wylegała sięga 
po wywiad socjologiczny (narracyjny oraz tematyczny z elementami wywiadu biograficz-
nego) i obserwację, na podstawie których dokonuje analizy pamięci „potocznej”, jak podaje, 
powołując się na metodologiczne wskazówki Piotra T. Kwiatkowskiego3. W pierwszej części 
Przesiedleń formułuje cel swoich badań:

[…] zrozumieć sposób, w jaki dzisiejsi mieszkańcy Krzyża i Żółkwi odnoszą się do prze-
szłości swojej i swoich miast rodzinnych. To właśnie ich pamięć, odtwarzana i rekonstru-
owana podczas wywiadów, miała być dla mnie właściwą „obiektywną” rzeczywistością 
społeczną; nie to, „jak było naprawdę”, lecz to, jaki obraz istnieje dziś w świadomości 
badanych4.

Autorka zaznacza również, że przejawów pamięci potocznej (pamięci „zwykłych ludzi”, 
na którą wpływ mają takie czynniki, jak polityka historyczna, dyskurs i praktyczny wymiar 
upamiętniania przeszłości) dopatruje się nie tylko w wypowiedziach, ale i w postawach roz-
mówców wobec tendencji dominujących w pamięci zbiorowej. Bywa, że respondenci sami 
deklarują te postawy, często jednak autorka dokonuje interpretacji na podstawie zastoso-
wanych środków leksykalnych i parajęzyka. W efekcie druga część studium (empiryczna) 
stanowi o wiele więcej niż inwentarz motywów powtarzających się w obrazie przeszłości 
mieszkańców Krzyża i Żółkwi. Wylegała docieka motywacji biograficznych i bierze pod uwagę 
zróżnicowany kontekst społeczny poszczególnych wypowiedzi. Ten ostatni wiąże się cho-
ciażby z przynależnością pokoleniową badanych. Autorka Przesiedleń opiera swoje studium 
na wypowiedziach czterech generacji: pierwsze pokolenie to urodzeni na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych, drugie – osoby, które przyszły na świat w czasie wojny lub po 

3 Tamże, s. 94.
4 Tamże, s. 95.
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niej, trzecie – około lat sześćdziesiątych, a czwarte, najmłodsze, stanowią respondenci uro-
dzeni mniej więcej w latach osiemdziesiątych. Aspekt generacyjny nie jest jednak jedynym, 
który determinuje różnice w postrzeganiu historii własnego narodu i współuczestniczących 
w niej grup obcych. W obu badanych miejscowościach mieszkańcy różnią się pochodze-
niem, co w znaczny sposób wpływa na ich punkt widzenia przeszłości. Wśród mieszkańców 
Krzyża badaczka wyróżnia grupy „repatriantów”/„kresowiaków”, „centralaków” oraz tych, 
którzy do miasta sprowadzili się z okolicznych wsi. W Żółkwi wyodrębniona zostaje grupa 
przesiedleńców z południowo-wschodniej Polski, deportowanych w latach czterdziestych, 
grupa „wschodniaków”, która napłynęła do miasta z terenów Ukrainy Wschodniej, oraz spo-
łeczność miejscowych. Trajektoria losu własnego lub starszych pokoleń rodziny okazuje się 
mieć duże znaczenie dla pamięci zbiorowej i tożsamości wszystkich wymienionych grup, co 
w przypadku książki Wylegały jest dokonanym w skali mikro potwierdzeniem obranych przez 
autorkę założeń teoretycznych. Badaczka odwołuje się do koncepcji Maurice’a Halbwachsa5, 
zgodnie z którą „każda pamięć indywidualna jest zanurzona i kształtuje się pod wpływem 
ram odniesienia tworzonych przez społeczeństwo”6, sięga również do teorii Jana Assmanna7 
i jego koncepcji pamięci mimetycznej, materialnej, kulturowej i komunikatywnej. Ta ostat-
nia, nieformalna, kształtowana na podstawie zdarzeń osobiście doświadczonych i „opowie-
dziana” następnym pokoleniom poza dyskursem oficjalnym, stanowi zasadniczy przedmiot 
zainteresowania pochodzącej z Krzyża socjolożki.

Analiza wywiadów podzielona została na pięć obszarów tematycznych. Pierwszym z nich 
jest wspomnienie samego przesiedlenia i adaptacji na nowym terenie. Sposób, w jaki wyda-
rzenia te zapisały się w pamięci zbiorowej przesiedleńców, zależny jest od wielu czynników, 
m.in. od odczuwanego przez mówiących stopnia dobrowolności powojennej migracji. Jak 
pisze Wylegała, „im więcej wolnej woli w decyzji opuszczenia starego miejsca pobytu, tym 
większa gotowość do akceptacji nowego”8. Przyjęty za Zdzisławem Machem9 wniosek nie 
jest zaskakujący, jednak intencją autorki wydaje się raczej weryfikacja twierdzeń i odnosze-
nie ich do mikrohistorii niż formułowanie nowych. W przypadku badanych społeczności 
nosicielami największej traumy okazują się więc przymusowi przesiedleńcy, postawieni 
przed koniecznością migracji w związku z nowym rozmieszczeniem państwowych granic. 

5 Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. Marcin Król, PWN, Warszawa 1969.
6 Tamże, s. 68.
7 Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 

przeł. Anna Kryczyńska-Pham, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
8 Tamże, s. 111.
9 Zdzisław Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 1998.
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W wypowiedziach „repatriantów” z Kresów i Ukraińców przesiedlonych z Polski w latach 
tużpowojennych, większe znaczenie niż w przypadku pozostałych grup ma sam fakt podróży, 
którą wspominają jako wyjątkowo trudną, często brutalnie przeprowadzaną. Wspólne dla 
migrantów reprezentujących wszystkie wspomniane grupy jest natomiast doświadczenie 
pierwszego okresu po przesiedleniu. Jak pisze Wylegała, „opowieści o pierwszych wrażeniach 
z Krzyża i Żółkwi nawet po latach mają wydźwięk apokaliptyczny”10. W wypowiedziach domi-
nuje wspomnienie strachu, obrazy przemocy, zniszczenia, śmierci, a także poczucie obcości 
przybyszów na „ziemiach odzyskanych” i Ukrainie. Wspomnienia uczestników badania są 
zbieżne z tym, o czym pisał Marcin Zaremba11 – przybyszom towarzyszy nieustanny strach 
przed napaścią ze strony innych (poza wymienionymi wcześniej grupami wspomnieć tu 
należy o czerwonoarmistach i o wszelkiego typu pospolitych przestępcach). W wypowie-
dziach mieszkańców Krzyża pojawia się także motyw rozczarowania zastaną rzeczywisto-
ścią, różniącą się od podsycanych ówczesną propagandą wyobrażeń „ziem odzyskanych”. 
Przekonanie o tym, że – jak stwierdził jeden z respondentów – na przybyszów miał czekać 
raj, a w rzeczywistości wszystko trzeba było sobie samemu przygotować, podzielali zarówno 
kresowiacy, jak i ludność napływowa z centralnej Polski. Poczucie krzywdy przewija się przez 
opowieści większości przesiedleńców do Krzyża i Żółkwi, większość z nich jest też przekonana, 
że ich grupie powodziło się gorzej niż innym. Zarówno na „ziemiach odzyskanych”, jak i na 
Wschodzie kształtujące się społeczności miejskie charakteryzowały widoczne podziały na 
swoich i obcych. Wzajemna nieufność, rywalizacja, poczucie niższości/wyższości i solidar-
ność grupowa nie sprzyjały integracji i budowaniu wspólnej tożsamości lokalnej. Widoczne 
jest to szczególnie w Krzyżu, ponieważ w Żółkwi, gdzie w oczach przybyszów i miejscowych 
niekorzystnie wyróżniała się grupa prosowieckich „wschodniaków”, strach przed panującą 
władzą zamykał nowym sąsiadom usta. W trosce o własne bezpieczeństwo żółkwianie nie byli 
skłonni do zwierzeń ani zainteresowani cudzymi historiami. Powściągliwość ta, co zauważa 
niejednokrotnie Wylegała, widoczna była również podczas zbierania wywiadów. Jak pisze 
autorka, respondenci ukraińscy, w odróżnieniu od krzyżan, „wciąż ściszają głos, mówiąc 
o ludziach spacerujących nocami po ich ogrodach, zaś humor jest dla nich ostatnią rzeczą 
kojarzącą się z rzeczywistością lat 40.”12.

Temat adaptacji w pierwszym okresie po osiedleniu się w Krzyżu i Żółkwi płynnie prze-
chodzi w zagadnienie tworzenia się lokalnej społeczności oraz kształtowania się tożsamości 

10 Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć…, s. 126.
11 Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, ISP PAN, Warszawa 2012.
12 Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć…, s. 138.
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mieszkańców badanych terenów. Integracja społeczna, jak konkluduje Wylegała, w obu miej-
scowościach przyniosła nieco inny rezultat:

Gęstość narracji konfliktowych wśród drugiego i trzeciego pokolenia żółkwian i ich zani-
kanie w tej samej grupie pokoleniowej w Krzyżu sygnalizuje, że procesy integracji spo-
łecznej potoczyły się w tych miastach i społecznościach w dwóch różnych kierunkach. 
Z relacji krzyskich wyłania się obraz stopniowego zanikania podziałów. W odbudowują-
cym się mieście pojawiało się coraz więcej czynników, które zamiast dzielić, jednoczyły 
ludzi i sprzyjały budowaniu poczucia wspólnoty. […] W Żółkwi sprawy potoczyły się 
zupełnie inaczej. W newralgicznych latach 40. i 50. zabrakło czynników, które miałyby 
tak duże znaczenie dla integracji społecznej, jak w Krzyżu: wspólnej szkoły, Kościoła 
i oddolnych ruchów społecznych13.

Podkreślona tu zostaje pragmatyczna rola instytucji kształtujących społeczne poczucie 
jedności. W Żółkwi jednak, gdzie wszelkie oficjalnie działające organizacje były narzędziem 
państwowej opresji, nie mogły stanowić czynnika integrującego. Podziały społeczne na Ukra-
inie lat czterdziestych okazały się o wiele trwalsze, bardziej skomplikowane i wzbudzające 
więcej emocji niż różnice pomiędzy „repatriantami” a mieszkańcami Polski centralnej czy 
Wielkopolski. Te ostatnie szybko się zatarły wraz z przyjściem na świat kolejnych pokoleń, 
nie zawsze zainteresowanych pochodzeniem swoich rodziców czy dziadków. W tym miej-
scu pojawia się więc pierwsza odmiana tytułowej niepamięci, wynikająca z przepracowania 
doświadczenia obcości grupy własnej pośród innych grup. Jak pisze Wylegała, brak integracji 
społecznej, a na pewno różnice, jakie w tym zakresie zaobserwować można wśród miesz-
kańców Krzyża i Żółkwi, przejawiają się na przykład w stosunku do mieszanych małżeństw. 
Socjolożka wspomina, że w pierwszym pokoleniu żółkwian praktycznie nie dochodziło do 
mariaży miejscowych Ukraińców lub przybyszów z Polski ze „wschodniakami”/„Moskalami”. 
Autorka zauważa:

Przypadki takie można by wśród rozmówców policzyć na palcach, co charakterystyczne, 
każdorazowo rozmówca taki czuł się niejako zobowiązany do tego, by się z takiego 
„postępku” wytłumaczyć, jakoś go uzasadnić, usprawiedliwić, podczas gdy dla rozmów-
ców z Krzyża była to sprawa bardzo naturalna14.

13 Tamże, s. 186–187, 189.
14 Tamże, s. 189.
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Żółkwian w dużym stopniu dzieli stosunek do radzieckiej Rosji i idei narodu ukraińskiego 
jako takiego, o czym autorka wspomina później wielokrotnie, chociażby w związku z tema-
tem bohaterów i antybohaterów. Odczuwalna po wojnie różnica statusu zaangażowanych 
w partię przesiedleńców ze wschodu, którzy zajęli zarówno najlepsze kwatery, jak i najwyższe 
stanowiska w mieście, oraz nacjonalistycznie zorientowanych, probanderowskich Ukraińców 
z zachodu przekłada się na dzisiejszą niejednorodną, czasami niemal sprzeczną wewnętrznie 
pamięć zbiorową. Podział na wschód i zachód nakreślam tu, oczywiście, w niedopuszczal-
nie dużym uproszczeniu, czego w swoim studium Wylegała nie czyni. Jak już wspominałam, 
wypowiedzi, które znalazły się na kartach monografii Przesiedlenia a pamięć, poddawane są 
analizie na podstawie danych biograficznych, w tym nie tylko przynależność do danej grupy 
etnicznej czy terytorialnej, ale i wykształcenie, wykonywany zawód, w pewnym stopniu nawet 
osobowość mówiących. Sięgając po narzędzia z zasobu metod jakościowych, Wylegała mogła 
sobie pozwolić na interpretację jednostkowych wypowiedzi spośród reprezentatywnej grupy 
badawczej, bynajmniej nie roszcząc sobie prawa do formułowania i sprawdzania tez z precy-
zją właściwą badaniom ilościowym. Wartość statystyczna ustępuje więc w Przesiedleniach… 
sztuce wyciągania wniosków na podstawie interdyscyplinarnego podłoża teoretycznego 
i metodologii, umożliwiającej wielokierunkową analizę zebranego materiału.

Kolejnym zagadnieniem tematycznym, podsumowującym w pewien sposób dokonaną cha-
rakterystykę śladów pamięciowych samego przesiedlenia oraz pierwszego etapu adaptacji 
i integracji społecznej, jest integracja psychologiczna, a więc proces kształtowania się tożsa-
mości przesiedleńców. Autorka zauważa, że moment domknięcia się procesu integracji indy-
widualnej jest trudny do uchwycenia, co może świadczyć o swoistym „sukcesie”15 psycholo-
gicznym tego procesu. Niemniej jednak powtarzającym się w opowieściach przesiedleńców 
motywem, który podsumowuje pewien etap bytowej integracji, jest powrót do domu, do starej 
ojczyzny. Wylegała klasyfikuje wypowiedzi swoich rozmówców według powtarzających się 
scenariuszy tych powrotów lub samego stosunku do idei powrotu. Wyróżniony w ten sposób 
zostaje model narracji, zgodnie z którym ojczyznę tworzą ludzie, nie miejsce – jeżeli więc 
nie ma do kogo wracać, to żaden raj utracony fizycznie nie istnieje. Odwrotnością tego typu 
postawy wobec przeszłości jest deklarowana chęć powrotu właśnie do miejsc. Osoby, które 
miały za sobą taką podróż, według Wylegały „wybrały się do dawnego domu nie tyle z tęsk-
noty, co motywowane chęcią dopisania harmonijnego zakończenia swojej życiowej historii”16. 
Tego typu domknięcia, stanowiącego rodzaj biograficznej kody, dokonywali również ocaleni 

15 Tamże, s. 197.
16 Tamże, s. 200.
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z Zagłady Żydzi, o czym Wylegała wspomina za Kają Kaźmierską17, oraz Niemcy odwiedza-
jący po wojnie „ziemie odzyskane”. Oba typy narracji o powrocie do domu – jako powrocie 
do miejsca i powrocie do ludzi – wydają się charakteryzować respondentów ostatecznie 
pogodzonych z losem, chociaż nie pisali się na niego świadomie i dobrowolnie. Trzeci typ 
opowieści nacechowany jest dużo bardziej negatywnymi emocjami. Dotyczy wypowiedzi 
osób, dla których powrót w rodzinne strony okazał się bolesnym doświadczeniem, ponow-
nym przeżyciem straty:

Targani przez całe życie przez dojmującą tęsknotę i poczucie wyobcowania, pionierzy 
z przypadku i przymusu jadą „do domu”, gdy tylko jest to możliwe, jadą rozgorączkowani, 
ze złudną nadzieją, że wyjazd ten pomoże im uporać się z tęsknotą. W ich opowieściach 
o wyprawie do domu na pierwszy plan wysuwa się rozgoryczenie i rozczarowanie, cza-
sami wręcz przeżywany po raz drugi ból straty – tym razem ostatecznej18.

Czwarty, ostatni typ narracji o powrocie niejako sprowadza nas na ziemię. Okazuje się 
bowiem, że nie wszyscy, którzy doświadczyli traumatyzującego trudu przesiedlenia, odczu-
wają psychologiczną potrzebę odbycia swoistej podróży sentymentalnej ani też nie żywią 
złudzeń, że powrót w opuszczone miejsce przywróci to, co minione. Grupa badanych, która 
nigdy nie pojechała do swojego miejsca pochodzenia, na tego typu sugestie odpowiadała 
zdziwieniem. Badaczka tłumaczy to z jednej strony pozytywnym bilansem zmiany miejsca 
zamieszkania, z drugiej zaś twierdzi, że „słaby związek z dawną ojczyzną przekładał się też 
w ich przypadku na brak szczególnej więzi symbolicznej z nową”19, za co odpowiedzialne są 
indywidualne czynniki psychologiczne.

Obszarem tematycznym, któremu Wylegała poświęca największą partię tekstu, jest pamięć 
o nieobecnych. Autorka w wyczerpujący sposób odnosi się do tych fragmentów wypowiedzi 
rozmówców, które dotyczyły relacji Polaków i Niemców w Krzyżu oraz Ukraińców i Żydów 
oraz Polaków w Żółkwi. Rozdział poświęcony krzyskim Niemcom nie niesie zaskoczenia 
zapewne dlatego, że rosnące zainteresowanie historią i tożsamością naszych poprzedników 
na „ziemiach odzyskanych” jest w ostatnim czasie zauważalne w kulturze i życiu społecznym. 
Wylegała przypuszcza, że pozytywne relacje z Niemcami mają związek z dystansem czaso-
wym od wydarzeń wojennych oraz współczesną częstotliwością kontaktów, której efektem 

17 Kaja Kaźmierska, Biografia i pamięć. Na podstawie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Nomos, 
Kraków 2008.

18 Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć…, s. 203.
19 Tamże, s. 205.
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jest przezwyciężenie wizerunku Niemca jako ciemiężyciela i okupanta. Zdaniem autorki 
konflikt z zachodnimi sąsiadami udało nam się przepracować w dużo większym stopniu niż 
pamięć o czerwonoarmistach, niemożliwą do przepracowania w czasach PRL-u.

W przypadku mieszkańców Żółkwi bardziej uzasadnione jest mówienie o niepamięci niż 
pamięci o nieobecnych. W świadomości rozmówców Żydzi i Polacy zajmują miejsce mar-
ginalne pomimo materialnych śladów ich obecności w mieście. Badani często nie wiedzą 
albo w pewien sposób wypierają informacje na temat mieszkańców Żółkwi, którzy przed 
wojną mieli przecież przewagę liczebną, często także wyższy status społeczny. Niepamięci 
o ludziach towarzyszy niepamięć o okolicznościach, w których opuścili miasto. Nieliczni 
rozmówcy z całą wyrazistością odnoszą się do eksterminacji Żydów, której nie mogli nie być 
pośrednimi lub bezpośrednimi świadkami ani nie mogli nie zachować w pamięci indywi-
dualnej tragicznych wspomnień o uśmierconych sąsiadach. Pamięć o Zagładzie nie stanowi 
jednak elementu pamięci zbiorowej, która mogłaby zostać przekazana następnym pokole-
niom, podobnie jak pamięć o wysiedlonych Polakach. W rezultacie najmłodsze pokolenia 
badanych, o ile nie przejawiają szczególnego zainteresowania lokalną historią, nie dziedziczą 
tej niewygodnej pamięci. Brak możliwości przepracowania własnej historii (włącznie z jej 
ciemnymi stronami) oraz wciąż żywe pragnienie umacniania narodowej tożsamości, budo-
wanej choćby na bohaterskim micie UPA, to – zdaniem Wylegały – pozostałość po sowieckim 
reżimie, tym samym, który każe respondentom ściszać głos lub mówić o rzeczach trudnych, 
kiedy mikrofon jest już wyłączony.

Studium Przesiedlenia a pamięć porusza wiele bardzo istotnych kwestii, których nie sposób 
w tym miejscu wymienić. Zgodnie z zamierzeniem autorka analizuje pamięć potoczną, nie 
pomijając wpływu polityki historycznej na indywidualną recepcję przeszłości. Uwidacznia 
dynamiczny charakter pamięci zbiorowej, zmieniającej się z pokolenia na pokolenie pod 
wpływem niestałego dyskursu oficjalnego, ale też podporządkowanego prawom psychologii, 
także społecznej. Jednocześnie publikacja Wylegały odnosi się do wydarzeń z przeszłości, 
jest skoncentrowana na wydarzeniach oddalonych w czasie i na procesie bardziej lub mniej 
świadomego zabliźniania się ran w pamięci indywidualnej i zbiorowej Polaków i Ukraińców. 
Biorąc jednak pod uwagę fakt, z którego Wylegała wydaje się bardzo dobrze zdawać sobie 
sprawę, że współczesność wpływa na to, co i w jaki sposób wydobyte zostaje z pamięci, 
o całkowitym zagojeniu ran nie może być mowy.
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Airing out the non-memory storage

Summary

In her case study of two frontier towns – Krzyż (Kreuz) and Żółkiew (Żowkwa, Nesterow) – Anna 
Wylegała presents a story of resettlement and Polish-Ukrainian or Polisch-German relations in 
perspective of several generations of respondents. Based on collected narrative interviews, the 
authoress constructs the models of collective memory, characteristic for selected places. As Wyle-
gała shows, based on the analysis of the research material, memory and non-memory depend on 
many factors such as politics of memory, economy, pre-war ethnic composition and circumstances 
of resettlement and journey to “regained territories”. Anna Wylegała, basing on methodology of 
many humanities subdisciplines and social sciences, analyzes the differences in the adaptation 
process, constructing narratives of identity, suppression of trauma and closing the experience 
of resettlement. In the monography Przesiedlenia a pamięć, theories of memory are competently 
connected with empiricism of biographical method.
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