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DOŚWIADCZANIE

ŚWIATA

DOŚWIADCZANIE

LEKTURY

Pisarz, jak antropolog, robi coś za nas.
Za nas dociera tam, dokąd dotrzeć nie
potrafimy, nie chcemy, nie możemy, do-
kąd dotrzeć się boimy. Chodzi nie o to,
że objaśnia – kiedy „prawda to tylko
ostatnia wersja opowieści”, byłoby to za-
danie i niewiarygodne, i niemożliwe – ale
o to, że podejmuje się wędrować. (...) 

Antropolog pisze. A pisarz uprawia an-
tropologię. Chociażby Gombrowicz. Ale
nie tylko dlatego, że jego obserwacje so-
cjologiczne są celne – i te o szkole, i o mas-
ce, o łydce i o Polsce. On wybiera się 
w podróż, a kiedy wraca, jak dowodzi
Michał Paweł Markowski, nic nie jest już
takie samo. I na tym też polega antropo-
logiczna praca pisarza: wkracza w świat,
który wypadł z torów, objawił swoją
chropowatość, niespójność i nieoczywis-
tość. I tak często opisuje się pracę antro-
pologa: bada nieoczywistości. 
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Magdalena Radkowska–Walkowicz

Co robi etnograf?  
Czyta

Kto niczego o życiu powiedzieć ciekawego nie potrafi, literaturą w ogóle 
nie powinien się zajmować, i odwrotnie: kto o literaturze zajmująco opo
wiadać nie potrafi, w życiu niczego doświadczyć nie może. 

(Markowski 2006, s. 150)

O związkach antropologii i literatury głośno jest od pewnego czasu (choć związ
ki te, niegdyś niedostrzegane, wypierane przez badaczy, są wpisane w sam rdzeń 
obu sposobów postrzegania i prezentowania rzeczywistości). Jak pisze Grzegorz 
Godlewski: „Dobrały się dwie dziedziny, które, każda na swój sposób, dobrze 
oddają ducha współczesności: świata, który traci poczucie swojej jedności, i wie
dzy o nim, która pozbawiona została iluzji swojej przezroczystości” (Godlewski 
2004, s. 71). Na polskich uniwersytetach, w ślad za najważniejszymi światowymi 
jednostkami akademickimi, powstają katedry antropologii literatury, pojawi
ło się też kilka znaczących pozycji próbujących zdefiniować to zjawisko (Nar�
racja… 2004, Kulturowa teoria… 2006, Antropologia… 2005, Antropologia… 
2007). Częściej temat podejmowany jest przez osoby zawodowo zajmujące się 
literaturą, rzadziej przez etnografów, etnologów, choć ci ostatni jak mantrę po
wtarzają słowa Clifforda Geertza: „Co robi etnograf? Pisze”. Dobrze znane są 
konsekwencje takiego postawienia sprawy: antropolog nie może już dłużej być 
postrzegany jako ten, który obiektywnie zdaje sprawę z tego, jak jest u innych; 
zaś antropologia jako niewinna opowieść o tubylcach. Idea etnografii jako re
prezentacji całości kultury poddana została wszechstronnej krytyce. Niemniej, 
jak piszą Wojciech Burszta i Waldemar Kuligowski: „Cały czas idzie o efekt po
znawczy, ale pojmowany już nie wyłącznie w terminach obiektywności i prawdy 
empirycznej, ale bardziej prawdy psychologicznej wyrażonej w terminach lite
rackich. Miejsce uprzywilejowane zajmuje tym samym nie tyle pole epistemolo
giczne, ile pole narracji pojmowanej w najszerszym sensie” (2002, s. 11).

Narracja jest tym terminem teoretycznoliterackim, który w ostatnich latach 
okazał się niezwykle przydatny w antropologii. Jak pisze Katarzyna Rosner, wią
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Magdalena Radkowska–Walkowicz10

że się to „ze zmianą, jaka dokonuje się — zarówno w filozofii, jak i w naukach 
społecznych (…); chodzi o kategorię człowieka, jego tożsamości, podmiotu, jed
nostki ludzkiej. Zmiana polega na odchodzeniu od przedmiotowego czy sub
stancjalnego rozumienia człowieka i zastępowaniu go ujęciem, które akcentuje 
specyficzną czasowość tego bytu. Pojęcie «narracja» okazuje się inspirujące dla 
tych prób nowego określenia, czym jest człowiek, ponieważ narracja jest także 
sekwencją czasową, a jej struktura wewnętrzna (…) odniesiona do czasowości 
bytu ludzkiego, pozwala precyzyjniej wyrazić pewne intuicje” (Rosner 2004, 
s. 8, por. też Rosner 2003). Rozpoznanie narracyjnego wymiaru tożsamości 
człowieka przełożyło się także na wymiar metodologiczny. Wywiad narracyjny 
w antropologii stał się już niekwestionowaną metodą badawczą, sprawdzającą 
się świetnie chociażby w takiej dziedzinie jak antropologia medyczna (por. np. 
Kleinman 1988), która w narracji także widzi rolę diagnostyczną i terapeutycz
ną. Antropolog, niczym psychoanalityk, stwarza przestrzeń, w której rozmówca 
układa swój świat, pęknięty wskutek ciężkiej choroby, w nową opowieść, nadaje 
mu sens. Sam antropolog dzięki wywiadowi narracyjnemu ma szansę znaleźć 
ukryte pod powierzchnią zdań sensy i znaczenia, tłumaczy to, co niezrozumiałe. 
Jest swego rodzaju terapeutą świata, z którym przyszło mu się spotkać podczas 
badań. W opowieści świat odzyskuje sens (lub go dopiero nabiera). Od psy
choanalitycznego talking cure do literatury pięknej już tylko krok (por. Danek 
1997). Psychoanaliza przecież z powodzeniem wykorzystywana jest do badań 
literatury, a sama przedstawiana jest często jako sztuka interpretacji, swoista 
hermeneutyka, bowiem bada ukryte przyczyny problemów psychicznych. „Sko
ro psychoanalityk jest interpretatorem cudzej opowieści, to interpretator może 
być kimś, kto w procesie uważnej lektury przywraca czytanemu tekstowi jego 
nieuświadamiany sens” (Burzyńska, Markowski 2006, s. 47).

Ale świat to nie tekst. Metafora ta, wydaje się, lata świetności ma już za sobą. 
Jak pisze Kirsten Hastrup: „Kultura nie jest tekstem, a antropologia nie jest 
literaturą. Badany świat opiera się nie na zdaniach, lecz na empirycznej rze
czywistości mieszczącej się na krawędzi tych zdań — na etnografii” (Hastrup 
2008, s. 60). Czy zgadzając się z Hastrup, musimy zgodzić się na ostateczny roz
wód antropologii z literaturą piękną? Jedną przypisujemy do doświadczalnego 
świata, „empirycznej rzeczywistości”, drugą do fikcyjnych zdań, czystego tekstu 
rządzonego jedynie prawami wyobraźni? Możemy sprawę przecież postawić 
inaczej, nie stając po stronie tych, którzy za nic mają terenowe rozpoznania naj
większych etnografów, bo równorzędne poznanie kultury i człowieka przynosi 
im fikcyjna opowieść. Nie zawężając kultury do tekstu, a etnografii do gry wy
obraźni, można po prostu inaczej spojrzeć na literaturę. „Zapewne, utwór lite
racki jest tekstem, ale przecież nie tylko tekstem. Jest także — między innymi — 
wytworem ludzkiego umysłu, świadectwem naszych możliwości poznawczych” 
(Rosner 2004, s. 13). 
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Co robi etnograf? Czyta 11

Szukając powinowactw między tymi dwiema dyscyplinami, dziś trzeba 
przede wszystkim mieć świadomość tego, że antropolodzy i inni badacze korzy
stają z pewnych strategii pisarskich (Clifford 2000), a ich wybór nie jest jedynie 
gestem retorycznym, lecz także etycznym. Bo one nie są neutralne, mogą ma
skować i relacje władzy (Buchowski 2005), i niewystarczające poznanie opisy
wanego podmiotu. Służą też, co oczywiste, celom pozytywnym: zbliżaniu się do 
podmiotu badania czy stwarzaniu przestrzeni, w której ów podmiot może się 
wyrażać. 

Związki antropologii i literatury trzeba widzieć więc także w kontekście 
kryzysu reprezentacji. Kiedy dystans między nią a reprezentowanym światem 
wydaje się nie do zniesienia (w podwójnym znaczeniu tego sformułowania), 
w przestrzeń powstałą między nimi wkracza literatura i sprawia, że świat, życie, 
doświadczenie ponownie mogą wyzierać spod tekstu, aktualizować się z jego 
pomocą. Etnograf próbuje je przedstawić, w zgodzie z duchem nowożytnej 
antropologii, zdefiniowanej przez Heideggera jako przed–stawianie, od–sta
wianie, tak by były dla nas zrozumiałe, a przynajmniej możliwe do ogarnięcia. 
A może nie tyle przed–stawić, co wy–stawić, jak Gombrowicz w interpretacji 
Michała Pawła Markowskiego: „Dziennik (…) jest największym dziełem Gom
browicza; tekst ten — ostentacyjnie zamazujący granicę między fikcją i niefik
cją — pokazuje, jak nikłe zastosowanie ma w tym pisarstwie kategoria «świata 
przedstawionego». U Gombrowicza bowiem nie ma świata przed–stawionego, 
lecz świat wy–stawiony: świat wystawiony na pokaz, ale przede wszystkim wy
stawiony na próbę — na próbę istnienia i próbę lektury. (…) Świat nie jest, ale 
istnieje, albowiem istnieć to eg–zystować, ex–sistere, czyli wy–stawać poza własny 
byt, wy–stawiając się na pokaz, eks–ponując się” (Markowski 2004, s. 40–41). 
Rola antropologa polegałaby więc m.in. na wystawianiu świata, pomaganiu mu 
w jego ekspozycji. Może to robić, ustanawiając siebie jako pośrednika, medium 
dla świata. Ale nie może udawać niewidzialnego. Autor ma już nie tylko prawo 
do jawnej obecności w tekście, ale i obowiązek, nie musi i nie może dłużej się 
ukrywać między wierszami (postulat taki na poziomie deklaracji jest zapewne 
banałem, na poziomie praktyki antropologicznej — niekoniecznie; pozostaje 
też pytanie o sposób tej autoekspozycji). 

Waga autora zbliża antropologię, jak dowodzi Clifford Geertz, do literatu
ry i oddala od nauki. Analizując klasyczne teksty etnologiczne, dowodzi on, że 
„dzieła etnograficzne mają tendencję, aby wyglądać jak romanse przynajmniej 
w takim samym stopniu, w jakim przypominają sprawozdania z laboratorium” 
(Geertz 2000, s. 19), by w końcu orzec: „Sto pięćdziesiąt lat (…) pewnej swego 
prozy i literackiej niewinności to już wystarczająco długo” (Geertz 2000, s. 40). 
Ile można czarować słowem, uwodzić, udając, że jest się obiektywnym? Ile moż
na łudzić się (czy też świadomie zakłamywać rzeczywistość), że to, co tam zo
baczyliśmy, poczuliśmy, usłyszeliśmy, będziemy mogli oddać w stosunku 1:1? 
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Powiedzmy wprost, nawołuje Geertz: antropolodzy też tworzą fikcję. Nie znaczy 
to jednak, że reprodukują kłamstwa. 

„Krótko mówiąc, antropologiczne pisma same stanowią interpretacje, i to na 
dodatek interpretacje drugiego i trzeciego rzędu. (…) Są zatem fikcjami; fikcja
mi w tym sensie, że są «czymś skonstruowanym», «czymś ukształtowanym» — 
takie jest bowiem pierwotne znaczenie słowa fictiō — nie chodzi tutaj o to, że są 
to rzeczy fałszywe, nie oparte na faktach, czy będące jedynie wydumanymi eks
perymentami myślowymi. Konstruowanie zorientowanych na aktorów społecz
nych opisów wzajemnego uwikłania berberyjskiego wodza, żydowskiego kupca 
i francuskiego żołnierza w Maroku Anno Domini 1912 niewątpliwie ma charak
ter aktu twórczego, nie tak znowu bardzo odbiegającego w swej naturze od two
rzenia podobnych opisów, dajmy na to, wzajemnego uwikłania pewnego lekarza 
z francuskiej prowincji, jego niemądrej, rozwiązłej żony i jej nieudolnego ko
chanka w dziewiętnastowiecznej Francji. Tyle tylko, że w tym drugim przypadku 
aktorów przedstawia się jako nieistniejących, zaś wydarzenia jako sprawy, które 
nigdy nie miały miejsca, podczas gdy w pierwszym postaci są przedstawiane jako 
prawdziwe, a wydarzenia jako sprawy, które faktycznie zaszły. To całkiem nie
bagatelna różnica; w rzeczy samej, to właśnie jej uchwycenie przysparzało pani 
Bovary tylu trudności” (Geertz 2005, s. 30–31). 

Można uznać, że owo „są przedstawiane” nie tyle odnosi się do intencji au
tora opisu, ile do tego, co z danym opisem zrobi czytelnik. To on jest ostatecz
ną instancją klasyfikującą dany tekst jako naukowy bądź literacki. Współczesny 
czytelnik, choć wyzwolony, jeśli chodzi o odbiór literatury, nie zapomina, z ja
kim typem literatury ma do czynienia i czego w związku z tym ma prawo od niej 
chcieć. Ale przy lekturze ważnej, pociągającej pytanie to zostaje zawieszone. 
Czytanie fikcji wyjaśniającej (przeciwstawionej w terminologii Wolfganga Isera 
fikcji odkrywającej) powoduje prawdziwą przyjemność wtedy, kiedy zostajemy 
wciągnięci cieleśnie w ideę, w świat — wcale o nim nie zapominamy, jak chce 
potoczne wyobrażenie o akcie czytania, przeciwnie, w trakcie lektury, która nas 
obchodzi, która nas dotyka, właśnie go sobie przypominamy, nareszcie z nim 
obcujemy. I mniej ważne są wówczas afiliacje autora, za sprawą którego świat 
do nas dotarł. Ale nie znaczy to, że te w ogóle nie są istotne. Ostatecznie o na
szej relacji ze światem przedstawionym w dziele i literackim, i naukowym będą 
decydować także wszelkie przedsądy, każda wiedza, z którą zasiadamy do lektu
ry, także o tym, dlaczego i jakim prawem ktoś do nas pisze. 

Kolejnym elementem różnicującym lekturę powieści od tekstu antropolo
gicznego będzie cel ich powstania. Wspomniany Iser pisze: „Zadanie fikcji wy
jaśniających polega na uporządkowaniu chaosu poddawanych obserwacji da
nych. Fikcje literackie przeprowadzają dekompozycję struktur istniejących poza 
tekstem i dokonują ich ponownego złożenia, aby wykroczyć poza wyznaczone 
granice. Fikcjom wyjaśniającym właściwa jest ukryta teleologia, którą fikcja od
krywająca typu «jak gdyby» celowo zawiesza, by zgłębić to, co niezgłębione. (…) 
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fikcji literackich nie tworzy się dla pojmowania rzeczywistości. Wręcz przeciw
nie, fikcja literacka rozsadza to, co postrzegane jest jako dana nam rzeczywi
stość, dyskurs czy system społeczno–kulturowy” (Iser 2006, s. 28). Zatem tekst 
antropologiczny miałby porządkować, wprowadzać ład do świata, podczas gdy 
literatura miałaby zdolność go rozsadzania. Nie jest więc tak, jak najczęściej 
się przyjmuje, że literatura dostarcza rozrywki, podczas gdy nauka — bolesnej 
prawdy. To po stronie fikcji odkrywających możemy znaleźć ból i rozkosz (Iser 
2006, s. 34). Niemniej — i to zbliża obie dyscypliny — uczucia te można przypi
sać także lekturze tekstu antropologicznego, tego specyficznego, który tworzo
ny jest przez obdarzonego wrażliwością pisarską badacza.

Antropolog jednak, także w ujęciu Geertza, swoje opowieści odnosi do ob
serwowalnej rzeczywistości, on w rzeczywistość wierzyć powinien i jej istnienia 
bronić. Być może nawet to on o jej istnieniu przypomina i zaświadcza (nawet je
śli, jak chce Jean Baudrillard, za jej znikanie jest współodpowiedzialny). Ale nie 
oznacza to, że stoi na straży starego, pozytywistycznego porządku z obiektywną 
prawdą w centrum zainteresowania. „Nie ma prawd, są tylko wersje. Prawda to 
tylko ostatnia wersja opowieści” — twierdzi Albert Sánchez Piñol, kataloński 
pisarz, antropolog–afrykanista, z którym rozmawia Ewa Klekot (w tym zbiorze).

„Antropologia, którą Sánchez Piñol uprawia w swoich powieściach — pisze 
Klekot — jest wyłącznie pozatekstualna: to doświadczenie rzeczywistości i spo
sób patrzenia na nią. Obie jego powieści to głęboka i wielowątkowa refleksja 
nad innością i obcością; obcością w tak radykalnej postaci, że niewielu ludzi 
poza antropologami jej nie odrzuca. Dziwne, potworne albo prymitywne prak
tyki uprawiane przez odrażające bądź głupkowate postaci; to, co budzi grozę, 
szok, a w najlepszym wypadku wstręt, obrzydzenie czy niesmak, tworzy barierę 
absolutnego — zdawałoby się — niezrozumienia. Antropolog dociera właśnie 
na te obszary, by stanąć twarzą w twarz z Innym, który okazuje się koniec koń
ców dzielić z nim tę samą naturę — tej właśnie świadomości nie dopuszcza prze
ciętny zjadacz kulturowego chleba, który definiuje siebie przez różnicę dzielącą 
go od Innych” (Klekot, w tym zbiorze, s. 27).

Literatura w tej perspektywie pomaga obłaskawić traumatyczność kontaktu 
z innym, a jednocześnie ten kontakt w ogóle umożliwia. Pisarz, jak antropolog, 
robi coś za nas. Za nas dociera tam, dokąd dotrzeć nie potrafimy, nie chcemy, nie 
możemy, dokąd dotrzeć się boimy. Chodzi nie o to, że objaśnia — kiedy „prawda 
to tylko ostatnia wersja opowieści”, byłoby to zadanie i niewiarygodne, i niemoż
liwe — ale o to, że podejmuje się wędrować. Jak pisze Paweł Dybel: „Stara się on 
przemierzyć w swojej narracji ową granicę między pępowiną/fantazmatem marze
nia sennego a «nieznanym», do którego ona odsyła, penetruje sam spód grzybni, 
wysnuwając jakąś opowieść, która niczego nie objaśnia, ale jest samym wędrowa
niem w języku. Pisarz stara się «przemierzyć» fantazmat w języku, rozpisując go 
na słowa narracji i w ten sposób «oswaja» się z nim, «zyskuje wobec niego dystans»  
(Žižek), chociaż nigdy nie może mu się to powieść do końca. Ale też i ciągła 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Magdalena Radkowska–Walkowicz14

gorycz porażki jest bijącym źródłem, korzeniem jego pisarstwa” (Dybel 2004, 
s. 202).

Przywoływany już Markowski w swojej analizie pisarstwa Gombrowicza tak
że odwołuje się m.in. do kategorii wypracowanych przez język psychoanalizy 
Lacanowskiej: „Pisarstwo staje się w ten sposób (jako przyjęcie symboliczne
go mandatu) nie tylko (…) zmaganiem się z niemożliwością pełni wyrazu, ale 
przede wszystkim staje się gestem obronnym przed napierającą Rzeczą, przed 
erupcją Realnego. Pisanie jest więc próbą zamaskowania owego «traumatycz
nego jądra» przez identyfikację z powołaniem literackim” (Markowski 2004, 
s. 130–131). Czy też, jak w innym miejscu pisze Markowski: próbą poradzenia 
sobie z „kulturowym wywłaszczeniem podmiotu”. Towarzyszące podmiotowi 
poczucie niemożności bycia u siebie wynika także z tego, że — jak zauważa 
Agata Bielik–Robson: „ludzkie Ja istnieje w stanie desynchronizacji, w wiecznej 
kondycji opóźnienia, kiedy nic nie dzieje się «w czas». (…) Czas aprioryczny, 
dany podmiotowi, by rozwijał swą opowieść bez luk, okazuje się tu wynikiem 
mechanizmu obronnego, którego celem jest odparcie groźnej obecności czasu 
rzeczywistego”1 (związanego z traumą) (Bielik–Robson 2004, s. 16). Spójna nar
racja jest w tej perspektywie realizacją Freudowskiej zasady przyjemności i ma
ską dla tego, co rzeczywiste. Ale to spoza niej to, co rzeczywiste (traumatyczne), 
może wyzierać — kiedy opowieść przerwana zostaje potknięciami, omyłkami, 
powtórzeniami. Rzeczywistość przypomina nam w ten sposób o sobie, domaga 
się uwagi. To filozoficzno–psychoanalityczne rozpoznanie można przenieść na 
grunt antropologii i jej literackich powinowactw. Ta opowieść antropologiczna 
wydaje się sensowna (właściwa? dobra? godna uwagi?), która dopuszcza do gło
su to, co chropawe, brudne, nieprzyjemne, czyli obce. Także literatura antropo
logiczna ma więc siłę dekompozycji, o której pisał Iser. Nie zawsze porządkuje 
i łagodzi. Zwłaszcza kiedy dopuszcza do głosu Innego, nie pozwalając na pełną 
identyfikację, z którą mamy do czynienia w przypadku czytania wielu uznanych 
za znakomite powieści. 

Można się zastanawiać, czy właśnie kategoria identyfikacji nie stwarza nam 
możliwości nowego podziału idącego ponad podziałem na literaturę i antropo
logię (czy w gruncie rzeczy nie okazuje się, że ten podział jest złudny, umowny, 
że warto szukać gdzie indziej granic?). Napięcie między możliwością identyfi
kacji i jej potrzebą a niemożnością ze względów tak epistemologicznych, jak 
etycznych byłoby zatem wyróżnikiem tego, co roboczo nazwałabym pożądaną 
literaturą antropologiczną.

To napięcie możemy dostrzec we wspomnianej chropowatości. Tę znajdzie
my w pisarstwie Michela Leirisa, o którym w tym tomie pisze Magdalena Za
torska: „Obawiając się przeestetyzowania, które zrównałoby jego tekst z tym, 

1 To poczucie niebycia u siebie można kojarzyć także z luką informacyjną, o której pisze Geertz 
(2005, s. 69).
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co ładne, gładkie, ale i błahe, pragnie zawrzeć w nim element, który — czerpiąc 
z metaforyki corridy — nazywa odpowiednikiem rogu byka”. Innego antropolog 
spotyka jednak tam, pisze zaś tu (odwołując się do kolejnej znanej konstatacji 
Geertza), bo „nic nie dzieje się w «czas»”, opowieść przychodzi za późno. Ale 
przyjść musi, bo to jedyny, choć niedoskonały, sposób, by spotkanie z Innym, 
radykalnie obcym, przetrwało choćby w postaci śladu i by można było z tym do
świadczeniem sobie poradzić (i tu możemy przywołać kolejną kategorię z języka 
psychoanalizy: talking cure). Zatem „podróż musi zostać opowiedziana” (Clif
ford 2000, s. 181) ze względu i na antropologa, i na rzeczywistość, którą napo
tkał. Czasem ta podróż odbywa się jedynie w głowie piszącego, wówczas ten 
będzie rozpoznawany przez nas jako pisarz, fikcjoner, ale mechanizm powsta
wania tekstu wydaje się podobny, a w wielu przypadkach jest niemal taki sam.

Antropolog pisze. A pisarz uprawia antropologię. Chociażby Gombrowicz. 
Ale nie jedynie dlatego, że jego obserwacje socjologiczne są celne — i te o szko
le, i o masce, o łydce i o Polsce. On wybiera się w podróż, a kiedy wraca, jak do
wodzi Markowski (2004, s. 141), nic nie jest już takie samo. I na tym też polega 
jego antropologiczna praca, że wkracza w świat, który wypadł z torów, objawił 
swoją chropowatość, niespójność i nieoczywistość. I tak często opisuje się pracę 
antropologa: bada nieoczywistości, punktem wyjścia dla niego jest uznanie, że 
nic nie jest oczywiste. A jak coś takim się jawi, powinien natychmiast od tego 
uciekać.

I w jednej, i w drugiej podróży może chodzić o to samo: o lepsze pozna
nie człowieka — niekoniecznie człowieka w ogóle, przede wszystkim tego kon
kretnego, uwikłanego w relacje międzyludzkie, przebywającego w konkretnym, 
dynamicznym otoczeniu kulturowym. Antropologia — pisze Ewa Kosowska 
— „mogłaby za pośrednictwem odpowiednio zorientowanej analizy tekstu lite
rackiego pomóc w rozpoznaniu kontekstu kulturowego, pod wpływem którego 
ludzie realizują swój antropologiczny potencjał” (2004, s. 105). Literatura staje 
się tym sposobem dodatkowym źródłem poznania konkretnych kultur. Przecho
wuje przeświadczenia na temat kultury. Ważne staje się to np. przy badaniu lite
ratur narodowych, regionalnych, które mają prezentować pewne zaplecze kul
turowe — przynajmniej tak rozpoznaje ich cel nastawiony poznawczo czytelnik.

O tym piszą Wojciech Burszta, Mariusz Czubaj i Waldemar Kuligowski: 
„Często bywa tak, że procesy ledwie przeczuwane przez nauki humanistyczne 
swój pierwszy wyraz i intuicyjne sformułowanie znajdują najpierw w literaturze, 
jako tej formie praktyki kulturowej, która nadal jest ważna i trzyma się mocno 
w świecie nowych mediów. 

Dzisiejsza antropologia coraz chętniej i głębiej sięga po owe szczególne li
terackie świadectwa kulturowe. Zachęcał do tego Geertz, pisząc, że połączenie 
energii sztuki z dynamiką ludzkiego doświadczenia może nam wiele powiedzieć 
o społecznej historii wyobraźni, czyli o naszej kulturze. Literatura opisująca 
efekty mieszania się kultur odzwierciedla, wystawia na próbę i opisuje ważne 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Magdalena Radkowska–Walkowicz16

kwestie kultury, choćby problem napięć między ksenofobiczną i ksenogamiczną 
tożsamością dzisiejszych Europejczyków” (Burszta, Czubaj, Kuligowski 2007, 
s. 49).

Możemy więc potraktować literaturę jako dobrze wyselekcjonowanego in
formatora. Oświetla ona kulturę, wspomaga jej zrozumienie. Tkwi w tym jed
nak niebezpieczeństwo realistyczno–dokumentacyjnego traktowania literatury 
(przed czym przestrzega m.in. Anna Łebkowska 2007, s. 16), czyli naiwnego jej 
odczytywania. Nie znaczy to oczywiście, że należy zanegować poznawczy cha
rakter dzieła literackiego. Dowodem na siłę literackiego przedstawiania (ale nie 
estetycznego reprezentowania) rzeczywistości będzie literatura po Holocauście, 
która dobitnie pokazała, że to ten język opisu jest najtrafniejszy, a może jedyny 
właściwy (również w sensie etycznym). Dzieje się tak m.in. dlatego, że — jak 
pisze Maria Reimann w eseju o Imre Kertészu — „między powieścią a fikcją nie 
istnieje «zasadnicza różnica». Doświadczenie jest nieprzekazywalne, przekazać 
można jedynie fikcję na jego temat” (w tym zbiorze, s. 138). Podobnie prozę 
Kertésza odczytuje Józef Markiewicz: „literatura o Shoah staje się przejawem 
ja, które objawiając się w tekście, odzyskuje swoją integralność. Jednak tym sa
mym unicestwia to (przedstawienie, tekst), co pozwoliło mu zaistnieć, i dążąc do 
autentyczności oraz pełnego uobecnienia, odmawia literaturze statusu repre
zentacji. Objawiające się w ten sposób ja ma charakter świadectwa i tracąc swoją 
niezależność, zyskuje wymiar etyczny. (…) [w] twórczości Imre Kertésza (…) 
zniesiona zostaje opozycja między fikcją (pisaniem jako reprezentowaniem) 
a rzeczywistością (w tym także podmiotowości pisarza) jako przedstawianym” 
(Markiewicz, w tym zbiorze, s. 130).

Literatura po Zagładzie, literatura świadectwa, wyraźnie pokazuje proble
matyczność podziału na literaturę piękną korzystającą z fikcji i literaturę, której 
zadaniem jest zdanie relacji z pewnej społecznej rzeczywistości. Wiąże się to tak
że z przywoływaną kategorią identyfikacji. Pisze o tym Robert Eaglestone: „Bez 
wątpienia fikcja zachęca do identyfikacji (i często na niej się opiera), a świadec
twa, o ile wzorują się na formach fikcjonalnych, też to czynią (…) świadectwo 
stawia sobie za cel zakaz identyfikacji z przyczyn epistemologicznych (czytelnik 
naprawdę nie może się stać lub zidentyfikować z narratorem świadectwa: jaka
kolwiek identyfikacja tego typu jest złudzeniem) i etycznych (czytelnik nie powi
nien być identyfikowany z narratorem świadectwa, gdyż redukuje je, «uzwykla» 
lub pochłania inność doświadczenia narratora, a złudzenie stworzone przez taką 
identyfikację jest potencjalnie zgubne). Świadectwo zatem to gatunek przeja
wiający paradoksalne «podwojenie»: forma prowadzi do identyfikacji, podczas 
gdy treść i otaczający je materiał od niej odwodzi. (…) ten konflikt pomiędzy si
łami odśrodkowymi i dośrodkowymi w tekstach świadectw jest rozgrywany, lecz 
nierozwiązany, i to on właśnie określa świadectwo jako gatunek” (Eaglestone 
2007, s. 12–13).
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Czyli tam, gdzie czujemy identyfikację z bohaterami, tam uciekamy od świa
dectwa, także świadectwa o innej kulturze. Ale żebyśmy mogli i chcieli ich po
znać, potrzebujemy owej identyfikacji. Czy podobnie będzie w przypadku opo
wieści o Innych, obcych? Po literaturę jako świadectwo danej rzeczywistości 
kulturowej często sięgamy, kiedy chcemy usłyszeć głos tego, który dotąd dla nas 
pozostawał bezgłośny, milczał, np. mieszkańca kolonii. To w literaturze znaj
dujemy wspólną przestrzeń, w której obie strony mają szansę zaistnieć. Więcej, 
literatura daje możliwość niebycia reprezentowanym, a jednocześnie istnienia. 
I z drugiej strony: daje szansę, by za sprawą biegłych reprezentantów zaistnieć 
w ich kulturze. Krytyka postkolonialna — zwłaszcza ta w wydaniu Edwarda Saida 
(2005) — dowiodła jednak, że czasem możemy być wyprowadzani na manowce 
(na własną prośbę). W opowieściach o obcych czai się europejski, orientalizują
cy punkt widzenia. Nierzadko zdarza się, że tam, gdzie chcielibyśmy widzieć re
lację z wnętrza opisywanej kultury, dostajemy opowieść władzy. Jak się wydaje, 
bardziej od wyrażonej wprost krytyki innej kultury podejrzany jest zachwyt nad 
nią — dotyczy to nie tylko literatury odnoszącej się do kultur pozaeuropejskich, 
ale także polskiej literatury dotyczącej np. Kresów (por. Fiut 2003, Ritz 2008) 
czy Europy Środkowej (por. Millati 2008 na temat prozy Andrzeja Stasiuka). 

Studia postkolonialne pokazują jeszcze jeden wymiar, w którym literatura 
piękna staje się nieoddzielna od tego, co postrzegamy jako nieliteracką rzeczy
wistość: chodzi o performatywność, nierozdzielność teorii od działania. Piszę, 
więc działam. Potencjalnie każde pisanie jest działaniem na świat. Wszystko, co 
zdołamy napisać, może mieć nieoczekiwane skutki. Nawet jak ów świat zdefi
niujemy jako świat dla nas, nam się jawiący, to siła literatury, czy w ogóle nar
racji, języka, wydaje się niezmiernie istotna. Problem pojawia się wtedy, kiedy 
działamy, piszemy, krzyczymy, obwieszczamy, i nic. Nikt nie słucha, nic się nie 
zmienia, świat stoi w miejscu. O świecie, w którym słowa nic nie znaczą, są pu
stymi już–nie–znakami, piszą krytycy kultury spod znaku Jeana Baudrillarda. 
W takim świecie przyszło żyć Patrickowi Batemanowi, bohaterowi opisywanej 
w tym zbiorze książki American Psycho. Nawet najokrutniejsze zbrodnie, hekto
litry przelanej krwi, babranie się w cielesności swojej i innych nie mogło zacząć 
znaczyć. Świat nie chciał ruszyć. Niektórzy straszą, że stoimy na skraju takiego 
świata, że coraz trudniej o znaczące słowo, że media pożarły sensy, gadając bez 
przerwy. Dziś wszyscy możemy pisać, wygłaszać. W tak zarysowanej scenerii nie 
ma znaczenia, czy tekst, który wyprodukowaliśmy, jest tekstem literackim, czy 
naukowym. 

Nie musimy jednak godzić się na taką wizję, zakładającą nieprzekładalność 
słowa na czyn. A nawet możemy zauważyć tzw. zwrot performatywny w huma
nistyce. Metafora świata jako tekstu do przeczytania ustępuje pola rozumieniu 
„świata jako wielości performatywnych działań i jako performance’u, w którym 
się uczestniczy” (Domańska 2007, s. 52). Akcent postawiony zostaje na bunt, 
zmianę i sprawczość. Pisać to działać. Pisanie jest polityką — zdają się mówić 
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rzecznicy tego sposobu myślenia — i to, czy będziemy posługiwać się językiem 
literatury pięknej, czy opisu antropologicznego, jest jedynie kwestią wyboru, 
które narzędzie lepiej zadziała. Literatura postkolonialna nie byłaby tu jedy
nym przykładem. Weźmy znany przypadek Carlosa Castanedy. Bez względu na 
to, czy jego zapisy wynikały z realnego spotkania z Don Juanem, czy też były 
efektem podróży wyobraźni; bez względu na to, czy jego duchowy mistrz kiedy
kolwiek i gdziekolwiek żył, musimy przyznać, że ta literatura zadziałała. Na tylu 
bowiem Don Juan wywarł wpływ i tylu go poszukiwało, tylu za nim ruszyło, że 
możemy nie zastanawiać się dłużej nad jego autentycznością, tylko przyznać, że 
zadziałał (por. Frąckowiak 2002).

Ale mamy i jeszcze inny poziom spotkania realności z literaturą. Jak pisze 
w tym zbiorze Tomasz Rakowski: „Widać, że retoryki i narracje lat 90. i lat na
stępnych wyrastają ze świata i natychmiast do niego wracają, że nie są jakimś 
prostym, zwierciadlanym odbiciem, tylko pewnym splotem działań społecznych, 
działań ludzi z różnych środowisk. Coś takiego się dzieje, że doświadczenia 
społeczne nie tylko przechodzą do literatury, ale wręcz tam się lokują, tam się 
tworzą. (…) W samej rzeczywistości tkwi coś literackiego, coś nabierającego 
kształtu dopiero później, w linijkach tekstu. (…) Otóż człowiek w tym ujęciu nie 
tylko żyje, ale przede wszystkim stwarza siebie, i ten proces jest tu najistotniej
szy: życie społeczne polega na procesie twórczym, tyle że w innym języku. (…) 
Jeśli wyjdzie się bowiem poza pismocentryczne badania literatury, okazuje się, 
że jej zwierciadła rzeczywistości przylegają do samych rzeczy społecznych, do 
działań społecznych, nie oddalając się zbytnio od samej codzienności; tworzą 
odbicia bardzo bliskie, do–pracowują to, co się wydarza. Gdzieś pomiędzy tymi 
odbiciami powstaje potem tekst i zadziwiająco przylega później do rzeczywi
stości samej, wyprzedza ją, komentuje, buduje jej możliwości” (w tym zbiorze, 
s. 168–170).

*
Antropologicznych sposobów wykorzystania literatury pięknej może być 

wiele. W tej antologii2 traktujemy ją przede wszystkim jako źródło poznania 
człowieka. Dzieło literackie staje się — jak pisze Grzegorz Godlewski (2004, 
s. 72) — obszarem „możliwej epifanii antropologicznej, objawieniem istotnych 
wymiarów kulturowego bytu człowieka”. Za Ryszardem Nyczem przyjmujemy 
także, że literatura to „zinstytucjonalizowana sztuka wypowiadania ludzkiego 
doświadczenia rzeczywistości — w całym jego zróżnicowaniu i specyfice” (Nycz 
2006, s. 32). Traktujemy więc pisarzy jak antropologów. Takich, którzy widzą to, 
czego na co dzień nie dostrzegamy. Próbują zrozumieć mechanizmy rządzące 

2 Część tekstów została napisana przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo
wej UW w ramach prowadzonego przeze mnie w instytucie seminarium pt. Antropologia i lite
ratura.
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ludzkimi zachowaniami i szukają języka mogącego przekazać prawdę o człowie
ku, jego kulturze i czasie, w którym przyszło mu żyć.

W pierwszej części książki autorzy przyglądają się relacji badacz — pisarz. 
W analizowanych przez nich tekstach trudno jednoznacznie wskazać, czy dana 
książka napisana została bardziej przez literata, dla którego tworzywem jest 
przede wszystkim fikcja, czy też przez badacza, którego zadaniem jest powie
dzieć coś o napotkanej kulturze i mechanizmach nią rządzących. Między innymi 
o antropologii jako strategii literackiej w wywiadzie przeprowadzonym przez 
Ewę Klekot mówi powieściopisarz i antropolog kataloński Albert Sánchez 
Piñol. W tej części znajdą się także rozważania metodologiczne dotyczące an
tropologicznej analizy dzieła literackiego.

Autorzy tekstów w drugiej części interpretują dzieła literackie, korzystając 
z wypracowanych przez antropologię kulturową i kulturoznawstwo narzędzi 
badawczych, przede wszystkim odwołując się do charakterystycznych dla tych 
dziedzin kategorii opisowych, takich jak płeć.

W trzeciej części pojawia się zasadnicze dla współczesnej humanistyki py
tanie o reprezentację. Być może dlatego antropologia powinna wejść w mariaż 
z literaturą, że obie borykają się z tym samym problemem: możliwości przed
stawienia pewnych zdarzeń, prawd, mechanizmów kulturowych. Literatura po 
Holocauście dobitnie pokazała, że to literacki język opisu jest najtrafniejszy 
(również w sensie etycznym). 

I w końcu czwarta część, najbardziej etnograficzna w tradycyjnym tego słowa 
znaczeniu, dotyczy doświadczenia lektury w terenie badawczym. Jak pisze Anna 
Chlebicka, autorka jednego z zamieszczonych tutaj esejów, „literatura nie tylko 
wypowiada doświadczenie, zetknięcie się z nią stanowi doświadczenie podmiotu 
czytającego” (w tym zbiorze, s. 175). Zderzenie lektury z etnograficznym tere
nem przynosi niespodziewane efekty.

Na koniec, zamiast podsumowania, proponujemy Zapiski badacza, którego 
nigdy nie było, aby pytanie o to, co literatura piękna może dać antropologom, 
pozostawić otwarte.
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Ewa Klekot

Powieść jako forma antropologii

Zróbmy następujące ćwiczenie: wytyczamy na łące za pomocą sznurków nie
wielki prostokąt. Przez pięć minut w skupieniu obserwujemy wszystko, co się 
w nim dzieje, a następnie przez półtorej staramy się opisać nasze spostrzeżenia 
pod tytułem: „Elementy przypadkowe w prostokącie wytyczonym na łące”. Po
prawna odpowiedź brzmi: „Jedynym elementem przypadkowym w prostokącie 
wytyczonym na łące jest prostokąt”. Przygodność pola badań jest przypadłością, 
z którą humanistyka próbowała się zmierzyć na poziomie refleksji filozoficznej; 
arbitralne wytyczanie tego pola czy też jego tworzenie stanowi zaś ciągle żywy 
temat dyskusji wśród antropologów, dla których precyzyjne określenie, czym 
jest „teren”, oraz to, kto i jak go stanowi, to jedna z ważniejszych kwestii defini
cyjnych całej dyscypliny. Jednak po doświadczeniach Carlosa Castanedy chyba 
żaden akademicki antropolog nie zdecydowałby się na prowadzenie badań et
nograficznych w kwadracie wytyczonym na łące, którą sam... wymyślił; może to 
jednak zrobić, gdy zostanie powieściopisarzem.

Opisane ćwiczenie, wraz z kilkoma innymi podobnie skonstruowanymi, sta
nowiło element edukacji bohatera pewnej powieści. Jest nim Irlandczyk, uczest
nik wojny o niepodległość, który po jej zakończeniu decyduje się na wyjazd 
z oswobodzonej ojczyzny i przyjmuje posadę obserwatora w stacji meteorolo
gicznej, położonej na niewielkiej wysepce na południowym Atlantyku. Ćwicze
nie miało mu niegdyś uświadomić umowność i arbitralność tego, co zwykliśmy 
przyjmować za podstawę naszych dociekań i opinii o świecie. Sytuacja niewoli 
i wojny, w które był uwikłany w młodości, wydawała się usprawiedliwiać jedno
znaczne i ostateczne definicje; po wyzwoleniu okazało się jednak, że wobec bra
ku dobrze określającej podziały obecności wroga dawni towarzysze walki nadal 
nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich prawda uzależniona jest wyłącznie od 
tego, w którym miejscu rozpięli sznurek. Rozczarowany i rozgoryczony bohater 
wyjeżdża więc na rzekomo bezludną wyspę, która staje się dla niego miejscem 
spotkania z prawdziwą obcością. Spotkania, o którym bohater, będący rów

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Ewa Klekot26

nocześnie narratorem powieści, mówi z perspektywy antropologa uwikłanego 
przez język we wspólnotę z kolonizatorem i misjonarzem; spotkania, o którym 
obcy nie mówią, bo narrator nie zna i nie pozna ich sposobu komunikacji. 

Autorem powieści Chłodny dotyk jest Albert Sánchez Piñol, antropolog–afry
kanista, a od kilku lat także jeden z najpoczytniejszych pisarzy katalońskich. 
Sánchez Piñol skończył studia antropologiczne w Barcelonie. Badania do dokto
ratu, które prowadził wśród Pigmejów M’Buti, musiał przerwać z powodu wybu
chu wojny o koltan, nazywanej afrykańską wojną światową ze względu na liczbę 
zarówno ofiar, jak i zaangażowanych w konflikt państw (Elliot 2009, Hari 2006). 
Zmuszony do przerwania badań i powrotu do Barcelony, Sánchez Piñol zaczął 
zarabiać między innymi jako literacki murzyn: pisywał na zamówienie biogra
fie bogatych ludzi, którzy historię swego życia chcieli rozpowszechnić w formie 
książki wśród przyjaciół i współpracowników. W pisaniu cudzych biografii na 
podstawie opowieści trudno jest przecenić praktykę antropologiczną, o czym 
wie każdy, kto kiedykolwiek interesował się tak zwaną metodą biograficzną. 
Poza tym Sánchez Piñol pisywał opowiadania, a także pracował nad dwiema 
powieściami: La pell freda (2002; pol. Chłodny dotyk, 2005) i Pandora al Congo 
(2005), których publikacja przyniosła mu natychmiastowy rozgłos. 

Lektury i doświadczenie terenowe antropologa, zwłaszcza antropologa–afry
kanisty, to bezustanna konfrontacja z różnymi postaciami i następstwami kolo
nizatorskich działań Europejczyków, których częścią jest również wojna o kol
tan. Sánchez Piñol to właśnie doświadczenie przekłada na formę powieści; druga 
z nich dzieje się zresztą częściowo w Afryce. Kolonializm jest dla katalońskiego 
pisarza nie tylko zjawiskiem politycznym, militarnym czy gospodarczym — choć 
wszystkie te aspekty pojawiają się w powieściach — jest on przede wszystkim 
sposobem myślenia. W obu powieściach etnograficzny opis niezwykłej rzeczy
wistości istot, z którymi stykają się kolonizatorzy, jest tak sugestywny, że czy
telnik nie tylko nie ma wątpliwości co do ich istnienia, lecz, co więcej, zyskuje 
poczucie, że jakoś je z perspektywy kolonizatora poznał. Antropologia zaś, któ
rą kataloński pisarz stosuje jako rodzaj strategii w konstruowaniu literackiego 
przesłania powieści, umożliwia mu ukazanie funkcji obcości i sposobu jej two
rzenia w sytuacji przemocy, którą jest kolonizacja. Sánchez Piñol jest świadomy, 
że mówi zawsze z pozycji kolonizatora — jako Europejczyk, antropolog, pisarz, 
mężczyzna — kolonizowany jest tak obcy, że nikt, żaden z bohaterów powieści 
ani nawet sam autor, nie potrafi go do końca zrozumieć. Próby przełamywania 
obcości prowadzą do różnego rodzaju zbliżeń, ale nigdy do zrozumienia. Ani 
żabolka Aneris, ani tektonka Amgam (ich imiona są oczywistymi anagramami), 
z którymi bohaterów zaczyna łączyć typowa dla sytuacji kolonialnej emocjonal
na zażyłość, erotyczna fascynacja czy wręcz (w Pandora al Congo) miłosny zwią
zek — z egzotyczną postacią znaną wyłącznie z opowieści — żadna z nich nie 
staje się dla kolonizatora tym, kim dla Corteza była Malinche, nie staje się „jego 
językiem” i nie rodzi mu dzieci, choć obie bezskutecznie próbują być rzecznicz
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kami kolonizatorów wśród swego ludu. Prawdopodobnie to właśnie afrykańskie 
doświadczenie antropologiczne sprawia, że metysaż nie stanowi elementu kolo
nizacji opisywanej przez Sáncheza Piñola. 

Sam pisarz nieraz mówił w wywiadach, że z perspektywy narracji powieścio
wej spojrzenie antropologiczne jest bardzo użyteczne, bo pozwala poznać lite
rackiego Innego, którego obecność jest jego zdaniem niezbędna dla dobrej po
wieści: „w literaturze prowadzisz etnograficzne badania terenowe wśród istot, 
które nie istnieją, i starasz się, by przemówiły, opowiedziały własną historię” 
(w tym zbiorze, s. 32). Jednak te wysiłki zawsze są wysiłkami antropologa, który 
mówi za Innego, de facto opisując tylko jego projekcje. W powieściach Sán
cheza Piñola kolejne projekcje na temat obcego są tak przekonujące, że każdą 
z nich bohater — a wraz z nim czytelnik — bierze za prawdę; po to tylko, by 
się raz za razem przekonać, że: „nie ma prawd, są tylko wersje. Prawda to tylko 
ostatnia wersja opowieści” (Rodríguez 2005). 

Antropologia, którą Sánchez Piñol uprawia w swoich powieściach, jest wy
łącznie pozatekstualna: to doświadczenie rzeczywistości i sposób patrzenia na 
nią. Obie jego powieści to głęboka i wielowątkowa refleksja nad innością i ob
cością; obcością w tak radykalnej postaci, że niewielu ludzi poza antropologami 
jej nie odrzuca. Dziwne, potworne albo prymitywne praktyki uprawiane przez 
odrażające bądź głupkowate postaci; to, co budzi grozę, szok, a w najlepszym 
wypadku wstręt, obrzydzenie czy niesmak, tworzy barierę absolutnego — zda
wałoby się — niezrozumienia. Antropolog dociera właśnie na te obszary, by 
stanąć twarzą w twarz z Innym, który okazuje się koniec końców dzielić z nim 
tę samą naturę — tej właśnie świadomości nie dopuszcza przeciętny zjadacz 
kulturowego chleba, który definiuje siebie przez różnicę dzielącą go od Innych. 
Być „cieniem, mieszkającym w naszym własnym wnętrzu; cieniem, który nas 
współtworzy i potwierdza, stanowiąc nasze zaprzeczenie. Mają rację surrealiści 
i antropolodzy: inne światy istnieją; jednak nie tylko istnieją na tym świecie, lecz 
są naszym światem” — napisał o pisarstwie Sáncheza Piñola inny kataloński 
antropolog, a zarazem jego były nauczyciel, Manuel Delgado (2005).

Okazuje się jednak, że także akademicki antropolog, uczestniczący w „kultu
rze profesjonalnej antropologów”, która z definicji nastawiona jest na rozumie
nie inności, czasami nie dopuszcza do siebie świadomości, że dzieli z Innym tę 
samą naturę — czyli jest jak on warunkowany kulturowo, a jego „kultura profe
sjonalna” to też rodzaj okularów, przez które się patrzy, samemu ich nie widząc. 
Opisując śmiech naukowego gremium zebranego na poważnej antropologicznej 
konferencji, który towarzyszył referatowi dotyczącemu fotografii mediumicznej 
ektoplazmy, wykonywanych pod koniec XIX w. na zamówienie paryskiej bur
żuazji spragnionej kontaktu z bliskimi zmarłymi, Wiktor Stoczkowski zauważa, 
że „istnieją dziedziny kultury ciągle niedostępne etnologicznemu zrozumieniu, 
bowiem odmienność kulturowa, jaka się tam pojawia, niekoniecznie większa niż 
gdzie indziej, potrafi nas zaskoczyć, wywołując niepokój i zażenowanie, których 
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śmiech jest jednym z niechybnych znaków. Z tą spontaniczną reakcją idzie w pa
rze równie automatyczny osąd. Wyjaśnienie tego rodzaju zjawisk, postrzeganych 
jako «groteskowe», często odwołuje się do przyczyn pozakulturowych i poza
społecznych: przypisując je już to ignorancji, już to głupocie, już to skutkom ma
nipulacji przez oszustów. Interpretowana w ten sposób obcość kulturowa znika, 
zmieniona w zwykłą niższość umysłową” (Stoczkowski 2008, s. 77).

Tego rodzaju praktyki antropologów, które Stoczkowski obserwuje w odnie
sieniu do „zjawisk marginalnych” współczesnej kultury, takich jak tak zwana 
pseudonauka czy „sekty” (marginalnych bynajmniej nie ze względu na swój roz
miar społeczny, lecz z powodu usytuowania względem dyskursu i zjawisk kultury 
dominującej), antropolog–afrykanista Sánchez Piñol zauważa w odniesieniu do 
badanej przez siebie społeczności Pigmejów M’Buti: „Nie trzeba wcale pisać 
powieści. Pierwszy podróżnik, który ich «odkrywa», pisze: «Natrafiłem na rasę 
karłów». Nikt mu nie wierzy. Następny mówi: «Znalazłem Pigmejów, o których 
mówi Homer». Temu wierzą, po części dlatego, że ma świetne pióro. I faktycz
nie jego książka staje się naukowym bestsellerem. Poza tym to było wtedy, kiedy 
Schliemann odkrył właśnie ruiny Troi, w związku z czym nabrała wigoru stara 
teza, że pisma klasyków mają wartość historyczną. Każdy widzi Pigmejów tak, 
jak chce ich zobaczyć, i kiedy zaczyna wchodzić w modę ekologia, triumf odnosi 
antropolog, który twierdzi, że żyją oni w symbiozie z naturą. Jedna z historii 
okazuje się bardziej od innych atrakcyjna i to ona odnosi sukces. Prawda jest 
kwestią stylu. Poza tym przez całe dziesięciolecia pisze się z pozycji wyższości. 
Kiedy jakiś antropolog przyjeżdża z Afryki — jest bohaterem. Kiedy przyjeżdża 
Pigmej — ląduje w ogrodzie zoologicznym” (Rodríguez 2005).

W powieściach Sáncheza Piñola bohaterowie stykają się właśnie z tego ro
dzaju obcością: istotami podobnymi do siebie, lecz tak odmiennymi, że nie wia
domo, czy nie należałoby ich zamknąć w zoo; istotami dosłownie „nie z tego 
świata” — w Chłodnym dotyku to morski lud żaboli, w Pandora al Congo pod
ziemne plemię tektonów. Jednak to one są „u siebie”, a czujący równocześnie 
odrazę i fascynację kolonizator musi stawić im czoła. Sánchez Piñol z wielką 
przenikliwością ukazuje emocje i sposób myślenia towarzyszący różnym etapom 
spotkania z Innym i jego kolonizacji. Jak jednak we współczesnym, oswojonym 
z odmiennością kulturową i fizyczną czytelniku udaje mu się wzbudzić poczucie 
całkowitej obcości wobec kolonizowanego ludu oraz zasugerować emocje towa
rzyszące białym kolonizatorom w ich egzotycznych wyprawach do jądra ciemno
ści, „gdzie jest dobrem każde zło”? Żeby to osiągnąć, tworzy istoty wystarcza
jąco podobne do bohaterów, by dokonali ich automatycznej antropomorfizacji, 
po której różnice — a jest ich wiele — wydają się zwyrodnieniem i rażącym 
odstępstwem od normy reprezentowanej właśnie przez kolonizatora. 

Jak sugeruje w przytaczanym już tekście Wiktor Stoczkowski, mechanizm 
ten działa nawet wśród świadomych jego istnienia antropologów — wystarczy, 
że zapominając o fakcie, że zarówno oni sami, jak i wszyscy inni ludzie podle
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gają normom stanowionym kulturowo, implicite założą (znaturalizują) Normę 
w postaci kultury dominującej i jej pól składowych, jak religia, nauka czy sztuka. 
Jeżeli nauka jest normą — pseudonauka staje się dewiacją; jeżeli normą jest 
religia — sekty nadają się tylko do zoo. Jeżeli kolonizator jest normą — koloni
zowany staje się przerażającym i fascynującym wynaturzeniem. 

Relacja kolonizowanego jest niedostępna dla autora, choć sam wymyśla on 
swoje światy, tak jak niedostępna jest dla antropologa, nawet jeśli staje się on 
kolonizatorem mimo woli i w dobrej wierze. Dzieje się tak przeważnie dlatego, 
że ulega pokusie antropomorfizującego uproszczenia, bez którego skuteczna 
kolonizacja jest niemożliwa, naturalizując równocześnie swoją własną wer
sję człowieczeństwa. „Często się mówi, że antropologia jest nauką zgwałconą 
w chwili narodzin, bo szlachetny cel poznania Innego natychmiast został wypa
czony przez potęgi kolonialne, które pragnęły jedynie poznać Innego po to, by 
go lepiej sobie podporządkować” — powiedział Sánchez Piñol w jednym z wy
wiadów (Obiols 2005). Zmiennik bohatera Chłodnego dotyku i jego jedyny po
chodzący z leżącego poza wyspą świata towarzysz „upraszczał w takim stopniu 
i z takim powodzeniem, że nawet sam potrafił w ten sposób pojąć podstawę pro
blemu”. Głównym problemem sytuacji kolonialnej jest sama obecność Innego, 
która dla kolonizatora implikuje konieczność rywalizacji. Kolonizator wygrywa 
ją, bo czyniąc z kolonizowanego istotę niższą, na poły zwierzęcą, przekształca 
pierwotny konflikt o zamieszkiwanie tego samego kawałka świata w walkę z bar
barzyństwem. 

Jednak wizja kolonializmu i jego mechanizmów jest w obu powieściach rów
nie wyrazista co złożona i Sánchez Piñol nie mówi wcale jasno ostatniego słowa: 
bohaterowie w zetknięciu z Innymi przechodzą bezustanne przemiany, ze zmia
ną tożsamości włącznie. Używają przemocy i padają jej ofiarą. Wierzą swym ko
lejnym poznawczym złudzeniom i tracą w nie wiarę. To, dlaczego w nie wierzą, 
okazuje się kwestią niewiele mającą wspólnego z Innym, który pozostaje nadal 
zagadką i nawet jego sposób istnienia okazuje się niepewny. W tej sytuacji praw
da istotnie jawi się jako kwestia wiarygodności kolejnej wersji opowieści o tym, 
co ograniczone całkowicie przypadkowym przebiegiem sznurka rozciągniętego 
wśród trawy. 
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Literatura to podróż poza własny świat

z Albertem Sánchezem Piñolem 
rozmawia Ewa Klekot

Doświadczenie antropologiczne wpłynęło na literaturę, którą piszesz…

Studia antropologiczne bardzo wzbogaciły moje spojrzenie na to, czym może 
być literatura. Tutaj, w Katalonii, w sferze intelektualnej jesteśmy pod bardzo 
silnymi wpływami francuskimi. W literaturze oznacza to przede wszystkim, że 
traktuje ona o autorskim „ja” — bohaterowie to ekstrapolacje osobowości au
tora, liczy się jego punkt widzenia i szczegóły rzeczywistości, które on dostrze
ga. W antropologii natomiast takie podejście jest kompletnie bezużyteczne. Bo 
o czym jest antropologia? Istotą antropologii jest odmienność — jacyś Inni, któ
rzy istnieją i których można poznać. Jeżeli nie wierzysz, że to możliwe — nie 
zajmuj się antropologią. Chociaż istnieje nurt antropologii postmodernistycz
nej, który o odmienności mówi to samo co sfrancuziali literaci o literaturze. Ja 
jednak rozumiem antropologię właśnie jako poznawanie Innych, a w związku 
z tym także na literaturę patrzę z podobnego punktu widzenia. Uważam, że 
istnieją jacyś literaccy Inni, którzy nie są moim ja — oczywiście, postaci wyobra
żone — i których mogę poznać. W ten sposób literatura zaczyna mówić o Innym 
— Innym wyobrażonym w miejsce Innego etnografii. Na tym polega jej istota. 

Twoi bohaterowie są więc bytami autonomicznymi? Jak to osiągasz jako autor 
tych powieści?

Wróćmy do antropologii: dla mnie antropolog przypomina pod pewnymi 
względami szamana. Kim jest szaman? To człowiek, który porzuca swe ciało, 
wychodzi z zewnętrznej powłoki i udaje się w wędrówkę po innych wymiarach 
rzeczywistości — w najszerszym znaczeniu tego słowa. Widzi inne światy, wraca 
i opowiada swoim. Antropologia, jak sądzę, bardzo to przypomina. Poza tym 
wszystko to jest według mnie podobne do śnienia na jawie. A najciekawsze, że 
żeby sobie coś plastycznie wyobrazić, najlepiej nic specjalnego nie robić — im 
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bardziej będziesz się intelektualnie wysilać, tym twoje ja będzie coraz wyraźniej 
widoczne; natomiast im mniej będzie ciebie, tym wyraźniej zabrzmi głos two
ich bohaterów, tym więcej nabiorą życia. Jest w tym także coś buddyjskiego, 
bo w buddyzmie człowiek stara się wytworzyć w sobie pustkę; im bardziej jest 
pusty, tym bliżej mu do nieskończoności, i chodzi o to, by tej pustki niczym nie 
napełnić; antropologia zaś chce pustkę wypełnić Innym, im bardziej jesteś pusty, 
tym lepiej go usłyszysz. Oczywiście ten dyskurs ma słaby punkt: autor zawsze 
istnieje i ręka, która pisze, to twoja własna ręka. Poza tym powieść to forma, nad 
którą autor ma największą kontrolę. Czytelnik nie istnieje dla mnie jako partner 
dialogu, choć oczywiście stosuję rozmaite techniki literackie, żeby był zadowolo
ny. Powieść to przekaz jednokierunkowy — ale nikt przecież nie powiedział, że 
w narracji chodzi o demokrację.

Masz za sobą doświadczenie badań terenowych. Na czym polega różnica miedzy 
poznaniem Innego, którego sam wymyśliłeś, a poznaniem Innego, który jest Pigme�
jem M’Buti?

Te dwa sposoby poznania są sobie zaskakująco bliskie: w badaniach etnogra
ficznych starasz się zawiesić własne ja, żeby Inny mógł przemówić, bo inaczej 
usłyszysz jedynie własne projekcje na jego temat. A w literaturze prowadzisz 
etnograficzne badania terenowe wśród istot, które nie istnieją, i starasz się, by 
przemówiły, opowiedziały własną historię. Dzięki temu, że studiowałem meto
dy badań etnograficznych jako antropolog, mogę je teraz stosować na gruncie 
literackim.

Wracamy jednak zawsze do punktu wyjścia: literacki Inny jest zawsze pochodną 
doświadczeń życiowych autora…

Metody szamańskie także mają swój słaby punkt: pewna antropolożka pi
sała doktorat o amazońskich Indianach. Okazało się, że podczas szamańskich 
wędrówek Indianie ci spotykali różnych bogów, a wśród nich bóstwo o imieniu 
Nike. Doszukiwano się już pokrewieństwa między tym bogiem a mitologią Sta
rego Świata, kiedy okazało się, że Indianie niewłaściwie wymawiają jego imię: 
chodziło o „najki” — bo bardzo chcieli mieć buty tej marki. Czyli niezależnie 
od tego, jak daleko by podróżował szaman w zaświatach, zawsze natrafia tam 
na potrzeby swojej grupy, na jej pragnienia i aspiracje. Na tym polega ułom
ność szamańskiej wędrówki. Sądzę jednak, że taką sytuację trzeba po prostu za
akceptować, a nie z nią walczyć. Zawsze będziesz sobą, zawsze będziesz wyrażać 
własną grupę i jej ograniczenia. Dla Indian ta szamańska wędrówka do boga 
Nike była wielką wyprawą. 

Czy miałeś jakieś literackie wzorce? Jakieś literackie pokrewieństwa albo powi�
nowactwa?

Conrad interesuje mnie przede wszystkim ze względu na tematy, które wy
biera; ale nie potrafiłbym chyba wskazać żadnych bezpośrednich wzorców ani 
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też literackich krewniaków tego, co piszę. Chociaż oczywiście przypisuje mi się 
rozmaite związki, bo wszyscy mamy potrzebę taksonomii. Nie protestuję, bo 
w końcu wiedza to przecież właśnie system taksonomiczny. We wczesnej młodo
ści wielkie wrażenie zrobiło na mnie trzech autorów. Pierwszy z nich to Henry 
Miller — bo pokazywał, jak dosłownie ze wszystkiego można zrobić literaturę. 
Kolejny to Claude Lévi–Strauss, antropolog, ale niektóre jego książki to niemal 
powieści. Czym jest Smutek tropików? To wspaniała książka i nie można jej na
zwać wyłącznie antropologią — ma zbyt wiele walorów literackich. Trzeci zaś 
to straszny facet, protofaszysta, Ernst Jünger. Na tym polega urok literatury. 
Wojna tworzy ziemię niczyją, pokój — ziemię wszystkich i każdego, czyli teren 
literatury. Gdyby tych trzech osobników zamknąć razem w jednym pomieszcze
niu, pozabijaliby się. Tymczasem ich książki spokojnie funkcjonują obok siebie 
i zachwycają. A wracając do Lévi–Straussa, myślę, że intelektualnie mógłbym 
się uznać za strukturalistę. 

Naprawdę sądzisz, że strukturalizm pomaga w zrozumieniu Innego?

Tak. Problem w tym, że postmodernizm pożarł strukturalizm. Wiele z tego, 
co mówi postmodernizm, było już u Lévi–Straussa; ale bez tych wszystkich nie
dorzeczności. Weź choćby takie nadużywanie języka: rzecz nie istnieje dopóty, 
dopóki nie zostanie wynalezione słowo na jej nazwanie. Z perspektywy reto
rycznej — bardzo ładnie brzmi. Ale w ten sposób zabija się i poezję, i naukę. 
Mój kot przez 19 lat nie znał słowa tlen, a z oddychaniem radził sobie świet
nie. (…) Strukturalizm jest bezcielesny, to prawda. Ale właśnie bezcielesność 
jest dla mnie najbardziej interesująca. Bo prawda mieści się właśnie w tym, co 
bezcielesne. Uczucia zaciemniają obraz. Miłość to przecież strategia systemu 
pokrewieństwa. 

Czy to nie jest okropny redukcjonizm?

Dlaczego? A o co jeszcze chodzi w małżeństwie? (…) Ale żeby nie było nie
porozumień: ja się zajmuję literaturą i dobrze wiem, czym się różni powieść od 
studium etnograficznego. Zawsze przygotowuję szczegółowy scenariusz, który 
dość wyraźnie przypomina strukturalistyczną analizę tekstu. Właśnie po to, by 
powieść wywoływała silne emocje, potrzebna jest bardzo dobrze przemyślana 
i racjonalna struktura. 

Jednak bohaterowie twoich powieści czują i mają ciało. Skąd więc się ono  
bierze?

Przecież nie zaprzeczam istnieniu ciała i uczuć. Nie uważam jednak, że jakoś 
specjalnie pomagają w zrozumieniu rzeczywistości. Rozumienie oznacza odkry
cie struktury, na której się one opierają. Jest takie zdanie, chyba Lévi–Straussa: 
„rzeczywistość, którą postrzegamy, jest zawsze fałszywa, a prawdziwa rzeczywi
stość zawsze pozostaje w ukryciu”. Antropolog pod rzeczywistością społeczną, 
którą postrzega, odkrywa czasami tę ukrytą prawdę.
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Czy pisząc teksty antropologiczne, stosujesz podobne strategie jak w literaturze?

W tej chwili piszę antropologię, używając technik literackich. Jeżeli chce 
się wyjaśnić zwykłemu czytelnikowi, na czym polegają jej założenia i wartości, 
dotrzeć do szerszego odbiorcy i opowiedzieć coś w sposób bardziej zrozumia
ły, techniki literackie bardzo się przydają. Oczywiście szczegółowe i obszerne 
studia etnograficzne, przeznaczone dla publiczności akademickiej, pisze się 
inaczej. Ale nie widzę powodu, dla którego nie można by popularyzować an
tropologicznego myślenia i upowszechniać — przynajmniej częściowo — tego, 
czym się antropologia zajmuje, nie pozbawiając jej przy tym wartości. Tyle że 
popularyzacja jest trudna; łatwiej jest pisać teksty dla profesjonalistów.

Kiedy po badaniach terenowych miałbyś napisać tekst o ludziach, których po�
znałeś i z którymi byłeś blisko — czy ich także potrafiłbyś pozbawić ciała i rozmie�
ścić jako elementy struktury?

Dystans jest potrzebny, żeby lepiej widzieć. Empatia i uczucia wyłącznie za
ciemniają obraz i zanieczyszczają go. Dam ci przykład. W grupie M’Buti, z któ
rą przebywałem, był pewien człowiek, który budził moją instynktowną sympa
tię. Nie zdając sobie sprawy, wierzyłem mu w związku z tym i brałem za dobrą 
monetę wszystko, co mówił. W ten sposób moja wiedza ulegała skażeniu. Na 
szczęście prowadziłem notatki na fiszkach. To, co mówił, wydawało mi się jasne 
i przekonujące, ale kiedy porównywałem jego fiszki z tym, co mówili inni, coś 
mi nie pasowało. Nie robił tego ze złej woli. Po prostu niewłaściwie postrzegał 
własną grupę. Matematyka okazała się bezlitosna: większość mówiła co innego. 
O co chodziło? M’Buti mają całkowicie odmienne pojęcia od naszych i zupełnie 
inną koncepcję rzeczywistości: to społeczność koczownicza, pozbawiona niemal 
zupełnie dóbr materialnych — ich koncepcja bogactwa i ubóstwa opiera się na 
pojęciu prestiżu i kapitale społecznym. Człowiek, do którego czułem sympatię, 
uważał się za biednego; z jego opowieści wyłaniał się obraz plemiennego bie
daka, który bardzo do mnie trafiał. Ale nic z tego — prawda była inna. Wcale 
nie był biedny w rozumieniu swojej społeczności: cieszył się szacunkiem, miał 
powodzenie w łowach — tyle że on chciał czegoś więcej, na co egalitarne społe
czeństwo Pigmejów mu nie pozwalało. M’Buti nie tolerują indywidualnej władzy 
politycznej. W ten sposób tkwił sfrustrowany w pętach systemu: był bogaty, bo 
miał wysoki prestiż; nigdy jednak nie mógł się wybić nad innych, czego pragnął, 
więc czuł się biedny. To wszystko nie przychodziło mi jednak do głowy, dopóki 
nie porównałem fiszek i przyjmowałem jego wizję rzeczywistości. 

Emocje przeszkadzają. Dam ci inny przykład. W latach 50. przebywał wśród 
M’Buti pewien słynny antropolog. Był homoseksualistą. Anglik, wychowany 
w wiktoriańskiej rodzinie, nagle ląduje w społeczności, która nawet nie posia
da słowa na określenie homoseksualizmu. I widzi, że każdy robi to, na co ma 
ochotę, i nie ma żadnej cenzury. Ten człowiek zakochał się w pewnym Pigmeju. 
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Jakie wnioski wyciągnął z tych namiętności, uczuć, z fizycznych doświadczeń? 
Otóż błędnie zinterpretował całą społeczność. Tak mu było dobrze, tak się za
angażował, że opisał społeczeństwo M’Buti jako raj, ludzi żyjących w zgodzie 
z naturą, jakichś dzikich faunów, wielkodusznych, radosnych… A przecież to 
społeczeństwo — jak każde inne — ma swoje konflikty i rywalizacje; tyle że 
on ich nie widział, bo za bardzo się zaangażował. Oczywiście, że zawsze jest ta 
ułomność szamańskiej wędrówki: wyruszamy obciążeni grzechem pierworod
nym własnego pochodzenia i punktu widzenia; ale obowiązkiem antropologa 
jest zmniejszyć do minimum jego wpływ. Niezwykle ciekawe jest spojrzenie na 
świat oczyma Pigmejów, ale nie jednego Pigmeja. 

A czy nie można pozwolić się „skazić” Innemu i jego emocjom?

Można. Ale to już nie będzie antropologia, tylko banał. Świat, w którym ży
jemy. 

Czy możliwe jest stworzenie żywego, pulsującego życiem świata powieści w ode�
rwaniu od doświadczeń autora?

W pewnym sensie tak. Mówiłem już, że tworzenie opowieści to coś w rodzaju 
snu na jawie. Kiedy śnisz — to, co się dzieje, jest twoim doświadczeniem, jest 
prawdą. Kiedy skończyłem 40 lat, miałem niezwykle sugestywny sen: znajdowa
łem się w sali pełnej ludzi i nagle zdałem sobie sprawę, że wszyscy oni są moimi 
potomkami i moimi przodkami. Był dziadek mojego dziadka i wnuk mojego 
wnuka; tych najbliżej ze mną spokrewnionych znałem, reszty nie. To uczucie 
bycia razem z tymi wszystkimi ludźmi było niepowtarzalne. Nigdy w życiu się tak 
nie czułem i nie będę miał możliwości poczuć. A we śnie mogłem tego doświad
czyć. Dlatego można stworzyć bohatera, który przeżywa takie rzeczy, jakich ja 
nigdy nie mógłbym przeżyć — na przykład mieszkać pod wodą. Jego rzeczywi
stość musi być jednak tak samo rzeczywista jak moja — choć jest poza mną. To 
jest właśnie podróż szamańska: poza siebie, poza własny świat. 

A inne podobieństwa między antropologią i literaturą?

Antropologia polega na wyjaśnianiu relacji: między jednostkami, między 
grupami, między jednostką a grupą. Literatura wychodzi od konfliktu — jeżeli 
nie ma konfliktu, nie ma powieści. A konflikt to pewien rodzaj relacji. Wiem, że 
istnieje inna koncepcja literatury — i znowu wszystkiemu winni są Francuzi. Bo
haterowie w ich powieściach mają problemy, ale nie ma tam konfliktu — kon
flikt to coś zupełnie innego niż problem. Jeżeli pojedziesz samochodem w góry 
i złapiesz gumę — masz problem. Kiedy jednak podczas zmiany koła zaatakuje 
cię grizli — pojawia się konflikt. Przeciwnik jest tym, co definiuje konflikt. I tak 
jest od czasów Arystotelesa. Zawsze mi się zresztą wydawało, że starożytni Gre
cy nie wymyślili struktury trzech aktów, tylko ją odkryli.
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I nie istnieje nic, co można by jej z powodzeniem przeciwstawić? Awangarda?

Problem z awangardą polega na tym, że dzbanek można stłuc tylko raz. A kie
dy szok już minie, okazuje się, że nie ma żadnej alternatywy. Ale wiesz, jednym 
z pierwszych pytań, jakie zadawałem M’Buti, było: „opowiedzcie mi jakąś wa
szą historię”. I okazywało się, że wcale nie mają struktury narracyjnej z trzech 
aktów. Mają tylko dwa. Bo tak to wygląda w literaturze ustnej. Akt pierwszy: 
idzie sobie Pigmej M’Buti przez dżunglę i spotyka goryla. Mamy konflikt. Akt 
drugi: jak rozwiąże się konflikt? co się stanie? czy Pigmej zabije goryla, czy goryl 
Pigmeja? Wydaje się, że musisz na te pytania odpowiedzieć, bo jeżeli tego nie 
zrobisz, a opowieść trwa i trwa — to z perspektywy literatury zachodniej klęska. 
Ale funkcja społeczna literatury ustnej jest inna niż pisanej. Pigmeje tańczą, 
opowiadacz snuje swą historię, wszyscy się bawią i piją. I wcale nie odpowiadają 
na te pytania. A ja zawsze — jak prawdziwy człowiek Zachodu — dopytywałem 
się i chciałem wiedzieć, co się stało z Pigmejem i gorylem, jaki był koniec tej 
historii. Odpowiadali: „Ale jakie to ma znaczenie? Przecież wszyscy zdążyliśmy 
się już upić?”. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić — i są tylko dwa akty. Dlate
go cały ten folklorystyczny szum, cała literatura etniczna — to dla mnie jedna 
wielka porażka. Nie ma szansy. Jeżeli mamy naprawdę do czynienia z literaturą 
etniczną, nikt jej nie opublikuje, bo nasze podniebienia literackie domagają się 
trzech aktów; albo wydadzą i nikogo to nie zainteresuje; albo też przekształci 
się ją, zmanipuluje i stworzy coś, co może zaciekawi zachodniego czytelnika, ale 
takich narracji w terenie nie ma i nigdy nie było. 

Czy starasz się w literaturze przekazywać wartości? 

Za każdą historią, za każdym dziełem literackim stoi jakaś prawda — oczy
wiście w cudzysłowie. Prawda, którą można streścić w jednym zdaniu. Prawda, 
o której pewnie można by też napisać doktorat… Na przykład za Chłodnym 
dotykiem stoi prawda, którą można wyrazić zdaniem: „twój największy wróg 
jest być może niezwykle do ciebie podobny”. To bardzo niepokojąca prawda. 
Ale jeżeli po prostu wygłosiłbym takie zdanie, ktoś mógłby od razu zariposto
wać: „Przecież równie dobrze może być dokładnie na odwrót”. Jeżeli jednak 
ma się za sobą 300 stron Chłodnego dotyku, to prawda ta została udowodniona; 
udowodniona za pomocą… fikcji. Znów wracamy do strukturalizmu: prawda 
zawsze jest ukryta za światem zewnętrznych pozorów. Uczuć, które autor wy
wołuje w czytelniku. Dlatego uczucia nie są dla mnie elementem kompozycji. 

Czy świadomie podjąłeś decyzję, że zostaniesz pisarzem, czy też zacząłeś pisać 
powieści przez przypadek?

Zawsze mówię, że tak naprawdę studiowałem dwa kierunki: rano antropo
logię, a po południu starałem się jakoś nauczyć pisać. Bo pisania się oficjalnie 
nie uczy. To kolejny wynalazek Francuzów. Literatura jest jak Duch Święty i nie 
można jej nauczyć; przecież to jasne — albo zstąpił na ciebie Duch, albo nie 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Literatura to podróż poza własny świat 37

i koniec. U nas — nie wiem, jak jest w Polsce — możesz oficjalnie zrobić dyplom 
malarza, rzeźbiarza, ba! nawet kompozytora, ale pisania nie uczy nikt. Na uni
wersytecie uczą czytać, rozumieć literaturę. I nie ma rady — ciągle się rozbijasz 
o to, że pisania nie można nauczyć ani zrobić z pisania dyplomu. Przecież to 
oczywiste, że Michała Anioła nikt nie nauczył, jak namalować freski w Kapli
cy Sykstyńskiej; ale nauczyli go malować — techniki, perspektywy i tak dalej. 
A pisaniu się tego odmawia; odmawia się literaturze racjonalności. Natomiast 
w społeczeństwach pozaeuropejskich jest zupełnie inaczej. Byłem w zeszłym 
roku w Korei, tam w 17 uniwersytetach wykłada się techniki literackie — od 
scenariusza filmowego do opowiadania. I dzięki temu Korea jest prawdziwym 
potentatem: jeżeli o piątej po południu w całym Pekinie na ulicy nie ma żywej 
duszy, to znaczy, że leci w telewizji koreański serial. 

Jak w związku z tym uczyłeś się pisać? 

Na własną rękę i na własny koszt. Szukałem dobrych nauczycieli, czytałem 
Arystotelesa… i jakoś mi się udało; chyba całkiem nieźle, skoro jestem podobno 
najczęściej tłumaczonym pisarzem katalońskim. Myślę, że problem z edukacją 
pisarską ma korzenie w rewolucji francuskiej: robiąc rewolucję, zabrali społe
czeństwu Boga, bo Kościół był reakcyjny. Musieli więc czymś tę pustkę wypełnić. 
I co tam umieścili? Kulturę. Ubóstwili kulturę. W ten sposób pisarz staje się 
kapłanem, pośrednikiem między ludem a Literaturą. Nadal w tym tkwią i nie 
widzą, nie chcą widzieć, że to katastrofa; że to wyniesienie autora na piedestał 
jest absurdem. Szekspira nikt nie pytał, co sądzi o wojnie w Zatoce Perskiej — 
czy jakiejkolwiek innej; bo nikogo nie obchodziło, co Szekspir ma na ten temat 
do powiedzenia; obchodziło, jaki robi teatr. A teraz — zaglądasz do gazety i co 
widzisz? Artykuł o gospodarce napisany przez ekonomistę, o polityce — przez 
politologa… a pisarze? Ci wypowiadają się na każdy temat. Jak pisarz, który 
nie jest antropologiem, może mówić o gospodarce Pigmejów M’Buti z Konga? 
Jedyne, na co go stać, to banały, stereotypy i garść bzdur. Sakralizacja pisarza 
do niczego nie prowadzi. 

A szaman, do którego porównywałeś i antropologa, i pisarza? Czy to nie jest 
rodzaj sakralizacji ich obu?

Dzięki antropologii zdałem sobie sprawę z pewnej bardzo ważnej kwestii 
związanej z literaturą. Człowiek wymyślił tylko dwie metody kontaktowania się 
z innymi wymiarami rzeczywistości: szamanizm i mediumiczność. W pierwszej 
z nich opuszczasz własne ciało, żeby widzieć, podczas gdy w drugiej inny wymiar 
wstępuje w ciebie, żeby za twoim pośrednictwem przemówić. Francuska kon
cepcja literatury jest mediumiczna: ustami pisarza przemawia Kultura, która 
w niego wstąpiła; a przynajmniej on w to wierzy (bo cały problem z mediumicz
nością polega na tym, że to nieprawda). W literaturze, w sztuce zawsze wystę
puje albo jedna z tych technik, albo obie naraz. Teatr jest na przykład general
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nie mediumiczny — przez aktora na scenie mówi odgrywana postać. Natomiast 
powieść potrafi moim zdaniem łączyć obie metody. O szamańskim aspekcie już 
mówiłem na początku, natomiast kiedy piszę w pierwszej osobie, to nie ja piszę 
— to on mi dyktuje, mój bohater, a ja bardziej spisuję, niż piszę.

A tekst antropologiczny? Czy też łączy szamanizm z mediumicznością?

Tekst antropologiczny to oko kosmiczne.
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Magdalena Zatorska

Uwarunkowania lektury .  
Michel Leiris

Wyjątkowo trudno pisać o postaci, o której powiedziano wiele, zwłaszcza że 
obszerna publikacja poświęcona Michelowi Leirisowi — mam tu na myśli jeden 
z numerów „Kontekstów” — pojawiła się stosunkowo niedawno. I wcale nie wy
daje się to łatwiejsze, gdy staram się odczytać teksty Leirisa na nowo, próbując 
ująć w nawias całą paletę złożonych interpretacji jego pisarstwa. Ryszard Nycz 
podkreśla, że taka wolna od założeń lektura, nawet jeżeli pieczołowicie podąża 
za regułami metodologicznego epoche, pozostanie naiwna. Jak zauważa Nycz, 
przedmiot artystyczny staje przed nami „opakowany, owinięty we wcześniejsze 
odczytania” (Nycz 2006, s. 12), a próba rozstrzygnięcia, czy interpretując go, 
odkrywamy jego wewnętrzne własności, czy też nakładamy uprzednio wykształ
cone kategorie, jest z góry skazana na niepowodzenie.

Moje próby odczytania tekstów Leirisa przez pryzmat antropologii — trak
tujące Wiek męski jako antropologię samego siebie, Lustro tauromachii zaś jako 
antropologię corridy — stanowią tego dobry przykład. Nie potrafię wyzbyć się 
przekonania, że antropologia tkwi w nich, choćbym ją miała pracowicie z nich 
wydłubywać, kawałek po kawałku. Założenie o antropologicznym charakterze 
prozy Leirisa jednak może być w istocie wyrazem pragnienia, żeby tę autore
fleksję zaprawioną dokumentem potraktować jako inspirację dla własnej an
tropologii, punkt odniesienia dla pracy, którą podejmuję na gruncie innym niż 
literatura.

Teksty Michela Leirisa1 postrzegałam początkowo — przez pryzmat podej
mowanych przez niego tematów — jako niemal stereotypowo „męskie”, zdra

1 W prezentowanej pracy opieram się na dwóch pozycjach wydanych po polsku: Wiek męski 
(1972) i Lustro tauromachii (1999) oraz tekstach zamieszczonych w numerze 3–4 z 2007 r. czaso
pisma „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”.
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dzające przesadną fascynację archetypami i freudyzmem. Obsesyjnie eksplo
atowana erotyczna metaforyka, nieustannie podejmowany temat śmierci i lęku 
przed nią2 oraz dziwny, niepokojący stosunek do kobiet wywoływały przede 
wszystkim dystans; krótko mówiąc: budziły czystą, trzeźwą irytację. W Wieku 
męskim kobiety przedstawione zostały jako istoty budzące zarazem lęk i przera
żenie, jak też fascynację (Leiris 1972, s. 133). Noszą one znamiona postaci nie
ludzkich; czasem nawet bliskie są — niejednoznacznej — martwocie posągów: 
„Po całych miesiącach wstrzemięźliwości i uczuciowej pustki — niby dziecko 
odstawione od piersi — zakochałem się w Gondarze w Abisynce, która i fizycz
nie, i moralnie odpowiadała dwoistemu ideałowi Lukrecji i Judyty. Twarz miała 
bardzo piękną, ale piersi zniszczone; zawinięta w togę o nader podejrzanej bieli, 
pachniała skwaśniałym mlekiem i posiadała młodą murzyńską niewolnicę; wy
dawała się woskowym posągiem” (Leiris 1972, s. 168).

Psychoanaliza stanowi inspirację dla Wieku męskiego, autobiografii Leirisa, 
to dzięki niej podejmuje on próbę opowiedzenia o sobie w oczekiwaniu, że, jak 
twierdzi: „ta literatura (…) [go] przekształci” (Leiris 1972, s. 12). Mocny ak
cent, który kładzie na „zaangażowanie w literaturę”, można odczytać jako wynik 
dążenia do zbudowania tekstu, który będzie „czynem” — a więc czymś więcej 
niż tylko impulsem do przemiany. Tak rozumiany proces pisania przypomina 
pracę dystansu, jaką podejmuje antropolog, nieustannie podważający posiada
ną wiedzę po to, by utożsamić się z nią na nowych warunkach. Geertzowską 
konstatację „Co robi antropolog? Antropolog pisze” można więc interpretować 
jako wyraz przeświadczenia, że próby antropologicznego uporania się z proble
mem poznania obejmują nie tylko warstwę percepcji, najsilniej związaną z tym, 
co nazywamy życiem — a więc zaangażowaniem, interakcją, działaniem — ale 
znajdują swoją kontynuację w tekście. Nie tylko porządkuje on i systematyzuje 
doświadczenie, ale stanowi również jego część. Jak zauważa Ryszard Nycz, „nie 
potrafimy skutecznie oddzielić treści doświadczenia od warunków jej przejawia
nia się w tym doświadczeniu. To, co myśl odkrywa, od razu się nią staje; co da się 
w języku wypowiedzieć, język współkontynuuje” (Nycz 2006, s. 23).

Autobiograficzna praktyka Michela Leirisa polega na „grze fiszek” — poje
dynczych notatek dotyczących faktów, przeżyć, wspomnień, snów, spostrzeżeń. 
Są one zestawiane ze sobą, dopasowywane według dobieranych przez autora 
najróżniejszych kluczy. Z tak usystematyzowanych zapisków powstaje narracja, 
która sprzeciwia się tradycyjnym regułom redakcji tekstu. Rezultatem jest, jak 
stwierdza James Clifford, obiektywny subiektywizm — „realizm oparty na fak
tach (nie ma tu nic zmyślonego, tylko fakty ze sobą powiązane i zapisane) por
tretujący proces badawczy, który pamięta, odkrywa, łączy i porządkuje” (Clif
ford 2007, s. 52).

Efekt swojej autobiograficznej pracy Leiris nazywa nadrealistycznym kola
żem lub — chętniej — fotomontażem. Pisze: „nie posłużyłem się ani jednym 

2 Warto tu wspomnieć przede wszystkim Lustro tauromachii (1999).
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składnikiem, który nie byłby bezwzględnie prawdomówny albo nie miał wartości 
dokumentu” (Leiris 1972, s. 13). W przedmowie do Wieku męskiego niejedno
krotnie deklaruje odrzucenie wszystkiego, co zmyślone, postulatem jest: „jako 
materiał przyjmować tylko fakty prawdziwe (nie zaś prawdopodobne, jak w kla
sycznej powieści), tylko te fakty i wszystkie te fakty” (Leiris 1972, s. 12). Celem 
jest, jak zauważa James Clifford, zachowanie otwartości tekstu na obiektywny 
przypadek — stąd Leiris zapisuje dosłownie wszystko, co zwróci jego uwagę 
(Clifford 2000, s. 186)3. „Mam ogromną, nieustannie powiększającą się tekę, 
gdzie notuję fakty, wspomnienia, czasami nawet aforyzmy, pomysły, idee, rze
czy, które, jak mi się wydaje, z pewnym zażenowaniem, są dla mnie ważne i po
winny zostać wykorzystane w jakiś sposób, ale nie wiem jeszcze, jak zostaną 
użyte i co z tego wyniknie” (Leiris, za: Clifford 2007, s. 52)4.

Wartość dokumentu, którą Leiris nadaje swojemu pisarstwu, przejawia się 
w dążeniu do tego, by każdemu ze zdań tekstu „zapewnić szczególną gęstość, 
wzruszającą pełnię, słowem, jakość, właściwą temu, co mianujemy «autentycz
nym». Być prawdziwym (…): oto do czego zmierzałem” (Leiris 1972, s. 13–14). 
W deklaracjach „szczerości” poszukiwałabym prób oddania „autentyczności” 
rzeczy — obiektu percepcji, jednak nie przez jej reprezentację, a za pośred
nictwem osobistego zaangażowania, skupienia na subiektywnej wartości zda
rzeń5. Doświadczenie jako kryterium „prawdziwości” przeciwstawia się, jak uj
muje to Michał Paweł Markowski, zarówno wiedzy apriorycznej, teoretycznej, 
jak i „idiosynkratycznemu szaleństwu”: „Kategoria doświadczenia pozwala (…) 
ominąć skrajne bieguny uniwersalnych teorii i jednostkowego bełkotu i w tym 
sensie jest podstawową kategorią antropologiczną, która opisuje człowieka za
nurzonego w życiu i starającego się o tym życiu powiedzieć coś innym po to, by 
inni mogli go zrozumieć” (Markowski 2006, s. 150).

Podstawowa dla etnograficznego doświadczenia opozycja Ja — Inny znaj
duje swoje miejsce również w autobiografii, którą można próbować definiować 
jako pracę nad kształtem własnej tożsamości, stwarzanie siebie przez odkrywa
nie w sobie Inności6. W efekcie, obok licznych deklaracji szczerości, w Wieku 
męskim powstaje zdecydowaną ręką skreślona postać; jak pisze Clifford: ka
mienna, krzykliwa, sztuczna (Clifford 2000, s. 187). Ciągła świadomość później
szej publikacji odciska się na tekście, stanowi impuls do interpretowania pisar
stwa Leirisa jako aktu teatralnego, „spektaklu dla niewidzialnych czytelników” 

3 Podejście to wskazuje na związki Leirisa z nurtem surrealizmu.
4 „Zaangażowanie, którego wolno żądać od pisarza, ponieważ wypływa z samej natury jego sztu
ki: nie nadużywać mowy i sprawiać, aby słowo (jakkolwiek by się przelało na papier) było zawsze 
prawdą” (Leiris 1972, s. 19).
5 Wątek ten rozwijają również antropolodzy, poszukując uprawomocnienia antropologicznej pra
cy w swego rodzaju „wierze” antropologa (Bochner 2002, s. 257–264).
6 W odniesieniu do pisarstwa Michela Leirisa pisze o tym Philippe Lejeune (2007), a także James 
Clifford (2000, s. 189).
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(Lejeune 2007, s. 89)7. Proces budowania własnej osoby w tekście nie jest więc 
tylko ustanawianiem tożsamości, ale również kreacją, która coraz mniej ma 
wspólnego z introspekcją; przedstawiona postać oddziela się od autora, stanowi 
„spojrzenie skierowane na niego, które go przemienia w jego własnych oczach 
w coś osobnego (…) i daje mu przez chwilę odczuć słodycz bycia przedmiotem/
obiektem, bez luk i niedociągnięć” (Lejeune 2007, s. 89).

Jednak to właśnie niespójności stanowią dla Leirisa przesmyk pozwalający 
mu przedostać się ku „autentyczności”. Bycie „prawdziwym” pociąga za sobą 
oszczędność języka. Obawiając się przeestetyzowania, które zrównałoby jego 
tekst z tym, co ładne, gładkie, ale i błahe, pragnie zawrzeć w nim element, który 
— czerpiąc z metaforyki corridy — nazywa odpowiednikiem rogu byka8. Stąd 
deklaracje „zaangażowania” w powstający tekst można rozumieć również jako 
wyraz osobistego, metafizycznego niemal stosunku do piękna, które Leiris od
najduje w szczegółach — niebezpiecznych nieciągłościach, pęknięciach9. „Ciosy 
szpady, które zawsze przeszywają «na wylot» i zawsze do bólu «szczere», spra
wiają, że — jak pisze w Lustrze tauromachii — «czujemy, że przylegamy do świa
ta i do samych siebie»” (Szerszeń 2007, s. 20, przyp. 59). Przypomina to mocne, 
przeszywające widza, Barthesowskie punctum w fotografii, którego rolę odgry
wa zawsze drobny i niepozorny, ale zawsze też realny detal (Szerszeń 2007, s. 20, 
przyp. 59).

7 „Jako terytorium wydarte śmierci (…) autobiografia jest aktem teatralnym, więc dwuznacznym. 
Dziedzina, którą bada autobiografia, jest metaforą tamtego świata: naśladuje go, nie umożliwia
jąc przekroczenia tej granicy. (…) Widzimy, że w pisaniu autobiograficznym przeplatają się dwie 
sytuacje: wdzieranie się na terytorium śmierci (uzurpowanie śmierci) poprzez poszukiwania, któ
re odsuwają granicę nicości, oraz prezentowanie tych poszukiwań w formie spektaklu dla niewi
dzialnych czytelników” (Lejeune 2007, s. 89).
8 „Dręczył go [autora] problem, który mu wzbraniał pisać i budził nieczyste sumienie: mianowicie 
pytanie, czy to wszystko, co rozgrywa się w dziedzinie pisania, nie traci wszelkiej wartości, jeżeli 
pozostaje «estetyczne», błahe, pozbawione jakiejkolwiek sankcji; jeżeli w tym, że pisze się dzieło, 
nie ma niczego, co byłoby odpowiednikiem (i tutaj pojawia się jeden z najdroższych autorowi ob
razów) tego, czym jest dla torera ostry róg byka, ten róg, który jedynie — dzięki cielesnej groźbie, 
jaką skrywa — nadaje ludzką rzeczywistość sztuce torera, sprawia, że jest ona czymś innym niż 
próżne wdzięki baletnicy?
  Odsłonić i obnażyć pewne natręctwa uczuciowe i seksualne, wyspowiadać się publicznie ze skaz, 
podłości czy ułomności, których się najbardziej wstydzi — oto środek, jakim posłużył się autor, 
aby wprowadzić w dzieło literackie choćby cień byczego rogu (środek grubiański, zapewne, ale 
przekazany innym w nadziei, że zostanie kiedyś udoskonalony)” (Leiris 1972, s. 8).
9 „Jak wszystkie rzeczy wzruszające przez to, że będąc mitycznym przekładem naszej wewnętrz
nej struktury, oświecają nas co do nas samych, a zarazem w jednym akordzie rozwiązują nasze 
sprzeczności, piękno powinno teoretycznie przybrać postać nie tyle wstrząsu, ile dwuznacznej 
walki, splecenia czy lepiej przylegania, sprzężenia linii prostej z krzywą, skojarzenia reguły z wy
jątkiem od niej. Ale zobaczymy, że sama ta figura przylegania jest nieosiągalną w praktyce ide
alną granicą i że wszelka emocja estetyczna — czy ocena piękna — zaszczepia się w końcu na tej 
luce, reprezentującej element złowrogi w jego najsilniejszej formie: nieuchronne niedokończenie, 
przepaść, którą na próżno próbujemy zasypać, wyłom otwarty na naszą zgubę” (Leiris 1999, s. 29).
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„Wygnać śmierć albo ukryć ją za nie wiedzieć jaką architekturą o ponadcza
sowej doskonałości: takim starczym zajęciom oddaje się większość filozofów 
i macherów od religii. Wcielić śmierć w życie, sprawić, by stała się w jakiś sposób 
rozkoszna (jak gest torera, który łagodnie wciąga byka w fałdy kapy czy mule
ty): na tym powinna polegać działalność budowniczych luster — mam na myśli 
tych wszystkich, których najpilniejszym celem jest komponowanie owych faktów 
wydających się miejscami, gdzie czujemy, że przylegamy do świata i do samych 
siebie, ponieważ dają nam one poczucie pełni, kryjącej w sobie własną mękę 
i własne pośmiewisko.

Mają szansę to osiągnąć tylko wtedy, gdy do aliażu, z którego robią podlew 
swego lustra (widowisko, inscenizacja erotyczna, wiersz, dzieło sztuki), doda
dzą składnik sprawiający, że przez piękno najbardziej wyniosłe czy najbardziej 
tkliwe przebijać będzie coś szalonego, nieodwołalnie żałosnego, nieredukowal
nie z b o c z o n e g o. Krztynę jadu, bez którego żaden alkohol się nie obejdzie, 
ponieważ upojenie — jakkolwiek byłoby euforyczne — nie jest niczym innym 
jak bardziej lub mniej zbliżonym obrazem naszej przyszłej zgody ze światem 
śmierci” (Leiris 1999, s. 51–52).

Leirisowskie wystawianie się na nakłucia10 można odczytać jako odważne 
dążenie do „autentyczności” przez przekraczanie granic tego, co pewne i bez
pieczne, poszukiwanie nieciągłości, które podważą tożsamościową spójność. 
Niosą one ze sobą niebezpieczeństwo: bólu, cierpienia, upokorzenia. Wyrywają 
z bezpiecznej niszy, jaką jest udomowiona codzienność. 

„Jeśli to prawda, że nieskończoność stale podmywa i podkopuje konstruk
cje, w których skłonni jesteśmy lokować największe nadzieje, to może zamiast 
o nieskończenie wielkim (bijącym jak fala, nieokiełznanym jak rzeka, niczym 
ów wielki teologów), powinniśmy mówić o nieskończenie małym: o kropli wody, 
której zawsze nie dostaje (czy to z powodu naszego lęku, zawahania się w ostat
niej chwili, czy też naszej trzeźwości, która ocenia sytuację i wprowadza margi
nes na wycofanie się), by przelała się czara; o ziarnku, którego zawsze braknie 
naszym kupkom piasku; o ostatniej liczbie, którą zawsze można dodać do serii; 
o upartym odstępie, tworzącym przepaść nie do przebycia między tymi dwoma 
pojęciami: «z tej» i «z tamtej strony», «w» i «poza»” (Leiris 1999, s. 40).

Leirisowski szczegół nie pozwala na uznanie powstającego tekstu za skończo
ny. Tekst, zamknięty na papierze, nie traci nic z nieuchwytności przeżycia. Leiris 
wnika w nieciągłości, pozwala się im prowadzić, hipnotyzować — przypomina 
trochę malarza zafascynowanego detalem. Pisząc — ponawia te same wątki; na
kłada kolejne warstwy interpretacji, by nadać szczegółom faktury i barwy. Jeżeli 
chciałby wiernie przedstawić rzeczywistość, wystarczyłoby kilka pociągnięć, tu 
jednak celem nie jest reprezentacja. Tekst nie powstaje jako zwieńczenie pracy, 

10 „Leiris sam poszukuje «nacięć», wystawia się na nie. Tak rozumiany realizm ma (…) posmak 
fetyszu, bowiem podobnie jak fetysz (i jak ostra brzytwa) «dotyka nas dogłębnie», wchodząc 
w samą materię życia” (Szerszeń 2007, s. 20, przyp. 59). 
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ma zaś zasadnicze znaczenie jako proces. Nakładać farby można w nieskończo
ność. Autobiografia nigdy się nie kończy. 

Jak zauważa Michał Paweł Markowski, „procesualność i perspektywicznosć 
doświadczenia sprawiają, że negocjacjom podmiotu ze światem końca nie widać, 
co znaczy, że kiedy uważamy, że nasze poglądy i przekonania osiągają zamknię
tą i wypolerowaną postać, najzwyczajniej w świecie rezygnujemy z doświadczenia 
na rzecz teorii, od której domagamy się ocalenia od strumienia rzeczywistości” 
(Markowski 2006, s. 144). W Wieku męskim Leiris wciąż ponawia próby zdystan
sowania się od emocji i wspomnień. Poddaje je chłodnemu oglądowi, analizuje 
z uwagą.

Jan Błoński, zastanawiając się nad stylem, jakim posługuje się Leiris w Wie�
ku męskim, umieszcza tę książkę w przestrzeni ścierania się dwóch porządków, 
naukowego i literackiego: „słowa więzną jakby w gardle, rodzą się zdania nie
zgrabne, sękowate, gdzie znać nieustanną odmowę retoryki, wszystkiego, co 
brzmi okrągło i ładnie (…). Ta nieudolna niby–mowa zastyga stale w aforyzm, 
paradoks, poetycką formułę. Leiris komponuje swą książkę z urazów, snów 
i interpretacji, jak inni ze wspomnień, doświadczeń i filozofowania. To kompo
nowanie jest znakiem zwycięstwa literatury nad dokumentem: dokument jest 
maską literatury, jak badacz własnego wnętrza — maską poety” (Błoński 1972, 
s. 183).

Nie ulega wątpliwości, że oba obszary, w jakich się porusza Leiris — literatu
ra i etnografia — musiały wpływać na siebie, nawzajem inspirować do wypraco
wywania nowych perspektyw. Ważnym wątkiem jest tu związek Leirisa z surre
alizmem, który z aprobatą odnosił się do pomysłów przekraczających oczywisty 
porządek, odnajdujących obcość w tym, co dobrze znane i jak najbardziej zwy
kłe, codzienne. Ambicją instytucji takich jak Collège de Sociologie, którego za
łożycielem był między innymi właśnie Leiris, było działanie alternatywne wobec 
ukonstytuowanych, akademickich nauk społecznych, wprowadzenie do refleksji 
nad teraźniejszością tematów, które dotychczas zarezerwowane były dla badań 
nad społecznościami „egzotycznymi”11.

Sam Leiris niechętnie łączy swoją literacką twórczość z etnografią. O tej 
ostatniej wypowiada się bez wielkiego entuzjazmu; w Wieku męskim traktuje 
ją jako znośny, zadowalający „zawód”12. Mówi o sobie: „Głównym polem mo
jej działalności jest literatura, określenie mocno dziś ośmieszone. Używam go 
jednak bez wahania, ponieważ oznacza fakt: jest się literatem, tak jak botani
kiem, filozofem, astronomem, fizykiem, lekarzem. Daremnie wymyślać nowe 

11 Leiris jednak dość szybko wycofał się z działalności w Collège de Sociologie. James Clifford 
uznaje, że przyczyną był brak przekonania do dokumentalnego, a więc naukowego charakteru 
podejmowanych tam działań (Clifford 2007, s. 51).
12 „Chociaż muszę pracować (w dziedzinie niezbyt przykrej, ponieważ zawód etnografa odpowia
da właściwie moim gustom), żyję w niejakim komforcie” (Leiris 1972, s. 23).
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określenia, nowe preteksty, które by usprawiedliwiały zamiłowanie do pisania: 
literatem jest każdy, kto lubi myśleć z piórem w ręku” (Leiris 1972, s. 22).

Literatura, jako dziedzina sztuki, dociera do tego, co związane z „życiem” — 
„autentyczne”: „Wydało mi się skandaliczne, że mimo ponurego głosu dzwonu, 
który jęczał jakby i wzywał pomocy — mała prostytutka powiedziała nam, że 
zamknięto ją w burdelu przed czternastoma miesiącami — jakiś osobnik mógł 
się zabawiać w mineraloga, włócząc się z młotkiem w ręku po plaży. Utożsa
miałem się z nim w pewnej mierze, ponieważ i ja — niezdolny wzgardzić taki
mi materialnymi błahostkami, jak moje wygody — pozwoliłem się przykuć do 
naukowych zajęć, które uważam za płaskie, podczas gdy w sercu świata, jak na 
środku zatoki, majaczy, krzyczy w samotności coś tak płonącego, co błaga ludzi, 
aby dosłyszeli i zdobyli się na dość odwagi, aby poświęcić mu się bez reszty” 
(Leiris 1972, s. 106).

Cytowane wcześniej słowa Błońskiego sugerują, że literackość pisarstwa Le
irisa przeważa nad jego wartością dokumentalną. Poetyckość nie stanowi jednak 
środka wyrazu właściwego tylko literaturze. W przypadku Leirisa uznałabym ją 
raczej za sposób mówienia, jak to podkreśla Leiris, „do bólu szczerze” o tym, 
co nieuchwytne i niewyrażalne. Wtedy dokument nie jest maską literatury, lecz 
tkwi u jej podstaw, stanowi gwarancję „autentyczności”.

Roland Barthes proponuje rozumienie interdyscyplinarności nie jako skupie
nia wokół jednego tematu kilku dyscyplin; „przedmiot”, na który spoglądamy, 
nie należy do żadnej z nich, ale nie znajduje się także na granicy między nimi. 
Interdyscyplinarność stwarza „przedmiot” na nowo ponad granicami dyscyplin. 
Praca Michela Leirisa może być potraktowana jako próba wypracowania osobi
stej perspektywy, indywidualnego projektu wyłamującego się zarówno z litera
tury, jak i etnografii (Kaniowska 2007, Szerszeń 2007)13. Jak zauważa Ryszard 
Nycz, interdyscyplinarność nie polega na stawianiu tego samego „przedmiotu” 
w różnych strumieniach światła ani też na rozpatrywaniu różnych jego wymia
rów. „W (…) niespójnych, cząstkowych wynikach wyłącznie perspektywicznego 
poznania nawarstwia się może i kształtuje nowa «przedmiotowość» reinterpre
towanego obiektu” (Nycz 2006, s. 31).

Jednak co począć z poczuciem odpowiedzialności za własną interpretację? 
Czy wystarczy ją zrelatywizować, podkreślając, że to tylko jedna z wielu możli
wości? Gdy za analizowanym tekstem stoi drugi człowiek — co w przypadku an
tropologii nie należy do rzadkości — konstrukcjonizm niebezpiecznie zmierza 
w stronę samowolki. Jak pisze Leiris, „na dnie każdej spowiedzi tkwi pragnienie 
rozgrzeszenia” (Leiris 1972, s. 11). Czy spowiadając się z uwarunkowań własnej 

13 „Interdisciplinary work, so much discussed these days, is not about confronting already consti
tuted disciplines (none of which, in fact, is willing to let itself go). To do something interdiscipli
nary it’s not enough to choose a ‘subject’ (a theme) and gather around it two or three sciences. 
Interdisciplinarity consist in creating a new object that belongs to no one” (Barthes, za: Clifford 
1986, s. 1).
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lektury, nie zrzucamy z siebie odpowiedzialności za prezentowaną jako jej efekt 
wiedzę? 
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Wyspy Trobriandzkie tekstu,  
Morza Południowe literatury

Antropologiczne metody wewnątrztekstowej  
analizy i interpretacji utworu literackiego 

W niniejszej książce spotkamy się z samą istotą Trobriandczyka. Czym
kolwiek mógłby się wydawać innym, dla siebie jest on przede wszystkim 
ogrodnikiem. Jeśli chcemy go poznać, musimy udać się do jego ogrodu 
yamowego, jego gaju palmowego lub na pola taro. Powinniśmy zobaczyć 
go kopiącego swoją czarną lub brązową glebę wśród białych odkrywek 
martwego koralu i budującego ogrodzenie, które otacza jego ogród „ma
gicznym murem” pryzmatycznych konstrukcji i trójkątnych podpór. Należy 
wreszcie podążyć za nim, kiedy w chłodnej porze dnia obserwuje kiełkowa
nie i rozwój nasion w obrębie „magicznego muru”, który z początku błysz
czy, jak złoto, pośród świeżej zieleni, a potem pokazuje brązy i szarości pod 
bogatym listowiem yamu.

(Malinowski 1986, s. 19–20) 

Kiedy mówimy, nasze wypowiedzi przemijają na podobieństwo innych za
chowań. Jeśli to, co mówimy, nie zostanie utrwalone na piśmie (lub dzięki 
innym powszechnie przyjętym czynnościom), wówczas mowa staje się rów
nie ulotna jak pozostałe działania. Jeśli się ją utrwali — także oczywiście 
przeminie, jak młodość Doriana Graya. Ale przynajmniej jej znaczenie — 
to, co powiedziane, nie zaś samo mówienie — pozostanie, w pewnym stop
niu i przez pewien czas. Nie inaczej, jeśli chodzi o działania w ogóle. Ich 
znaczenia potrafią trwać w sposób, w jaki one same nie zdołają.

(Geertz 1996, s. 230)

Zbliżenie literatury i antropologii nie musi oznaczać, że trzeba utożsamiać lub 
porównywać ze sobą te dwie dziedziny, ich tematy czy sposoby postępowania. 
Wielokrotnie powtarzane przekonanie, jakoby literatura była immanentną an
tropologią, a narracyjny charakter antropologii zbliżał ją do wypowiedzi literac
kiej, ma nośność metarefleksyjną, ale niekoniecznie ułatwia praktyczne badania 
realnych utworów. Wydaje się, że niektóre metody, perspektywy i kategorie an
tropologiczne otwierają natomiast takie możliwości. Być może jednym z wymia
rów projektowanej antropologii literatury powinien być po prostu antropolo
giczny opis terytorium wewnątrztekstowego. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Agnieszka Karpowicz48

Ogrody koralowe logosfery

Pojęcie logosfery stanowi o zanurzeniu komunikacyjnym danego utworu w kon
kretnej rzeczywistości kulturowej. Koncepcja literatury Michaiła Bachtina, 
oparta na gatunkach mowy, budujących żywą tkankę logosfery, jest jednym 
z możliwych przejść od filologicznej analizy tekstu do interpretacji antropolo
gicznej, a przesłanki kulturoznawczego ujmowania zjawisk literackich znajdzie
my właśnie w pracach tego autora. Fundamentem proponowanych tu ujęć me
todologicznych mogą być następujące słowa: „We wszystkich dziedzinach swej 
różnorodnej działalności człowiek posługuje się językiem. Naturalnie charakter 
i formy wykorzystania języka są tak różnorodne, jak różnorodne są sfery ludz
kiej działalności” (Bachtin 1986, s. 349). 

Można więc mówić o językowych formach artystycznych — takich jak litera
tura — jedynie w odniesieniu do sfer werbalnej działalności uczestników danej 
kultury, czyli rozpatrywać je na tle całego bogactwa praktyk językowych, właści
wych konkretnemu kontekstowi. 

Z form werbalnych, funkcjonujących w różnych sferach ludzkiej działalno
ści, została utkana logosfera stanowiąca efekt praktyk kulturowych, a jedno
cześnie będąca naturalnym środowiskiem komunikacyjnym (i egzystencjalnym) 
człowieka. Całościowo ujmowaną logosferę współtworzą rozmaite gatunki języ
kowe, będące wynikiem zróżnicowanych praktyk werbalnych. Wśród nich znaj
dują się także formy stanowiące efekt działań artystycznych i twórczych, czyli 
praktyk, którym uczestnicy danej kultury w określonym momencie przypisują 
funkcję estetyczną. Są one zanurzone w logosferze charakterystycznej dla da
nego kontekstu kulturowego i nierozdzielnie z nią związanej. Twórcze działania 
językowe nie są więc oderwane od innych praktyk podejmowanych w tym me
dium: „Nie sposób ogarnąć bogactwa i różnorodności gatunków mowy. Nie
wyczerpane są bowiem możliwości wielorakich działań człowieka, ponadto zaś 
w każdej sferze jego aktywności repertuar gatunków mowy zmienia się i wzbo
gaca (…). W gruncie rzeczy należy do nich zarówno krótka replika potocznego 
dialogu (…), jak potoczna opowieść i list (…). Tu też mieszczą się różne formy 
wystąpień naukowych, a także wszystkie gatunki literackie (od porzekadła po 
wielotomową powieść)” (Bachtin 1986, s. 349). 

Oprócz gatunków zestandaryzowanych jest bardzo wiele wypowiedzi twór
czych. Kierując się wskazówkami Michaiła Bachtina, można uznać, że najbar
dziej zindywidualizowanymi gatunkami będą wypowiedzi artystyczne, jednak 
one również wyrastają z konkretnego środowiska komunikacyjnego, nawet jeśli 
je oryginalnie przekształcają i aktywnie przekraczają, ponieważ ich podglebie 
stanowi ludzkie doświadczenie językowe, zdobywane, poszerzane, modyfikowa
ne i przekraczane w toku kulturowego współbycia społecznego, którego niezby
walnym elementem jest obcowanie językowe. W perspektywie antropologicznej 
estetyka form twórczości słownej musi być więc traktowana komunikacyjnie 
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i podmiotowo. Istnieje całe spektrum zjawisk językowych, w tym artystycznych, 
zależnych od natury komunikacji w danej kulturze oraz od sfer działalności wer
balnej podmiotów tej kultury. 

Należy też zauważyć, że komunikacja i jej praktyki językowe są realizowane 
w różnych mediach, w których funkcjonuje słowo. Bachtin wskazywał na różnicę 
między gatunkami ustnymi i piśmiennymi, jakkolwiek rozróżnienie to nie jest 
ściśle typologiczne, lecz odnosi się do płynnej, ruchomej oraz ruchliwej sfery 
wzajemnego przenikania, co wynika z natury doświadczenia, a także faktyczne
go środowiska komunikacyjnego. Każde z podstawowych mediów słowa (głos 
i pismo) wykształca odmienne gatunki zróżnicowane ze względu na specyfikę 
sytuacji komunikacyjnej oraz sposobu przekazu. 

Koncepcją, która uzupełnia w tym miejscu idee Bachtina, jest myśl Waltera 
J. Onga (1992)1, dotycząca historycznej zmienności mediów słowa, obrastają
cych każdorazowo całym bogactwem sfunkcjonalizowanych form i gatunków 
ekspresji językowej. Wstępne sugestie Bachtina można więc uzupełnić o kon
cepcję oralności i piśmienności jako dwóch modelowych środowisk komunika
cyjnych (i typów kultury), które różnicują gatunki twórczości słownej, z pełną 
świadomością, że: „jeśli poprzez słowo wchodzimy, by tak rzec, do całości kultu
ry — to nie przez żadne słowo w ogóle i żaden też język w ogóle. Wchodzimy za
wsze poprzez określone partykularyzacje słowa, to znaczy komunikacyjne spo
soby jego istnienia i działania. (…) tymi sposobami działania słowa są oralność, 
piśmienność, druk, audiowizualność czy też multimedialność. Ich sekwencja 
wyznacza porządek historii kultury. (…) antropologiczna charakterystyka tych 
systemów komunikacji jest zawsze charakterystyką typów idealnych i jako taka 
jest nadrzędnym narzędziem badawczym” (Mencwel 2006, s. 57–58). 

W tej koncepcji nie istnieje transkulturowe i transhistoryczne słowo, a więc 
nie możemy mówić o autonomicznej twórczości literackiej, oderwanej od me
diów, w jakich znajduje ona swoje realizacje. Słowo „przekształca się pod wpły
wem nowych tworzyw i technik, a w swoich nowych wcieleniach przenika wszyst
kie nowe systemy, całość kultury. (…) Z kolei wynalazki (…) audiowizualnych 
środków przekazu (…) powołały do życia nowe, nieznane dotąd role i instytucje 
kulturowe, ale oddziałując na wszystkie zastane formy gruntownie przeobrażały 
same podstawy kultury: zasady organizacji życia zbiorowego, charakter więzi 
międzyludzkich, modele działalności ekonomicznej i sprawowania władzy, for
my i funkcje tradycji, religii, sztuki” (Godlewski 2003, s. 11). 

Literatura jest jedną z wielu różnych form sztuki werbalnej, a więc trzeba by 
ujmować ją jako zjawisko zmienne funkcjonalnie, czyli także formalnie: oral
ność i kultura oralna wyrażają się w micie, poezji epickiej czy epopei; cechy 

1 Charakterystyczne, że Bachtin i Ong próbowali (w odmiennych warunkach i na różne sposo
by) przełamywać paradygmat formalistyczny w badaniu literatury, czyli kwestionować kulturową  
autonomiczność tekstu, co wydaje się szczególnie ważne przy próbie ujmowania tekstu w perspek
tywie antropologicznej.
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piśmienności oraz kultury pisma manifestują się w liście albo dzienniku intym
nym; typografia i kultura druku wyraża się między innymi w formie powieści lub 
wiersza; multimedialność czy kultura audiowizualna znajdują swoją werbalną 
materializację w słuchowisku radiowym lub scenariuszu filmowym. W obrębie 
konkretnych, kulturowych form ekspresji językowej istnieje oczywiście ogromne 
zróżnicowanie i nigdy nie mamy do czynienia z czystymi, sterylnymi materializa
cjami typów idealnych, jednak proponowana systematyzacja umożliwia podej
mowanie badań w przestrzeniach logosfery. W tekście literackim możemy mieć 
do czynienia z żywiołem oralnym, jak dzieje się w przypadku twórczości Mirona 
Białoszewskiego, a spisany epos ma strukturę i kształt formalno–estetyczny za
świadczające o jego źródłowej oralności. Istnieją też formy artystyczne prze
kraczające, czy twórczo projektujące, nowe środowisko komunikacyjne (więcej: 
Karpowicz 2007). 

Historyczno–kulturowa zmienność specyfiki mediów ma wpływ na estetycz
ną formę gatunków. Literatury i literackości nie należy traktować substancjal
nie, lecz funkcjonalnie, natomiast gatunki artystyczne konkretnej logosfery 
relatywizują się w różnych kontekstach komunikacyjnych. Po pierwsze, każda 
wypowiedź to „realna j e d n o s t k a  j ę z y k o w e g o  p o r o z u m i e w a n i a  s i ę” 
(Bachtin 1986, s. 357), a więc twórczości słownej (w tym literatury) nie da się 
ująć poza komunikacją: „W języku jesteśmy jak we własnym ciele (…). Bywa
ją słowa przeżyte i słowa napotkane. Jednak w obu przypadkach sprzężone są 
z działaniem, które ja podejmuję wobec kogoś lub ktoś wobec mnie. Słowo jest 
pewnym szczególnym momentem działania i nie da się zrozumieć poza nim” 
(Sartre 1968, s, 172). Każdy system komunikacji wytwarza właściwy sobie mo
del twórczości słownej: oralność — oraturę, a typografia — literaturę. Mówiąc 
inaczej, oratura jest twórczością słowną kultury oralnej, a literatura pełni taką 
funkcję w kulturze druku. Zawsze więc ważny pozostaje problem sytuacji ko
munikacyjnej, która wpływa też na kształt formalny gatunków. W tym ujęciu 
literatura jest: „najsubtelniejszym i najbardziej trwałym środkiem porozumienia 
międzyludzkiego i nie najbłahszą jej funkcją jest ofiarowanie tym, którzy pozna
li jej język, rzeczy nieużyczalnych przez żadne inne społeczeństwo” (Watt 1980, 
s. 80). 

Po drugie, oratura poprzedza literaturę i jest samodzielnym gatunkiem twór
czości słownej, a więc stanowi swoistą formę, której nie można utożsamiać z tek
stem (na przykład mit, poezja epicka, hymn, pieśń), choć ma ona naturę językową 
(a w wersji spisanej — wtórnie tekstową). Aby rzetelnie i odpowiedzialnie badać 
owe formy, niezbędne będzie przekroczenie własnych (piśmiennych) uwarun
kowań badawczych, co umożliwi uwzględnienie w opisie specyficznego sposobu 
przekazu, wpływającego przecież na kształt estetyczny i formalny wypowiedzi. 
Gatunki ustne zmuszają nas wręcz do wypracowania niefilologicznych narzę
dzi analizy, przeciwstawiających piśmienną (tekstową) filologię oka „nie–fiolo
gii” ucha. Mnemotechnika, recytacja, werbomotoryczność, a przede wszystkim 
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funkcja podtrzymywania ciągłości kulturowej — wszystkie te elementy przekazu 
wpływają na jego kształt estetyczny i wymagają innych środków wyrazu, a te 
— właściwych kategorii analitycznych oraz języka opisu. Twórczość słowna to 
przecież także gatunki, których przeznaczeniem jest wykonanie (od dramatu 
jako tekstu po piosenkę estradową). Należy też pamiętać, że nawet chirografia 
wykształca właściwe sobie gatunki funkcjonalne (list, pamiętnik), a w obrębie 
piśmienności twórcze i produktywne są nawet konkretne odmiany pisma, czego 
najbardziej spektakularnym przykładem będzie haiku — forma w pełni znaczą
ca jedynie w medium ideograficznym i zasadniczo nieprzekładalna estetycznie 
oraz znaczeniowo na zapis alfabetyczny. 

Dopiero w paradygmacie typograficznym pojawiają się zjawiska literackie, 
a wraz z nimi kategorie substancjalne, jak poetyckość czy literackość, a także 
tekstowe warianty twórczości słownej. W tym momencie można już mówić o li
teraturze, choć przypisywana jej często autoteliczność czy autonomiczność to 
także jedynie konstrukty kulturowe, oparte najczęściej na telegraficznym mode
lu komunikacji (najdobitniejszym przykładem jest tu klasyczne ujęcie struktura
listyczne Romana Jakobsona).

Literaturę można więc rozpatrywać w kategoriach ekspresji piśmiennej na 
tle funkcjonującej obok innych chorograficznych i typograficznych gatunków 
twórczości słownej. Piśmienna ekspresja werbalna nie polega na estetycznej au
tonomii słownego dzieła sztuki, ponieważ nie funkcjonuje ono nigdy (podobnie 
jak sam twórca) w hermetycznie zamkniętej kapsule, lecz oddycha codzienną, 
ludzką logosferą. Różnym typom kultur odpowiadają odmienne media słowa, 
prowokujące do tworzenia zróżnicowanych form i gatunków twórczości wer
balnej. Literatura to funkcjonalny odpowiednik tych zjawisk w kulturze druku. 

Prowadzi to do dwóch zasadniczych konstatacji. Z jednej strony literatura 
jest praktyką mowy pośród wielu innych zjawisk językowych. Poszerza granice 
logosfery i je modyfikuje, ale — z drugiej strony — żywi się wszelkimi codzien
nymi gatunkami mowy, które ją zmieniają. Literatura pozostaje więc w żywym, 
wzajemnym kontakcie ze środowiskiem komunikacyjnym, z jakiego wyrasta, 
zmieniając się wraz z jego przemianami. Literatura nie tylko nie tkwi w centrum 
logosfery2 (to uczestnicy europejskiej kultury druku zaczęli w pewnym momen
cie tam ją umiejscawiać), ale także nie jest ostateczną, docelową formą słow
ną, wokół której krążyłyby rozmaite gatunki marginalne. Każdy z nich wydaje 
się pełnoprawną formą twórczości słownej, żywo i ruchliwie odpowiadającej na 
dynamiczne przemiany środowiska komunikacyjnego. Te konstatacje pozwala
ją rozpatrywać także gatunki intermedialne, poezję konkretną i wizualną, słu
chowiska radiowe, fabuły reklam i telenowel oraz internetowe praktyki twórcze 
jako swoiste odmiany twórczości słownej, których macierzystym środowiskiem 

2 Takie rozumienie koncepcji Bachtina przedstawia, dokładnie omawia i stosuje Krzysztof Rut
kowski. Zob. Rutkowski 1987. 
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komunikacyjnym jest kultura audiowizualna czy multimedialna, domagająca 
się twórczości logowizualnej lub funkcjonującej na prawach tekstu będącego 
jedynie partyturą wykonania, a te zjawiska znów wymagają swoistych narzędzi 
badawczych i sposobów opisu. 

Logosfera to naturalne środowisko językowe człowieka, jak powietrze, któ
rym oddychamy. W tym żywym środowisku szczególne miejsce zajmuje literatu
ra jako wtórny gatunek pisany czy, konkretnie, typograficzny. Jej specyfika nie 
polega na estetycznej autonomii słownego dzieła sztuki, ponieważ nie funkcjo
nuje ono nigdy (podobnie jak sam twórca) w hermetycznie zamkniętej kapsule. 
Jest przeciwnie: oddycha tym samym powietrzem i tą samą ludzką logosferą. 
Literatura jest więc jedną z praktyk piśmiennych wśród wielu innych zjawisk 
językowych. Poszerza ona granice logosfery i je modyfikuje, ale — z drugiej 
strony — żywi się wszelkimi codziennymi gatunkami mowy (ustnymi, pisanymi, 
logowizualnymi), które z kolei ją zmieniają. Literatura pozostaje zawsze w ży
wym, wzajemnym kontakcie z praktykami językowymi, a tkanka słowa pisarzy 
i poetów jest szczególnie czuła i wrażliwa na wszelkie przemiany werbalnego 
środowiska. 

Kontekst rzeczywistości tekstowej 

Etnograficzna teoria słowa Bronisława Malinowskiego (1987, zwłaszcza s. 40–
110) dostarcza kolejnych przesłanek dla praktykowania perspektywy antro
pologicznej w analizach wycinka logosfery, jakim jest literatura, ponieważ to 
„mikroterytorium” wyznaczają właśnie słowa. Przede wszystkim warto pamiętać 
o postulacie umieszczania słowa w kontekście, co umożliwi sprawdzanie jego 
znaczenia i funkcji. Postulat rozszerzenia pojęcia kontekstu, aby obejmował tak
że gesty, ruchy, obecność grup ludzi przy wymianie — komunikacji — trzeba by 
podtrzymać, nie tylko opisując znaczenie trobriandzkiego słowa buyagu, ale tak
że analizując tak złożoną wypowiedź, jaką jest utwór literacki. Po zdefiniowaniu 
literatury jako ekspresji typograficznej musimy jednak uznać, że będziemy mieć 
do czynienia z wypowiedzią zdekontekstualizowaną i dekontekstualizującą, 
ponieważ jest to główna cecha zapisu odrywającego słowo od głosu ludzkiego 
(Ong 1992). Dlatego, między innymi, Jean–Paul Sartre mawiał, że biblioteka to 
najweselszy cmentarz świata (Sartre 1968). 

Wolfgang Iser, projektując możliwą antropologię literatury, widzi w ruchu 
typograficznej dekontekstualizacji podstawę nachylenia kulturowego w bada
niach literackich: „układ wydarzenia źródłowego zawiera puste miejsce, którego 
nie da się wyeliminować, a które ciągle zachęca do wypełnienia. Pustkę tworzy 
znak” (Iser 2006, s. 22). I dodaje: „Literatura kreuje zatem rzecz bezapelacyj
nie nieobecną w ludzkim życiu, a jednocześnie przez unaocznienie tego, co nie
obecne, ujawnia sposób funkcjonowania kultury” (Iser 2006, s. 23). Jeśli dekon
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tekstualizacja jest ruchem literatury, odrywającym wypowiedź (zapis, tekst) od 
kontekstu sytuacyjnego i kulturowego, to właściwym ruchem interpretacyjnym 
powinna być rekontekstualizacja tej wypowiedzi. Bez wątpienia mamy tu do czy
nienia z utworem pisanym–czytanym, ale słowo ma przecież moc uobecniania 
tego, co nieobecne, o czym świadczy chociażby opowiadanie rozumiane jako 
codzienna praktyka werbalna. Literatura „fosylizuje” logosferę i ikonosferę 
w słowie, a więc analiza będąca gestem, wypełnianie miejsc pustych, może być 
próbą osadzania wypowiedzi w jej kontekście. Ponadto, jeśli przypomnimy znów 
koncepcję Michaiła Bachtina, nietrudno będzie uznać, że zdekontekstualizowa
ne słowo tekstu zachowuje ślady kontekstów, w jakich funkcjonowało wcześniej, 
a także zamyka w swej wewnętrznej dialogiczności różne światopoglądy oraz 
cudze głosy. 

Punktem wyjścia dla antropologicznych analiz literatury będzie typ komuni
kacji każdorazowo „fosylizowany” w danym utworze artystycznym, ale też ak
tywnie przekształcany oraz wyobrażany i wartościowany w określony sposób. 
Wynikają stąd problemy mowy i komunikacji w literaturze, głosu i druku oraz 
fonosfery w tekście drukowanym, czyli w literaturze ujmowanej w kategoriach 
ekspresji typograficznej na tle innych gatunków twórczości słownej oraz logos
fery oralnej, piśmiennej, typograficznej, audiowizualnej. Dzieło literackie jako 
komunikat zbudowany z komunikatów, czy też wypowiedź żywiąca się innymi 
wypowiedziami, staje się więc podwójnie znaczące.

Najlepszym dowodem na antropologiczne nachylenie takiej analizy jest fakt, 
że rekontekstualizacja immanentna, dokonywana przez samego pisarza, zbliża 
literaturę i antropologię. Przykładem może tu być twórczość Mirona Białoszew
skiego, związana także z kategorią głosu podmiotu mówiącego, nieobecnego 
bezpośrednio w utworze literackim. Obrazową definicję sztuki słowa w środo
wisku komunikacyjnym proponował właśnie Miron Białoszewski: „Jest okrutna, 
bezwstydna. Rodzaj bóstwa, które ma szansę na dłuższe trwanie kosztem każ
dym, co podleci. Wszystkożerne” (Białoszewski 2000, s. 7). 

W wielu utworach tkanką tekstu jest piśmienne środowisko komunikacyjne. 
Najbardziej ekstremalnym przykładem będą tu Nikiformy Edwarda Redlińskie
go, pełniące funkcję literackiego ready–made, czy też powieść Leopolda Bucz
kowskiego zatytułowana Uroda na czasie, zbudowana niemal w całości z wtórnie 
oralnych, standardowych formułek, utartych form grzecznościowych, zaczerp
niętych w dużej mierze z popularnych rozmówek polsko–francuskich i podręcz
ników do nauki języka. Innymi słowy, takie utwory dowodzą, że w ludzkiej lo
gosferze literatura pozostaje zwykle pasożytem na mowie i piśmie, przy czym 
już samo pismo jest pasożytem na mowie, jak obrazowo pisał Richard Ohmann 
(1977). 

Codzienność komunikacyjna pojawia się w literaturze pod postacią gatun
ków mowy, pożeranych przez literacką wypowiedź. Już pobieżna lektura tek
stów Mirona Białoszewskiego pozwala wskazać niektóre z nich, jak na przykład 
tekst nagrobny:
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„— popatrz, ta grafomania, po polsku
— «pięć wiosen żyła, mężnie sławiła»
— stawiła — poprawia Ludwik.
— «...stawiła skroń losom. Ale co nieba, to oddać trzeba niebiosom.»
— «Nieodżałowanej pamięci Henryki London.»” (Białoszewski 1989, s. 13). 
Słowna rzeczywistość jest tu nieustannie notowana i zapisywana. Opowia

dania Białoszewskiego pęcznieją od nadmiaru nazw, tekstów szyldów spostrze
żonych przez narratora. Częścią logosfery mogą być na przykład nazwy mija
nych sklepów: „pamiątkarski «Kujawy», spożywczy «Popiel», spożywczy «Piast», 
«Goplana» i fryzjer «Izolda» — właściwie to Izolda ma z fryzjerstwem wiele 
wspólnego. Izolda o białych włosach. Włosy. Właśnie. Długie” (Białoszewski 
1991, s. 136). Widać wyraźnie, że elementy codziennej logosfery są motywacją 
narracji i nie stanowią jedynie ozdobników lub ciekawostek. 

Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w opowiadaniach Edwarda Sta
chury. Na przykład w cyklu Się będą to tytuły piosenek z szafy grającej:

„Don’t let the sun go down on me  w wykonaniu  Eltona Johna
Are you doing the rest of your life    ‘’  Barbary Streisand
(…)
Most likely you go your way     ‘’    Boba Dylana” (Stachura 

1984, s. 301)
albo wizualny chaos plakatów na słupie: „A forum on economic crisis and un�m on economic crisis and un�
employment sponsored by American Movement. Kundalini Yoga Class. Guru Ram 
Dass Ashram 1707 Paulene A. (…) Meditation Mudras. Trespaso. $ 5 each; (…) 
Come to Boston. (…) November 16. 7 pm. MLB 4. $ 1.25” (Stachura 1984, s. 309–
310).

Będą to nie tylko wskazane wyżej gatunki pisane, ale też jadłospis i cennik 
w restauracji, napisy nad głowami kierowców w meksykańskich autobusach, ne
krologi, tabliczka informacyjna z wystawy lokomotyw oraz wiele, wiele innych 
— zdawałoby się — śmieci, językowych, graficznych i typograficznych. Specy
ficzne dążenie do spisywania wszelkich elementów logosfery, które jednocze
śnie są elementami codzienności i jednostkowej egzystencji, pozwala uchwycić 
przejście między literaturą–tekstem a jej kontekstem. 

W literaturze polskiej drugiej połowy XX w. pojawia się często wątek opre
syjności form pisanych: „z osiem napisów «Nie pluć», «Nie palić», «Nie trza
skać drzwiami», «Nie zanieczyszczać siedzenia», «Nie otwierać okienka», tak 
jechałem sobie i czułem się jak w więzieniu. Same zakazy. A jakie staranne te 
tabliczki, metalowe, lakierowane” (Nowakowski 2007, s. 8).

Kontestacyjna poezja Nowej Fali wskazuje z kolei na zunifikowany język 
mówiący człowiekiem, a więc zaświadcza o braku prywatnej i familiarnej sfery 
mowy i codzienności w rzeczywistości kulturowej. To obciążenie widać dosko
nale na przykład w wierszach Stanisława Barańczaka. Mamy tu do czynienia 
z wizją nieistniejącej prywatnej codzienności komunikacyjnej, co bardzo mocno 
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podkreśla na przykład pozorność ustnego charakteru demaskowanych sloga
nów, podczas gdy w istocie wiersze poetów Nowej Fali „pożerają” gatunki typo
graficzne i oficjalne, definiowane jako opresja (plakat, gazeta, pozornie oralny 
komunikat radiowy, hasło z manifestacji i inne) — najlepszą egzemplifikacją 
będzie wtórnie ustna forma przemówienia. Proces zawłaszczania codzienności, 
a więc pewien narzucony, oficjalny wzór kultury przedstawiony tu został przez 
wskazanie typu obiegu komunikacyjnego. Sugestywnie wyraża to zjawisko frag
ment wiersza Barańczaka: I nikt mnie nie uprzedził z Dziennika zimowego:

„I nikt mnie nie uprzedził, że niewola 
może polegać na tym: że
siedzę w komisariacie (…)
podczas gdy pięciu cywilów (…)
(…) ma prawo
obmacywać wnętrzności wyszarpnięte z mojego życia:
bilety tramwajowe, kwitek z magla, brudną
chustkę, a nade wszystko (nie, tego nie zniosę) tę kartkę:
 «włoszczyzna
 puszka groszku
 koncentrat pomid.
 ziemniaki»” (Barańczak 2005, s. 252).
Codzienność komunikacyjna „fosylizowana” w utworze literackim może 

mieć także charakter oralny i audialny, chociaż zawsze mamy tu do czynienia 
z tekstem drukowanym. Dzięki technice oralizacji w literackim kontekście ist
nieje nie tylko logosfera, ale i audiosfera. Z tym należy wiązać wszelkie próby 
ekwiwalencji rytmu, tempa, dźwiękowości słowa:

„Jedne, drugie drzwi.
Gwałtowny łomot kół.
Szarpnięcie.
(…)
Szarpnięcie.
Szarpnięcie.
Szar–pnię–cie–się” (Barańczak 2005, s. 252).
W literaturze znajdziemy wiele graficznych wyznaczników ustności (będą

cych wynikiem nieuniknionej konieczności przełożenia wartości dźwiękowych 
na wzrokowe): „gazeciarz: — DZIENNIK, KURIER — gazeciarz miał szeroko, 
jak do krzyku otwarte usta, ale wydobywał się z nich tylko cichy głos: dziennik, 
kurier” (Anderman 1976, s. 24). Obecne są także wyznaczniki fonetyczno–gra
ficzne: „głos ze studni głośnika: –oszę–wy–adać–ociąg–koń–czył–bieg” (Ander
man 1976, s. 13). Nie bez przyczyny na okładce książki Janusza Andermana Za�
bawa w głuchy telefon widnieje ucho, a ten symbol można uznać za bardzo nośny 
w przypadku literatury doby magnetofonów i analogowej rejestracji dźwięku. 
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W twórczości Mirona Białoszewskiego znajdziemy cały repertuar fonetycz
nych i graficznych zabiegów wokół audiosfery, a reprezentatywne tutaj może 
być opowiadanie Mniemania a omamy, którego przestrzeń wypełniają nakłada
jące się na siebie i współistniejące odgłosy: muzyka dobiegająca rzekomo z po
koju obok, dźwięk dywanu trzepanego przez kogoś na podwórzu, „śpiew” rur 
kanalizacyjnych. 

Wraz z logosferą i audiosferą do twórczości literackiej wkracza nie tylko ję
zyk pisany lub dźwięk, ale także zachowania językowe. Przede wszystkim mamy 
do czynienia z komunikacyjnymi formami współobecności, właśnie dzięki za
biegom oralizacji. W wypowiedziach pojawia się kontakt i kontekst, szum, cisza 
i milczenie w funkcji komunikacyjnej. „Milczenie — sensotwórczy dźwięk (sło
wo) — pauza tworzą specyficzną logosferę, całościową i nieprzerwaną struk
turę, otwartą (niezwieńczoną) całość” — pisał Michaił Bachtin (1986, s. 338)3. 
W twórczości Białoszewskiego logosfera nieustannie odsyła nas do kategorii 
„obcowania językowego”4, wskazując na uciążliwy, ale niezbywalny i elementar
ny, fundament kultury, jakim jest współbycie społeczne i interakcje międzyludz
kie. Niedopowiedzenia często odnoszą nas do bezpośrednich zachowań komu
nikacyjnych:

„— stąd 
— wróćmy
— chyba
— może otworzy, ale nie, nie wyjdzie
— e...
— będzie chciał za otwarcie
— to się da mu
— to się da” (Białoszewski 1989, s. 16).

lub:
„W poniedziałek nowa fala. Baby gadają, pieją, chichrają się, jedna tu za 

ścianą ma głos przekupy...
— ona, ta mała, pani wie
— że ona...
— i taki o, cudowny...
— taak — druga odpowiada — taak... gładko, gładko a może
— rzadko, rzadko
— bo to... dobierać... ...iwać...” (Białoszewski 1991, s. 152).
Pierwszy przykład ukazuje ogromną sytuacyjność, zdarzeniowość tego, co 

dzieje się w świecie przedstawionym. Wszystko, co na bieżąco wydarza się, jest 
rejestrowane, ale niekomentowane i niewyjaśniane. Brak opisu kontekstu ko
munikacji oraz niewerbalnych zachowań — zabiegu typowego dla klasycznego 

3 Dużo wcześniej przemilczenie nazywał częścią mowy Cyprian Kamil Norwid w Milczeniu (Nor
wid 1968, t. 4, s. 288). 
4 Terminem posługuje się Michaił Bachtin na przykład w pracy Estetyka twórczości słownej (1986).
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modelu tekstu literackiego — wymaga z kolei od czytelnika nieustannej próby 
rekontekstualizacji, bez której dialogi pozostałyby wręcz niezrozumiałe. W dru
gim przypadku ów behawioryzm językowy podkreśla narratorska charakterysty
ka, która dotyczy tylko głosu kobiet — postaci istnieją dla czytelnika tylko przez 
to, jak i co mówią; istnieją przez swoje wypowiedzi. Oba przykłady eksponują 
także rzeczywiste, niewerbalne zachowania głosowe. O niewerbalnym wymiarze 
komunikacji dowiadujemy się poprzez mowę postaci, a sytuacje zawsze trzeba 
rekonstruować poprzez wypowiedzi. 

Przestrzenie literackiego obcowania słownego w literaturze polskiej drugiej 
połowy XX w. to zwykle miejsca wspólne, publiczne lub prywatne, ale poddane 
naporowi zewnętrznej logo– i audiosfery (jak w przypadku twórczości Biało
szewskiego). Podmiot czynności twórczych, wypowiadając, fosylizuje również 
ikonosferę rozumianą jako wizualne środowisko kulturowe. Wiąże się z tym 
problematyka literackich sposobów widzenia traktowanych jednocześnie jako 
sposoby mówienia: punktu widzenia, perspektywy językowej, językowego ob
razu świata i miejsca podmiotu mówiącego–patrzącego w świecie przedstawio
nym.

W dziele artystycznym przestrzeń pełni funkcje komunikacyjne, podobnie 
jak w rzeczywistości kulturowej (zob. Hall 2005), a także pozwala określić pew
ne wzorce proksemiczne. Miejsca komunikacji wskazują na współbycie społecz
ne i formy życia zbiorowego. Przestrzeniami komunikacyjnymi i komunikują
cymi są w dziełach Mirona Białoszewskiego, Marka Nowakowskiego, Janusza 
Andermana, Edwarda Stachury czy Stanisława Barańczaka obszary codzienne: 
tramwaj, szpital, ulica, autobus, pociąg, dworzec kolejowy, poczekalnia, knajpa, 
blok, blokowisko, mieszkanie w bloku, bar mleczny, sklep. Interesującym tro
pem interpretacyjnym jest tu współobecność (nie tylko językowa, ale też w sfe
rze kontaktu). Poruszane przez autorów problemy to: tłok, „obijać się/omijać 
się” (Białoszewski 2003, s. 23), ścisk, nawiązywanie rozmów, small–talk, walki 
o miejsce siedzące, stanie w kolejce. 

Widać wyraźne zakorzenienie w tłumie czy też (nie)chęć (do) współistnienia 
w przepełnionej ludźmi i słowami codzienności. „Jak to dobrze być popycha
nym, jak to dobrze obracać się w złej, spoconej, niecierpliwej masie ciał. Ach, 
jestem z wami, jestem na zawsze. Wszystko, co ze mną zrobicie, będzie nas łą
czyło. Zło i dobro. Tylko nie zostawiajcie mnie samego” — tak Tadeusz Róże
wicz (2003, s. 120) kończy opowiadanie Przerwany egzamin, choć historia zaczy
na się poszukiwaniem samotności w czterech ścianach własnego pokoju. W tym 
samym tekście czytamy: „Wbiegałem nawet do publicznych szaletów, żeby tutaj 
w ciągłym szumie usłyszeć głosy życia” (Różewicz 2003, s. 120). 

Ta afirmacja bytu i świadomość niezbywalnej, chociaż dręczącej, współo
becności, naznaczona wojennym doświadczeniem śmierci, będą obecne także 
u Mirona Białoszewskiego, który poszukuje harmonii między pędami i rytmami 
(Białoszewski 1989, s. 219) zewnętrznymi i wewnętrznymi w kolejce podmiej
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skiej, tramwaju, warszawskich przejściach podziemnych, w akustycznej sferze 
blokowiska, czy stojąc w kolejce. 

Tekst w kontekście kulturowym

Według Bronisława Malinowskiego kontekst rzeczywistości kulturowej, w któ
rym zawsze osadzone jest słowo, to działania, interesy, sfera materialna, war
tości moralne i estetyczne, ponieważ istotowe funkcje mówienia to działanie, 
robienie, wytwarzanie lub osiąganie czegoś. Antropolog proponuje, aby obser
wować wypowiedzi i jednostki językowe w ich żywej dynamice, a dzięki temu 
rozumieć ich znaczenia (Malinowski 1987).

W utworze literackim rzeczywistość materialna istnieje jedynie w formie In
gardenowskich, językowo–wyobrażeniowych wyglądów, a więc — co oczywiste 
i banalne — nie mamy do niej bezpośredniego dostępu. Jednak problem osoby 
mówiącej i widzącej w tekście drukowanym prowadzi do kategorii podmiotu 
obecnego w tekście nie tylko jako „głos” czy „oko”. Konceptualizuje i wyobra
ża on podstawowe kategorie kulturowe: cielesność własną lub innych postaci, 
miejsce w czasoprzestrzeni, samoświadomość, podmiotowość, relacje społecz
ne, sposób funkcjonowania przedmiotów i podmiotów w danej kulturze. Pro
wadzi to do problemu kreacji i autokreacji, który daje świadectwo pokonywania 
kulturowych ograniczeń. Innymi słowy, sposoby posługiwania się ciałem (Mauss 
1973, s. 538–566), wewnątrztekstowy obieg komunikacji, przedmiotów oraz for
my współbycia społecznego ulegają „fosylizacji” w tekście drukowanym. 

Sposób istnienia materialności w tekście literackim można z kolei badać jako 
wewnątrztekstowy obieg rzeczy, będących znakami kultury. Rekwizyty literackie 
odgrywają rolę konstrukcyjną, mają konkretne funkcje, użycia i zastosowania, 
a przede wszystkim są nośnikami znaczeń. Rzeczy w literaturze pozostają niedo
określone, nawet gdy bywają poddawane narratorskiemu dookreśleniu, ponie
waż nie można ich wizualizować słowem. W prozie rzecz to przede wszystkim 
znak służący do stworzenia świata przedstawionego, a ten składa się przecież 
z potencji — intersubiektywnych i schematycznych wyglądów (jak określał pro
blem Roman Ingarden) — domagających się dopiero czytelniczej konkretyzacji. 

Według Toporowa przekraczanie rzeczowości rzeczy (Toporow 2003, s. 110) 
dokonuje się zawsze, nie tylko w przypadku ich literackiej reprezentacji. Dzieje 
się tak, ponieważ przedmiot jest przekształcany w znak, dzięki czemu zaczy
na on być elementem innej rzeczywistości — duchowej. Przedmiot zawsze ma 
dwie warstwy, którym odpowiadają dwie drogi poznania rzeczy: do wnętrza i na 
zewnątrz. Jak zauważa Toporow, granica między tymi poziomami to wizualna 
powierzchnia, a funkcja jako idea przedmiotu jest w istocie ważniejsza od jego 
materialności, z czego wynika jej informacyjny charakter zawsze odsyłający nas 
poza nią samą. 
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W literaturze polskiej drugiej połowy XX w. nierzadko pojawiają się siatki, 
torby, walizki, plecaki czy reklamówki. Ich funkcjonowanie w świecie przedsta
wionym może wyrażać totalne wykorzenienie, odmowę uczestnictwa w zinsty
tucjonalizowanych formach współbycia społecznego, ale także bezdomność, tu
łaczkę, włóczęgę w poszukiwaniu własnej tożsamości, jak dzieje się na przykład 
w twórczości Edwarda Stachury. 

Sposób krążenia przedmiotów często też wiąże się z doświadczeniem biedy. 
Helena Zaworska tłumaczy w podobny sposób fascynację przedmiotem bied
nym widoczną w twórczości Mirona Białoszewskiego: „Bo to nie była miłość 
posiadacza rzeczy, tak dzisiaj rozpowszechniona, tak użytkowo–konsumpcyjna 
albo estetyzująca i wyrafinowana. To była miłość człowieka, który wszystko stra
cił, został z pustymi rękami, bez dachu nad głową. Nie posiadanie, nabywanie, 
ale utrata była źródłem jego ubóstwienia rzeczy” (Zaworska 1996, s. 350). 

Jadwiga Stańczakowa wskazuje na doświadczenie braku jako konstytutywne 
dla stosunku Białoszewskiego do przedmiotów: „Miron kiedyś był biedny przez 
całe lata i nauczył się nosić różne ciuchy po różnych ludziach. I jemu jest wszyst
ko jedno, co nosi. Nawet woli stare od nowych. Nowych rzeczy nie lubi. Ileś lat 
temu, jak jeszcze nie był bogaty, dostał jesionkę od znajomego, który już wiele 
lat tę jesionkę nosił. Miron też już ją nosi ileś lat i nadal mówi, że jest dobra. 
Przyjeżdża z nią do Obór. Kiedyś Stacha ją zeszywała, bo była bardzo podarta, 
i mówiła: — Jak Miron może to nosić, takie dziadostwo. To do wyrzucenia” 
(Stańczakowa 1996, s. 269).

W utworach Mirona Białoszewskiego przedmioty często giną niczym ludzie, 
ulegają zagładzie, przenoszą się wraz z człowiekiem, uciekają z nim, schodzą do 
schronów i piwnic w czasie wojny. W opowiadaniu 1939 opisany został moment 
ucieczki z Warszawy pięć dni po wybuchu wojny. Pierwszą rzeczą, która poja
wia się w tej sytuacji, jest walizka. Doświadczeni poprzednią wojną rodzice już 
wiedzą, że trzeba niezwłocznie pakować kołdry, pościel, palta zimowe, ubrania, 
natomiast ta żmudna czynność staje się metaforą ludzkiej egzystencji. Podczas 
„rajzy” Białoszewski doświadczał wojny także w ten sposób: „I znów jazda furą. 
Po drodze znów błoto, ludzie, fury, wywrócone robaczywe samochody, zdechłe 
konie, spalone miejscowości, sterczące kominy, zapach dymu i min” (Białoszew
ski 1987, s. 45). To kolejny opis doświadczenia wojennego jako doświadczenia 
śmierci ludzi, zwierząt, ale także przedmiotów.

W świecie przedstawionym dokonał się akt zniszczenia lub uruchomienia 
martwych rzeczy i zachwiania ich porządkiem oraz funkcją. Przedmioty do tej 
pory tkwiące w przytulnych mieszkaniach albo bezpiecznych szafach wydarto 
ze sfery prywatnej. Rzeczy tak osobiste, bliskie i ciepłe jak kołdra czy pościel 
przeistaczają się w bagaże podręczne, definiując jednocześnie bolesne doświad
czenie rzeczywistości wojennej. 

W utworach niedotyczących bezpośrednio czasów wojennych obieg przed
miotów staje się zaś wymianą daru, projektującą typ interakcji międzyludzkich. 
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Istnieją rzeczy, które przechodzą od jednego właściciela do następnego, kon
struując tym samym wspólnotę. Po zmarłych bliskich narrator otrzymuje głów
nie ubrania. Przekazywanie przedmiotów jest swobodne i dobrowolne, często 
okazuje się odzyskiwaniem przedmiotu uznanego już za śmieć, na przykład 
paki po Romanie, która służy narratorowi za pojemnik na płyty, a jego gościom 
za swego rodzaju krzesło (Święta, Sylwester 1973). W Donosach rzeczywistości 
w obieg przedmiotów włączone zostały na przykład zużyty tapczan otrzymany 
od Olgierda (Wieniec z materaca), kołdra po zmarłej Nance, stos ubrań po bra
cie Geni (Pogrzebności) i podręczne krzesełko z trzciny, uratowane przed wyrzu
ceniem na śmietnik (Ksiądz).

Istnieje ponadto kategoria przedmiotów darów. Narrator nieustannie jest 
obdarowywany przez swych przyjaciół i sam obdarowuje (ten wątek został wy
dobyty w pamiętnikach Jadwigi Stańczakowej). Jadwiga z Anią zaopatrują nar
ratora w nową pościel: „Kołdra, poduchy, jasiek w jasnoniebieskie na żółtawym, 
w odłamki i w duże niebieściunie turkusowate serca do góry nogami, z niebie
skim czubem u ostrza, czyli nie tam gdzie Serce Jezusa ma ogień. W aureolach le 
rocaille” (Białoszewski 1989, s. 10). Agnieszka i Malina kupują piżamy (Rozkurz, 
Topololudy), z Anglii przychodzą dary — ubrania, które przyjaciele dzielą mię
dzy sobą (Konstancin). Obdarowywanie staje się szczególnie wyraźne w książ
ce Zawał, gdzie narrator opisuje swój pobyt w szpitalu i sanatorium. Żywność, 
kompoty, ciasta, menażki, tarka do jabłek, książki, pomarańcze, termosy z zupą, 
papier toaletowy, lawenda — wśród tych rzeczy przebywa Białoszewski w szpi
talu, są one nieodłącznym elementem odwiedzin znajomych i przyjaciół. 

Pojawia się także wartość przedmiotów bezużytecznych, które pozostają na 
marginesie utrwalonego systemu wartości (Culler 2007, s. 9). Wymiana przed
miotów i akt obdarowywania kreują bowiem nową wartość, na której opiera się 
niezawisła i dobrowolna kultura wspólnoty przyjaciół. Działa tu mechanizm opi
sywany przez Michela Foucaulta: „A jednak wymiana, dokonująca się na bazie 
elementarnych użyteczności, nie jest prostym sprowadzaniem ich do wspólne
go mianownika. Sama w sobie jest użyteczności kreatorem, ponieważ pozwala 
wycenić jednej ze stron coś, co dotychczas dla drugiej miało małą użyteczność. 
(…) odtąd to, co było nieużyteczne, staje się całkowicie użyteczne dzięki kreacji 
wartości symultanicznych i równych po obu stronach; co wedle szacunku pierw
szego było niczym, zyskuje pozytywność w szacunku drugiego; a jako że sytuacja 
jest symetryczna, powstałe w ten sposób wartości szacunkowe automatycznie 
okazują się ekwiwalentne” (Foucault 2000, s. 256).

W niszy i w opozycji wobec kultury oficjalnej konstytuuje się świat nieoficjal
ny, w którym inaczej krążą ludzie, słowa i przedmioty, a każdy — przypadkowy 
nawet — kontakt, dźwięk, szum, śmieć ma wartość komunikacyjną oraz buduje 
przestrzeń międzyludzkich, niezinstytucjonalizowanych interakcji. 

„Literatura wchłania całokształt ludzkiej przeszłości, a z niej wyłania się 
zmienna pamięć kulturowa, która z kolei podlega transgresji w wysiłku wkła
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danym w określenie otwartej przyszłości” (Iser 2006, s. 24). Tekst literacki una
ocznia obrazy kultury, tworzy ją i jednocześnie jest jej produktem: materializuje 
to, co nie ulega „fosylizacji”, czyli system komunikacji, doświadczenie czaso
przestrzeni, rytuał, strukturę społeczną czy mechanizmy funkcjonowania, wzory 
i instytucje kultury, pamięć kulturową, wewnętrzne procesy społeczne lub cha
rakter współbycia społecznego (więzi międzyludzkich), choć w tekście wszystkie 
te elementy nie istnieją w sposób bezpośredni. Parafrazując jedną ze słynnych 
wypowiedzi Wolfganga Isera o miejscach pustych jako najważniejszych składni
kach dzieła literackiego, można powiedzieć, że w tekście artystycznym kluczo
wymi miejscami są elementy w nim nieobecne, ale dekontekstualizowane lub 
rekontekstualizowane w tekście drukowanym. 
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Antropolog czyta
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Ego mei pars . 
Esej na temat antropologicznej interpretacji 

poematu 63 Katullusa

Gajusz Waleriusz Katullus, poeta rzymski, tworzył w pierwszej połowie I w. p.n.e. 
Należał do grupy poetyckiej neoteryków, której program zakładał m.in. odejście 
od formy gatunkowej eposu na rzecz drobnych, lecz technicznie dopracowanych 
oraz imponujących erudycją wierszy. W związku z tym tom poezji Katullusa za
wiera wyłącznie utwory niedługie i różnorodne metrycznie, tematycznie i ga
tunkowo. Istotną rolę odgrywają w nim poematy zwane współcześnie carmina 
docta — pieśni uczone (Kumaniecki 1979, s. 78–82): są to utwory o numerach 
61–68, charakteryzujące się bogactwem odniesień do mitologii, obrzędowości 
religijnej oraz wiedzy astronomicznej i geograficznej. Carmina docta należą do 
gatunków przejętych przez neoteryków od poetów hellenistycznych, takich jak 
epyllion (poemacik) — utwór opowiadający znaną z mitologii historię, uzupeł
nioną o kontekst, do którego zrozumienia niezbędna jest erudycja (np. znajo
mość geografii czy realiów innych krain), oraz obfitujący w środki artystyczne 
pozwalające poecie pochwalić się swoim kunsztem. 

Przykładem epyllion jest poemat 631, napisany w oryginalnym i trudnym me
trum galijambu. Bohater, grecki młodzieniec Attis, przypłynął do Frygii, gdzie 
dotknięty szałem (furenti rabie) dokonał autokastracji (wersy 1–6). W przypły
wie natchnienia religijnego skłonił/a2 innych kastratów do przepełnionego eks

1 Streszczenie i cytaty na podstawie wydania w serii Loeb Classical Library (Katullus 1995). 
2 Jakkolwiek w języku polskim — czym zapewne sugeruje się cytowany dalej Kumaniecki — przy
jęło się określanie kastrata męskim rodzajem gramatycznym, podmiot liryczny konsekwentnie 
opisuje tę postać za pomocą rodzaju żeńskiego; męskiego używa w odniesieniu do Attisa wyłącz
nie przed aktem kastracji (stimulatus: 4), a także gdy postać ta w lamencie mówi sama o sobie oraz 
w końcowej wypowiedzi Kybele.
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tatycznymi tańcami i śpiewem biegu w głąb lasu poświęconego bogini Kybele 
(7–34). Po tym obrzędzie Attis zapadł/a w sen, zaś obudziwszy się o świcie, od
zyskał/a świadomość (35–49) i rozpoczął się — jak określił to Kazimierz Ku
maniecki — „rozdzierający lament Attisa opłakującego swą utraconą męskość 
i utraconą ojczyznę” (50–73). Lament nie uszedł uwadze bogini, która rozwście
czona poszczuła bohatera/kę lwem i przegnała do lasu, gdzie już do końca życia 
pozostał/a on/a służką (famula) Kybele (74–90). Podmiot liryczny ujawnia się 
dopiero w podsumowaniu poematu — w ostatnich wersach (91–93) poeta prosi, 
by nie dotknął go szał podobny do szału Attis/a3:

Dea, magna dea, Cybebe, dea, domina Dindymi,
procul a mea tuus sit furor omnis, era, domo: 
alios age incitatos, alios age rabidos. 

O Cybele, co władasz dindymejską świątnicą,
Dom mój twoje szaleństwo niechaj omija z dala.
Niech innych w obłęd wpędza, innym serca zapala!

W literaturze przedmiotu, oprócz ściśle filologicznych badań, dążących do 
wykazania intertekstualnego związku między poematem 63 a dziełami literatury 
greckiej (zob. Shipton 1987; Harder 2005, s. 65–86) lub też traktujących utwór 
jako hymn napisany na konkretną rytualną okazję (Wiseman 1995, s. 199–206), 
pojawiają się próby przedstawienia osobistej motywacji Katullusa do napisania 
utworu4. Istotna jest interpretacja Paula Harkinsa (1959), który odnosząc utwór 
do faktów i hipotez dotyczących biografii Katullusa, uznał, iż „poemat dostar
czał mu lustra, w którym mógł się sam przeglądać”: klęska męskości Attisa jest 
bowiem paralelą klęski poety w romansie z Lesbią, zaś szał (furor), który dopada 
bohatera, stanowić ma odpowiednik szału miłosnego, o którym Katullus pisze 
wielokrotnie w innych swoich utworach5. Kochanka, z którą związek stanowi 
temat wielu wierszy Katullusa, zdecydowanie dominuje nad poetą — w jednym 
z poematów (68, wers 136) nazywa on ją nawet era — pani — tak jak zwana jest 
Kybele w poemacie 63. Poeta krótko cieszy się wspólnym szczęściem, akceptuje 
niewierność Lesbii, a wreszcie cierpi porzucony i mści się, tworząc epigramy 
wyszydzające rzekomą rozwiązłość kochanki. Przyjmując za Harkinsem, szał 
Attis/a oznaczałby więc miłość, pozbawiającą poetę rozumności i zdolności do
minowania nad kobietą; brak tych podstawowych dla mężczyzny cech równałby 
się z kastracją na poziomie symbolicznym. 

3 Polski przekład poematu autorstwa Anny Świderkówny (Katullus 2005).
4 Wykaz prac z lat 1957–1993 zawierających „autobiograficzną” interpretację poematu 63: Dett
mer 1999, s. 299, przyp. 42. 
5 Harkins (1959, s. 108, przyp. 17) wymienia utwory: 15, 46, 68 oraz 64, który według niego tak 
jak 63 stanowi alegorię sytuacji uczuciowej Katullusa, a w którym odniesienie do furor pojawia się 
sześciokrotnie; por. także utwory 7, 100.
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Interpretacja poematu 63 w kontekście związku Katullusa z Lesbią nastrę
czała późniejszym badaczom liczne trudności. Jak bowiem obrazowo wskazuje 
Helen Dettmer (1999, s. 124–127), znajdowali się oni między Scyllą a Charybdą: 
z jednej strony w poemacie pojawiają się leksykalne odniesienia do utworów 
opowiadających o miłości do Lesbii; co więcej, sławna rzymska patrycjuszka, 
Klodia Metelli, na ogół utożsamiana z Lesbią z poezji Katullusa, w literaturze 
rzymskiej na poziomie aluzji porównywana jest do Kybele6. Z drugiej strony, 
brakuje bezpośrednich dowodów na „autobiograficzność” poematu. Utwór 
zaczęto więc analizować, odwołując się do szerszego kontekstu relacji między 
żeńską i męską płcią kulturową w kulturze rzymskiej epoki Katullusa, a także 
w myśleniu religijnym ludów starożytnych. Kybele, której kult dotarł do Rzymu 
ze Wschodu w 204 r. p.n.e.7, utożsamiana jest bowiem z wcieleniem Wielkiej 
Bogini epoki matriarchatu; bogini, która — jak pisała Karen Armstrong (2005, 
s. 38–39) — „nie jest opiekuńczą, karmiącą matką ziemią, lecz kimś nieubła
ganym, mściwym i wymagającym (…) budzącą lęk ikoną samego życia — ży
cia domagającego się nieustannej ofiary z mężczyzn i zwierząt”. Z opisem tym 
zgadza się charakterystyka Kybele w poemacie — nazywana jest ona nie tylko 
boginią (dea: 3, 20, 91) i matką (mater: 9), ale przede wszystkim panią (era: 18, 
92; domina: 13, 91), zaś Attis i inni kastraci — jej trzodą (Dindymenae dominae 
vaga pecora: 13) i świtą (vaga cohors: 25). Poświęcenie i ofiara z męskości, któ
rej wymaga bogini, równa jest nienawiści do miłości, tu utożsamionej z boginią 
Wenus (corpus evirastis Veneris nimio odio: 17). Bezwzględność i okrucieństwo 
bogini ujawniają się jednak przede wszystkim w momencie, gdy wysyła lwa, by 
wymógł na Attis/ie posłuszeństwo; Katullus nadaje jej wtedy przydomek minax 
— groźna (84). 

Kojarzenie Kybele z pierwotnym kobiecym żywiołem, panującym nad siłami 
natury i żywiącym się ofiarą z męskiej płodności, przywiodło do strukturalistycz
nej interpretacji poematu; chodzi tu o zestawienie opozycji między męskością 
a kobiecością z takimi opozycjami jak, między innymi, kultura — natura, czło
wiek — zwierzę, racjonalność — szaleństwo, wolność — niewolnictwo, męskość 
— kobiecość (Rubino 1974). Opozycje te szczególnie widoczne są w wersach, 
w których Attis wspomina swoją przeszłość i lamentuje nad przyszłością (64–73):

ego gymnasi fui flos, ego eram decus olei:
mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida,
mihi floridis corollis redimita domus erat (…) 
ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?

6 W mowie Cycerona Pro Caelio, por. Salzman 1982; ponadto, wedle mitu, początki kultu Kybe
le w Rzymie związane były z przedstawicielką rodu Klaudiuszy, z którego wywodziła się Klodia 
(Owidiusz, Fasti, IV 305–309; Cyceron, De Haruspicum Responso 27; Pro Caelio 34, por. Scheid 
2001), zaś dom Klodii znajdował się w sąsiedztwie świątyni Kybele na rzymskim wzgórzu Palatyn, 
co mogło wzmacniać skojarzenie.
7 Liwiusz, Ab urbe condita XXIX 14; Owidiusz, Fasti, IV 247–348; nt. politycznego i kulturowego 
kontekstu sprowadzenia kultu Kybele z Azji Mniejszej por. Gruen 1990, s. 5–33. 
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(...) ego viridis algida Idae nive amicta loca colam? 
ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus,
ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus?
iam iam dolet, quod egi, iam iamque paenitet.

Byłem kwiatem gimnazjum i w palestrze też znany,
Moje drzwi oblężone, moje progi wygrzane,
Mój to dom był spowity zawsze w wieńce i kwiecie (…)
Ja kapłanką, Cybeli niewolnicą zostałem?
(…) Ja mam mieszkać na Idzie, w lesie, w grotach lodowych,
Życie pędzić we Frygii pośród szczytów surowych,
Gdzie tylko łanię w borze albo dzika zobaczę?
Teraz, teraz żałuję! Teraz doli mej płaczę!

Jak widać, poeta opisuje przejście od natury do kultury przez kontrast prze
strzeni — pejzaż przeszłości Attisa kształtuje architektura: publiczne budowle 
polis, jak gimnazjon czy szkoła zapaśnicza (oleum), oraz jego dom. Attis przed
stawiony jest jako obywatel w momencie przejścia do dorosłego męskiego życia 
w charakterystycznym dla Greków obyczaju — jego dom oblegany jest przez 
zalotników, pragnących uczynić zeń swego eromenosa, młodego kochanka (Do
ver 2004, s. 112–121; Cantarella 2002, s. 17–27; Skinner 1997, s. 137). Rozgrza
ne progi domu zastępują jednak zimne jak lód górskie stoki, kwieciste wieńce 
— dziki las, a przyjaciół — zwierzęta. Oczywiście, obraz natury w poemacie, 
jako zapośredniczony przez język, styl literacki i myślenie religijne, także jest 
konstruktem kulturowym; dychotomię natura — kultura należy więc traktować 
jako kategorię wewnętrzną dla utworu, a nie uniwersalną.

Attisa spotkało nie tylko przestrzenne, ale także symboliczne przejście z kul
tury do natury. Wcześniej jego męskie ciało służyło do wchodzenia w związki 
z innymi mężczyznami o równym mu statusie obywatelskim, w których odgrywał 
bierną, jednak dowartościowaną rolę, jego męskość znajdowała więc funkcję 
w kulturze; obecnie zaś rolę tej męskości — jako obiektu ulegającego zniszcze
niu — określiła uosabiająca naturę i kobiecy żywioł bogini. Przejścia w ramach 
pozostałych wymienionych opozycji widoczne są na pierwszy rzut oka w fabule 
poematu. Warto jednak zauważyć, że choć postać Attisa funkcjonuje w realiach 
greckich, jej degeneracja związana z pozbawieniem męskości była jak najbar
dziej czytelna dla rzymskiego odbiorcy. Oszalały Attis wraz z rozumem utracił 
bowiem kompetencję podstawową dla rzymskiego obywatela, jako rządzącego 
republiką — autonomię w podejmowaniu decyzji. Od utraty wewnętrznej wol
ności w rzymskiej myśli tylko krok do utraty wolności osobistej8 — dlatego też 

8 Por. Cyceron, De Haruspicum responso 39 — mówca przypisuje tu swojemu przeciwniko
wi, Klodiuszowi, szaleństwo, pytając: A dis quidem immortalibus quae potest homini maior esse 
poena furore atque dementia? (Jakaż bowiem gorsza kara od nieśmiertelnych bogów może dotknąć 
człowieka niż szaleństwo i głupota?), po czym maluje obraz Klodiusza przebranego za niewolnicę 
— cytrzystkę na kobiecej ceremonii religijnej.
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Attis może mówić o sobie jako o niewolnicy bogini (famula: 68). Oczywiście, 
w oczach Rzymian najbardziej dogłębnym świadectwem klęski męskości Atti
sa, pociągającym za sobą pozostałe, była kastracja. Według Pascala Quignarda 
(2002, s. 41) „człowiek (homo) staje się mężczyzną (vir) tylko w stanie erekcji. 
Rzymian prześladował obsesyjny lęk przed brakiem wigoru (…) przerażenie na
głą, mimowolną, zaklętą demoniczną impotencją”. Pozostaje jednak pytanie, 
czy Rzymianin mógł identyfikować się z tym rodzajem męskości, jaki Katul
lus przypisał Attisowi; podstawową różnicą w greckim i rzymskim podejściu do 
zachowań erotycznych było bowiem to, że w Rzymie wolny mężczyzna w ab
solutnie żadnej sytuacji nie mógł stać się pasywną stroną związku (Cantarella 
2002, s. 219–221). Można by w prosty sposób przyjąć, że świadczy to o nieprze
kraczalności pewnych wyobrażeń — być może dla odbiorców poezji Katullusa 
wyłącznie mężczyzna z góry pozbawiony pewnych męskich przymiotów9 mógłby 
ulec kastracji równoznacznej z utratą pozostałych i tylko taki opis mógłby być 
dla nich wiarygodny. 

Problem identyfikacji z bohaterem jest jednak bardziej złożony; jak wskazuje 
w swoim artykule na temat poematu Marilyn Skinner (1997, s. 142): „Grecki 
młodzieniec Katullusa staje się namiastką spodziewanego czytelnika — przed
siębiorczego młodego człowieka urodzonego, tak jak poeta, we wpływowej 
rodzinie z Italii lub zza Padu, wykształconego, utalentowanego, dążącego do 
sukcesu w Rzymie; jednak w nieprzewidziany sposób marginalizowanego oraz, 
co gorsza, nagle zagrożonego”. Autorka ta dostrzega w poemacie próbę odpo
wiedzi na kryzys ideału męskości obywatelskiej, towarzyszący epoce schyłku re
publiki rzymskiej; epoce, w której nie tylko wysoko urodzone kobiety zdobywały 
coraz większą rolę w polityce (Bauman 1994, s. 60–77; Skinner 1983), ale także 
pojedynczy obywatel miał coraz mniejszy wpływ na sprawy państwa, ponieważ 
władza stopniowo zaczynała należeć do wodzów i ich armii, malały zaś wpływy 
ludu. Podobnie jak zwolennicy interpretacji „autobiograficznej”, Skinner przed
stawia poemat o Attisie na tle wierszy do Lesbii mówiących o podporządko
waniu podmiotu lirycznego kobiecie; jednak według niej tego typu twórczość 
to nie literacka paralela znajdująca odbicie w prywatnym życiu Katullusa, lecz 
proces, w którym „elita dorosłych mężczyzn dawała upust własnym frustra
cjom”, symboliczna „ucieczka do podporządkowanej pozycji kobiecej” (1997, 
s. 146). Interpretacja Skinner jest więc próbą antropologicznej lektury tekstu, 
w której literacki konstrukt, jakim jest tu relacja z pojedynczą kobietą (Lesbią) 
i kobiecością w ogóle (Kybele), staje się odbiciem w krzywym zwierciadle towa
rzyszącego twórcy kontekstu społecznego. Słowem–kluczem do takiej lektury 
jest poszukiwanie „tożsamości”, widzianej nie, jak u Harkinsa, jako indywidu

9 Attis/a cechuje typowa uroda puer delicatus, chłopca zniewieściałego — ma śnieżnobiałe dłonie 
(niveis manibus: 8), różane usteczka (roseis labellis: 73), jest delikatny/a (teneram Attin: 88).
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alność twórcy10, lecz jako konstrukt oparty na dostępie do władzy; dzięki po
ematowi Katullusa i błyskotliwej interpretacji Skinner można zauważyć, na ilu 
poziomach władza mogła kształtować tożsamość lub też wyrażać jej kryzys przez 
subwersję. Władza nad drugim człowiekiem (niewolnikiem lub kobietą), władza 
nad państwem, rozumiana przede wszystkim jako udział w życiu publicznym, 
władza nad naturą i żywiołem, a przede wszystkim sprawowana dzięki rozumowi 
władza mężczyzny nad samym sobą — wszystkie te aspekty zostały przełamane 
w historii Attis/a.

Jeśli więc poemat jest efektem momentu przejścia w kształtowaniu rzymskiej 
tożsamości mężczyzny, połączonego z poszukiwaniem nowych form definiowa
nia siebie, warto przyjrzeć się, jak przebiegał proces opisywania nowej tożsamo
ści przez bohatera/kę (50–69): 

Patria, o mei creatrix, patria, o mea genetrix 
ego quam miser relinquens dominos ut erifugae 
famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem (...)
egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
patria, bonis, amicis, genitoribus abero?
abero foro, palaestra, stadio et gymnasiis? 
miser a miser, querendum est etiam atque etiam, anime.  
quod enim genus figurast, ego non quod obierim?
ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer
(...) ego Maenas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?

Ojczyzno, ma kolebko, ojczyzno, matko moja! 
Rzuciłem cię jak słudzy, którzy pana się boją
I uciekają przed nim! Przybyłem w Idy bory (…)
Mam tu z dala od domu w leśnych, dzikich żyć stronach?
Przyjaciele, rodzina i ojczyzna stracona?
Utracone gimnazjum, forum, stadion, zabawy?
Jakiejż jeszcze postaci nie przywdziałem w zamęcie?
Jam niewiastą, młodzieńcem, efebem, pacholęciem 
(…) Ja menada, rzezaniec, mnie samego kawałek?

Jak widać, przejście Attis/a pod władzę Kybele wskazuje na źródło pocho
dzenia tożsamości — ojczyznę (creatrix, genetrix — stworzycielka i żywicielka); 

10 Także w nowszej literaturze przedmiotu możemy natrafić na identyfikację bohatera poematu 
z poetą, w oderwaniu od wydobytego przez Skinner kontekstu społecznego — np. Lynn E. Roller 
(1998, s. 127–129) jest zdania, iż postać kapłana–kastrata służy Katullusowi do odzwierciedlenia 
swojej sytuacji jako człowieka pragnącego porzucić ograniczenia nakładane przez role społecz
ne płci, i z tego powodu wyalienowanego ze społeczeństwa. Roller ignoruje jednak cytowaną tu  
puentę poematu, w której poeta ujawnia się i w sposób wyraźny prosi, by nie spotykał go los  
Attisa — trudno więc uznać, że utwór przedstawia sytuację, w której poeta pragnie bezpośrednio 
widzieć siebie. Niekiedy mamy także do czynienia z absurdalnymi próbami odtwarzania myślenia 
Katullusa; por. Gary Taylor (2002, s. 180–181), który twierdzi, że pisząc poemat, poeta brał pod 
uwagę, że sam może pozbawić się męskości poprzez okaleczenie. 
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ojczyzna Attisa, opisana jest jako polis grecka, a zatem organizm polityczny na
dający obywatelowi władzę. Można by więc uznać, że ojczyzna stworzyła i żywiła 
młodego Attisa, oferując mu w przyszłości możliwość rządzenia. W tym wypadku 
przydatna do interpretacji znów okazuje się opozycja natura — kultura. To bo
wiem kultura polis czyniła Attisa podmiotem władzy, zaś rządzona przez Kybele 
natura — jej obiektem. Z drugiej strony, Attis swoje odejście z polis przyrów
nuje do sytuacji sług zbiegłych od panów — młodzieniec służył więc ojczyźnie; 
jednak nie z powodu przymusu czy podporządkowania, lecz wdzięczności za 
opiekę, jaką ta nad nim roztaczała, podobną do opieki, jaką dobry pan sprawuje 
nad swoimi sługami. Jednocześnie, ojczyzna jako żywioł kreujący bezpośrednio 
kojarzona jest z matką; stanowi więc opozycję wobec Kybele, macierzy życia ro
dzącego się w naturze, nie kulturze. Co ciekawe, obraz ojczyzny w tym miejscu 
tworzy nie tylko przestrzeń publiczna (ponownie zarysowana za pomocą archi
tektury — tym razem gimnazjonu, stadionu, szkoły zapaśniczej oraz forum), 
lecz w pierwszej kolejności prywatna sfera życia Attisa:  majątek, przyjaciele, 
rodzice. 

W przytoczonym fragmencie Katullus stosuje ciekawy zabieg literacki, przed
stawiając formy tożsamości Attis/a w odwrotnej do chronologicznej kolejności:

[chronologicznie]  chłopiec à efeb à młodzieniec à kobieta
[w poemacie]  ego mulier ß ego adolescens ß ego ephebus ß ego puer

Można stwierdzić, że odwrócenie toku narracji wynika z jej retrospektywne
go charakteru. Bardziej istotne wydaje się jednak spojrzenie na wers nie jak na 
oś czasu, lecz symetryczną figurę o wyraźnym środku: 

ego mulier ß ego adulescens –– ego ephebus à ego puer

„Wyrzucone na margines” wersu stają się peryferyjne wobec pozycji młode
go mężczyzny (a zatem postaci zidentyfikowanej przez Skinner jako punkt od
niesienia dla czytelnika Katullusa) formy tożsamości — kobiecość i dzieciństwo. 
Z męskiego punktu widzenia radykalne i odmienne, stają się niebezpiecznie bli
skie. W tym kontekście warto przytoczyć kolejną interpretację poematu — tym 
razem opisującą utwór jako opowiadanie o nieudanym przejściu w dorosłość, 
polegającym na odmowie zawarcia małżeństwa i podjęcia odpowiedzialności 
(Strauss Clay 1995; Lancellotti 2002, s. 59–60). Umieszczony w centrum zain
teresowania polis młodzieniec boi się wykroczenia poza swój status i stawienia 
czoła obywatelskim obowiązkom; efektem jest zniewieściały tryb życia, tu sym
bolizowany przez kastrację. Być może więc młodzi czytelnicy, z którymi iden
tyfikował się Katullus, czuli się odsuwani od władzy nie tylko przez przemiany 
w społeczeństwie, ale także odśrodkowo — ze względu na własną niezdolność 
sprostania oczekiwaniom stawianym przez otoczenie. 

Jeszcze ciekawiej w lamencie Attis/a przedstawiają się rozważania nad tym, 
jak przekształciła się jego tożsamość. Tu poeta nie dokonuje przejścia pomiędzy 
elementami, lecz zdaje się stawiać pomiędzy nimi znak równości:
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Maenas = mei pars = vir sterilis
[Menada = część mnie = bezpłodny mężczyzna]

Powracamy więc do opisanego przez Quignarda (2002, s. 47) rzymskiego lęku 
przed impotencją i bezpłodnością: „Seksualność ludzi narażona jest na chwiej
ność i niepewność, na przemiany form (…). Części ciała najbardziej wystawio
ne na metamorfozy, umieszczone na obrzeżach ciała, zagrożone obwisłością, są 
jednocześnie obsesyjnie chronione”. W tym spostrzeżeniu francuski pisarz nie 
bierze pod uwagę możliwości nie tyle ustania funkcjonowania męskiego orga
nu, co ile po prostu jego utraty11. A przecież w obliczu mocy bogini „obsesyjnie 
chroniona” męskość Attisa została wyeliminowana jednocześnie z umysłem — 
zdawałoby się więc, że zagrożenie przychodzi nie z obrzeży ciała, lecz ze środka. 

Warto jednak zastanowić się, czy w sytuacji Attisa można mówić o granicy 
pomiędzy tym, co „wewnątrz”, i tym, co „na zewnątrz” ciała. Jakkolwiek sa
mookaleczenie jest działaniem fizycznym i dotykającym „obrzeża”, płynna jest 
granica pomiędzy przyczynami i skutkami tego zachowania, są one względem 
siebie analogiczne:

moc Kybele     ß      à  służba bogini, niewolnictwo
szaleństwo     ß kastracja à  utrata wewnętrznej autonomii
zniewieściałość Attisa    ß      à  pasywna, podporządkowana 
jego bierność jako eromenos          pozycja w relacji z boginią

Co więcej, najbardziej pierwotnego źródła kastracji Attisa, boskości Kybe
le, nie da się umiejscowić wewnątrz lub na zewnątrz jego cielesności — jest to 
żywioł metafizyczny. Dlatego też do opisania sytuacji ciała Attisa bardziej wia
rygodna wydaje się koncepcja Judith Butler (2008, s. 242), która uniezależnia 
ciało od tych kategorii: „By świat zewnętrzny i wewnętrzny pozostały całkowicie 
odrębne, całość powierzchni ciała musiałaby być całkowicie nieprzepuszczalna. 
(…) «wewnętrzny» i «zewnętrzny» mają sens jedynie wtedy, gdy mówimy o nich 
w odniesieniu do przebiegającej między nimi granicy, która stara się osiągnąć 
stabilność. A stabilność ta, ta spójność, podlega w dużej mierze determinacji 
ze strony porządków kulturowych, które sankcjonują podmiot”. W myśl takiej 
interpretacji zmiana tożsamości Attisa polegałaby na obaleniu jego podmioto
wości ukształtowanej przez kulturę, na pęknięciu granicy ciała w obliczu żywio
łu natury. Utracona część ciała Attisa byłaby więc obiektem opisanego przez 
Butler (2008, s. 247) „dyskursu pierwotnej i stabilnej tożsamości”, określonym 
miejscem zapisu wartości przypisanych jego płci kulturowej. Tożsamość Atti

11 Quignard pomija problem kastracji, choć literatura rzymska zawiera opisy odebrania męsko
ści poprzez działanie „z zewnątrz” — istotny jest tu topos legendarnych źródeł i rzek, w których 
kąpiel groziła przemianą w kobietę (Brisson 2002, s. 42–53). Według niektórych wersji, nazwa 
kapłanów–kastratów Kybele, gallów, pochodzić miała właśnie od rzeki Gallus, w której zanurze
nie się przywodziło do szału i autokastracji (m.in. Owidiusz, Fasti, IV 361–366; definicja galli 
w De verborum significatu Festusa; por. Lane 1996). 
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s/a przestała być stabilna, a przede wszystkim oderwana od dyskursu kultury, 
przestała być totalna, całkowita; dlatego też stał się on „częścią siebie”. Jest ona 
częściowa także ze względu na swoją skończoność — jako mężczyzna Attis miał 
szansę na osiągnięcie jednoczesnej ekstazy i płodności; w sytuacji służki Kybele 
czekają go/ją ciągłe, jednak bezproduktywne, uniesienia ekstatyczne (dlatego 
też nazywa się on/a menadą). Zarazem płodność Attisa stała się ofiarą na oł
tarzu płodności natury, częścią ogólnego cyklu życia przyrody. Nie uległa więc 
całkowitemu zniszczeniu, lecz przestała być „jego” — co zdecydowanie ma nisz
czący wymiar dla tożsamości. 

Na koniec warto zadać pytanie, czy interpretowanie kastracji Attisa według 
raczej uniwersalnej teorii Butler nie jest czytaniem poematu poza kontekstem 
jego powstania, który tak wyraźnie wyodrębniła Skinner. Wystarczy jednak 
przypomnieć zakończenie utworu, w którym podmiot liryczny błaga boginię 
o odwrócenie od niego zagrożenia szału równego utracie męskości — w obliczu 
teorii Butler byłoby to nic innego jak desperacka próba pozostania wewnątrz 
dyskursu kultury i towarzyszących jej od dawna symboli, którym groziło przefor
mułowanie wskutek zmian politycznych i społecznych. Czy w takim razie poemat 
Katullusa jest opowieścią o męskości już utraconej, czy też takiej, której utraty 
dopiero należy się spodziewać? Żadna z odpowiedzi nie wydaje się poprawna. 
Jak pisze Skinner (1997, s. 146): „Oczywiście, męska ucieczka do podporządko
wanej pozycji kobiecej nie zmniejsza bynajmniej realnej nierówności w dostę
pie do władzy między płciami”. Opowieść o Attisie jest więc symbolicznym for
mułowaniem postawy wobec zagrożenia, jedynie literacką próbą odmalowania 
lęku. Lęk ten jest jednym z dowodów na to, jak silnym czynnikiem kształtującym 
tożsamość Rzymian była płeć oraz jak płynna była granica między tożsamością 
a fizyczną reprezentacją płci, jaką stanowi fallus. Był to lęk o wymiarze totalnym 
— zmiany w społeczeństwie nie oznaczały dla mężczyzny przeformułowania 
pewnych wartości, lecz całkowite wycofanie się z kultury do pierwotnego stanu 
natury. Totalny lęk odpowiadał niemniej totalnemu zagrożeniu, dotykającemu 
bowiem nawet mężczyzn z wyższych warstw społecznych, w kwiecie wieku, wy
kształconych i najlepiej predysponowanych do rządzenia. Zagrożenie to, mimo 
swej totalności, nie było realne; nie dotyczyło utraty męskości już dokonanej lub 
przyszłej, lecz wedle podszeptu wyobraźni w każdej chwili mogącej nastąpić — 
a zatem najbardziej aktualnej.
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Dom, płeć i władza  
w powieściach Małgorzaty Musierowicz

„Poczytaj sobie Musierowicz!” — usłyszałam przed laty na pewnym zimowi
sku od pani wychowawczyni, patrzącej niechętnym wzrokiem na moją książkę 
o astrologii. Miałam 12 lat, a powieści tej autorki zdaniem wychowawczyni były 
idealne dla osoby w moim wieku albo przynajmniej wniosłyby więcej w mój roz
wój niż to, co czytałam. Wspomnienie zdecydowanej postawy tej kobiety w spra
wie literatury dla młodzieży odzwierciedla moim zdaniem rolę, jaka przypadła 
Małgorzacie Musierowicz w świecie polskiej literatury. Jest ona kimś w rodzaju 
naszej rodzimej Lucy Maud Montgomery, której powieści towarzyszyły w dzie
ciństwie i okresie dojrzewania tysiącom dziewcząt na całym świecie, a ich bo
haterki zwykło się nazywać swoimi „najlepszymi przyjaciółkami”. Postacie te 
są jednocześnie wzorami do naśladowania dla dziewcząt, aprobowanymi przez 
szkolnictwo (Ania z Zielonego Wzgórza jest lekturą w szkole podstawowej). Po
wieści polskiej pisarki nie są co prawda lekturami obowiązkowymi, ale moim 
zdaniem należą już do pewnego kanonu. Musierowicz jest bez wątpienia autor
ką niezwykle popularną. 

Chciałabym przyjrzeć się temu, co jest aprobowane jako właściwe dla dojrze
wających dziewcząt. Interesuje mnie w szczególności konstrukcja opisywanych 
przez poznańską autorkę rodzin oraz kobiecość i męskość kreowanych przez nią 
postaci. Praca moja jest spojrzeniem na cykl najsłynniejszych powieści Musiero
wicz, zwany „Jeżycjadą”, z perspektywy współczesnej antropologii płci. Zajęłam 
się trzema kwestiami: władzą kobiet, rolą domu oraz symbolicznym znaczeniem 
jedzenia w utworach tej autorki. W pierwszym podrozdziale omówiłam sytuację 
obu płci w Polsce za czasów komuny (kiedy to rozgrywa się akcja pierwszych po
wieści Musierowicz), bazując głównie na przykładach Mili i Ignacego Borejków. 
Zajęłam się też kreowanym przez autorkę „kobiecym etosem” tamtego okresu 
oraz przyjrzałam sytuacji mężczyzn w niezaprzeczalnie zdominowanej przez ko
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biety rodzinie Borejków. W drugim podrozdziale tematem moich rozważań jest 
prywatność bohaterek „Jeżycjady”, znaczenie, jakie w ich życiu odgrywa rodzi
na, oraz to, jak daleko poza obszar domu sięga jej władza. Trzeci podrozdział 
poświęciłam roli, jaką w utworach Musierowicz odgrywa jedzenie — często po
jawiające się, szczegółowo opisywane, konsumowane lub przyrządzane przez 
bohaterów w ważnych dla nich sytuacjach, jednym słowem: na pewno niebędące 
w „Jeżycjadzie” elementem bez znaczenia.

Małgorzata Musierowicz urodziła się w 1945 r. w Poznaniu. Z miastem tym 
związane jest całe życie autorki oraz w dużym stopniu jej twórczość, zdomi
nowana przez literaturę młodzieżową. Debiutowała w latach 70. powieścią dla 
młodzieży Małomówny i rodzina. W 1977 r. powstał pierwszy tom słynnej „Je
życjady”, która dziś składa się z 18 tytułów. Pełne humoru powieści przyniosły 
autorce wiele nagród, zrealizowano na ich podstawie dwa filmy. Powieść Kwiat 
kalafiora (1981a) została wpisana na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena, 
sama Musierowicz otrzymała w 2008 r. nagrodę IBBY za całokształt twórczości, 
a także została uhonorowana Orderem Uśmiechu w roku 1994. Oprócz książek 
dla dzieci i młodzieży Musierowicz od 1994 r. pisuje felietony dla „Tygodnika 
Powszechnego”. 

Akcja wszystkich powieści z interesującej mnie serii dzieje się w Poznaniu, 
losy bohaterów rozgrywają się w większości w dzielnicy Jeżyce. Bohaterkami 
utworów Musierowicz są przeważnie nastoletnie dziewczęta uczące się w li
ceum, tematem — ich perypetie miłosne, tłem — ich pełne barwnych osobo
wości rodziny, gnieżdżące się w przytulnych wnętrzach poznańskich kamienic, 
zaś elementem charakterystycznym wszystkich powieści — zazębianie się wąt
ków i postaci z każdego kolejnego tomu. Specjalną pozycję zajmuje pojawiają
ca się w trzecim tomie (1981a) rodzina Borejków, która staje się „wylęgarnią” 
kolejnych bohaterek „Jeżycjady”, a zajmowane przez nią mieszkanie przy ulicy  
Roosevelta 5 — miejscem towarzyskich spotkań rozmaitych postaci pojawiają
cych się w kolejnych tomach. 

Kobieta głową rodziny

Książki Musierowicz wspomina się ciepło przez całe życie lub dokonuje ich 
gorzkiej rewizji w późnym okresie nastoletnim, patrząc z niedowierzaniem na 
wszystkie te grzeczne uczennice z samymi piątkami, na milczenie kart powie
ści w sprawach seksu w zestawieniu z przedwczesnymi, nieplanowanymi ciąża
mi bohaterek (1993a, 2004), na śmieszne historie miłosne rozpoczynające się 
w szkolnej ławce, a uwieńczone małżeństwem i szczęśliwym życiem rodzinnym 
oraz zacne matki z wyższym wykształceniem, realizujące się życiowo, wychowu
jąc córki i gotując zupy. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Dom, płeć i władza w powieściach Małgorzaty Musierowicz 81

Postacie matek z pierwszych tomów „Jeżycjady” to osoby mające wyższe wy
kształcenie, zajmujące się przede wszystkim domem i wychowywaniem dzieci, 
ich aktywność zawodowa jest właściwie nieznaczna i nigdy nie koliduje z obo
wiązkami domowymi. Mila Borejko robi poprawki krawieckie (1981a), Krystyna 
Żak prowadzi zajęcia plastyczne (1977), a Teofila Kowalik uczy gry na pianinie 
(1979). Ich mężowie mają tytuły naukowe, wspaniałą wiedzę, lecz są dość niepo
radni w życiu codziennym, przez co administrowanie sprawami domowymi spo
czywa na barkach kobiet. Ilustruje to świetnie powieść Kwiat kalafiora: rodzina 
Borejków, ze względu na zły stan zdrowia mamy Mili, staje twarzą w twarz z co
dziennymi obowiązkami każdej peerelowskiej pani domu. Obowiązki te okazują 
się całkowicie przerastać nieszczęsnych członków rodziny (1981a). 

Z dzisiejszej perspektywy nierozerwalne połączenie tych ważnych postaci ko
biecych z kuchnią może rzeczywiście budzić niesmak, jednak często zapomina 
się o czasach, w jakich powstały pierwsze części „Jeżycjady”, i nie bierze się ich 
pod uwagę jako kontekstu. Agnieszka Graff w eseju Patriarchat po Seksmisji 
opisuje czasy komunizmu w Polsce jako odwrócenie tradycyjnych ról męskich 
i kobiecych. Dramatyzm tego okresu miałby, wedle narodowej narracji, polegać 
na sprowadzeniu mężczyzny — zdobywcy i wojownika — do roli majsterkowicza 
siedzącego w domu, gdyż żeby móc realizować się w świecie zewnętrznym (ży
ciu publicznym), musiałby przyjąć jakąś upokarzającą, służalczą rolę w opresyj
nym systemie. Kobiety zaś walczyły o byt, zapewniały przetrwanie swoim rodzi
nom, wystawały w niekończących się kolejkach, by przynieść do domu z trudem 
zdobyte artykuły pierwszej potrzeby. Mężczyzna według Graff był zamknięty 
w „babskim świecie” (Graff 2001, s. 14–33). Tak jak Ignacy Borejko — roztar
gniony filolog klasyczny i bibliotekoznawca, mąż Mili oraz ojciec czterech sióstr 
Borejko (1981a). Ignacy jest intelektualistą z talentem do wygłaszania bon mo
tów, wiecznie zatopionym w lekturze. Nie sposób powiedzieć o nim, że jest ste
reotypowo męską postacią. O jego pracy nie wiadomo właściwie nic więcej niż 
to, że codziennie do niej wychodzi. Bardzo charakterystyczny jest jego sposób 
poruszania się. Pan Borejko chodzi, powłócząc kapciami, i można powiedzieć, 
że właśnie te kapcie czynią z tej postaci domatora, którym miałby być typowy 
mężczyzna epoki socjalizmu. Kolejnym faktem „kastrującym” nieszczęsnego 
Ignacego jest posiadanie przez niego samych córek i ani jednego syna. Los wy
nagradza mu co prawda we wnukach, jednak i w tym wypadku jego ulubieńcem 
staje się nie zdradzający męskie cechy syn Idy, Józio, lecz Ignaś, najmłodsza 
latorośl Gabrieli, który „wyglądał jak kukułcze jajo i taki też miał, zdaniem Jó
zinka, charakter” (2004). 

W tym samym eseju Graff opisuje czas Solidarności jako czas ożywienia eto
su „prawdziwego mężczyzny”, walki o przywrócenie tradycyjnych ról płciowych. 
Otóż i nasz ciapowaty Ignacy okazuje się opozycjonistą. W piątym tomie „Jeży
cjady”, w rozgrywającym się w przygnębiających mrokach zimy 1984 r. Opium 
w rosole, mężczyźni są generalnie nieobecni. Prawie wszyscy powieściowi mę
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żowie przebywają w innych krajach, tylko miejsce pobytu Ignacego jest okryte 
tajemnicą (1986). Z późniejszych tomów dowiadujemy się, że jako działacz opo
zycji był internowany. Przeżycia te nie zmieniają go jednak ani trochę, w latach 
90. jawi się on własnym córkom jako bezbronny, kruchy staruszek (1993a). 

Głową rodziny Borejko jest zdecydowanie Mila. Tę drobną, zaradną kobietę 
charakteryzuje ton nieznoszący sprzeciwu, przez co wnuczka Laura uważa ją za 
apodyktyczną (1999), oraz życiowa mądrość, która ubrana w odpowiednie słowa 
może wydźwignąć z dna rozpaczy prawie każdą kolejną bohaterkę w kulmina
cyjnym momencie powieści (1981a, 1981b, 1986, 1998). Jest oczywiście świetną 
gospodynią domową, wspaniałą kucharką, zdolną krawcową, a przy tym inte
lektualistką, która nawet stojąc w kolejce, czyta poezję (1981a) i do każdego 
rzuconego przez męża cytatu umie błyskawicznie dopasować autora. 

Przeciwieństwem mamy Borejko jest nauczycielka Ewa Jedwabińska, która 
zamiast zajmować się domem i córką, robi karierę i pracuje. Ma to właściwie 
same złe skutki. Jedwabińska przede wszystkim nie sprawdza się jako rodzic — 
jej córka w wieku przedszkolnym ma początki nerwicy, boi się swej matki i czę
sto ucieka z domu (1986). Ewa jest ambitna, odnosi sukcesy zawodowe i zostaje 
wicedyrektorką szkoły (1990), ale jej życie osobiste jest w rozsypce. Rozpada 
się jej małżeństwo, ona sama ma problemy ze zdrowiem, aż w końcu umiera, 
jako osoba wciąż jeszcze młoda, pozostawiając swą piętnastoletnią córkę prak
tycznie samą na świecie (1993b). Można uznać, że nieszczęsna Jedwabińska jest 
w ten sposób ukarana przez autorkę za sprzeniewierzenie się roli kobiety. Moim 
zdaniem tak nie jest, po prostu PRL to nie jest jej czas. Nie jest też kobietą 
typową dla utworów Musierowicz: wiecznie znerwicowana, zamknięta w sobie, 
pedantyczna, niepotrafiąca nawiązywać z ludźmi pozytywnych relacji. Widzi to 
jej mała córka Aurelia, porównując ją z matkami swoich koleżanek z przedszko
la, które są „grube, wesołe i mają połamane paznokcie” (1986). Właśnie takie 
czuwające nad domowym ogniskiem kobiety są zdaniem Musierowicz bohater
kami PRL. Pomnikiem dla nich miała być Kalamburka, nieco zbyt patetyczna 
opowieść o życiu Mili i jej opiekunki Gizeli Kalemby. Losy obu kobiet opisane 
są w ścisłym związku z faktami historycznymi, sięgającymi wstecz od pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski w 1998 r., po lata 30. XX w. Czytając, można dojść do 
wniosku, że Polska powojenna i Polska Ludowa silne były kobietami, takimi jak 
posągowa Gizela. To właśnie ta pracowita, powściągliwa i silna osoba dała Mili 
wszystko to, co później uczyniło z niej zacną głowę rodziny Borejków. Przekaza
ła jej swoją władzę, a była postacią zdecydowanie stworzoną do władzy — wyso
ka, zawsze poważna, budząca respekt i szacunek w każdym, kto miał z nią stycz
ność. W latach 90. przywódcza rola przypada z kolei najstarszej Borejkównie 
Gabrysi, nazwanej nawet przez swoją młodszą siostrę Natalię „niewzruszonym 
centrum” (1999). Mąż Gabrysi Grzegorz opisywany jest jako silny, inteligentny 
i przystojny mężczyzna, jednak podobnie jak mężowie pozostałych sióstr Borej
ko jest postacią mało wyrazistą, niemającą zbyt wiele do powiedzenia. Nie ma 
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szans konkurować ze swoją energiczną żoną o przywództwo w stadzie, i chyba 
za bardzo mu na tym nie zależy. 

Sytuacja Borejków, jak i innych wykreowanych przez Musierowicz rodzin, 
może kojarzyć się z opisaną przez Suzanne Brenner (2006) w tekście Dlaczego 
kobiety rządzą w domu sytuacją rodzin jawajskich. Esej ten jest krytyką powierz
chownego podejścia etnologów do problemu płci i władzy u Jawajczyków, czyli 
przyjmowania do wiadomości jedynie czysto formalnej roli mężczyzny jako gło
wy rodziny. Jawajskim mężczyznom ideologia panująca w społeczeństwie przy
pisuje najważniejsze w jawajskiej kulturze cechy, takie jak siła duchowa i opa
nowanie (których z kolei odmawia kobietom). W życiu codziennym nie zajmują 
się więc sprawami domowymi i finansowymi jako mało prestiżowymi i niegod
nymi zainteresowania. Czynności takie jak prowadzenie domu oraz handel, czyli 
gromadzenie pieniędzy, leżą w sferze działalności kobiet, których pozycja poza 
obrębem ideologii panującej jest w sumie bardzo wysoka. Mimo że w oficjalnym 
dyskursie (będącym dotychczasowym polem zainteresowań etnologów) jawaj
skie społeczeństwo jest patriarchalne, władzę ekonomiczną mają kobiety (Bren
ner 2006, s. 276–305). U Musierowicz kobiety jako bezrobotne i zajmujące się 
domem również mogą się wydawać uciskane przez patriarchalną władzę lepiej 
wykształconych, pracujących mężczyzn, jednak podobnie jak w wypadku Jawy 
jest to bardzo płytka interpretacja. Powieściowe gospodynie, mimo że występu
jące głównie w kuchni, wykazują zwykle więcej zmysłu praktycznego i zdolności 
organizacyjnych niż ich mężowie noszący prestiżowe tytuły inżynierów (1977), 
doktorów (1979) czy profesorów (1981a), czyli de facto rządzą w domu. Mimo 
to męski autorytet jako taki pozostaje niepodważalny. Ignacy Borejko, po raz 
kolejny będący doskonałym przykładem, oburza się niczym prawdziwy Jawaj
czyk, kiedy jego najstarsza córka przypisuje mu minimalizm. Głęboko urażony, 
zaczyna mówić jej o wartościach i rozwoju intelektualnym, podczas gdy wypo
wiedź Gabrysi dotyczyła przecież sfery materialnej i takich prozaicznych spraw 
jak pieniądze (1981a). 

Tak jak Susan Brenner doradza etnografom nowe spojrzenie na kwestie płci 
i władzy na Jawie, tak krytykom Musierowicz warto by polecić rewizję ich poglą
dów na temat ról płciowych bohaterów „Jeżycjady” z czasów PRL. Annie Go
móle, przeprowadzającej antropologiczną analizę twórczości Musierowicz i ba
dającej problem władzy w rodzinie Borejków, udaje się uwolnić interpretację 
z historycznego kontekstu i ukazać ją w pełniejszym, ponadczasowym wymiarze. 
Zestawia ona system, w którym funkcjonują Borejkowie, z twierdzeniami War
rena Bennisa na temat liderów i menedżerów. Ignacy, żyjący w świecie filozo
fii antycznej, jest rodzinnym „liderem”, ponieważ to przez niego przemawiają 
najwyższe ideały, którymi kierują się członkowie rodziny. Jego małżonka, jako 
osoba o wiele bardziej aktywna i praktyczna, jest „menedżerem” — w domu 
wszystko dzieje się z jej inicjatywy, ona wydaje polecenia i dzięki niej wszystko 
sprawnie funkcjonuje. W latach 90. rolę tę przejmie młodsza Gabriela, lecz lider 
nadal pozostanie ten sam (Gomóła 2004, s. 78).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Emilia Sobol84

W badaniach nad płcią kulturową istnieje teoria dotycząca władzy kobiet 
nad mężczyznami. Według niej mężczyźni żyją w matriarchacie, ponieważ są 
uzależnieni od kobiet na poziomie emocjonalnym — będąc na co dzień ludźmi 
całkowicie zablokowanymi w kwestii okazywania emocji, przy kobietach mają 
możliwość wyrażenia ich, mówienia o nich, uwolnienia ich z siebie (zob. też Ar
cimowicz 2003, s. 67–68). W książkach Musierowicz przykładem świadczącym 
o trafności tej teorii jest bohater Języka Trolli (2004), Józio Pałys. Syn drugiej 
wiekiem siostry Borejko, pełnej temperamentu Idy, od wczesnego dzieciństwa 
w każdej sytuacji był zalewany przez matkę potokiem słów. Ida była przekona
na, że w ten sposób szybko nauczy go mówić, jednak uczyniła zeń milczącego 
introwertyka, bacznego obserwatora nielubiącego dzielić się z nikim swoimi 
przemyśleniami, lecz bynajmniej nie pasywnego w działaniu. Należy dodać, że 
Józio dorastający w środowisku zdominowanym przez kobiety w różnym wie
ku (Pałysowie mieszkają w tej samej kamienicy co babcia i dziadek Borejko 
oraz Gabrysia z mężem i dziećmi) przejawia bardzo dużo cech archetypicznego 
„prawdziwego” mężczyzny: jest odważny, zaradny, wytrzymały na ból, skutecz
ny w działaniu. Jego dzieciństwo pokazuje, że jest również agresywny i skory 
do walki (1998). Niechęć do wyrażania emocji czyni go twardym i pozytywnie 
postrzeganym przez innych jako mały mężczyzna (jest ulubieńcem i powodem 
dumy swojej babci Mili), jednak pierwsza miłość do starszej koleżanki ze szko
ły całkowicie zmienia jego życie. Warto dodać, że męskość głównego bohate
ra Języka Trolli jest czymś, co ma go wyróżniać na tle całej rodziny Borejków. 
Otoczony ze wszystkich stron przez kuzynki, siostry i ciocie Józio jest postacią 
całkowicie odmienną niż jego kuzyn Ignacy Grzegorz — obdarzony dużą inte
ligencją ulubieniec dziadka Borejko, lecz zarazem strachliwy skarżypyta i histe
ryk, nieznoszący Józia i podziwiający go jednocześnie. Również Józio obserwuje 
kuzyna z niechęcią, krytyczny wobec niego tak samo jak wobec całej, opisywanej 
jak dotąd w samych superlatywach, rodziny Borejko. 

Właśnie ta ironia i krytycyzm Józia stawiają przed czytelnikiem pytanie, czy 
aby męski charakter tej postaci nie był jedynie grą z otoczeniem i czy ogólnie 
rozumiana „męskość” ma polegać przede wszystkim na niebyciu takim jak ko
bieta. Amerykański psychiatra Robert Stoller, często cytowany przez popular
nych autorów zajmujących się kwestiami płci (m.in. Johna Graya w Mężczyźni 
są z Marsa, a kobiety z Wenus), twierdzi, że męskość rozwinęła się właśnie przez 
dystansowanie się od kobiecości (zob. też Bugajski 2006, s. 20).

Niewzruszone centrum

Poza jedną „powieścią drogi” (1994) w cyklu „Jeżycjada” wszystkie pozostałe 
części dzieją się w rodzinnym mieście autorki. W trzecim tomie (1981a) po
jawia się centrum większości późniejszych wydarzeń, czyli mieszkanie rodziny 
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Borejków. Ma ono właściwości przyciągające, każdy gość, który do niego trafi, 
od razu zaczyna się w nim dobrze czuć, toteż Borejkowie przeżywają prawdziwe 
najazdy odwiedzających. Mieszkanie przy Roosevelta 5 przyciąga tak mocno, 
że z czasem, jak rodzina się powiększa, a kolejne córki uniezależniają się fi
nansowo, wychodzą za mąż i rodzą dzieci, nikt się z domu nie wyprowadza. 
Zajmowane są okoliczne pokoje, mieszkania i piętra kamienicy, a adres pozo
staje wciąż ten sam. Zgodnie z tym, co twierdzi Witold Rybczyński, przestrzeń 
domowa zyskuje swój intymny charakter w XIX w. Dla człowieka epoki kapita
lizmu staje się schronieniem przed światem zewnętrznym i scenerią jego życia 
prywatnego (Rybczyński 1996). Powieściowe mieszkanie Borejków ma zupełnie 
inny charakter. Jego ciepło, barwny wystrój i estetyka czynią z niego remedium 
na opisywane przez autorkę smutne pejzaże PRL, jednak zupełnie nie ma funk
cji przestrzeni prywatnej. Pomijając kwestię częstych odwiedzin przyjaciół rodu 
Borejków, samych lokatorów jest stanowczo zbyt dużo jak na czteropokojowe 
mieszkanie. Przy początkowej liczbie sześciorga, rozrastającej się stopniowo do 
dziewięciorga domowników, właściwie trudno mówić o jakiejkolwiek prywatno
ści — Borejkówny gnieżdżą się co najmniej po dwie w jednym pokoju, wszystko 
o sobie wiedzą (platoniczna miłość Natalii do wykładowcy ze studiów nie jest 
żadną tajemnicą; 1993a), a posiadanie przez którąś z nich sekretów budzi cieka
wość i irytację w pozostałych (1998). Rodzina Borejko jest w zasadzie niezwykle 
opresyjna. Więzi między jej członkami są bardzo silne, co rodzi trudne sytuacje, 
typu niechęć zamężnej Idy do wyprowadzenia się od rodziców (1993a) oraz uza
leżnienie potulnej Róży od skłonnej do wybryków siostry Laury (1998). 

Zastanawiające jest to, że siostry Borejko mają całą masę znajomych, lecz 
żadnych przyjaciółek. Same są dla siebie przyjaciółkami, co wydaje się bardziej 
koniecznością wynikającą z okoliczności niż własnym wyborem. Właściwie żad
na z tak kobiecych powieści Musierowicz nie jest historią kobiecej przyjaźni. 
Więź między niespokrewnionymi ze sobą dziewczętami pojawia się w Szóstej 
klepce (Cesia i Danka, 1977) oraz w poświęconej życiu Mili Borejko Kalambur�
ce (jej szkolne przyjaźnie z Moniką i z Lonią, 2002). Przyjaźń Gabrysi z Kreską 
jest dziwnie sztuczna (1986). Bohaterki nie mają żadnych wspólnych spraw, są 
w różnym wieku i różnej sytuacji życiowej, a jednocząca je wspólna potrzeba wy
lewania łez nie jest zbyt przekonującą podstawą budowania prawdziwych i trwa
łych więzi. Ich zażyłość opiera się właściwie na entuzjastycznych rozmowach 
o własnej przyjaźni (1993b), co jest raczej śmieszne, lecz dla niektórych bardzo 
przekonujące (gazeta „Filipinka” w jednym z numerów z 2002 r. w artykule na 
temat przyjaźni opisała to, co łączyło bohaterki Opium w rosole jako „przyjaźń 
idealną”). 

Antropologiczny kontekst tak silnego związania ze sobą sióstr Borejko każe 
szukać przyczyn ich sytuacji w kulturowym przypisaniu kobiety do sfery domo
wej. Claude Lévi–Strauss uznał ten związek za uniwersalny. Ojciec antropologii 
strukturalnej twierdził, że fizjologia kobiet (fakt, że rodzą i karmią dzieci) włą
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cza je w sferę domową, przeciwstawną bliższej mężczyznom sferze publicznej. 
Zwraca on uwagę na podporządkowanie sfery pierwszej (i ogólnie wszystkiego, 
co prywatne) sferze drugiej, czyli społeczeństwu. W ten sposób udaje mu się wy
tłumaczyć dominację mężczyzn nad kobietami, mającą występować we wszyst
kich kulturach. Feministyczna antropolożka Sherry Ortner w tekście Czy kobieta 
ma się do mężczyzny jak natura do kultury? odnajduje w tym prostym podziale, po 
pierwsze, rozwinięcie opozycji natura — kultura, zgodnie z którą kobiety jako 
rodzące dzieci miałyby być bliższe naturze, zaś mężczyźni jako poskramiający 
siły przyrody reprezentowaliby kulturę; po drugie hierarchię więzi międzyludz
kich, które występują w obu omawianych sferach. Relacje panujące w rodzinie 
zostają opisane jako nieformalne i podrzędne wobec doskonalszych i bardziej 
uniwersalistycznych więzi tworzących społeczeństwo. Źródłem tego ma być brak 
zdolności mężczyzn do tworzenia „naturalnej” więzi, jaka powstaje między mat
ką a dzieckiem podczas karmienia, dlatego tworzą alternatywne związki mię
dzyludzkie występujące w religii i polityce (zob. Ortner 1982, s. 116–133). 

Tematem książek Musierowicz są właśnie takie nieformalne związki miłosne 
i rodzinne, historia wkracza w świat jej bohaterów dopiero w Kalamburce. Teo
retycznie sytuacja polityczna kraju daje o sobie znać również w Opium w rosole, 
jednak trudno powiedzieć, że jest ona tłem akcji, narzucającym formę narra
cji, jest raczej ponurą dygresją, niedopowiedzeniem. Może takie usunięcie się 
z historii jest pewnym wyjaśnieniem losu siedzących w domu bohaterek „Jeży
cjady”. We wspomnianej na początku rozdziału Nutrii i Nerwusie, gdzie intryga 
miłosna rozgrywa się podczas podróży Natalii po Pomorzu, jej trzy pozostałe 
siostry przebywające w domu (notabene w kuchni) niczym trzy czarownice od
prawiają czary miłosne, gotując dla Natalii „siostrzaną zupę”, mającą przywołać 
do ostatniej niezamężnej Borejkówny odpowiedniego mężczyznę (1994). Scena 
ta ma niejako znaczenie symboliczne dla całej serii powieściowej — losy boha
terów zawsze rozstrzygają się w domu. 

Równie dobrym przykładem może być największa buntowniczka „Jeżycja
dy”, młodsza córka Gabrysi, Laura. Pokłócona z całą rodziną czternastolatka 
wyrusza samotnie do Torunia, by odnaleźć siostrę niewidzianego od lat ojca. 
Dziewczyna nie umie sama przed sobą przyznać, że pragnie jedynie uciec od 
domowej rzeczywistości, panujących w niej reguł i praw. Zamiast zaakceptować 
i pokochać otaczający ją świat przy Roosevelta 5, woli niczym Emma Bovary 
widzieć w nim same wady, użalać się nad swym losem i snuć marzenia o lepszym 
życiu (lepszej rodzinie) gdzieś daleko stąd. Ostatecznie podróż do mitycznej 
ciotki kończy się jednym wielkim niepowodzeniem, a do tego przysparza nie
pokoju domownikom (1999). Nieudana próba wpłynięcia na własny los przez 
ucieczkę uświadamia czytelnikowi, że przeznaczeniem człowieka jest jego ro
dzina, której się nie wybiera i nie ma sensu podważać tego porządku. Podczas 
gdy rewolucyjne zmiany w życiu Natalii odbywają się niejako za przyzwoleniem 
życzących jej wielkiej miłości domowników, odrzucająca swą rodzinę Laura zo
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staje ukarana przez los chaosem, który wdziera się w jej życie, niszcząc precyzyj
ny, samodzielnie obmyślony plan.

Centralnym punktem domu Borejków jest właśnie kuchnia, a dokładnie — 
stół. Przy kuchennym stole gromadzi się cała rodzina, siostry kłócą się i godzą, 
wypłakują swoje żale, toczą rozmowy mające wpływ na całe ich życie. Pozycję 
stołu jako domowego centrum ugruntowuje jego silne nacechowanie symbo
liczne. Mebel ten jest znakiem, który można interpretować na dwóch płaszczy
znach: jako miejsce mediacji łączące rodzinę z przodkami oraz kobiece insy
gnium władzy. Pojawił się on w domu Borejków jako prezent ślubny dla Mili 
i Ignacego, którym obdarowała ich nieoceniona Gizela (2002). Przez ponad 
40 lat małżeństwa (i 11 tomów „Jeżycjady”) służył on Borejkom jako niezbędny 
element kuchni, po śmierci swej fundatorki zaczął budzić ciepłe wspomnienia 
w Mili, nabrała ona zwyczaju głaskania go jak żywego człowieka (2004). Tak 
oto stał się miejscem przenikania się światów i kultu przodków, niczym trady
cyjne ognisko domowe (Kowalski 1998, s. 375). W przypadku Gizeli określenie 
„przodek” nie jest bynajmniej przesadzone, gdyż była ona prawdopodobnie całą 
rodziną, jaką miała osierocona w dzieciństwie Mila (kwestię przodków Ignacego 
i Mili zbadała dokładnie Anna Gomóła i, jak się okazuje, historia ich rodów 
i związane z nimi tradycje pojawiają się dopiero w Kalamburce, czyli kiedy boha
terowie sami są już dziadkami, we wcześniejszych powieściach rodzina Borejko 
jest jakby pozbawiona starszych pokoleń, co zdaniem Gomóły świadczy o zmia
nie strategii samej autorki, 2004).

Karmić znaczy kochać

Przy stole, co oczywiste, spożywa się posiłki. Badająca kulturowe znaczenie je
dzenia Carole Counihan zauważa, że przygotowywanie jedzenia jest w wielu 
kulturach domeną kobiet, a także źródłem ich władzy i sposobem na realizację 
założonych celów (Counihan 1999, s. 10–13). Dla wrzuconej w dorosłość wsku
tek nieszczęśliwych zdarzeń Gabrysi nauka gotowania jest niemalże obrzędem 
przejścia — z zagubionej siedemnastoletniej dziewczyny, niemającej pojęcia 
o tym, jak usmażyć rybę, przemienia się w przyrządzającą prawdziwe smakołyki 
młodą kobietę (1981a). Barbara Szargot zauważa, że w powieściach Musiero
wicz nabycie przez bohaterkę umiejętności kulinarnych jest równoznaczne z jej 
wejściem w dorosłość (zob. też Gomóła 2004, s. 75), zaś Sławomira Walczewska, 
omawiając kwestię kobiecej władzy w domu, kładzie nacisk na funkcję karmi
cielki rodziny (Walczewska 2000, s. 165). 

Jedzenie jest materializacją więzi między matką a dzieckiem, relacja kar
miony — karmiący jest zdaniem Counihan silnie nacechowana emocjonalnie 
(Counihan 1999, s. 18). Problem miłości i jedzenia jest właściwie tematem pią
tego tomu serii Opium w rosole. Jedną z jego kluczowych postaci jest sześcio
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letnia Aurelia (córka wspomnianej już Jedwabińskiej). Ulubionym zajęciem 
dziewczynki jest przychodzenie do mieszkań zupełnie obcych osób „na obia
dek” i zjadanie wszystkiego, co zostanie jej podane. Aurelia (przedstawiająca się 
wszystkim jako Genowefa) wykazuje doskonały apetyt, w domu natomiast jest 
klasycznym niejadkiem. Doprowadza to do szału i tak już znerwicowaną panią 
Jedwabińską. W kulminacyjnym momencie historii zrozpaczona matka, szuka
jąc Aurelii, trafia do Borejków, gdzie Mila, bogini domowego ogniska, wyjaśnia 
jej związek między matczyną czułością a jedzeniem (1986). 

Psychologowie zajmujący się zaburzeniami łaknienia, takimi jak anoreksja 
czy bulimia, upatrują źródła tych chorób w zaburzonych relacjach rodzinnych. 
Anoreksja na przykład, zdaniem amerykańskiej psycholog Marthy Jablow, wy
stępuje najczęściej u dziewcząt z rodzin nadopiekuńczych i jest w rzeczywistości 
ich walką o autonomię (Jablow 2000, s. 45–60). Aurelia Jedwabińska anorek
tyczką nie jest, jednak w jej przypadku również możemy mówić o próbie budo
wania dystansu przez odrzucenie matczynego jedzenia. Jej przypadek przypo
mina historię opisywanej przez Carole Counihan kobiety, której młodzieńcze 
problemy żywieniowe wynikały z potrzeby oddzielenia się od nieodpowiadającej 
jej domowej atmosfery. Osoba ta wspominała, że kiedy była dzieckiem, spo
żywanie posiłków w towarzystwie śmiertelnie poważnych, milczących rodziców 
było dla niej męczarnią, dlatego polubiła jadać w samotności (Counihan 1999, 
s. 166–175). Córka pani Jedwabińskiej brzydzi się jedzeniem przyrządzanym 
przez swoją matkę, z niechęcią wspomina też sztuczne czułości, jakimi obda
rza ją zimna i sztywna rodzicielka. Jej sposobem na jedzenie jest przychodze
nie do obcych ludzi w gości, a przy okazji nawiązywanie nowych, cieszących ją 
znajomości. Mała Aurelia oprócz posiłku wszędzie szuka miłości i akceptacji, 
choć jednocześnie panicznie boi się i unika własnej matki. Zaburzone relacje 
rodzinne połączone z jej problemami żywieniowymi pokazują, że w świecie „Je
życjady” jedzenie jest nie tylko symbolem miłości, ale sposobem jej okazywa
nia. Jedwabińska, choć kocha swoją córkę, nie potrafi tej miłości dawać, zaś 
Aurelia nie potrafi jej przyjmować. Jak wszyscy mali bohaterowie Musierowicz, 
dziewczynka uczy się bycia kochaną przez przyjmowanie tego, co dają jej inni, 
pozostałe tomy serii sugerują, że kochać nauczy się dopiero, gdy sama zacznie 
karmić innych. 

Dzielne kobiety „Jeżycjady” ratują świat przed obróceniem się w kamień, 
podając innym miłość na talerzu wprost do stołu. Powieściowi mężczyźni, z ra
dością konsumujący wytwory ich kulinarnego talentu, stoją właściwie na równi 
z dziećmi. To pasuje do omawianego w poprzednim rozdziale wizerunku niepo
radnego w domu mężczyzny. Przykre jest jedynie to, że tego typu prosta, „oral
na” relacja stawia jednych bohaterów w sytuacji kochanych, innych w sytuacji 
kochających. W jaki sposób ci pierwsi mają odwzajemnić swe uczucia, a drudzy 
poczuć się kochani? Pozostają inne, „bardziej wyrafinowane” formy wyrażania 
uczuć, typu deklaracje słowne, laurki, kwiaty, randki, jednak koniec końców Ga
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brysia, kładąc się spać po swoich imieninach, stwierdza, że każdy dał jej w pre
zencie to, co sam chciałby dostać (1998). 

Podsumowanie

W „Jeżycjadzie” przez pełen uroku humor i zgrabne intrygi miłosne bohaterów 
przezierają konserwatywne poglądy autorki na temat rodziny. Miejscem kobiety 
jest dom, a jej życiową rolą — wychowywanie dzieci. Te, które odrzucają ten 
schemat, nie potrafią być szczęśliwe i dodatkowo powodują cierpienie innych 
(Jedwabińska, Laura). Konserwatyzm Musierowicz jest jedną z dróg interpreta
cji, ale jak się okazuje, nie jedyną. Kinga Dunin w artykule Polka feministyczna 
nazywa autorkę „stuprocentową feministką” i interpretuje całą powieść Nutria 
i Nerwus w kategoriach feminizmu separatystycznego, czyli podkreślającego 
kobiecą odrębność od męskości i waloryzującego kobiecy świat (Dunin 1995, 
s. 161–165). Jest w tym wiele prawdy, bohaterki nie są uciśnionymi, zniewo
lonymi ofiarami systemu. Potrafią realizować swoje cele w obrębie struktury 
patriarchalnej, a nawet cieszą się w niej szczególną pozycją i niczym opisane 
przez Suzanne Brenner Jawajki rządzą w domu. Niestety nie są one w stanie 
w pełni wyrwać się z tego domu, jest on zawsze główną scenerią ich życia. Pod
czas gdy mężczyźni wędrują po świecie, emigrują bądź walczą z komuną, gdy ich 
losy związane są z historią, kobiety pozostają w domach z dziećmi, a obszarem 
ich starań i zmartwień są uczucia. Musierowicz widzi w tym jednak olbrzymią 
rolę kobiet, które jako opiekunki swych dzieci i mężów oraz strażniczki domo
wego ładu chronią to, co w życiu najważniejsze: miłość i ciepło. Bohaterki jej 
powieści, biorąc na siebie obowiązki domowe, poświęcają się dla dobra innych, 
stają się uczuciowym centrum rodziny. Ponieważ w „Jeżycjadzie” bardzo waż
ną, wieloznaczną rolę odgrywa jedzenie, przyrządzające je kobiety, dając innym 
swoją miłość, nie chcą nic w zamian, a odkrycie sensu życia w bezinteresownym 
uszczęśliwianiu innych jest równoznaczne z uzyskaniem przez młodą dziewczy
nę kobiecej dojrzałości. Ukrytym przesłaniem Musierowicz skierowanym do 
czytelniczek jest to, że kochając i troszcząc się o innych, kobiety ratują zmie
niający się świat przed moralnym upadkiem. W Opium w rosole, wspomnianym 
już kilka razy jako rozgrywające się w przygnębiającej scenerii polskich lat 80., 
Gabriela (notabene zapalając na nowo światło w okradzionej nagle z korków 
elektrycznych kamienicy) wspomina tajemniczo o mającej powstać „cywilizacji 
miłości”. Pojęcie to nie powraca już nigdy więcej, jednak pozostaje na kartach 
książki nader wyraźnym drogowskazem.
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Na zakończenie

Gdy w 2002 r. ukazuje się Wojna polsko–ruska pod flagą biało–czerwoną Doroty 
Masłowskiej, Małgorzata Musierowicz formułuje hasło „...mniej Masłowskiej! 
(a wszystko będzie cacy)”, które wydawnictwo Lampa i Iskra Boża przewrotnie 
umieszcza na okładce pierwszej polskiej „powieści dresiarskiej”. Takie nawo
ływanie do bojkotu twórczości młodej autorki (może nawet byłej czytelniczki 
Musierowicz) można interpretować jako opór przeciwko odebraniu niewinno
ści polskiej literaturze młodzieżowej. Czytelnikami Wojny polsko–ruskiej… są 
przecież także zainteresowane literaturą nastolatki z całej Polski. Czyżby uło
żone panny Borejko miały utracić swoją pozycję w umysłach młodzieży na rzecz 
wulgarnych i agresywnych bohaterek Masłowskiej? Czy po pojawieniu się takiej 
książki będzie można w ogóle pisać o polskich dziewczynach, omijając tematy 
seksu, używek i przemocy? Małgorzata Musierowicz staje się powoli babcią pol
skiej literatury młodzieżowej, lecz wciąż jeszcze pisze. Jej powieści są czytane. 
Na pytanie, czy uda jej się przekonać do siebie coraz młodsze czytelniczki, od
powie czas.

„Jeżycjada”

1977 Szósta klepka, Warszawa 
1979 Kłamczucha, Warszawa
1981a Kwiat kalafiora, Warszawa
1981b Ida sierpniowa, Warszawa
1986 Opium w rosole, Warszawa 
1990 Brulion Bebe B., Warszawa 
1992 Noelka, Poznań
1993a Pulpecja, Kraków 
1993b Dziecko piątku, Kraków 
1995 Nutria i Nerwus, Łódź
1996 Córka Robrojka, Łódź 
1998 Imieniny, Łódź 
1999 Tygrys i Róża, Łódź 
2001 Kalamburka, Łódź 
2004 Język Trolli, Łódź 
2005 Żaba, Łódź 
2006 Czarna polewka, Łódź
2008 Sprężyna, Łódź

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Dom, płeć i władza w powieściach Małgorzaty Musierowicz 91

Bibliografia

Arcimowicz Krzysztof
2003 Obraz mężczyzny w polskich mediach po 1989 roku, Poznań

Brenner Susan
2006  Dlaczego kobiety rządzą w domu: nowe spojrzenie na jawajskie ideologie 

płci kulturowej i samokontroli, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, 
red. R.E. Hryciuk, A. Kościanska, Warszawa 

Bugajski Leszek
2006 Seks, druk i rock and roll, Warszawa 

Counihan Carole
1999 The Anthropology of Food and Body, London & New York 

Dunin Kinga
1995  Polka feministyczna, Warszawa 1995, w: Małgorzata Musierowicz, red. 

S. Frycie, Warszawa 2002 

Gomóła Anna
2004 Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady, Katowice 

Graff Agnieszka
2001 Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 

Jablow Martha M.
2000 Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk 

Kowalski Piotr
1998 Leksykon znaki świata, Warszawa

Ortner Sherry
1982  Czy kobieta ma się do mężczyzny jak natura do kultury?, w: Nikt nie rodzi 

się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 

Rybczyński Witold
1996 Dom: krótka historia idei, Warszawa 

Walczewska Sławomira
2000  Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, 

Kraków

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Monika Gawracz

Podróż jako cel człowieka  
i człowiek jako cel podróży

Interpretacja książki Olgi Tokarczuk Bieguni

Są rzeczy, które dzieją się same, są podróże, 
które zaczynają się i kończą we śnie, i są podróżnicy, 

którzy odpowiadają na bełkotliwe wezwanie własnego niepokoju. 
Oto właśnie stoi przed wami jeden z nich. 

(Tokarczuk 2007, s. 108–109).

Książka Bieguni Olgi Tokarczuk wydana została w 2007 r., w październiku 
2008 r. została doceniona zarówno przez czytelników, jak i jury nagrody literac
kiej Nike. Powieść zebrała skrajne recenzje — od pochwał, jak ta widoczna na 
okładce: „Może to najlepsza książka Olgi Tokarczuk” (Jerzy Jarzębski), po za
rzuty nieumiejętności pisania (Zbigniew Bidakowski na łamach „Rzeczpospoli
tej”, za: www.miasta.gazeta.pl). 

Pomiędzy tymi skrajnymi opiniami mieści się wiele recenzji, których auto
rzy zauważają i komentują różne cechy książki. Jak uważa jedna z recenzentek: 
„dzięki tej książce do Olgi Tokarczuk powinni przekonać się wszyscy nastawieni 
dotąd sceptycznie. Ale uwaga — ci, którzy przekonani już byli, mogą się zrazić” 
(www.miasta.gazeta.pl). Najczęściej pojawiającym się zarzutem wobec tej książ
ki jest zarzut nadmiaru materiału, wątków i pomysłów w niej zawartych. Recen
zentka „Dziennika” zauważa, że z Biegunów można by stworzyć dwie oddzielne 
powieści. Andrzej Franaszek z „Tygodnika Powszechnego” na łamach „Gazety 
Wyborczej” dodaje, że treść dzieła tworzą myśli i spostrzeżenia o różnej randze, 
od szczegółowych obserwacji do formuł socjologicznych, a stworzony przez au
torkę świat „zachwyca i przeraża swoją bujnością” (Franaszek 2007). Ta sama 
bujność, a także nieciągłość narracji okazały się atutem dla jury nagrody literac
kiej Nike. W uzasadnieniu werdyktu prof. Małgorzata Szpakowska mówiła, że 
jest to nagroda „w uznaniu kunsztu, z jakim autorka przez poszarpaną narrację 
swojej powieści potrafiła oddać nieciągły i pośpieszny styl współczesnego życia, 
splatając niezależne od siebie wątki wspólnym motywem podróży, pośpiechu, 
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biegu (...) pogoni bez końca — w której jakoś uczestniczymy wszyscy” (Pawłow
ski 2008).

Bieguni to komentarz do ponowoczesnej rzeczywistości bardzo charaktery
styczny dla pisarstwa Olgi Tokarczuk, ale też dla tej rzeczywistości. Tokarczuk 
uwikłana jest w kulturę masową, w świat mediów, internetu i zalewu informacji 
oraz w kulturę obrazu. Co więcej, świadomie czerpie inspiracje z tych źródeł. 
Daje też wyraz swojemu zadziwieniu wszystkim i przyjemności odkrywania tego, 
co niesie ze sobą ponowoczesność. Według kulturoznawczyni Ewy Kosowskiej, 
każdy tekst literacki, nawet jeśli skupia się na jednostkowych historiach niewiel
kiej grupy bohaterów, pokazuje szerszy kontekst — zmaganie ze światem natury 
i kultury, reakcje kulturowe danego środowiska oraz relacje między zachowa
niami jednostkowymi a regułami kulturowymi. „Utwór literacki stanowi efekt 
wielorakich uwikłań twórcy w rzeczywistość kulturową danego czasu i przestrze
ni” (Kosowska 2003, s. 35). 

Może zatem ten nadmiar wątków i brak spójności w Biegunach to zabieg 
specjalny, mający pokazać złożoność i przeładowanie informacjami, charakte
rystyczne dla współczesnego świata? Zdania, którymi opisuje książkę autorka, 
potwierdzają to przypuszczenie: „Ta książka stara się być lojalna wobec kakofo
nii i dysonansu naszego doświadczenia świata, wobec niemożliwości jego ujed
nolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych 
konfiguracji” (Tokarczuk 2007).

Twórczość Olgi Tokarczuk niewątpliwie wpisuje się w główny nurt literatury 
polskiej po roku 1989. Według krytyka literackiego Przemysława Czaplińskiego, 
po 1989 r., który był przełomowy również dla kultury, literatura polska straciła 
na znaczeniu i nie potrafi odnaleźć się w tzw. czasie normalnym. Czapliński 
zarzuca współczesnym pisarzom, że ich utwory nie poszerzają kapitału komuni
kacyjnego czytelników i tym samym wywołują efekt bierności: „Zasadą działania 
tych utworów jest pozostawienie normalności w spokoju, choć, pozornie, mó
wią one o alternatywnych modelach życia i poszukiwaniach sensu” (Czapliński 
2004, s. 32). Tej krytyce poddaje również twórczość Olgi Tokarczuk.

Czapliński wyróżnia kilka strategii stosowanych przez autorów przedstawia
jących normalność w spotkaniu z tym, co od niej różne. Strategię Tokarczuk 
określa jako „inność daleką”, gdyż pokazuje ona postawy jednostkowe i zacho
wania izolacyjne bohaterów oraz wiarę w sen. Rozdział poświęcony książce Gra 
na wielu bębenkach krytyk zaczyna słowami: „przeczytałem... nie wiem” i argu
mentuje, że do niepewności i niewiedzy jako postawy nakłania sama autorka 
(Czapliński 2004, s. 138). Tokarczuk przekonuje czytelników, według Czapliń
skiego, że nie znamy siebie, świata i drugiego człowieka. Schemat fabularny jej 
książek polega na „rozszczelnianiu świata, czyli odsłanianiu wersji, które tkwią 
w fałdach potocznej rzeczywistości” (Czapliński 2004, s. 142). To samo można 
powiedzieć o Biegunach. 
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Pisarstwu Tokarczuk nadaje się też inne cechy, czasem dość zaskakujące. 
Jacek Dukaj, w tekście poświęconym innemu polskiemu autorowi, pisze: „są 
wszakże tacy pisarze urodzeni na ziemi realizmu, którzy fantastykę mimo wszyst
ko mają we krwi” (Dukaj 2007). Zalicza do tej grupy również Olgę Tokarczuk, 
mając na myśli przede wszystkim książkę z serii „Mity”, Anna In w grobowcach 
świata. W tej opowieści, tak jak i w Biegunach, ważna jest podróż, choć nie sta
nowi istoty fabuły, a tylko prowadzi do celu. Nawet taka podróż staje się jednak 
okazją do refleksji nad samym przemieszczaniem się i do obserwacji innych lu
dzi: „Mijają nas pospieszni podróżni, nikt nie zwraca uwagi na dwie kobiety. 
Widać, że każdy z nich porusza się w swoim czasie — zapewne wykupili różne 
abonamenty — jedni śmigają tak, że ich twarze rozmywają się w nieczytelną 
wstęgę, inni wloką się, odkrywając bezwstydnie wszystkie szczegóły fizjonomii” 
(Tokarczuk 2006, s. 9). 

W Biegunach mamy pogłębioną refleksję nad podróżnymi. Narratorka za
uważa, że ludzie, przyglądający się sobie na lotniskach, są jak preparaty w for
malinie. To porównanie wynika niewątpliwie z zainteresowania plastynacją, 
któremu autorka poświęca dużą część książki. Człowiek, podróż i ciało wydają 
się głównymi wątkami Biegunów. Spróbuję opisać je kolejno i poszukać ich zna
czenia, również w szerszym kontekście.

Człowiek, pisarz, tajemnica

Kilka pierwszych opowiadań zawartych w Biegunach zostało napisanych w nar
racji pierwszoosobowej, co tłumaczy w pewien sposób tematy rozwijane w dal
szej części książki. Przede wszystkim odkrycie w dzieciństwie własnego ja, świa
domości swojego istnienia. „W jednej chwili odkrywam prawdę: nic się już nie 
da zrobić — jestem” (Tokarczuk 2007, s. 6). Dalej narratorka, a może nawet au
torka, pisze o swoim wykształceniu. Przestrzega, żeby ten, kto szuka porządku, 
unikał psychologii. Psychologia, według narratorki, wybierana może z powodu 
jakiegoś defektu, pozwala poznać siebie. Postulat, że jeden człowiek to jedna 
osobowość, nie przekonywał jej: „Miałam skłonność do zamazywania oczywisto
ści, podawania w wątpliwość niezbitych argumentów” (Tokarczuk 2007, s. 19). 
Krytykuje metodę badawczą psychologii — testy, zakładające, że człowiek nie 
zna sam siebie, a za pomocą dobrze postawionych pytań pozna. Za śmiertelnie 
niebezpieczne uważa twierdzenie, że „jesteśmy stali, a nasze reakcje są przewi
dywalne” (Tokarczuk 2007, s. 21). Te rozmyślania wydają mi się ważne dla rozu
mienia książki i sposobu, w jaki jest skonstruowana. Żona jednego z bohaterów 
mówi: „To się zdarza, że ludzie na chwilę znikają, prawda?” (Tokarczuk 2007, 
s. 378). W świecie zarysowanym w Biegunach jest to jak najbardziej normalne. 

Każdy człowiek jest tajemnicą, może dlatego trzeba podróżować, pielgrzy
mować, by choć trochę zbliżyć się do jej odkrycia. Nieodkryta tajemnica drugie
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go człowieka, bliskiego, może doprowadzić do obłędu. Opowieść o Kunickim, 
mężczyźnie, którego żona i trzyletni synek zaginęli na kilka dni na wakacjach 
w Chorwacji, to jedna z kilku dłuższych form narracji zawartych w Biegunach, 
podzielona jest jednak na niedługie odcinki, co daje wrażenie, że jeszcze pomię
dzy nimi powinno być jakieś dopowiedzenie, jakaś dodatkowa wiedza. Przed
mioty pozostawione przez zaginioną żonę stają się dla Kunickiego jedynym 
świadectwem jej istnienia, świadkami jej tajemnic, o które podejrzewa kobietę 
mąż. Są one przez niego dokładnie oglądane, wąchane i fotografowane. Każdy 
drobny ślad staje się tropem mającym pomóc wyjaśnić tajemnicę. Zapisane na 
odwrocie muzealnego biletu słowo KAIROS ma być kluczem do zrozumienia 
wszystkiego, w tę grę zostaje wciągnięty też czytelnik. Przez wytwarzaną atmos
ferę tajemniczości, odwołania do Kairosa w innych fragmentach książki oraz 
nawiązania do sekty Biegunów zaczynamy snuć przypuszczenia co do zaginięcia 
kobiety i dziecka, wyobrażając sobie jej związki z tajemniczą sektą. Tokarczuk 
nie pozwala jednak na tak proste odpowiedzi. W kolejnym fragmencie historii 
Kunickiego Wikipedia ułatwia mu rozwiązanie zagadki: chodziło o greckiego 
boga, którego posąg kobieta widziała w muzeum i który jej się spodobał. W na
stępnej części opowiadania żona i synek znowu są z nim. Nie wiemy, podobnie 
jak sam Kunicki, po jakim czasie wrócili, gdzie ich odnaleziono, co się stało. 
Po prostu znowu są. Żona opowiada historię, w którą on nie wierzy, po kolej
nych pytaniach drwi z niego i zmyśla. Tajemnica, niemożność sprawdzenia, co 
się działo z nią i dzieckiem, prowadzi go do obsesji — śledzenia kobiety, ob
serwowania jej ciała podczas snu, w poszukiwaniu jakichś zmian, prowadzenia 
dziecka na badania psychologiczne. Według jednego z krytyków nagłe zniknię
cie kobiety z dzieckiem w tej opowieści „to jakby gest świata, który przypomina 
o swej niejasności. Gdy na nic zdają się zwykłe sposoby objaśniania, szuka się 
wróżb, synchroniczności, sieci korespondencji — w układzie leżących na łóżku 
przedmiotów (…), ale rezultaty są mizerne” (Franaszek 2007).

 Narracja książki przetykana jest krótkimi fragmentami, które trudno na
zwać nawet rozdziałami czy opowiadaniami, a pojawiają się w książce pomiędzy 
dłuższymi fragmentami tekstu. Krótkie myśli, błyski, pełne zadziwienia świa
tem, kulturą, naturą, człowiekiem; jakby niedokończone, poddane syntezie. Za
słyszana w samolocie rozmowa naukowców o wygaszaniu światła słonecznego 
staje się pretekstem do apokaliptycznej wizji. Fragment ten zatytułowany jest 
Kalijuga, czyli Ciemny Wiek Żelazny, epoka trwająca od początku ludzkości 
przez 432 tysiące lat (www.himavanti.org). W kolejnym fragmencie jest zawarta 
refleksja nad tym, co podstawowe dla świata. Narratorka pisze, że noc ucisza 
wszystko, co wydaje się ważne w ciągu dnia. Pozostają tylko dwie sfery ludzkiego 
życia: fizjologia i teologia. Doszła do tego wniosku, przeglądając w nocy kanały 
telewizyjne. Jedyne, co nadawano, to programy erotyczne i religijne. 

Podczas jednej z podróży narratorka spotyka człowieka, który opowiada jej 
o swoim zafascynowaniu twórczością Emila Ciorana. Rozmówca traktuje książ
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kę rumuńskiego pisarza jako zbiór cytatów, złotych myśli i wskazówek na życie. 
Otwierał książkę, jedną z tych z bardzo krótkimi tekstami, jak określa narrator
ka, i czytał fragment, który stawał się jego mottem na cały dzień. Udowadniał 
wyższość Ciorana w tym względzie nad Biblią, często traktowaną jako taki wła
śnie zbiór, pozwalający odnaleźć wskazówki przez odczytanie losowo wybrane
go fragmentu. Mówił: „do celów wróżebnych Biblia straciła swoją aktualność” 
(Tokarczuk 2007, s. 30). Mężczyzna czyta narratorce fragment odnoszący się do 
podróży, obserwacji przechodniów. Te krótkie myśli pojawiające się na kartach 
Biegunów, w większości dotyczące podróży lub w podróży zaobserwowane, mają 
w sobie dużo z takich właśnie tekstów. Gdyby oddzielić dłuższe opowiadania 
i zestawić te fragmenty, z powodzeniem można by również Biegunów otworzyć 
w dowolnym miejscu i czerpać z nich motto na każdy dzień. 

Podobnie czyta się Lapidaria, zbiory spostrzeżeń i refleksji, które również 
zrodziły się podczas podróży. Kapuściński i Tokarczuk podobnie widzą świat, 
choć różni ich wiele. Wspólna jest ciekawość, ciągłe odkrywanie świata i czło
wieka i nieustanne zadziwienie tymi odkryciami. Interesujące wydaje mi się 
zestawienie dwóch fragmentów dzieł każdego z autorów, pokazujące podobny 
stosunek do podróży: „Stała już tam grupka ludzi i okazało się, że rozmawiali ze 
sobą w moim języku. Rzuciłam na nich podejrzliwie wzrokiem, wyglądali podob
nie do mnie. Tak, te kobiety mogłyby być moimi siostrami. Dlatego znalazłam 
sobie miejsce jak najdalej od nich i zamówiłam kawę” (Tokarczuk 2007, s. 196). 
„Pytają mnie często: Czy spotkał pan w Afryce Polaków? Wtedy odpowiadam, 
że z Polakami mogę skontaktować się w Polsce, w kraju, w którym mieszkam. 
Nie mam powodu, by w tym celu jeździć do Afryki. Jeżeli jadę do Afryki, to po 
to, by się spotkać z Afrykańczykami i o nich pisać” (Kapuściński 2004, s. 100). 
Takie podejście daje większą otwartość na doświadczenie i kontakt z innością. 

Książki Olgi Tokarczuk są czasem interpretowane według klucza psycholo
gicznego, ze względu na wykształcenie autorki i jej inspirację filozofią Junga czy 
Freuda, a także według klucza mitograficznego. Krytycy porównują jej utwory 
do dzieł Marqueza i Eliadego. Ja odnajduję podobieństwo jej pisarstwa do twór
czości Pawła Huellego. Gdański pisarz, o pięć lat starszy od Tokarczuk, podob
nie konstruuje swoje opowieści i tak samo jak ona chętniej sięga do krótszych 
form literackich niż klasycznej powieści. Oboje czerpią z literatury i rzeczywi
stości, także lokalnej, budując z fragmentów realnych zdarzeń i informacji wy
myślone historie. Huelle z jednego zdania z Czarodziejskiej góry Tomasza Manna 
tworzy własną powieść, w nawiązaniu do opowiadania Wieczorna lekcja jazdy 
Hrabala pisze książkę Mercedes Benz, a stara fotografia, kilka zdań z kroniki czy 
mapa stają się dla niego punktem wyjścia do opowiadań z tomu Inne historie. 
Nawet tytuły tomu Huellego i sagi Tokarczuk (Ostatnie historie) mogą być ze 
sobą kojarzone. Bardziej znaczące wydaje mi się porównanie strategii używanej 
przez oboje autorów. I Inne historie, i Bieguni składają się z „okruchów rzeczywi
stości”. Autorzy bawią się z czytelnikiem, który nie wie, co jest prawdą, a co już 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Monika Gawracz98

wytworem wyobraźni, kiedy ma do czynienia z fikcyjnym narratorem, a kiedy re
alnym pisarzem: „Fabulacje Innych historii stają się niekiedy jawnymi konfabu
lacjami i można odnieść wrażenie, że Huelle ulega swej słabości nawet wówczas, 
gdy opowiada, co zobaczył i czego sam doświadczył w Pradze, w Petersburgu czy 
Dublinie” — pisze recenzent (www.i–ksiazka.pl). Podobne komentarze dotyczą 
Biegunów. Kiedy Kinga Dunin zasugerowała w wywiadzie: „chciałabym zająć 
się narratorką. Bardzo przypomina Ciebie. Podobnie było w Domu dziennym, 
domu nocnym”, Tokarczuk powiedziała: „Zdaję sobie z tego sprawę. Dodała
bym tylko: jest mną, ale ma też dużo cech, które są wymyślone. I na tym polega 
przyjemność pisania” (Biegun. Z Olgą… 2007). 

W Biegunach dużo jest refleksji o samym procesie pisania. Czytamy: „mnie 
życie zawsze się wymykało. Natrafiałam tylko na jego ślady, jakieś marne wy
linki” (Tokarczuk 2007, s. 18). Pisanie traktuje się tu jak ciężką pracę, która 
każe pozostawać w całkowitej samotności, w sobie samym. Porównuje do kon
trolowanej psychozy oraz siedzenia w piwnicy, z której widać jedynie nogi prze
chodniów. Tokarczuk zauważa też niebezpieczeństwa pisania, już nie dla autora, 
ale dla rzeczywistości. Opisywanie jest jak używanie, niszczy opisywane miejsca. 
Dlatego tak groźne są przewodniki. „Prawda jest straszna: opisać to zniszczyć” 
(Tokarczuk 2007, s. 79) — w ten przerysowany sposób narratorka pokazuje pe
wien mechanizm, zachęcania, budowania marzeń i wyobrażenia o jakimś miej
scu, i rozczarowania rzeczywistością. Wspomina o syndromie paryskim, dotyka
jącym głównie japońskich turystów odwiedzających stolicę Francji. Przewodniki 
mają jeszcze jedną szczególną cechę: najszybciej ze wszystkich książek starzeją 
się i dezaktualizują. Narratorka przyznaje, że dla niej najlepszymi przewodnika
mi po świecie są Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego i Moby Dick Herma
na Mellville’a, opowieść o wielorybnikach. Trzecim przewodnikiem jest dla niej 
Wikipedia, której poświęca osobny fragment książki. Internetowa encyklopedia 
wydaje jej się najuczciwszym projektem poznawczym stworzonym przez ludzi, 
ponieważ zawiera tylko to, co sami wiemy, subiektywne wiadomości o świecie. 
Zachęca do dalszego tworzenia, dodawania informacji. Marzy jej się, aby każdy 
napisał chociaż jedno zdanie na temat, na którym zna się najlepiej. „W ten spo
sób zaczniemy dziergać swoją własną wersję świata, otulać kulę ziemską naszą 
własną opowieścią” (Tokarczuk 2007, s. 83). Zauważa jednak, że „wszystko”, 
o czym pisze, nie może zostać umieszczone w tej przedziwnej encyklopedii, któ
ra pomija to, czego nie da się opisać słowami. W innym miejscu narratorka za
uważa, że papier został stworzony jako nośnik idei. Ta refleksja powstała w wyni
ku lektury „mądrości” nadrukowanych na opakowaniach podpasek. Narratorce 
marzy się, aby zadrukowywać wszystko, co tylko możliwe, zamiast wzorkami, to 
takimi właśnie mądrościami i literaturą. Według niej używanie szarego papieru 
pakowego powinno być zabronione. Jedną z myśli znalezionych na opakowaniu 
było zdanie: „Najsilniejszym mięśniem ludzkiego ciała jest język”, powtarzane 
później jako tytuł jednego z fragmentów, w którym narratorka współczuje lu
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dziom mającym angielski za język ojczysty. Jako nieliczni nie tylko nie mogą po 
podróży wrócić do swojego własnego języka, ale wszędzie natykają się na ślady 
ich języka, nieudolnie podrabianego i wykoślawionego: „Gdziekolwiek się znaj
dą, wszyscy mają do nich nieograniczony dostęp, wszyscy i wszystko” (Tokarczuk 
2007, s. 199). Zaraz potem wychwala mówienie jako najważniejszą i elementar
ną czynność każdego człowieka. 

O powstawaniu książki i swoich zamierzeniach pisarka mówi w następujący 
sposób: „pisałam ją w wielu miejscach, a większość notatek robiłam rzeczywi
ście w podróży, na walizkach i plecaku. Ale nie jest to książka o podróży. Nie 
ma w niej opisów zabytków i miejsc. Nie jest to dziennik podróży ani reportaż. 
Chciałam raczej przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, prze
mieszczać. Jaki to ma sens. Co nam to daje. Co to znaczy” (www.bankier.pl).

Podróż, wolność, czas

„Kiedy wyruszam w podróż, znikam z map” (Tokarczuk 2007, s. 60). Gdy wy
rusza się w podróż, jest się „pomiędzy”, w próżni — nie obowiązują nas co
dzienne reguły. Znika się nagle i nagle można się pojawić, np. dzięki pieczątce 
w paszporcie. Trzy pytania podróżne: „Skąd pochodzisz?”, „Skąd przyjecha
łeś?” i „Dokąd jedziesz?”, pozwalają poznać człowieka przez usytuowanie go na 
mapie. Podróżują ludzie, którzy odkryli swoją niestałość i zależność — od języ
ka, pór roku, klimatu miasta. „Płynność, mobilność, iluzoryczność — to właśnie 
znaczy być cywilizowanym” (Tokarczuk 2007, s. 61).

To, co zasadnicze dla opisania Biegunów, to właśnie ruch i podróż. Tyl
ko podróżując, można poznać świat i ludzi, tylko tak można też uciec przed 
złem. Wierzyli w to Bieguni, prawosławni starowiercy. Ich filozofię można stre
ścić w jednym zdaniu, wypowiedzianym przez starą Biegunkę na komisariacie 
policji: „Kiwaj się, ruszaj się, ruszaj. Tylko tak mu umkniesz. Ten, kto rządzi 
światem, nie ma władzy nad ruchem” (Tokarczuk 2007, s. 291). Autorka pisze: 
„prawdziwe życie odbywa się w ruchu”, i jest temu wierna. Fascynują ją lotniska, 
które stają się podobne do miast, a nawet państw, samowystarczalne, doskonale 
zorganizowane i oferujące wszystko, co potrzebne ich obywatelom. Tak jak każ
de miasto, mają stałą lokalizację, tylko obywatele są zmienni. Przez karty książki 
przewijają się wykłady „psychologii podróżnej”, przyszłościowej dyscypliny na
ukowej, która zajmuje się człowiekiem w ruchu. Stoi w opozycji do psychologii 
tradycyjnej — inna psychologia niż podróżna nie ma sensu i nie powinna istnieć. 
Zasadnicze dla psychologii podróżnej jest pragnienie. Pragnienie wprawia ludzi 
w ruch i nadaje temu ruchowi kierunek. Kolejnym pojęciem jest konstelacyj
ność, przeciwstawiona sekwencyjności. Psychologia podróżna zakłada, że ludz
kie życie składa się z sytuacji, i nie próbuje nadawać mu ciągłości. Wykładana 
jest głównie na lotniskach.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Monika Gawracz100

Narratorka określa się mianem anty–Anteusza, ponieważ nie czerpie ener
gii z ziemi, jak mityczny syn Gai i Posejdona, ale z ruchu. W Biegunach nie ma 
domu z jego symboliką, powrotem i stałością. Pojęcie tęsknoty nie ma tu racji 
bytu. Kiedy pojawia się opis domu, to tylko jako pretekst do zaskakującego po
równania. Dom jest dla narratorki hotelem. Jest to hotel wygodny, luksusowy 
wręcz — ponieważ zapewnia prywatność oraz odpowiada na indywidualne za
potrzebowania, nawyki i upodobania rezydenta. Ale hotel wskazuje na czaso
wość i bycie w podróży. Czyli, jeśli nawet w domu jest się w podróży, to poza 
podróżą już chyba nie może być nic innego. Ciało też może być gotowe, prede
stynowane do podróży lub nie. Narratorka zachwala: „jestem poręczna, nieduża 
i dobrze spakowana”. Ciało jest więc jak bagaż, może być wygodne lub nie. Są 
ludzie, którzy nie nadają się do podróżowania, nimi jednak Tokarczuk się tu nie 
zajmuje. Opisuje świat współczesnych Biegunów, permanentnych podróżników, 
którzy mają swoje produkty, kosmetyki podróżne, swoje choroby, związane ze 
zmianami czasu, własny język. Językiem podróżnym jest angielski, a przedmio
ty potrzebne każdemu mają swoje wersje podróżne, zmniejszone, jak zauważa 
narratorka: „przemysł kosmetyczny uznał fenomen podróży za pomniejszoną 
kopię życia osiadłego, jego zabawną, nieco infantylną miniaturę” (Tokarczuk 
2007, s. 68). 

Narratorka Biegunów uważa, że „świata jest za dużo” (Tokarczuk 2007, s. 68)  
i że należałoby go zmniejszyć, zamiast wciąż poszerzać, ale na to jest już za 
późno. Jedyne, co pozostaje, to nauczyć się bez końca wybierać. O konieczno
ści ciągłego wybierania pisał również Anthony Giddens, zastanawiając się nad 
tożsamością człowieka w późnej nowoczesności. Nowoczesność daje jednostce 
dużą liczbę możliwości, nie udzielając żadnych wskazówek, czym się kierować 
przy wyborze. Konsekwencją jest konieczność wyboru stylu życia. „Nie ma wy
boru — trzeba wybierać” (Giddens 2006, s. 113), jaki styl życia, czyli zespół 
praktyk, użytecznych, ale i tworzących tożsamość, najbardziej nam odpowiada. 
Wydaje się, że podróżowanie, takie, jakie pojawia się w Biegunach, może stać 
się właśnie stylem życia. Podróż nie jest tu środkiem do celu, ale celem samym 
w sobie. Narratorka nie podaje nigdy celu swoich podróży, lub inaczej: pielgrzy
mek, oprócz enigmatycznego zdania o celu, którym jest inny pielgrzym. Oso
by, które podczas tych podróży spotyka, jeżdżą najczęściej w celach naukowych 
lub w poszukiwaniu swoich korzeni i tożsamości. Turystyka, tak naturalna dla 
współczesności i powszechna, traktowana jest tu marginalnie. 

Podróż oznacza wolność. Jednym z dłuższych, spójnych fragmentów książki 
jest Uczta popielcowa, opowieść o Eryku, uciekinierze z komunistycznych Chin. 
Był przez wiele lat marynarzem, za udział w przemycie na statku został skazany 
na kilka lat więzienia. W więziennej bibliotece znalazł egzemplarz Moby Dicka. 
Lektura ta ukształtowała go i zachęciła do nowych przygód. Tak więc nie tylko 
dla narratorki ta powieść stała się przewodnikiem po świecie. Pisarka uczyni
ła ją również przewodnikiem swojego bohatera. Erykowi trudno było w końcu 
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osiąść na małym skrawku lądu, szwedzkiej wysepce, gdzie nic się nie zmieniło 
od dziesiątek lat. Dostał tam pracę w spółce Zjednoczone Promy Północy. Naj
pierw kierował małym promem na linie, kursującym między wyspami, następnie 
powierzono mu prowadzenie promu z wyspy na stały ląd, pracę odpowiedzialną 
i dającą poczucie pewnej, choć bardzo ograniczonej wolności. Eryk miał dwa 
stany ducha i mógł wybierać między nimi. Jeden dawał mu poczucie, że jest 
gorszy, inny, nie pasuje do reszty społeczności i nic nie znaczy. Drugi stan, po
równywany z upojeniem alkoholowym, tak często przeżywanym przez Eryka, to 
poczucie wyższości. Myślał wtedy, że jest jedyny i wyjątkowy, bo tylko jemu dane 
jest znać i rozumieć prawdę. Kiedy ten stan mijał, pozostawało gorzkie poczucie, 
że „aby wydać się sobie człowiekiem godnym szacunku, musi na te dwa sposoby 
nieustannie dokonywać oszustwa i — najgorsze — że kiedyś prawda wyjdzie 
na jaw; okaże się, że jest nikim” (Tokarczuk 2007, s. 102). Nudne, monotonne 
życie wyspy zaczynało Eryka ogarniać, wciągać i oplatać, każąc mu powtarzać 
wciąż te same, zwyczajne czynności. Do czasu. W pewną środę popielcową Eryk 
„pomyślał o swoim dawnym imieniu” (Tokarczuk 2007, s. 105) i odpowiedział 
na jego zawołanie. Jest to imię nadawane dzieciom w Chinach przy urodzeniu. 
Tego ranka, po wykonaniu rutynowych czynności, kiedy już uruchomił prom, by 
jak co dzień zawieźć dziesiątki ludzi z wyspy na ląd, urzeczywistnił swoje tęskno
ty i wiezioną przez lata potrzebę wolności. Wypłynął na pełne morze. Od tego 
momentu opowieść zaczyna przybierać konwencję snu. Tokarczuk opisuje reak
cje współpasażerów, życzliwe i wyrażające zaciekawienie. Raz tylko wspomina, 
że może tylko bohaterowi tak się zdawało, a ludzie mówili naprawdę co innego. 
Zaskakujący jest finał, w którym narratorka zostawia Eryka, gdy ten ponownie 
trafia do więzienia, po czym pisze, w sposób stylizowany na mowę staropolską, 
że historia jest prawdziwa, zdarzyła się na kuli ziemskiej, a ona sama stąpała po 
pokładzie tego promu. Być może wytłumaczeniem tej konwencji, a także klu
czem do zrozumienia zarówno tego opowiadania, jak i całej książki Tokarczuk 
jest zdanie będące mottem mojej pracy, zaczerpnięte z mowy obrońcy Eryka 
przed sądem. 

 „Niech czas pilnuje mnie, nie ja jego” — myśli narratorka, gdy godzi się 
zostać w Sztokholmie na noc z powodu przeładowanego samolotu (Tokarczuk 
2007, s. 74). Autorka nawiązuje do różnego postrzegania czasu — przywołu
je czas kolisty ludów osiadłych i czas linearny nomadów i kupców. Narrator
ka tworzy nowy czas, właściwy wszystkim podróżującym, łączący w sobie wiele 
różnych rodzajów czas wyspowy. Jest to czas umowny, „produkowany” głównie 
przez dworcowe zegary, nie należy traktować go poważnie. W książce kilka razy 
odkrywamy umowność czasu, tak widoczną podczas podróży samolotem, kiedy 
przekracza się strefy czasowe i można przylecieć do celu o tej samej godzinie, 
o której się rozpoczęło podróż: „Czas wydaje się prostym narzędziem do mie
rzenia drobnych zmian, szkolną linijką z uproszczoną podziałką — to zaledwie 
trzy punkty: było, jest i będzie” (Tokarczuk 2007, s. 204).
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Ciało, płeć, nauka

W Biegunach pisarka wiele razy przywołuje pojęcia „panoptikum” oraz „camera 
obscura”, odnosząc je do świata, w którym żyjemy. Panoptikum to zaprojekto
wane przez Jeremy’ego Benthama więzienie, w którym każdy z więźniów jest 
stale widoczny dla strażników. Z czasem zaczęto tym słowem określać zbiory 
osobliwości, rzadziej gabinety figur woskowych. Panoptikum i Wunderkamera, 
jako wystawy zbiorów osobliwości z podróży, poprzedzały istnienie muzeów. 
Bentham kazał po śmierci wypchać swoje zwłoki i wyeksponować. Pewnie dlate
go Tokarczuk przywołuje go w Biegunach. 

W książce dużo miejsca zajmuje badanie różnych aspektów ludzkiej cielesno
ści. Ciało fascynuje i intryguje pisarkę od dawna, a w Biegunach to zaintereso
wanie przybrało wyjątkowo rozbudowaną formę. Jak można przeczytać w jednej 
z recenzji książki, Tokarczuk uważa ciało za drugi dom człowieka i dzieli je na 
pokoje, strych, dach (www.biblionetka.pl). Narratorka Biegunów tak tłumaczy 
swoją fascynację, zarówno podróżami, jak i ciałem: „Cierpię na syndrom, który 
bez trudu można odnaleźć w każdym atlasie syndromów klinicznych”. Jest to, 
prawdopodobnie zmyślony, „Syndrom Detoksykacji Perseweratywnej”. Polega 
na uporczywym powracaniu świadomości do pewnych wyobrażeń lub wręcz po
szukiwaniu ich. Objawy narratorka charakteryzuje jako fascynację tym, co ze
psute, niedoskonałe, ułomne lub przerośnięte. W podróżach tropi błędy i upadki 
stworzenia. Gabinety osobliwości fascynują ją o wiele bardziej niż muzea sztuki. 
Zauważa, że powstawanie takich kolekcji jest wyrazem przeświadczenia, że wy
brykom natury należy się nieśmiertelność. To, co zwyczajne i powszechne, nie 
zasługuje na uwagę. Przetrwa tylko to, co inne. Kolekcje zawierają ciała ułomne, 
wynaturzone organy. W fascynacji ciałem Tokarczuk odkrywa również fenomen 
relikwii, czyli obdarzanych czcią fragmentów ciała świętych. W zabawny spo
sób podaje w wątpliwość ich autentyczność. Słowo „podróż” pisarka traktuje 
zamiennie z pielgrzymką. Opisane przez nią podróże mają więc w sobie jakiś 
element religijny, a ich celem jest zawsze drugi człowiek. „Celem pielgrzymki 
jest inny pielgrzym” — to zdanie pojawia się kilkakrotnie, najczęściej rozpoczy
na rozdziały poświęcone kolekcjom anatomicznym. „Poczucie egzystencjalnego 
niedopasowania, czyli przeczuwanie, że ani tożsamość, ani ciało nie są koniecz
nymi formami ludzkiego istnienia, jest stałym motywem twórczości Tokarczuk”, 
zauważa wspominany Przemysław Czapliński (2004, s. 145). 

Tokarczuk opisuje swoje wizyty w muzeach anatomii, a także rekonstruuje 
historię powstawania zgromadzonych tam kolekcji. W charakterystyczny dla 
siebie sposób przeplata fakty i biografie prawdziwe ze zdarzeniami i postacia
mi wymyślonymi. „Pisarka — wykazując się imponującą znajomością historii  
prezerwacji ciała — pokazuje, jak dzisiejszy stosunek do niego ma prawo wy
dawać się nienaturalny. W porównaniu z XVII–wiecznymi Holendrami, dla 
których publiczna sekcja zwłok była pouczającym spektaklem pomagającym 
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im oswajać śmierć, cofnęliśmy się o kilka wieków. To, co na zewnątrz, ma błysz
czeć, to, co wewnątrz — lepiej przemilczeć”, zauważa Małgorzata Niemczyń
ska (www.miasta.gazeta.pl). Tokarczuk nawiązuje do dzieła Andreasa Vesaliusa  
De humani corporis fabrica (O budowie ciała ludzkiego). W artykule Vesalius 
i kultura druku: publiczna sekcja zwłok jako rytuał zażyłości Cynthia Klestinec 
opisuje dzieło i okoliczności jego powstania. Rycina zamieszczona na okładce 
De humani corporis fabrica staje się przyczynkiem do rozważań o ciele podda
wanym publicznej sekcji, ale, może nawet bardziej, o relacjach, jakie wytwa
rzają się w ten sposób między ludźmi. Autorka zastawania się nad tytułowym 
„rytuałem zażyłości”, w którym anatoma, przyglądających się widzów i uczniów 
oraz martwe ciało łączy jakaś szczególna więź. „Ukazana na rycinie publiczność 
staje się Vesaliusowi równie potrzebna, co zilustrowanie wykonywanej przez 
niego sekcji zwłok” (Klestinec 2006, s. 16). Punktem wyjścia Jonathana Simo
na, w jego rozważaniach o plastynacji, jest wystawa Cielesne światy Gunthera 
von Hagensa, a głównym tematem rozważań prace Honore Fragonarda. Autor 
wspomina o Frederiku Ruyschu, o którym pisze również Tokarczuk. Odkrycie 
Ruyscha, pozwalające na zachowanie fragmentów ciała w doskonałym stanie, 
jest dla pisarki powodem do przedstawienia czytelnikom fabularnej opowieści 
o współczesnych anatomach. Tak samo jak Jonathan Simon, Tokarczuk zastana
wia się nad celem tworzenia kolekcji preparatów anatomicznych i fenomenem 
ludzi, którzy poświęcili temu dziełu całe życie. Dla antropologa interesujące 
jest napięcie między nauką a sztuką, oddziaływanie ideologii oraz funkcja ciała 
w kulturze. Simon pisze: „anatomia to jednak zjawisko szczególnej wagi, ponie
waż zupełnie wyjątkowa jest rola, jaką odgrywa ludzkie ciało w społeczeństwie 
znajdującym się gdzieś między chrześcijaństwem a humanizmem” (Simon 2006, 
s. 31), i próbuje prześledzić procesy społeczne i kulturowe, które towarzyszyły 
rozwojowi techniki plastynacji i zwyczaju pokazywania preparatów anatomicz
nych. Dla Olgi Tokarczuk ciekawsze wydają się jednostkowe cechy, fascynacje 
i obsesje, które pchają pewnych ludzi, nielicznych i bardzo szczególnych, do zaj
mowania się plastynacją. Tworzy więc postać ekscentrycznego doktora Blaua, 
który zbiera zdjęcia kobiecych wagin i marzy o stworzeniu prawdziwej ich kolek
cji, czy państwa Mole, którzy bawią się, umieszczając w wypreparowanym ciele 
kota pozytywkę z utworem Jona Bon Jovi I want to live forever. Zwraca też uwa
gę na drugie oblicze plastynacji, na ciało, które staje się obiektem, a wcześniej 
należało do żywego człowieka. Tokarczuk wymyśla przejmujące listy Józefiny 
Soliman do cesarza Austrii, który kazał ciało swojego sługi, a jej ojca, sprepa
rować po śmierci i umieścić w swojej kolekcji. Autorka pamięta zarówno o wy
pełnianym przez anatomów zaleceniu Spinozy — patrzenia na ludzi jak na linie, 
płaszczyzny i bryły, jak i o ludzkim bólu po stracie bliskiej osoby oraz całej sferze 
wierzeń i potrzeb związanych ze śmiercią człowieka. 

Twórczość Tokarczuk zaliczana jest często do nurtu literatury feministycz
nej. Sama pisarka przyznaje jedynie: „zależało mi, żeby moje opowieści nie były 
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czytane jako opowieści o kobietach, ale o ludziach, którzy są kobietami” (Bie�
gun. Z Olgą… 2007). Przekonuje, że starała się również narratorce nie nadawać 
zbyt wyraźnych cech kobiecych, dać nijaki rodzaj gramatyczny. Pozbawienie 
płci, która według niej jest tylko jedną z warstw tożsamości, Tokarczuk uwa
ża za zabieg pozwalający narratorowi być wszechwiedzącym i bardziej dosko
nałym. Spostrzega również, że z biegiem czasu kobieta staje się niewidoczna, 
przezroczysta. Dzięki temu może pozwolić sobie na większą wolność i śmiałość 
w obserwowaniu ludzi. Przybliża się do ideału obserwatora, który patrzy, sam 
będąc niewidzialnym. Mimo tych prób trudno narratorowi Biegunów uciec od 
płci, ponieważ trudno oddzielić narratora od autorki. 

Przemysław Czapliński, w swojej krytyce literatury po roku 1989, opisuje 
figurę „kobiety samodzielnej”, która decyduje o stworzeniu własnego życia. 
U Tokarczuk takimi kobietami są, według niego, Kummeris i Marta z sylwy Dom 
dzienny, dom nocny. Niewątpliwie taką postacią jest także narratorka Biegunów. 
W pewnym sensie, wbrew pozorom, może być nią również Annuszka, bohaterka 
tytułowego opowiadania. Mimo chwilowej podróży i zostawienia wszystkiego za 
sobą, nie umie być sama dla siebie. Annuszka wraca po kilku dniach do domu, 
do codziennej monotonii, opieki nad chorym synem i milczącej obecności męża. 
Ta podróż odmieniła ją jednak i pozwoliła wrócić do tego, co było, ale już ina
czej. „Moja bohaterka «wyszła» z domu jako ofiara zamkniętej sytuacji, a wróci
ła do niej jako świadoma własnych ograniczeń i własnej wolności istota ludzka” 
— tłumaczy pisarka (Biegun. Z Olgą… 2007). 

Czytelnik Biegunów przechodzi podobną odmianę. Po powrocie z podróży 
w głąb siebie i świata, w którą zaprasza pisarka, rozumie i zauważa więcej, po
dróżuje inaczej.
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Gastronomikon, czyli dlaczego należy 
trzymać się przepisów*1

Joanne Harris jest znana przede wszystkim jako autorka książki Czekolada. 
Jej główną bohaterką jest po trosze kucharka, a po trosze czarownica, której 
ekscentryczny jak na francuską prowincję tryb życia i niezwykłe zdolności kuli
narne wnoszą zamęt do małego francuskiego miasteczka. Joanne Harris często 
porusza w swoich utworach sprawy drobne i na szerszym tle nieważne, mające 
jedynie subiektywne znaczenie dla wąskiej grupy osób. Skupia się na codzien
nych sprawach, na prostych przedmiotach i czynnościach, wydobywając z nich 
znaczenie i magię. We wstępie do Gastronomikonu pisze, że jest to opowiadanie 
dla tych, którzy nie potrafią połączyć w jedno autorki Czekolady i wcześniej
szych książek, utrzymanych w zupełnie innym stylu, Bad seed oraz Sleep pale 
sister. I rzeczywiście, widać, jak w tym utworze Harris z humorem łączy elementy 
horroru i swojego późniejszego stylu skupionego na szczegółach i ukazującego 
najzwyklejsze przedmioty w niecodziennym świetle. Jak sama pisze, „jedzenie 
też potrafi być przerażające”, i przekonująco tego dowodzi. 

Gospodyni domowa w świecie magii

W dużym skrócie: w opowiadaniu zawarty jest opis przygotowań pani domu do 
obiadu z okazji srebrnej rocznicy ślubu. Przygotowania te niestety kończą się 
niepowodzeniem i bohaterka, aby mąż nie odkrył, co się stało podczas gotowa
nia, proponuje, aby wyjątkowo pojechali do restauracji, a potem do kina, za
miast jeść obiad w domu. Zachowanie tajemnicy jest o tyle ważne, że bohaterka 
korzysta ze specyficznej książki kucharskiej, podarowanej w dniu ślubu przez 

* Podczas pisania korzystałam ze strony domowej Joanne Harris: http://www.joanne–harris.co.uk.
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cudzoziemską teściową, starej rodzinnej książki, która przechodziła z matki na 
córkę — kobiety przez wieki dopisywały swoje przepisy i uwagi na marginesach. 
Mąż bohaterki, choć bardzo wzruszony decyzją swojej matki, nie popiera eks
perymentowania w kuchni i zawsze umie rozpoznać odstępstwo od oryginalnej 
receptury. Bohaterka opowiadania zwierza się czytelnikowi, że przez 25 lat ko
rzystała z zaledwie 30 pierwszych przepisów na ulubione przez męża potrawy, 
typu cynaderki czy kiełbaski zapiekane w cieście, choć przecież nigdy wprost nie 
powiedział jej, aby nie wychodziła poza 10. stronę. 

W pierwszej chwili bohaterka przyjęła prezent z pewną nieufnością i niepo
kojem (obawiała się, że jej mąż będzie stereotypowo przywiązany do kuchni 
swojej matki i będzie nalegał, aby korzystała tylko z jej przepisów), ale okaza
ło się, że przepisy ze starej książki są zawsze wyśmienite, nawet jeśli na pozór 
niewiele różnią się od innych. Niepokoiło ją z początku, że czasami podczas 
gotowania pojawiają się różne dziwne efekty uboczne, jak tajemnicza poświata, 
cienie dziwnych istot, niezwykłe szelesty. Przekonała się z czasem, że są one na 
tyle nieznaczne, że goście nigdy nie wyrażają zdziwienia, a i łatwo odwrócić ich 
uwagę i uratować sytuację, podając kawę w salonie. No i są w sumie niewielką 
ceną za pyszną tartę z twarogiem…

Bohaterka, choć ewidentnie styka się z siłami nadprzyrodzonymi i tajem
nicami przekraczającymi zdolności ludzkiego pojmowania, zdaje się zupełnie 
tym nie przejmować. Można zinterpretować tę postać jako parodię „typowej 
pani domu” z klasy średniej, znanej z niezliczonych filmów familijnych: dom na 
przedmieściu, dwoje dzieci w dobrych, ale nie wyjątkowych szkołach, drobne 
kłótnie z sąsiadami, którzy nie przecierają koszy na śmieci środkiem dezynfeku
jącym dwa razy dziennie, tak jak to robi nasza bohaterka, i zbyt głośno słuchają 
muzyki; niepracująca żona, której dni wypełnia gotowanie, zajęcia z kompozy
cji układania kwiatów i zajmowanie się domem. Ograniczone horyzonty takiej 
kobiety nie pozwalają jej dostrzec niezwykłości, nawet jeśli ta wkracza wprost 
w jej życie. Jej uwagę pochłania w całości dylemat, czy deser się uda, a kurczak 
przetrwa zamieszanie, które owe niezwykłe siły wywołują w jej kuchni. Gdy po
znaje swoją teściową, ocenia jej wygląd jako ekscentryczny i z ulgą przyjmuje do 
wiadomości, że ta wkrótce wyjeżdża z Anglii i nie będzie składać im wizyt — jej 
cudzoziemski wygląd i oryginalny styl ubierania się niewątpliwie wywołałyby ko
mentarze sąsiadów. Podobnie reaguje, gdy dostaje w prezencie książkę kuchar
ską: jej pierwszą myślą jest, że przepisy są zapewne zbyt egzotyczne, a drewnia
ne meble okropnie chłoną zapach curry! 

Jest to również w pewnym stopniu parodia stereotypowej „angielskości” z jej 
słynną flegmą, pragmatyzmem i umiłowaniem niesmacznej dla wszystkich poza 
Anglikami angielskiej kuchni. Taki Anglik, widząc coś niezwykłego, udaje, że 
patrzył w drugą stronę, lub sprowadza zjawisko do znanej sobie i bezpiecznej 
skali. Podobnie czyni bohaterka opowiadania, gdy ze spokojem relacjonuje jako 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Gastronomikon, czyli dlaczego należy trzymać się przepisów 109

narrator, że „szpetnego karzełka”, który pojawił się w kuchni, szybko utopiła 
w zlewie, zanim zdążył podeptać świeżo polukrowaną partię babeczek. 

Autorka nie zdradza swojego poglądu na zachowanie jej bohaterów, można 
się więc tylko domyślać, czy interpretacja składnika przepisu o nazwie rappa�
ce d’homme, co oznacza po francusku drapieżnika polującego na człowieka lub 
chciwość, żądzę, jako francuski odpowiednik orientalnej pasty z sardeli Gentle
man’s Relish, jest wynikiem ograniczonych horyzontów bohaterki, czy jej nie
wzruszonej „angielskiej flegmy”, która każe zachowywać zimną krew w zetknię
ciu z każdą niezwykłością. Widać to w relacji bohaterki o próbach nakrycia stołu 
do kolacji, podczas gdy dziwne zdarzenia nasilały się: oto ściany odchylały się 
od pionu, a obrus uparcie zjeżdżał ze stołu, narratorka postawiła więc na środku 
ciężki srebrny lichtarz i kompozycję z goździków; a kiedy lampy zaczęły dziwnie 
się zachowywać, postanowiła zapalić świece.

Mimo pragmatyzmu i rzeczowości bohaterka opowiadania tęskni czasem za 
jakąś odmianą. Paradoksalnie to raczej mąż z cudzoziemską krwią w żyłach bar
dziej dba o przestrzeganie form i jest bardziej „angielski”. Ona czasem marzy 
o odrobinie szaleństwa, czy to w dziedzinie kulinariów, czy na przykład w wybo
rze miejsca na wakacje, ale jej mąż się temu sprzeciwia. Właśnie ten aspekt cha
rakteru bohaterki jest odpowiedzialny za ryzyko, które podjęła, przygotowując 
na rocznicę ślubu niesprawdzone przepisy z „niebezpiecznych” stron książki. 
Nie spodziewała się oczywiście konsekwencji, przekonana, że jest zabezpieczo
na: przecież gdyby mięso się nie udało, „zawsze można przyrządzić naprędce 
sałatkę z krewetek”. Mieszając w czymś groźnym i niebezpiecznym, była pew
na, że zawsze może się wycofać i bez konsekwencji przerwać nieudaną próbę. 
W rzeczywistości, mimo że była blisko spraw niezwykłych, do końca nie opuści
ła granic swojego świata, wszelkie przejawy tajemnicy, interpretując na własny 
sposób.

W świecie, w którym żyje bohaterka — świecie dobrze sytuowanej klasy 
średniej — utrata pozycji towarzyskiej spowodowana nieudanym przyjęciem 
jest wszakże katastrofą porównywalną z końcem świata. Takie zdarzenie zabu
rza ustalony porządek życia, mniemanie o sobie, wytrąca z bezpiecznych ram. 
Wszystkie przypadki, z którymi styka się bohaterka podczas gotowania, można 
zatem zinterpretować jako zdarzenia symboliczne. Lęk gospodyni domowej, 
czy potrawa będzie smaczna, autorka obrazuje pojawiającymi się dziwnymi cie
niami, dźwiękami, światłem; pojawienie się nieziemskich istot zagrażające po
trawom można zrozumieć jako zwykłe zagrożenie — oto śmietana jest bliska 
zwarzenia się, a lukier na babeczkach nie chce zastygnąć. Nie trzeba szpetnych 
karzełków i nieznanych sił, aby wyobrazić sobie grozę, jaką odczuwa kucharka, 
przygotowując proszony obiad i widząc, że coś jej nie wychodzi. I tak jak przy 
zetknięciu z magią, tak w przypadku gotowania ważne jest zachowanie zimnej 
krwi i szybkie, stanowcze działanie.
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Groźna księga

Czym jest książka? Przedstawiciele kultury zachodniej kojarzą z tym hasłem 
prostokątny obiekt złożony z papierowych kartek, zadrukowanych rządkami 
czarnych liter. W innej kulturze może to być zwój, tabliczka gliniana lub (w hipo
tetycznej kulturze przyszłości) niewielka płytka elektronicznej pamięci. W wielu 
kulturach pojawiają się książki wyjątkowe, zasługujące na miano Księgi. Są to 
zapisy słów bogów, proroków bądź wielkich nauczycieli, które zawierają Wiedzę 
— tak jak Biblia, Koran czy Czerwona Książeczka napisana przez Mao, albo spi
sane proroctwa Nostradamusa. Księgi te od zwykłych książek różni osoba auto
ra (bóg, prorok, przywódca partii) oraz specyfika zawartej w nich wiedzy — jest 
to wiedza kompletna, opisująca świat w całości, zawierająca wszelkie informacje 
o przeszłości i przyszłości. Posiadanie takiej księgi łączy się z władzą i prestiżem, 
więc jest ona obiektem pożądania możnych tego świata. Nie można jej jednak 
dostać ani kupić w zwykły sposób; nie można się też targować, tak jak czynił to 
w biblijnej opowieści król Salomon, gdyż zawarta w takiej księdze wiedza jest 
nie tyle bezcenna, ile niemożliwa do wyceny. Dlatego Salomon kupuje sześć 
ksiąg za cenę, jakiej pierwotnie nie chciał zapłacić za „pełen zestaw” dwunastu 
tomów proroctw. Pojmuje bowiem, że bez spełnienia postawionych warunków 
nie byłby prawowitym posiadaczem ksiąg i nie mógłby z nich korzystać.

Tytuł opowiadania Joanne Harris nawiązuje wprost do twórczości H.P. Lo
vecrafta. W jego opowiadaniach pojawiały się odwołania do tajemniczej księgi 
Necronomicon, w której miały być spisane straszliwe tajemnice1, a także zaklę
cia i przepisy stanowiące filar czarnej magii i alchemii. Księga ta w świecie Lo
vecrafta jest wspominana jako zawierająca tajemnice zbyt straszne, aby zwykły 
człowiek mógł ją czytać bez popadnięcia w szaleństwo; miała być napisana przez 
szalonego Araba w VIII w. (w księdze występującej w opowiadaniu Harris więk
szość przepisów jest napisana właśnie po arabsku).

W opowiadaniu Gastronomikon Lovecraft, jak się wydaje, został sparodio
wany (gdzie mrocznemu Necronomiconowi do książki kucharskiej), ale nie jest 
to parodia prosta ani prostacka. W gruncie rzeczy, mimo że bohaterka nie doce
nia niebezpieczeństwa, czytelnik widzi, że styka się z czymś naprawdę groźnym 
i niezwykłym. Książka kucharska, rodzinna pamiątka, okazuje się zakamuflo

1 W mitologii, którą stworzył Lovecraft, istnieją rozmaite kategorie istot zamieszkujących wszech
świat. Są to między innymi Bogowie (zwani Starszymi, Zewnętrznymi lub Innymi), potężne isto
ty, które kontrolują nasz świat, ale w rzeczywistości nie interesują się jego losem, oraz Wielcy 
Przedwieczni (na przykład słynny Cthulhu), czyli rozmaite potworne istoty zamieszkujące ziemię, 
będące obiektami różnych ludzkich kultów i pogańskich religii. W świecie Lovecrafta nie istnieje 
możliwość, aby człowiek pojął, czym w istocie są Bogowie albo Wielcy Przedwieczni, gdyż są oni 
zupełnie odmiennymi od znanego człowiekowi z codziennych doświadczeń bytami, obdarzonymi 
przekraczającą ludzkie wyobrażenie mocą.
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waną księgą czarnej magii albo po prostu bohaterka nie umiała jej właściwie 
ocenić. To, co jej wydaje się dziwnymi przepisami, może być w rzeczywistości 
prawdziwymi magicznymi recepturami. W istocie wszystkie przepisy, nawet te 
z pierwszych stron, na zapiekankę z wołowiny i ziemniaków, nie są takie zwykłe. 
Po pierwsze, potrawy zrobione według nich zawsze się udają i zawsze są smacz
niejsze niż te, które powstały na podstawie analogicznych przepisów z innych 
źródeł, nawet jeśli na pozór nie różnią się od nich wiele. Po drugie, jak mówi 
półżartem mąż bohaterki, po obiadach u nich w domu, na których obecny jest 
jego szef, zawsze dostaje awans. Być może te przepisy to właśnie prawdziwy 
prezent ślubny od teściowej — drobne zaklęcia ukryte w potrawach, obliczo
ne na to, aby młodzi łatwo osiągnęli sukces i szczęście w życiu, a jednocześnie 
nie narażali się na zdemaskowanie? Ukrytą naturę księgi zdradza także sposób, 
w jaki bohaterka weszła w jej posiadanie: dostała ją w podarunku ślubnym od 
swojej teściowej. Motyw podarowania, przekazania księgi, wskazuje na jej silne 
związki z potężnymi artefaktami magicznymi różnych kultur, których moc mo
gła zniknąć — bądź, co gorsza, wybuchnąć bez żadnej kontroli — gdyby zostały 
ukradzione lub sprzedane, a nie przekazane podczas odpowiedniego rytuału 
odpowiedniej osobie. Często, tak jak w opowiadaniu, tego typu przedmioty mu
siały pozostać w obrębie jednej rodziny, w ramach określonej linii dziedziczenia. 

Kuchnia i magia są sobie bliskie. Wydaje się, że rządzą nimi podobne zasa
dy; czy podczas gotowania obiadu, czy podczas warzenia magicznej mikstury, 
ważne jest zachowanie ostrożności i właściwy dobór składników (przypomnijmy 
sobie ludowe opowieści o czarach i czarownicach — ileż tam skomplikowanych 
reguł dotyczących zbierania ziół i zdobywania innych składników, ile zakazów 
i nakazów). Z jednej strony ważne jest ścisłe trzymanie się receptury, a z drugiej 
wiedza i doświadczenie, które podpowiedzą, kiedy należy zdjąć potrawę z ognia 
(albo jak duża powinna być szczypta sproszkowanego rogu jednorożca). Obie te 
dziedziny przenikają się: magiczne składniki mogą być ukryte w na pozór naj
zwyklejszej potrawie, czyniąc z niej silną miksturę. Tego typu magia jest bardzo 
silnie związana z kobiecością, ukryta w stereotypowo codziennych kobiecych za
jęciach. Dlatego księga przechodziła z matki na córkę, a gdy ostatnia jej posia
daczka nie miała córki, przekazała ją synowej. Syn zaś z kolei, mimo że zdawał 
sobie sprawę z mocy księgi i obawiał się jej, nie rościł sobie praw do jej używania 
ani nie wtajemniczył swojej żony w prawdziwą naturę księgi; pozostał biernym 
obserwatorem, lękając się tylko chwili, w której niebezpieczna granica zostanie 
przekroczona. Wychowany przez swoją matkę, poprzednią posiadaczkę księgi, 
żywił szacunek dla mocy zawartej w zaklęciach i zdawał sobie sprawę, że nie ma 
do niej prawa. Księga była własnością kobiet, które przez pokolenia rozwijały 
zawartą w niej wiedzę, posługiwały się nią do własnych celów i w sobie tylko zna
ny sposób, i które przekazywały ją swoim następczyniom: córkom, wnuczkom, 
synowym.
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Kulinarny horror

Ludzie różnie reagują na dziwne zjawiska. Zachowanie takie jak opisane w Ga�
stronomikonie nie musi być dowodem na ich ograniczone horyzonty i brak 
wyobraźni. W zetknięciu z czymś, co przekracza ramy pojmowania jednostki, 
umysł ludzki musi się jakoś bronić. Często dzieje się tak, że odrzuca to, co nie 
pasuje do utartych schematów poznawania. Zwykli ludzie są przed tą prawdą 
chronieni, gdyż mogą oszaleć lub umrzeć w zetknięciu z tajemnicą. Takie sytu
acje opisywał Lovecraft i jego naśladowcy, do czego nawiązuje Joanne Harris.

Główny bohater opowiadań Lovecrafta to zawsze człowiek postawiony przed 
czymś, co przerasta możliwości jego poznania — kosmiczny horror to niebez
pieczeństwo tak obce, odrażające i odmienne od niebezpieczeństw ludzkiego 
uniwersum, że aż niepoznawalne w jego ramach. Nic więc dziwnego, że bohate
rowie Lovecrafta kończą zwykle jako szaleńcy, niezrozumiani przez społeczeń
stwo, które nie jest w stanie wyobrazić sobie ich przeżyć i zaakceptować ich 
wiedzy. Oni sami — ludzie postawieni przed Nieznanym — też nie są w stanie 
do końca zaakceptować tego, z czym się zetknęli. Groza, jaką poznali, jest tym 
straszniejsza i wszechogarniająca, że jest tak zupełnie niepoznawalna, niepoj
mowalna. Do jej pojęcia można zbliżyć się (być może) tylko przez zupełne od
rzucenie zasad i praw ludzkiego świata — po takim zabiegu jednak człowiek nie 
byłby w stanie (jeśliby to przeżył) zakomunikować swojej wiedzy pobratymcom, 
straciłby bowiem swoje człowieczeństwo… Jednocześnie pradawne zło i pra
dawne potwory przyciągają ludzi z wielką mocą, fascynują ich, wabią ku sobie 
przerażającą mocą swej potworności. Są również obiektami wielu dawnych bądź 
odżywających współcześnie kultów, i ludzie czczą je jako bóstwa. U Lovecrafta 
takie istoty i demony nie są ze swej natury dobre czy złe, to są określenia, które 
nadają im ludzie. Podobnie ambiwalentne są często święte postaci różnych re
ligii czy legendarni bohaterowie kulturowi. Absolutne zło, tak jak i absolutne 
dobro, jest tak samo nieludzkie i tak samo przynależy do sfery sacrum, wobec 
której człowiek odczuwa w równym stopniu lęk, szacunek i fascynację, tremen�
dum et fascinosum. 

Bohaterowie Lovecrafta miotają się między piekłem niewiedzy a piekłem 
szaleństwa, nierozumiejący i niezrozumiani. Z tego względu w jego prozie bra
kuje dokładnych opisów tego, co się zdarzyło, bądź stworów, które ujrzeli boha
terowie — w końcu nie da się ich objąć ludzkim umysłem. To, co się dzieje, po
znajemy albo z lakonicznych opisów skonstruowanych na zasadzie opisu przez 
analogię do czegoś znanego, albo z reakcji bohaterów, ich strachu, szaleństwa, 
w jakie wpadają.

Gastronomikon prześmiewczo nawiązuje do tego stylu pisarskiego. Nie wie
my do końca, kim jest teściowa bohaterki ani czym tak naprawdę jest podaro
wana synowej księga. Również to, co się dzieje podczas przygotowywania prze
pisów, poznajemy szczątkowo, jako zdawkowe i niewiele mówiące stwierdzenia, 
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że podczas gotowania według „niebezpiecznego przepisu” zaczął bić dzwon lub 
przygasły światła. Tyle tylko, że bohaterowie Lovecrafta, gdy zetknęli się z ko
smicznym horrorem, tracili zmysły z przerażenia, a bohaterka opowiadania Har
ris… obawia się o stan przygotowanych potraw. Wydaje się to rażąco nierówno
ważne. Z jednej strony mamy przerażenie losem świata, z drugiej niepokój, czy 
przekraczające granicę światów stwory nie zepsują sałatki. Z innych ustępów 
opowiadania dowiadujemy się jednak, że mimo pozorów dobrej żony i matki 
z klasy średniej pociąga ją egzotyka (orientalne potrawy) i odrobina szaleństwa 
(wakacje w Maroku). Niewypróbowane przepisy z księgi fascynują ją i ciekawią. 
Odrzuciwszy pierwsze, najoczywistsze skojarzenie, że bohaterka po prostu nie 
myśli o poważniejszych konsekwencjach swojego działania i udaje sama przed 
sobą, że nic niezwykłego się nie dzieje, możemy dojść do wniosku, że wręcz 
przeciwnie, ona doskonale wie, co się dzieje i na jakie naraża się konsekwencje, 
kiedy eksperymentuje z nowymi przepisami. Fascynuje i przyciąga ją nieznany, 
obcy świat, który dzięki tym eksperymentom otwiera się przed nią, pociąga ją 
niebezpieczeństwo, na jakie się przy okazji naraża. Brak lęku i trzeźwy umysł to 
zalety, jakimi powinien odznaczać się stereotypowy naukowiec czy badacz za
głębiający się w nieznane światy, i tymi właśnie cechami odznacza się bohaterka 
Harris, jeśli tylko spojrzy się na jej zachowanie w odpowiedni sposób. Nieznane 
przyciąga ją i pobudza jej chęć poznawania, a trzeźwość umysłu daje szansę po
zostania przy zdrowych zmysłach.

Postawa wobec nieznanego

Antropologia często zajmuje się takimi obszarami kultury, które są dostępne 
nielicznym, tym, którzy dzięki odpowiednim zabiegom obrzędowym i treningo
wi duchowemu zbliżają się do przekraczającej codzienne pojmowanie rzeczywi
stości. W istocie antropologowie stykający się z tajemniczym i groźnym światem 
odmiennych wierzeń różnych kultur, światem magii i tajemnicy, często zacho
wują postawę podobną do postawy bohaterki Gastronomikonu. Są obserwato
rami, notują skrupulatnie przebieg obrzędów, magicznych zabiegów i objawień 
bóstw, są jednocześnie przekonani, że to, co widzą, jest tylko zręcznym teatrem 
zjawisk fizycznych, w których nie ma nic nadzwyczajnego, i żadne bóstwo nie 
przychodzi pod osłoną nocy, przynosząc deszcz czy błogosławieństwo. Czym 
różni się takie podejście od podejścia trzeźwo myślącej gospodyni domowej, 
która w szarlotce widzi tylko ciasto, wbrew oczywistym faktom; która zaprzecza, 
jakoby ta szarlotka miała jakikolwiek wpływ na awans męża po tym, jak jego szef 
poprosił o trzecią dokładkę? 

Wydaje się, że zanurzenie się badacza w badaną rzeczywistość nie może być 
na tyle głębokie, aby porzucił on naukowy punkt widzenia i zaczął bezkrytycz
nie podzielać poglądy badanej kultury. Antropolog staje wobec dwóch możli
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wych reakcji: poznać odmienną rzeczywistość i — nie potrafiąc jej przekazać 
innym (bo zmieniły się jego kategorie i światopogląd) — cierpieć w milczeniu 
niczym bohater Lovecrafta, lub pozostać w bezpiecznym kręgu własnej kultu
ry, interpretując nawet najbardziej niezwykłe wydarzenia w prostych katego
riach niczym bohaterka Gastronomikonu. Nie jest to łatwa pozycja, zwłaszcza że 
chęć dogłębnego poznania kultury kłóci się z nakazem pozostania na zewnątrz 
i obiektywnego spojrzenia. Doświadczenie Kirsten Hastrup z duchami na Islan
dii dowodzi, że niełatwo jest łączyć ze sobą obie strategie, balansując na granicy, 
czerpać co najlepsze z obu. Hastrup zobaczyła duchy podczas swoich badań, 
ale starała się potem opisać to doświadczenie w kategoriach antropologicznych. 
Problem w tym, że tak jak ona nie potrafiła zrozumieć świata swoich badanych, 
dopóki nie uwierzyła i nie ujrzała ducha, tak my, czytelnicy jej tekstów, nie po
trafimy zrozumieć jej przeżyć — bo my ducha nie widzieliśmy. Z drugiej strony, 
gdyby badaczka ducha nie zobaczyła, nie mogłaby nam o nim opowiedzieć… 

Dostrzeżenie nieznanego i próba jego poznania są tym trudniejsze, im w bar
dziej zwyczajnym przebraniu owo nieznane się ukrywa. Joanne Harris fascynuje 
właśnie ta codzienność skrywająca najgłębsze i najdziwniejsze tajemnice. Cze
koladka może stać się narzędziem poznania ludzkiej duszy, a książka kucharska 
tajemniczym magicznym grimoire’em, przy czym żadna z tych rzeczy nie traci 
swojej zwykłej funkcji ani znaczenia. Przygotowana według przepisu z Gastro�
nomikonu szarlotka pozostaje smaczną szarlotką, nawet jeśli jest w niej więcej 
przypraw niż tylko cynamon. W tej filozofii można znów dostrzec analogię do 
zadań, które stawia przed sobą antropologia: dostrzegania niezwykłości w naj
bardziej prozaicznych zdarzeniach i czynnościach człowieka, bez tracenia z oczu 
pierwotnych zasad i przyczyn.
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Nudne życie maklera giełdowego .  
Rzecz o American Psycho

Moją ulubioną frazą w American Psycho jest ta, w której narrator mówi: „Ko
lejna bolesna scena z mojego — jak je czasami nazywam — życia” (Ellis 2007, 
s. 443). Czytana na głos robi ogromne wrażenie. Trudno w tak skondensowany 
sposób pokazać nierzeczywistość własnej egzystencji, niedowierzanie w jej ist
nienie, a zarazem ból, który ona przynosi. Ta nierealność to dla mnie główny 
temat książki i przy okazji główny temat pracy. Interesują mnie dwa pytania: co 
sprawia, że wszystko, co robi człowiek, może być pozbawione ciężaru, pozba
wione znaczenia? I — to drugie pytanie — co się wtedy dzieje? Zasadnicze jest 
dla mnie przekonanie, że American Psycho to nie tylko ciekawy tekst, inspiru
jący i ważny, ale także dzieło wybitne i jako takie nie powinno być odczytywane 
jedynie jako krytyka grupy społecznej, narodu, nawet całej cywilizacji przełomu 
tysiącleci, lecz przede wszystkim jako wierna i bezlitosna relacja z ciemnej stro
ny człowieczeństwa. Stąd pewność, że American Psycho można i trzeba odno
sić do naszej codzienności, do zjawisk, którymi żyjemy tu i teraz. Dzięki temu 
łatwiej nam zrozumieć motto książki, zaczerpnięte z piosenki zespołu Talking 
Heads: „Wszystko legło w gruzach / i nikt nie zwrócił na to uwagi”.

Niedawno mogło się wydawać, że cały świat żyje tylko kryzysem w Ameryce, 
a dokładnie mówiąc, falą upadków i przejęć wielkich instytucji finansowych na 
Wall Street. Jak zawsze w takich sytuacjach na powierzchnię wypłynęli nowi bo
haterowie masowej wyobraźni, do niedawna zupełnie nieznani: Henry Paulson 
(sekretarz skarbu USA) i Ben Bernanke (prezes FED) stali się gazetowymi iko
nami. W dramatycznym tekście „Gazeta Wyborcza” donosi, że Paulson wręcz 
„klęczał przed spikerem Izby Reprezentantów Nancy Pelosi”. W prasie opisy 
tak wstrząsających gestów sąsiadowały z niezrozumiałymi dla większości ter
minami: kredyty subprime, derywaty, sekurytyzacja. Niewyobrażalna jest także 
skala strat i pomoc państwa. 
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Przytaczam tę sytuację w dość fotograficznym skrócie nie po to, by anali
zować mechanizmy prezentowania w mediach ekonomicznych zaburzeń, choć 
skądinąd mogłoby to być ciekawe. Piszę o kryzysie w USA, bo kiedy go obser
wowałem, przypominała mi się wybitna, choć może niedoceniana książka Breta 
Eastona Ellisa American Psycho. Tekst Ellisa z sytuacją kryzysu łączy środowi
sko, w jakim toczy się akcja utworu. Patrick Bateman jest 27–letnim, dobrze 
zarabiającym i dobrze rokującym maklerem, cieszącym się wszystkimi dobrami 
oferowanymi przez Nowy Jork. Z zapałem kolekcjonuje najnowocześniejszy 
sprzęt do odtwarzania filmów i muzyki, starannie dobiera elementy garderoby, 
wreszcie jada i bawi się w najmodniejszych restauracjach i klubach w mieście. 
Chodzi na siłownię, słucha Genesis i Whitney Houston, uprawia seks z wieloma 
kobietami, w tym z prostytutkami, a poza tym w wyrafinowany sposób okalecza 
i zabija ludzi i zwierzęta.

Dzieło Ellisa musiało wywołać wstrząs i niesmak. Odbierano książkę jako 
prowokację. Dziś odczytuje się ją przede wszystkim jako pamflet na zagubioną 
i zdegenerowaną cywilizację końca wieku (American Psycho toczy się w drugiej 
połowie lat 80.) i stawia się w jednym rzędzie z głośnymi Cząstkami elementar�
nymi Michela Houellebecqua, utworem niewątpliwie zainspirowanym tekstem 
Ellisa. Podkreśla się też oniryczny charakter dzieła — kiedy Bateman popełni 
tak wiele odrażających i niezauważonych zbrodni, nie można się odpędzić od 
pytania, czy nie są one wytworem jego wyobraźni. Żadna z tych interpretacji 
nie wyklucza pozostałych. Upadek amerykańskich finansów zwraca uwagę na 
profetyczny charakter powieści. American Psycho staje się nie tylko wnikliwą 
diagnozą swoich czasów, ale i równie pogłębioną antycypacją stanu dzisiejszego.

Budowanie paraboli wiążących głęboki, egzystencjalny traktat, jakim jest 
American Psycho, z sytuacją ekonomiczną na świecie zdaje się karkołomne 
i dość ryzykowne. Taka paralela służy mi do ukazania uniwersalności powieści 
Ellisa, uniwersalności starannie maskowanej, przykrytej dziesiątkami popkul
turowych etykietek. Patrick Bateman z obsesyjną dbałością opisuje elementy 
nie tylko swojej garderoby, wykazując przy tym niespotykane znawstwo. Nawet 
pod koniec książki, kiedy wszystko wydostaje się spod kontroli, Bateman nie 
traci daru obserwacji, zachwyca szczegółowością opisu: „McDermott jest ubra
ny w dwurzędowy (sześć guzików) wełniany garnitur Cerutti 1881, tatersallową, 
bawełnianą koszulę od Louisa z Bostonu i jedwabny krawat Dunhilla” (Ellis 
2007, s. 413). Główny bohater jest też muzycznym recenzentem–amatorem (na 
kartach American Psycho możemy przeczytać choćby recenzję Duke Genesis), 
fanem fikcyjnej telewizyjnej serii Patti Winters Show — każdy odcinek cierpliwie 
relacjonuje. Bateman, tak jak jego koledzy, uwielbia bywać. Powodzenie wie
czoru zależy od tego, czy uda się zarezerwować stolik w nowo otwartej restau
racji. W tym gąszczu marek, etykietek, nazw Bateman nie ma tylko głowy do 
jednego: nie pamięta imion i nazwisk, notorycznie myli napotkane osoby. Tym 
samym zresztą odpłacają się jego znajomi, którzy nie rozpoznają Batemana. 
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Powieść tak obładowana nazwami własnymi może przywoływać skojarzenia 
z prozą historyczną lub nawet z kronikami, które z założenia miały zawierać 
suche informacje. Lapidarność American Psycho męczy, ale nie nuży, raczej 
drażni. Po co przez kilkaset stron prowadzić taką buchalterię? Wydaje się, że 
ta inwazja jest nie tylko zabiegiem formalnym, pomyślanym swoją drogą zna
komicie. Ellis chce nam powiedzieć, że tylko etykietki się liczą, że tylko one są 
trwałe i prawdziwe. Życie w „cywilizowanym” kraju końca wieku polega na nie
ustannym balansowaniu pomiędzy markami, pomiędzy przedsiębiorstwami i ich 
produktami. Tę sytuację doskonale opisuje groteskowa walka na wizytówki. Oto 
Bateman i jego koledzy z branży przechwalają się swoimi wizytówkami. Porażka 
w tym abstrakcyjnym wyścigu to dla Patricka Batemana poważny cios.

Można jednoznacznie powiedzieć, że świat, w którym Bateman żyje, jest od
stręczający. Trudno sobie wyobrazić identyfikację z jakimkolwiek bohaterem 
książki, a szczególnie z bohaterem głównym. Nie tylko wyrafinowane zbrodnie, 
jakich się dopuszcza, są tu przeszkodą. Bateman jest człowiekiem–nikim. Wie
my o nim tylko, że skończył Harvard, ma uzależnionego od kokainy brata, od
ciętą od świata matkę. Trudno cokolwiek powiedzieć o jego pracy, nie wchodzi 
w żadne uczuciowe relacje z nikim. Jedyne, co czuje do innych, to odraza. Świat 
Ellisa to świat ludzi głuchych i ślepych. Bateman chciałby wyznać swoją winę, 
zwrócić uwagę kogokolwiek na swoje postępki, ale nie ma na to szans. Dobitnie 
ukazuje to scena kolacji w Pasie Ziemi Niczyjej:

„— Słuchajcie, panowie, moje życie jest piekłem!
Ignorują mnie, a całe towarzystwo (Richard Perry, Edward Lampert, John 

Constable, Craig McDermott, Jim Kramer, Licas Timmer) dyskutuje zawzięcie 
o lokowaniu aktywów, akcjach, które mają największe szanse w nadchodzącej 
dekadzie, laskojadach, majątkach trwałych, złocie, o tym dlaczego obligacje 
długoterminowe są obecnie zbyt ryzykowne (...). Zupełnie nie mogę nad sobą 
zapanować w sali restauracyjnej, w której zebrały się całe hordy potencjalnych 
ofiar” (Ellis 2007, s. 395).

Bateman nie może wejść w prawdziwą interakcję z nikim, bo nikt nie chce 
poznać prawdy (w książce kilkakrotnie przewija się ten wątek). Jeżeli Bateman 
może wzbudzać jakiekolwiek współczucie, to właśnie wtedy, kiedy nie może 
przyznać się do grzechu. Z mężczyzny tryskającego energią i pewnością siebie 
pozostaje wrak człowieka, który po usmażeniu głowy swojej ofiary w piekarni
ku zaczyna rozpaczać nad swoim beznadziejnym położeniem. Prawdziwa groza 
sytuacji Batemana polega na tym, że nie ma go kto ukarać. Bateman nie może 
wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, bo nikt nie może go osądzić. Nie może 
tego zrobić społeczeństwo, bo nie panują w nim żadne zasady; nie może tego 
uczynić Bóg, bo w świecie Batemana on po prostu nie istnieje. Pierwsze zdanie 
książki to cytat z Dantego, z napisu nad bramą do Piekła, „Porzućcie wszelką 
nadzieję wy, którzy tam wchodzicie”. Czy świat z powieści Ellisa jest istotnie 
piekłem?
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*
Przy rozmyślaniu nad przesłaniem tekstu Ellisa nie sposób nie przywołać Fio

dora Dostojewskiego, pisarza, który najpełniej podjął temat świata bez Boga. 
W zasadniczej dla zrozumienia American Psycho powieści Bracia Karamazow 
Iwan Karamazow opowiada o krótkim poemacie, popularnym w owym czasie, 
a zatytułowanym Wędrówka Bogarodzicy przez męki: „Bogarodzica zwiedza pie
kło, oprowadzana przez archanioła Michała. Przygląda się grzesznikom i ich 
cierpieniom. Jest tam, między innymi, bardzo ciekawa kategoria grzeszników, 
topionych w płonącym jeziorze: otóż tych, którzy pogrążają się tak głęboko, że 
nie mogą już wypłynąć, «zapomina już sam Pan Bóg» — powiedzenie niezwykle 
silne i głębokie. I oto strapiona i płacząca Matka Boska pada przed tronem Bo
żym i prosi o zmiłowanie dla wszystkich bez wyjątku potępieńców, których wi
działa w piekle. Rozmowa Jej z Bogiem jest nadzwyczaj interesująca. Błaga, nie 
odchodzi, i kiedy Bóg wskazuje Jej przebite ćwiekami nogi i ręcę Jej syna i pyta: 
«Jakże przebaczę jego katom?», Matka Boska zwraca się do wszystkich świętych 
i archaniołów, wzywa ich, aby klękali wraz z nią przed tronem Bożym i błagali 
o zmiłowanie dla wszystkich bez wyjątku. W końcu Bóg godzi się zwolnić grzesz
ników od mąk każdego roku od Wielkiego Piątku do Zielonych Świąt, a potę
pieńcy z piekła dziękują Bogu i wołają: «sprawiedliwe są sądy Twoje, o Panie!»” 
(Dostojewski 1995, s. 340). Bateman zabrnął tak daleko, że zapomniał o nim 
Bóg. Tak jak zapomniał o jego otoczeniu. Bateman od mąk nie zostaje uwolnio
ny nigdy, nie ma nikogo, kto by się za nim wstawił, jego upadek jest kompletny. 
„Jeśli Boga nie ma, odkupienie jest niemożliwe” — zdaje się mówić Dostojew
ski (a może także Ellis?). Starzec Zosima, spowiadając się ze swojego życia, 
ujawnia niezwykłą historię. Oto Michał, człowiek, którego napotkał na swojej 
życiowej drodze, wyznaje, że w młodości zabił dziewczynę, która odrzuciła jego 
zaloty. Czternaście lat sumienie nie dawało mu spokoju, aż w końcu postanowił 
publicznie wyznać prawdę. Tak jak spodziewał się Zosima, Michałowi jako sza
nowanemu obywatelowi miasta nie uwierzył nikt. Po kilku tygodniach Michał 
umarł, wpadając wcześniej w obłęd. Umarł „czując radość i spokój”, a przed 
śmiercią wyznał Zosimie, że na moment przed ujawnieniem swojej historii pra
gnął zabić starca — on bowiem jako jedyny znał prawdę i w oczach Michała 
byłby jego sędzią. Do drugiego zabójstwa nie doszło, bo „Bóg pokonał szatana” 
w sercu Michała (Dostojewski 1995, 429). 

Dla najważniejszych bohaterów Dostojewskiego, reprezentujących huma
nistyczną refleksję w jego książkach, sąd ludzki jest zawodny. Swoją opowieść 
Zosima uzupełnia o kilka pouczeń, w tym zatytułowane Czy można być sędzią 
bliźnich swoich? O wierze do końca. Nie pozostawia wątpliwości już w pierwszym 
zdaniu: „Pamiętaj zwłaszcza, że nie możesz być niczyim sędzią. Albowiem nie 
może istnieć na ziemi sędzia względem przestępcy, póki sam ów sędzia nie zro
zumie, że i on jest takim samym przestępcą, jak ten, co przed nim stoi, i że on 
sam jest przede wszystkim winien za przestępstwo tego, który przed nim stoi. 
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Skoro zaś to zrozumie, będzie mógł być sędzią. (...) Jeśli możesz wziąć na siebie 
przestępstwo owego przestępcy, który przed tobą stoi i którego sądzisz sercem 
swoim, weź je bezzwłocznie i sam za niego znoś cierpienia, jemu zaś odpuść bez 
wyrzutu. I gdyby nawet prawo uczyniło cię jego sędzią, o ile będzie to w twojej 
mocy — uczyń to samo, albowiem odejdzie on od ciebie i sam siebie osądzi 
gorzej, niżbyś to ty uczynił” (Dostojewski 1995, s. 440–441). Gdy zestawimy 
myśli Zosimy z dwoma bodaj najsłynniejszymi fragmentami Braci Karamazow, 
a mianowicie Wielkim Inkwizytorem, poematem Iwana Karamazowa poprze
dzonym zasadniczymi dla naszego zagadnienia opowieściami rodem z policyj
nych kronik, oraz procesem Dymitra Karamazowa, zobaczymy, że w dziełach 
Dostojewskiego ludzki sąd może zamienić się w najlepszym przypadku w farsę, 
w najgorszym — w nieograniczone okrucieństwo. Te dwa odcienie szarości naj
lepiej widać właśnie w inwokacji Iwana. Jedna z opowiastek dotyczy wypadków 
w Szwajcarii. Niepiśmiennego, „dzikiego” biedaka sąd skazuje za kradzież na 
karę śmierci. Od wyroku do wykonania mija jednak kilka lat i przez ten czas 
mężczyzna udanie przechodzi proces socjalizacji: uczy się czytać i pisać, prze
chodzi na katolicyzm i porzuca swoją barbarzyńską naturę. Później idzie na sza
fot, zadowolony w równym stopniu co cały wymiar sprawiedliwości z tego, że 
udaje się do Domu Pana. Druga opowieść to relacja z bulwersującego opinię 
publiczną samosądu, jakiego dokonał pewien majętny generał. Ukarał chłopca 
folwarcznego za to, że ten śmiał rzucić kamieniem w jego wyżlicę. Chłopca na 
oczach matki rozszarpały psy. Generał „dostał się pod kuratelę”. Iwan prowo
kuje brata, łagodnego Aloszę.

„Rozstrzelać takiego? Rozstrzelać, żeby zaspokoić poczucie moralności? No 
mów, Aloszka!

— Rozstrzelać — szepnął blady jak ściana Alosza” (Dostojewski 1995, s. 334).
Jeszcze w tym wypadku chwilowo w duszy Aloszy górę wzięła potrzeba 

zemsty. Droga Aloszy jest jednak inna. To droga pokory i bożej bojaźni, zdo
bywania estymy poprzez mądrość, wyrozumiałość i łagodność. Dostojewski 
konfrontuje trudną, wręcz niemożliwą postawę chrystusową z perwersyjnymi, 
obrzydliwymi czynami przede wszystkim po to, by zapytać o granice wolności. 
Jak daleko może posunąć się człowiek w ustanawianiu ładu? O tym mówi prze
cież Wielki Inkwizytor, którego słowa można także rozpatrywać w kategorii 
polemiki — Dostojewski zestawia idealną organizację, kontrolującą i wytycza
jącą swoim poddanym drogę do szczęścia, z tajemniczą, metafizyczną miłością 
Chrystusa. W powieści Ellisa ewidentnie brakuje „dobrego przykładu”, brakuje 
jedynego sprawiedliwego sędziego.

Nie ma takiej organizacji i nie ma takiego społeczeństwa, które byłoby w sta
nie osądzić Patricka Batemana. Nie wynika to jedynie z immanentnej obojęt
ności na jego uczynki. Nie sposób wyobrazić sobie, jaką karę można wymierzyć 
za tak straszliwe czyny. Problemem jest niewiarygodna skala okrucieństwa po
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pełnianego przez Batemana, tak jakby z każdą kolejną zbrodnią chciał coraz 
głośniej zawołać: to ja jestem winny!

Bateman pogrąża się w kryzysie. Traci nad sobą kontrolę, nie panuje nad 
tym, co mówi i robi. Towarzyszące wcześniej poczucie znudzenia i obrzydzenia 
stopniowo ustępuje paranoi. Nie radzi sobie z rzeczywistością, ale nie w tym 
sensie, że nie radzi sobie z codziennym życiem. Jego egzystencja jest czymś 
w rodzaju postżycia. Codzienny sposób funkcjonowania Batemana nie mógł się 
wziąć znikąd. Można przypuszczać, że do pewnego momentu używki, seks, nowe 
gadżety, sukcesy w pracy dawały Batemanowi przynajmniej złudzenie szczęścia. 
Przyzwyczajony, a wręcz uzależniony nie może się bez nich obyć, ale nie przyno
szą mu one już chyba niczego. Bateman zaczyna serię swoich zbrodni, kiedy jego 
zblazowanie przekracza wszelkie możliwe granice. W postżyciu trudno odnaleźć 
sensowne punkty odniesienia — dla Batemana nie ma żadnej miary sukcesu, 
którego osiągnięcie przyniosłoby satysfakcję. Innymi słowy, nie istnieje żadna 
droga do szczęścia. W egzystencji Batemana dominują uczucia bliskie uczuciu 
resentymentu: zawiść, zazdrość, nienawiść do domniemanych krzywdzicieli. We 
wspomnianej scenie wojny na wizytówki Bateman przeżywa najprawdziwsze ka
tusze, widząc, że kolega ma lepszą wizytówkę. Podobnie, gdy okazuje się, że jego 
idol Donald Trump poleca pizzerię, którą Bateman wcześniej ostro skrytykował. 
W obu tych przypadkach nowojorski makler czuje się śmiertelnie upokorzony. 
Nie dopuszcza do siebie możliwości porażki nawet w tak błahych sprawach, więc 
gdy ona wreszcie nadchodzi, Bateman traci kontrolę nad swoim życiem. By ją 
odzyskać, by wrócić do rytmu życia wymierzanego przez kolejne programy Patti 
Winters i Oprah Winfrey, musi się odegrać, zemścić się na swoich ciemiężycie
lach, którymi w tym przypadku są wszyscy ludzie. Najpierw pada na jednost
ki w mniemaniu Batemana najbardziej zbędne i najobrzydliwsze: kloszardów 
i prostytutki. Potem Bateman nie cofa się przed mordowaniem osób ze swojej 
klasy społecznej — kolegów oraz partnerek, z którymi sypia. Bateman nie ma 
nikogo w swoim otoczeniu, kogo by kochał, lubił albo chociaż szanował. Jedy
ne pozytywne uczucia wzbudza w nim Donald Trump oraz muzycy, o których 
refleksjami dzieli się w książce — Whitney Houston, Phil Collins, Huey Lewis. 
Postacie wirtualne, nieosiągalne. 

*
Chciałbym jeszcze wrócić do nieokreśloności postaci Batemana, do pewnego 

paradoksu, który charakteryzuje jego sytuację: osiąga on wysoką pozycję spo
łeczną, a jednocześnie nie odnosi żadnego sukcesu. Bateman staje się złośli
wą parodią Mikołaja Stawrogina, bohatera Biesów Dostojewskiego, człowieka 
o niezmierzonym potencjale, desygnowanego na wodza rewolucji, której zarysy 
powstają w głowie Piotra Wierchowieńskiego. Bateman nie ma swojego Wier
chowieńskiego, nie ma nikogo, kto byłby w stanie nadać jego istnieniu jakąś 
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wartość. Zbrodnia Stawrogina była czymś dramatycznym, budzącym moralny 
sprzeciw, ukazującym całe zło tej postaci. Wprawdzie czyny Batemana mogą 
budzić niesmak, ale prędzej będą budzić pewnego rodzaju niedowierzanie, ich 
skala jest niewiarygodna, trudno się nie uodpornić na te okropności, ponieważ, 
jak pisałem, ich liczba nie pozwala na sensowną ocenę, przekracza wyobrażenia 
człowieka o możliwości zła. 

Jeżeli jakieś wrażenia z lektury American Psycho mogą połączyć osoby 
brzydzące się stopniem okropności przedstawionych w tekście z tymi, którym 
hektolitry krwi przeszkadzają mniej, to poczucie tego, że to nie mogło zdarzyć 
się naprawdę. Mimo, a może dlatego że materialna strona świata opisana jest 
w najdrobniejszych szczegółach, do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z mode
lem spinek do mankietów. Ellis atakuje detalami w sposób niemożliwy, czytelnik 
wpada w rodzaj transu, tak jakby słuchał minimalistycznej, repetytywnej muzy
ki. Dysonans mogłyby tworzyć sceny okrutnych zabójstw, gwałtów i okaleczeń, 
gdyby nie były pisane równie matowym językiem, co precyzyjne opisy poran
nych czynności higienicznych Batemana. Ellis nie jest oczywiście tak jednorod
ny, rytm książki zakłócają jeszcze bardziej „ambientowe” recenzje twórczości, 
m.in. Genesis i Whitney Houston, oraz naprawdę wstrząsające refleksje upada
jącego Batemana na temat własnej, żałosnej kondycji. Tak jak według teorii su
perstrun częstotliwość drgania strun kształtuje masę ciał, tak rytm dzieła Ellisa 
kreuje hiperrzeczywistość.

Hiperrzeczywistość oznacza w skrócie „rzeczywistość bardziej rzeczywistą 
niż sama rzeczywistość”. Od Jeana Baudrillarda chciałbym trzymać się jak naj
dalej w tej pracy, bo problem z nim jest taki, że niezwykle trudno sformułować 
jakiś sensowny ekstrakt choćby jednej jego pracy. Wierzę jednak, że przebły
ski geniuszu ujawniają się nie w wielopiętrowych, labiryntowych konstrukcjach 
myślowych Baudrillarda, ale w jego słynnych metaforach, takich jak metafora 
Disneylandu, który ma ukrywać prawdę o całej Ameryce: że ona sama jest gi
gantycznym Disneylandem. Czy tak jest w — nomen omen — rzeczywistości, 
nie wiem. Ważniejsze jest, jak doskonałym wytrychem okazuje się ta metafo
ra. Jedną z czynności, jaką codziennie wykonuje Bateman, jest oglądanie Patti 
Winters Show. W programie występują aktorzy, piosenkarze, głównie postacie, 
które z jakiegoś powodu wyróżniają się ze społeczeństwa (polskim odpowied
nikiem tego programu są Rozmowy w toku) i przypadkowo prezentują całą 
gamę dewiacji oraz niegodziwości, jakie może popełnić jeden człowiek wobec 
drugiego. Można by powiedzieć, że telewizja celowo pokazuje tak ekstremalne 
przypadki, by przesłonić fakt, że stosunki między ludźmi są perwersyjne i nace
chowane przemocą. Można też iść dalej i powiedzieć, że sama postać Batemana 
z jej pedantyzmem z jednej strony i pociągiem do wyuzdanych zbrodni z drugiej 
jest próbą ukrycia (a przez ukrycie odsłonięcia, jak powiedziałby Žižek), że tak 
naprawdę to my wszyscy jesteśmy Batemanami. Jeżeli z pierwszą tezą mogę się 
zgodzić, to z drugą nie. Znam wielu porządnych ludzi, których bym nigdy nie 
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posądził o to, że gdyby tylko mieli środki, mordowaliby i gwałcili na potęgę. Pod
stawowy powód mojego sprzeciwu wobec tak radykalnych wniosków znajduje 
się jednak gdzie indziej.

Przede wszystkim naprawdę wierzę, że czyny, które popełniał Bateman, mo
gły zaistnieć w rzeczywistości. Ich rozmiar i skala przerażają? Niedawno dowie
dzieliśmy się, że Bernard Madoff zdefraudował 50 miliardów dolarów, zaś Oba
ma chce wpompować kolejny bilion dolarów w gospodarkę Stanów. Ogromna 
suma? Owszem, ale gdy porówna się ją z łącznym zadłużeniem Amerykanów, 
to nagle przestaje być ona tak astronomiczna. Z tym że sama kwota zadłużenia 
jawi nam się jako coś kompletnie nierealnego... Jaka jest konkluzja? Elementy 
samego procesu wydają nam się dużo bardziej rzeczywiste niż sam proces. Do
datkowo, nierzeczywistość procesu nie sprawia, że słabiej odczuwamy istnienie 
elementów tego procesu. Można to porównać do sytuacji, w której pocieszamy 
przyjaciela po tym, jak rzuciła go dziewczyna. Co z tego, że powiemy „ten zwią
zek nie miał sensu”, „tak naprawdę wasze relacje to fikcja”, „nie kochała cię” 
— wszystkie te próby otrzeźwienia okażą się zazwyczaj całkowicie nieskutecz
ne. Ból po utracie ukochanej nie osłabnie, a wspomnienia dawnego szczęścia 
będą spędzały sen z powiek. Drążenie naszej świadomości czy próby nazwania 
stanu, w jakim się znajdujemy, pewnie mogą mieć jakiś sens terapeutyczny, ale 
same w sobie nie są w stanie ukoić żalu. Co to może oznaczać dla czytelni
ka American Psycho, zdezorientowanego skalą poczynań Batemana? Dla mnie 
przede wszystkim oznacza, że nie możemy bronić się przed wnikliwą analizą 
tekstu określaniem rzeczywistości opisanej w książce jako nierzeczywistości czy 
postrzeczywistości, a zbrodniczej drogi Batemana traktować jako metafory.

*
„Czy zło jest tym, czym ty jesteś? Czy tkwi w tym, co robisz? Czuję ciągły, 

ostry ból i nie życzę nikomu życia w lepszym świecie. Pragnę, by mój ból prze
niósł się na innych. Nie chcę, żeby komukolwiek oszczędzono najgorsze. Ale 
nawet przyznając się do tego przed sobą samym — a robiłem to nieskończenie 
wiele razy, choćby przez własne złe uczynki — i stając twarzą w twarz z nieza
przeczalną prawdą, nie przeżywam katharsis. Nie zdobywam wiedzy na swój 
temat, moja świadomośc nie staje się źródłem samozrozumienia” (Ellis 2007, 
s. 429) — wyznaje Bateman w nieczęstym momencie autorefleksji. To przewrot
ne słowa. Cywilizacja, której obsesją jest dążenie do poznania samej siebie, musi 
wejść na ścieżkę niekontrolowanej przemocy, by szukać oczyszczenia, którego 
oczywiście nie może odnaleźć. „Nie potrafię zaistnieć sensownie na żadnym po
ziomie egzystencji. Jestem sfabrykowany, jestem aberracją. Jestem niespójną 
istotą ludzką. (…) Nie ma we mnie żadnej winy” (Ellis 2007, s. 429). Bateman 
pomimo wszystkich swoich starań (a może właśnie z ich powodu) nie może za
istnieć jako coś żywego, ważnego. Nie jest w stanie niczym zwrócić na siebie 
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uwagi. Bateman jest jedynie wynikiem odpowiedniej konfiguracji i jako taki nie 
może być winny lub niewinny.

W filmie Franka Capry To wspaniałe życie z 1946 r. główny bohater, grany 
przez Jamesa Stewarta, staje przed niewiarygodną okazją. Kiedy próbuje po
pełnić samobójstwo, dostaje unikalną szansę obejrzenia, jak wyglądałby świat, 
gdyby bohater nigdy się nie urodził. Wnioski są niewesołe. Pozbawione głów
nego miejskiego dobroczyńcy i aktywisty miasto upada, zostaje prywatną prze
strzenią regionalnego bogacza, który najchętniej inwestowałby w lichwiarskie 
kredyty i kasyna. Wszystko kończy się dobrze, bohater wychodzi z finansowych 
problemów i uświadamia sobie, jak wielu przyjaciół go otacza. Kiedy Bateman 
zdobywa się na refleksję na temat swojego wpływu na świat, spostrzega, jak bar
dzo jego obecność nic nie znaczy, jak bardzo nikt by nie odczuł jego braku. To 
To wspaniałe życie à rebours, nic się na świecie nie zmienia, nic nie zależy od 
Batemana, a tak naprawdę, chyba nic nie zależy od nikogo. W świecie Bate
mana nie ma indywidualności, każdy jest tylko szkicem, aberracją, koniunkcją 
marek i etykietek. Bateman w poszukiwaniu czegokolwiek realnego nie cofnie 
się przed niczym, nie tylko przed metodycznym mordowaniem i okaleczaniem 
swoich ofiar, ale nawet ich zjadaniem. Do jakich wniosków dochodzi Bateman? 
„Chociaż wiem, że powinienem zrobić t o, zamiast nie robić niczego, mam na 
litość boską dopiero dwadzieścia siedem lat i tak, hm, wygląda życie w barze czy 
w klubie, tu w tym miesiącu, w Nowym Jorku, może zresztą w s z ę d z i e  pod ko
niec stulecia, i tak właśnie, no wiesz, zachowują się ludzie, ja… i na tym właśnie 
polega bycie Patrickiem, chyba, więc, no cóż, no hmm (…) a nad przysłonięty
mi czerwonym aksamitem drzwiami Harry’ego wisi znak, a na znaku wypisano 
literami koloru aksamitu słowa: TO NIE JEST WYJŚCIE” (Ellis 2007, s. 454) 
— mówi Bateman w ostatnich słowach American Psycho. 
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III . 

Kłopoty z reprezentacją
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Fiasko

Nasi lektorzy przeczytali Pański rękopis i na podstawie ich zgodnej opi
nii komunikujemy, że nie możemy się podjąć wydania Pańskiej powieści. 
Sądzimy, że artystyczne ujęcie materiału Pańskich przeżyć jest nieudane, 
chociaż sam temat — wielki i wstrząsający. Fakt, że mimo to Pańska po
wieść nie staje się dla czytelnika poruszającym przeżyciem, wynika przede 
wszystkim z dziwnych, oględnie mówiąc, reakcji głównego bohatera. Mo
żemy jeszcze zrozumieć, że pana nastoletni bohater nie od razu pojmuje, 
co się dokoła niego dzieje, ale nie potrafimy już sobie wytłumaczyć, dlacze
go, kiedy znalazł się w obozie koncentracyjnym, „podejrzani” wydają mu 
się na łyso ogoleni więźniowie. Niesmaczne uwagi ciągną się dalej: „Ich 
twarze też nie budziły zaufania: odstające uszy, sterczące nosy, wpadnięte, 
małe, chytrze błyszczące oczka. Wyglądali naprawdę na Żydów pod każ
dym względem”.
 Niewiarygodne jest również to, że widok krematorium wywołuje w nim 
wrażenie „jakiegoś żartu”, „sztubackiego psikusa”, chociaż wie, że znajduje 
się w obozie zagłady i sam fakt, że jest Żydem, wystarczy, by został za
mordowany. Jego postawa, jego przykre uwagi odpychają i rażą czytelnika, 
który z irytacją czyta również zakończenie powieści, bo przecież dotych
czasowe zachowanie głównego bohatera, jego brak współczucia, nie daje 
podstaw, żeby wyrokował on w sprawach moralności. Musimy też odnieść 
się do stylu. Duża część zdań jest niezręczna, sformułowania zawiłe, często, 
niestety, trafiają się takie zwroty jak: „w rzeczywistości z grubsza biorąc”...
 Dlatego zwracamy Panu rękopis.
 Z poważaniem.

(Kertész 2003, s. 62–63)

Przecież nie dlatego zacząłem pisać, że jestem utalentowany, przeciwnie: 
kiedy postanowiłem, że napiszę powieść, to mimochodem postanowiłem 
również, że będę utalentowany.

(Kertész 2003, s. 102)

Zadziwiająco obojętna jest recepcja książek Imre Kertésza w Polsce. Jedyną 
poważną publikacją, nie licząc wywiadów w prasie po otrzymaniu Nagrody No
bla, która w jakikolwiek sposób odnosiła się do spuścizny pisarza, była Niesamo�
wita Słowiańszczyzna Marii Janion oraz numer „Tekstów Drugich” poświęcony 
zagadnieniu reprezentacji Zagłady. Być może dzięki temu zawdzięczam udany 
zakup za grosze praktycznie wszystkich powieści Kertésza w tzw. taniej książ
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ce. Trudno oczywiście na tej podstawie oznajmić, że Kertész całkowicie ominął 
polski rynek czytelniczy. Podobnie sytuacja wygląda w ojczyźnie pisarza. Jolanta 
Jastrzębska w jedynym pogłębionym studium twórczości Kertésza, które ukaza
ło się w Polsce, zauważa, że przyznanie mu literackiej Nagrody Nobla, mimo że 
zostało przyjęte entuzjastycznie, wzbudziło też pewną konsternację węgierskich 
elit: „Przyczyną takiego stanu rzeczy jest (…) problematyka jego utworów, na
pisanych z punktu widzenia Żyda, który konfrontuje społeczeństwo węgierskie 
z Holocaustem, oczekując, jeśli nie poczucia winy, to przynajmniej świadomej 
refleksji i poczucia odpowiedzialności za fakt, że w 1944 roku deportowano do 
obozów koncentracyjnych większość węgierskich Żydów” (Jastrzębska 2004, 
s. 152). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dyskurs odpowiedzialności za 
Holocaust wygląda inaczej na Węgrzech (związanych początkową przynależno
ścią do państw osi1) niż w Polsce, gdzie porusza się raczej problem zachowa
nia społeczeństwa wobec Zagłady. Być może na cieplejsze przyjęcie literatury 
Kertésza w krajach Europy Zachodniej należy patrzeć przez pryzmat traumy 
i lokalnej teodycei, która w krajach postkomunistycznych jest przepełniona po
czuciem krzywdy i niesprawiedliwości. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być też to, że Kertész trafia w samo cen
trum współczesnej humanistyki rozwijającej się na Zachodzie i w USA, której 
naczelnym tematem staje się świat po Oświęcimiu i wynikające z niego pojęcia 
doświadczenia, pamięci oraz dekonstrukcji i kryzysu reprezentacji. Holocaust 
jako „zerowy punkt europejskiej kultury” staje się podwaliną nowoczesnej re
fleksji nad kulturą i kondycją człowieka2. Właśnie dlatego węgierski wariant dys
kursu o Holocauście — jak nazywa Imre Kertésza Jolanta Jastrzębska — powi
nien być dla nas szczególnie ważny. Z jednej strony jest dojrzałą refleksją nad 
nowym paradygmatem opisu rzeczywistości, z drugiej bazuje na doświadczeniu 
(bezpośrednim doświadczeniu Zagłady), które dla Polaków jest cały czas źró
dłem poczucia niezrozumiałej, niepotrzebnej czy nawet odrzuconej odpowie
dzialności. Tym samym daje nam pewien klucz do przepracowania naszej (nie 
tyle historycznej, co współczesnej) traumy, przenosząc ją z poziomu prostych 

1 „Politykę zagraniczną Węgier w okresie 1939–1944 cechują diametralnie sprzeczne, z jednej 
strony próby zachowania neutralności, z drugiej — chętna akceptacja korzyści wynikających z so
juszu z Hitlerem” (Jastrzębska 2004, s. 154). W artykule znajduje się dokładne omówienie sytuacji 
Żydów węgierskich podczas drugiej wojny światowej.
2 Kertész kończy swoją przemowę noblowską: „Jeśli myślę bowiem o traumatycznym doświadcze
niu Auschwitz, to docieram do podstawowych problemów witalności oraz kreatywności współcze
snego człowieka. I w taki oto sposób, rozmyślając o Auschwitz, prawem paradoksu myślę raczej 
o przyszłości niż o minionej przeszłości” (Kertész 2003, s. 81). Odnosząc się do słynnego zdania 
Theodora Adorno, że literatura po Holocauście byłaby barbarzyństwem, w rozmowie z Krzyszto
fem Masłoniem mówi: „Ja bym powiedział, nawiązując do tego, co mówił Adorno, że po Oświę
cimiu można pisać tylko o Oświęcimiu. Jest to, oczywiście, paradoks, tak jak paradoksalne było 
zdanie Adorno, zawiera się w nim jednak ziarenko prawdy, bo przecież «literatura współczesna 
bez wpływu na nią Holokaustu nie istnieje. Dotyczy to większości literatur narodowych»” (Zerowy 
punkt kultury… 2002).
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opozycji winy — kary, kata — ofiary na poziom refleksji egzystencjalnej. To 
także praca przywracania subiektywności. 

„Sprawa osobista — to oczywiście nie wyklucza, że rzecz jest poważna, nawet 
— co śmieszne — w świecie, w którym jedynie kłamstwo uważne jest za rzecz 
poważną. Aksjomat filozoficzny brzmiał przecież wtedy tak, że świat jest nieza
leżną od nas, obiektywną rzeczywistością. Ja natomiast pewnego wiosennego 
dnia 1955 roku doszedłem do wniosku, że istnieje tylko jedna rzeczywistość, 
a mianowicie ja sam, moje życie, ów kruchy i dany nam na nieokreślony czas dar. 
(...) Jeśli świat jest niezależną od nas, istniejącą obiektywnie rzeczywistością, 
to nasze człowiecze «ja» również nie jest niczym innym — nawet we własnym 
przekonaniu — jak tylko zwykłym obiektem. (...) W rok później, w 1956 roku, 
eksplodowała węgierska rewolucja. Kraj na jedną chwilę stał się subiektywny. 
Ale sowieckie czołgi szybko znowu przywróciły obiektywność” (Kertész 2003a, 
s. 77).

Muszę się przyznać, że poniższy tekst nie jest moją pierwszą próbą zmierze
nia się z twórczością Kertésza. Wcześniej ogniskowałem swoją uwagę na osobie 
pisarza, oceniając ją jako głęboko melancholijną; jego postawę interpretowałem 
jako w jakimś sensie typową dla współczesnej kultury przenikniętej melancholią 
i nostalgią, czyli pojęciami związanymi z postrzeganiem i uobecnieniem histo
rii, przymusem powtarzania, a przede wszystkim rozdarciem między poczuciem 
oddalenia a obecności utraconego przedmiotu/podmiotu. Pojęcie melancholii 
wydawało mi się szczególnie adekwatne nie tyle do figury pisarza jako takiej, ile 
do konkretnej osoby — Kertésza–pisarza. W kulturze europejskiej jednostka 
melancholijna była postrzegana jako przechodząca swoistego rodzaju transfor
mację ja i opętana wewnętrznym przymusem pisania — radykalną próbą do
tarcia do źródła tożsamości i wyzwolenia (pisanie jako taktyka transgresyjna)3.

W niniejszym tekście chciałbym zaś skupić się na problemach wynikających 
bezpośrednio z melancholii, wskazujących jednak dalsze, odmienne kierunki 
interpretacji. O Kertészu mówi się zwykle jako o „pisarzu Holocaustu”. Chciał
bym tutaj wykazać, że to określenie wskazuje na literaturę jako integralną część 

3 Fryderyk Nietzsche w eseju O pożytkach i szkodliwości historii dla życia przeciwstawia sytuację 
człowieka uwikłanego w pamięć i historię sytuacji zwierzęcia, które żyje w wiecznej teraźniejszo
ści. Dla Nietzschego ów zmysł historyczny przypisany kondycji ludzkiej jest ciężarem, który wiąże 
się z przekleństwem dziedziczenia. Melancholia przeciwstawiana siłom witalnym była traktowana 
w kręgu kultury europejskiej jako stała przypadłość kondycji ludzkiej (habit). W tym sensie me
lancholia jest barokową wersją średniowiecznego tańca śmierci jako figury egzystencjalnej de
mokracji człowieka, w XVII w. danse macabre zostaje zastąpiony przez danse melancolique (Sła
wek 1995). Zgodnie z barokową, humoralną koncepcją człowieka istnieje odpowiedniość między 
mikro– a makrokosmosem. Melancholik nie jest więc jedynie chorym organizmem, lecz raczej 
organizmem, który swoją chorobą manifestuje zakłócenia w porządku świata i kosmosu. Myślę, 
że podobne analogie można znaleźć w estetyce postmodernizmu, co wydaje się związane z nową 
koncepcją podmiotowości, gdzie jednak melancholia zyskuje na wieloznaczności, często miesza
jąc vertigo z gravitas. Na temat melancholii jako cechy postnowoczesnej kultury napisano już dużo, 
por. Bielik–Robson 1998 oraz Między melancholią… 1996.
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osobowości pisarza oraz na przestrzeń, w której zachodzi jego swoista auto
referencja. Podobnie więc jak w przypadku melancholicznej obsesji pisania, lite
ratura o Shoah staje się przejawem ja, które objawiając się w tekście, odzyskuje 
swoją integralność. Jednak tym samym unicestwia to (przedstawienie, tekst), co 
pozwoliło mu zaistnieć, i dążąc do autentyczności oraz pełnego uobecnienia, 
odmawia literaturze statusu reprezentacji. Objawiające się w ten sposób ja ma 
charakter świadectwa i tracąc swoją niezależność, zyskuje wymiar etyczny.

To spojrzenie wydaje mi się adekwatne do twórczości Imre Kertésza, gdzie 
zniesiona zostaje opozycja między fikcją (pisaniem jako reprezentowaniem) 
a rzeczywistością (w tym także podmiotowości pisarza) jako przedstawianym. 
Jeśli więc przyjrzymy się sposobowi, w jaki autor buduje swoją pozycję w tekście, 
to zobaczymy, że jego autorytet jest z jednej strony doświadczeniowy, z drugiej 
jednak polifoniczny (Clifford 2000), w ten sposób, że zanika zupełnie, odsłania
jąc rzeczywistość i udzielając głosu jej i — paradoksalnie — samemu sobie. 

„Ze swoim życiem pozostaję w relacji wzajemności. Ta relacja nazywa się 
zniewoleniem. Do tej pory wszystko byłoby nawet w porządku. Ale, która cząst
ka tego pękniętego życia mówi o sobie «ja»?

«Ja» to fikcja, którą co najwyżej możemy współtworzyć” (Kertész 2004, s. 13).
Fiasko, powieść, którą chciałbym uczynić głównym przedmiotem moich roz

myślań, należy umieścić wśród pozostałych książek Kertésza, wszystkie one two
rzą bowiem pewną całość. Chronologicznie pierwszą książką Kertésza był Los 
utracony, napisany w 1975 r., wraz z późniejszym Fiaskiem (1988) i Kadyszem za 
nienarodzone dziecko (1990) tworzą tzw. trylogię ludzi bez losu. Niewątpliwie 
słuszne są narzucające się skojarzenia z tzw. trylogią samotności Franza Kaf
ki (Proces, Zamek i Ameryka)4. Późniejsze książki Kertésza Ja, inny, Kronika 
przemiany oraz Dziennik galernika (wydany po polsku w tłumaczeniu Elżbiety 
Cygielskiej w 2006 r.) mają formę dziennika, luźnych refleksji i sentencji.

Los utracony to najbardziej znana powieść Kertésza. Jest to pisana z pozycji 
kilkunastoletniego chłopca relacja z pobytu w obozach Oświęcim i Buchenwald, 
alter ego autora, który spędził rok w nazistowskich obozach koncentracyjnych. 
Akcja Fiaska dzieje się już po wojnie, w komunistycznych Węgrzech, bohaterem 
jest mężczyzna, który jako chłopiec przeżył obozy koncentracyjne i próbuje na
pisać, a potem opublikować powieść opartą na własnych wspomnieniach. Fiasko 
w jakimś sensie jest kontynuacją Losu utraconego, gdzie tego samego bohatera 
widzimy już jako dorosłego, żonatego pisarza.

Fiasko, podobnie jak Los utracony, moglibyśmy więc uznać za powieść auto
biograficzną. Ale czy możemy mówić dosłownie o wspomnieniach czy autobio
grafii Kertésza? Obie powieści napisane są w narracji pierwszoosobowej, wiemy, 
że przedstawiane fakty i wydarzenia są autentyczne, domyślamy się, że reflek

4 Mam tu na myśli to, że proza Kertésza, podobnie jak Kafki, jest literaturą egzystencjalną, skupia 
się na kondycji człowieka, opisując w różny sposób utratę podmiotowości jednostki. Kertész czę
sto odwołuje się do literatury z kręgu niemieckojęzycznego, której jest tłumaczem.
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sje głównego bohatera są w istocie myślami autora. Co więcej, detale w opisie 
rzeczywistości sprawiają wrażenie, jak gdyby autonomizowały się i pozbywały 
swojej fikcyjności, albo w ogóle jej nie posiadają — są „cytatami rzeczywistości”. 
Przytoczony na samym wstępie tej pracy list, w którym wydawnictwo informu
je bohatera o odrzuceniu jego książki, jest częścią powieści. Wiemy jednak, że 
Kertész miał problemy z wydaniem swojej pierwszej książki (Losu utraconego), 
a więc list może być całkowicie prawdziwy. Autor nie pozwala nam dokonać 
utożsamienia, separując własne doświadczenie od siebie samego. Następuje 
unicestwienie autorskiego ja, właśnie po to, aby własny głos stał się bardziej 
realny, rzeczywisty. „Ja to ktoś inny”5 (Kertész 2004, s. 13) — cytuje Rimbauda 
Kertész.

Taka praktyka literacka związana jest niewątpliwie z problemem doświad
czenia Holocaustu i jego przedstawiania. Literatura staje się próbą odzyskania 
zmiecionej przez Zagładę podmiotowości, bez jednoczesnego zawłaszczenia 
rzeczywistości. Nabiera w ten sposób głęboko etycznego charakteru. Przymus 
pisania jest pochodną relacji z innym człowiekiem — jest poczuciem odpowie
dzialności i przyjęciem na siebie roli świadka. „Odpowiedzialność za innego nie 
może się zaczynać od mojego zaangażowania, od mojej decyzji — pisze Em
manuel Lévinas. — Nieograniczona odpowiedzialność, jakiej doświadczam, po
chodzi spoza mojej wolności, czegoś poprzedzającego wszelkie wspomnienie, 
z czegoś późniejszego niż wszelkie spełnienie” (Lévinas 2000, s. 23). Dorota 
Głowacka, rozwijając etyczną koncepcję podmiotowości Lévinasa, wskazuje 
na konstytutywną rolę Innego: „Przygoda podmiotowości nie rozpoczyna się 
w «ja», lecz jest powodowana, czy też prowokowana, przez «innego» (...) Po
nieważ «ja» jest pochodną relacji z innym, już sam fakt, że zaistniałam jako 
podmiot, daje świadectwo istnieniu drugiego człowieka. Ponieważ, jako etyczna 
podmiotowość, jestem świadkiem, zanim jeszcze podejmę się takiego zadania, 
czyli uprzednio do intencjonalności, nieodwołalnie daje świadectwo temu, od 
kogo pochodzi nakaz świadczenia. Inny jest więc źródłem mego jestestwa, znaj
dującym się poza mną i którego nie mogę wyprowadzić z własnej świadomości” 
(Głowacka 2003, s. 53).

Dawanie świadectwa w rozumieniu Lévinasa jest więc czynem etycznym, któ
rego źródło i adresat jest poza zaświadczającym. Świadectwo, a co za tym idzie 

5 Arthur Rimbaud w liście do Jerzego Izambard 13 maja 1871 r. pisze: „Niesłusznie jest mówić: 
Ja myślę. Należałoby powiedzieć: Mnie myślą. Przepraszam za tę grę słów. JA to ktoś inny. Tym 
gorzej dla drzewa, które okazuje się skrzypcami, i mniejsza o nieświadomych, którzy spierają się 
o to, o czym nie mają pojęcia! (…) Bo JA to ktoś inny. Jeśli miedź budzi się jako trąbka, nie ma 
w tym jej winy. To dla mnie oczywiste: jestem obecny przy wykluwaniu się mojej myśli: oglądam 
ją, słucham jej; pociągam smyczkiem: symfonia zaczyna drgać w głębiach lub skokiem zjawia się 
na scenie” (Ja to ktoś inny… 1970, s. 55–57). Dla Kertésza cytat ten ma niewątpliwie związek z po
strzeganiem siebie jako pisarza i hasłami przejścia od poetyckiego „ja” do zobiektywizowanego 
języka poetyckiego, które postulował Rimbaud.
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w przypadku literatury — autobiografizm, wydaje się warunkiem sine qua non 
autentyczności i wiarygodności utworów o Zagładzie. 

Chciałbym przywołać jeszcze na moment zacytowany w motcie list, w któ
rym kolegium redakcyjne uzasadnia odrzucenie powieści. Bohater analizuje: 
„Co się więc tutaj stało? Czym jest to coś, co lektorzy z wydawnictwa nazywają 
«artystycznym ujęciem materiału przeżyć»”? (Kertész 2003, s. 80). Tym czymś 
jest reprezentacja. Jak przedstawić coś, co wymyka się porządkowi reprezenta
cji? Problem reprezentacji Holocaustu polega na niemożliwości i niepopraw
ności przedstawienia (w sensie bluźnierstwa). Te dwa niebezpieczeństwa istnie
ją i związane są z wewnętrznym zróżnicowaniem reprezentacji, która rozpięta 
jest między greckim eidolon a eicon. Przedstawieniem, które wskazuje, a takim, 
które autonomizując się całkowicie, wyklucza. Jednak w tym kontekście naj
ważniejszy jest fakt, że wszelka reprezentacja (paradoksalnie) unieobecnia. Jest 
to właściwie cecha przedstawienia jako takiego, a więc także literatury. Jednak 
dopiero w kontekście Holocaustu staje się barierą nie do przebycia6. 

„Jest to więc problem przedstawienia związany z jednej strony z estetyką, 
a z drugiej z etyką. Przedstawiając Holocaust, wprowadzając go do porządku 
reprezentacji, zaprzeczamy jego jednostkowości, zaprzeczamy rzeczywistości, 
która się tam wydarzyła, podobnie dochodzi do rozsadzenia alegorii. Etyczne 
pisanie o Zagładzie zmierza więc do rozbrojenia uniwersalizującego sensu ale
gorycznego, do zakorzenienia opowieści na powrót w bycie, w realności cier
pienia. (...) Objawia się raczej jako nieustanne zapytywanie o samą możliwość 
opisania ekstremalnego doświadczenia egzystencjalnego, które wymyka się opi
sowi, dlatego że jest «bardziej realne niż rzeczywistość», a więc uchyla samą 
opozycję realności i fikcji” (Ubertowska 2002, s. 132).

Co więcej, Holocaust dyskwalifikuje słowo jako takie. Dlatego według wielu 
teoretyków pisanie powinno być przykładem mowy samoniszczącej7, zanikają
cej, dekonstruującej i zatracającej swe autonomiczne znaczenie, odkrywającej 
w ten sposób rzeczywistość. O takiej taktyce można mówić niewątpliwie w przy
padku prozy Kertésza (ma to związek z zanikaniem autora w autobiograficznym 
z pozoru tekście oraz rozsadzeniem fikcyjności przez relacje z życiem autora).

Jean Améry w książce Poza winą i karą stwierdza, że „słowo umiera tam, 
gdzie jakaś rzeczywistość zawłaszcza wszystko. Dla nas ono już dawno umar
ło. Nie zostało nawet poczucie, że powinniśmy żałować jego odejścia” (Améry 
2007, s. 61). Rzeczywistość obozu koncentracyjnego jest rzeczywistością, która 
nie może transcendować — nie może przemieniać się w opis: „Nigdzie indziej 
na świecie rzeczywistość nie miała tak ogromnej siły oddziaływania jak w obo

6 Jak zauważa Jean–Luc Nancy (2005), rozwijając rozróżnienie przejawiające się w greckich po
jęciach eidolon i eicon: współczesna sztuka, od czasów renesansu, posługuje się unieobecnieniem 
związanym z pojęciem eicon.
7 Emmanuel Lévinas pisze, że „etyczne mówienie musi być gwałtem na języku” (za: Ubertowska 
2002). 
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zie, nigdzie indziej nie była tak bardzo rzeczywistością. W żadnym innym miej
scu wszelkie próby jej przekroczenia nie okazywały się tak pozbawione szans 
powodzenia i tandetne” (Améry 2007, s. 58).

Taka kategoria estetyczna jak kicz, tandeta wydaje się największym zagroże
niem w reprezentacji doświadczeń ekstremalnych (cierpienia, ale także doświad
czenia sacrum). Warto tutaj przywołać rozważania Franka Ankersmita, który 
kategorię kiczu rozpatruje w kontekście pomników Holocaustu w Yad Vashem. 
Ankersmit podkreśla paradoksalność oskarżenia kiczu jako nieautentyczności: 
„O wszystkich sztukach i o wszystkich estetycznych przedstawieniach rzeczywi
stości moglibyśmy powiedzieć, że są «nieautentyczne», to znaczy, że są «nieau
tentyczną» kopią «realnie istniejących rzeczy»” (Ankersmit 2004, s. 419). Argu
mentacja ta bardzo przypomina słowa Nancy, przywołane wcześniej w przypisie 
na temat unieobecnienia jako podstawowej cechy reprezentacji, a co za tym 
idzie sztuki europejskiej. Podobnie wydaje się argumentować Ankersmit: nieau
tentyczność to przecież natura jakiegokolwiek przedstawienia! Dyskurs Holo
caustu wydobywa więc i podważa nieautentyczność i unieobecnienie jako cechy 
umożliwiające re–prezentację. Tym samym dekonstruuje sztukę jako taką, która 
— jak to powiedział kiedyś Tadeusz Brzozowski — poprzez kłamstwo (fikcję) 
chce przekazać prawdę.

Problem ten Kertész podejmuje w nieprzywołanej dotąd sztuce, która jest 
jeszcze jednym wariantem refleksji na temat pisania o obozach zagłady. Likwi
dacja jest chyba najbardziej syntetycznym i wstrząsającym utworem pisarza, cała 
akcja ogniskuje się na paradoksalnym życiorysie głównego bohatera, który uro
dził się w Auschwitz. 

„— Nie wiem — odparłem.
— Jak to nie wiesz — złości się. — Spójrz: daję ci tekst, który mówi o tym, że 

w Auschwitz z pomocą dobrych ludzi przychodzi na świat dziecko. Kapo odkła
dają na bok kije i pejcze i wzruszeni podnoszą płaczące niemowlę. A strażnicy 
mają oczy pełne łez.

— No, jak tak mówisz, jasne...
— No? — ponaglał mnie. — No?
— Słowem... kicz — odpowiedziałem. — Ale przecież można to napisać inaczej.
— Nie można. Kicz to kicz.
— Ale przecież tak było — sprzeciwiłem się” (Kertész 2003b, s. 36).
Postrzeganie powyższej sytuacji jako „tandetnej” ma niewątpliwie swoje źró

dło także w zwykłej niejednoznaczności. Podobna sytuacja została przywołana 
w jednym z programów publicystycznych TVP. W studiu obecna była kobieta, 
która urodziła się w stalinowskim więzieniu, miejscu śmierci ojca i matki. Cho
ciaż miała ona reprezentować martyrologię swoich rodziców, wyczuwałem w so
bie, a także (co gorsza!) w prowadzącym program ową niepokojącą (a może 
niebezpieczną?) niejednoznaczność. To poczucie, być może bliskie doznaniu 
misterium tremendum zdefiniowanego przez Rudolfa Otto, jest wyzwaniem dla 
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integralności naszego postrzegania świata. Narusza naszą wiedzę potoczną. 
Poczucie nieautentyczności właśnie, dyscyplinowane jest poprzez wewnętrzny 
okrzyk „Przecież tak było!”. W ten sposób owo odczucie nieautentyczności zde
rza się z faktem niepodważalnym.

Marek Czyżewski, analizując autobiografię Rudolfha Hössa, komendanta 
obozu oświęcimskiego, pisze: „To, iż wiedza potoczna nie jest środkiem wystar
czającym do rozpoznania i oceny sytuacji ekstremalnych, wydaje się nie podle
gać dyskusji” (Czyżewski 1991).

Powróćmy jednak do Fiaska. Bohater, przeglądając swoje książki, natrafia 
w jednej z nich na zdjęcie Ireny Koch (żony komendanta oświęcimskiego obo
zu). „Ta przeciętna, niegdyś może nawet niepozbawiona pewnego uroku ko
biecości twarz…” (Kertész 2003, s. 56). Latem 2008 r. Muzeum Holocaustu 
w Waszyngtonie odnalazło 116 fotografii wykonanych w 1944 r. w Auschwitz. 
Autorem zdjęć był Karl Höcker, adiutant komendanta Auschwitz Richarda Ba
era. Zdjęcia przedstawiające oficerów SS zupełnie odbiegają od reprezentacji 
Auschwitz, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Są wstrząsające z tego powodu, że 
ukazują esesmanów podczas zabawy, odpoczynku, przerwy na papierosa, Höc
kera zapalającego świeczki na obozowej choince8. Okazuje się, że fotografia jest 
także w jakimś sensie bezradna wobec reprezentacji Holocaustu. Mimo że jest 
najbliżej faktu, w tym także sensie, że jest typem przedstawienia, które niejako 
zawiera swoje własne odniesienie. Fotografia praktycznie od razu może ode
rwać się od swojego referenta i zostać zestetyzowana. Zdjęcia Höckera, które 
pokazują nam banalność zła, uświadamiają jednocześnie, że fotografia utrwala 
zdarzenie kosztem znaczenia9. 
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Ocalony, nieocalony .  
O bohaterze Kadyszu za nienarodzone dziecko 

Imre Kertésza

„O czymkolwiek myślę, zawsze myślę o Auschwitz. Jeżeli mówię o czymś na 
pozór całkiem innym, to i tak mówię o Auschwitz. Jestem medium ducha Au
schwitz, Auschwitz mówi przeze mnie. W porównaniu z nim, wszystko inne po
strzegam jako bzdurę” — napisał Imre Kertész w Dzienniku galernika (Kertész, 
za: Kertész 2008, s. 160). To samo mógłby powiedzieć B., narrator Kadyszu za 
nienarodzone dziecko, człowiek, którego nic i nikt nie może ocalić, chociaż udało 
mu się przeżyć Zagładę.

Bohaterem Kadyszu jest węgierski pisarz, Żyd, który przeżył Auschwitz, a całe 
swoje późniejsze życie poświęcił pisaniu o tym doświadczeniu: „kiedy patrzę 
przed siebie, widzę tylko to, co jest za mną, kiedy spoglądam na papier, spoglą
dam wyłącznie w przeszłość” (Kertész 2003, s. 44). Jego żona, młodsza o 15 lat 
Żydówka, próbuje go zrozumieć i pomóc mu uwolnić się od przeszłości. Jednak 
już od pierwszej rozmowy o „panu nauczycielu”, człowieku, który w transporcie 
do obozu oddał dziecku przysługującą mu rację chleba, chociaż mógł mu ją bez 
trudu odebrać, widać, że nie będzie to możliwe. „[Żona] nagle stwierdziła, że 
muszę być bardzo samotny i smutny, i choć mam wiele doświadczeń, bardzo 
niedoświadczony, skoro aż tak bardzo nie dowierzam ludziom, że muszę na siłę 
tworzyć reguły, żeby wytłumaczyć naturalny (tak właśnie powiedziała: natural
ny), naturalny i przyzwoity ludzki gest, pamiętam, jak mocno poruszyły mnie jej 
słowa, w istocie rzeczy dyletanckie i wzruszające w swojej nieprawdziwości sło
wa” (Kertész 2003). Żona narratora wierzy w dobro w człowieku, za „naturalne” 
uważa postępowanie szlachetne, wierzy, że przyzwoitość nie pozwala odebrać 
dziecku jego chleba. Narrator zaś tę wiarę bezpowrotnie utracił. Jean Améry 
pisze o Weltvertrauen, co Kertész tłumaczy jako wiarę w świat (Kertész 2008, 
s. 15). „Codziennie rano, budząc się, widzę na swoim przedramieniu oświęcim
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ski numer, ten fakt dotyka najodleglejszych korzeni mojego istnienia: nie jestem 
pewien, czy nie stanowi wręcz całego mojego istnienia. (…) Każdego dnia od 
nowa tracę zaufanie do świata. (…) Żyd z katastrofy, jak spokojnie możemy go 
nazwać, musi sobie poradzić bez zaufania do świata” (Améry 2007, s. 207). Ker
tész w Dossier K. dodaje, że taki człowiek nie widzi w innych ludzi, lecz wrogów. 

Żona narratora wiary w świat nie utraciła, ponieważ nie było jej jeszcze na 
świecie podczas katastrofy. Pomimo swojego współczucia, miłości i chęci po
mocy nigdy nie zbliży się do sedna cierpienia. „(…) to katastrofalne zdarzenie 
możemy przeczuć i odczuć tylko my, złożeni w ofierze. Nikt nie zabrania in
nym wczuć się w naszą sytuację. Mogą rozmyślać o losie, który jeszcze wczoraj 
mógł być ich losem i może być nim jutro. Ich intelektualne wysiłki spotkają się 
z naszym szacunkiem, lecz będzie to szacunek sceptyczny i w rozmowie z nimi 
bardzo szybko zamilkniemy, mówiąc sobie w duchu: Dalej, dalej, dobrzy ludzie, 
możecie się starać ile chcecie, a i tak zawsze będziecie rozprawiać jak ślepy o ko
lorach” (Améry 2006, s. 207). Tych, którzy przeżyli Zagładę, od tych, którzy jej 
nie doświadczyli, dzieli przepaść nie do przekroczenia. Doświadczenie Zagłady 
jest nieprzekazywalne nie tylko przez niewydolność języka. Dorota Krawczyńska 
w tekście Doświadczenie niemożliwe przywołuje słowa Gadamera, który pisał, 
że „Zasada d o ś w i a d c z e n i a  zawiera nieskończenie ważne określenie, że aby 
przyjąć i uznać za prawdziwą jakąś treść, człowiek musi sam przy tym być, a do
kładniej, że taką treść ma on znajdować jako pozostającą w jedności i zespoloną 
z jego p e w n o ś c i ą  s a m e g o  s i e b i e”, i cytuje ocalałych z Zagłady, którzy 
mówią o poczuciu nierealności tego doświadczenia, „którzy wątpią w swoją wła
sną historię — jak choćby Primo Levi, gdy stwierdza: «Dzisiaj, naprawdę dzisiaj, 
kiedy siedzę przy stole i piszę, nie jestem całkiem pewny, że te rzeczy napraw
dę się zdarzyły»”. „Zatem trauma — pisze dalej Krawczyńska — byłaby klęską 
doświadczenia1 w dwojakim sensie: raz rozbijając ową, wspomnianą wcześniej, 
zasadę jedności tego, który doświadcza z samym sobą (i z własnym doświadcze
niem), po drugie, wymykając się ujęzykowieniu, pojmowanemu jako jeden z wa
runków pozwalających mówić o doświadczeniu w ogóle” (Krawczyńska 2006, 
s. 211). „Czy tak nie było?” — pyta sam siebie Kertész w Dossier K. I odpowiada: 
„W powieści tak. Ale powieść jest fikcją” (Kertész 2008, s. 8), a już na następnej 
stronie stwierdza, że między powieścią a fikcją nie istnieje „zasadnicza różnica” 

(Kertész 2008, s. 9). Doświadczenie jest nieprzekazywalne, przekazać można 
jedynie fikcję na jego temat. 

Żona B. chce żyć, kochać, mieć dzieci. Dlatego, gdy wreszcie zrozumie, 
że nie może pomóc swojemu mężowi, opuści go: „a kiedy ona chciała stać się 
uczestnikiem tych zdarzeń, by mnie wyprowadzić z ich labiryntu, z pułapki, tak, 
z bagna, i przywieść do siebie, do miłości, abyśmy wreszcie mogli razem wydo
stać się z tych moczarów i zostawić je na zawsze za sobą, jak chorobę czy złe 

1 Sformułowanie zaczerpnięte z artykułu E. van Alphena (2004), w którym użyte zostało w innym 
kontekście. 
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wspomnienie, wtedy po prostu puściłem jej rękę (takiego wyrażenia użyła wtedy 
moja żona) i zacząłem biec z powrotem na bagna (…). Wygląda bowiem na to, 
powiedziała moja żona, że ja wcale nie chcę wydostać się z bagna (…), najwy
raźniej nie ma dla mnie żadnej drogi” (Kertész 2003, s. 150). To, co dla żony jest 
jak „choroba lub wspomnienie”, dla narratora jest podstawą tożsamości, „całym 
istnieniem”. 

Bohater Kadyszu… wie, że wyrządza żonie krzywdę, zadręczając ją swoim 
cierpieniem: „tak byłem dla niej okrutny, bardzo bliski i bardzo okrutny (…) 
i choć to, co teraz powiem, jest oczywiście przesadą, dużą przesadą, ale jakbym 
ją w pewnym sensie zamordował” (Kertész 2003, s. 146). Sądzę, że mąż i żona 
toczyli walkę o wiarę w świat właśnie, a okrucieństwo polegało tu na próbie ode
brania tej wiary, czyli, w pewnym sensie, uśmiercenia. „Często zadawałem sobie 
pytanie — pisze Améry — czy można żyć po człowieczemu w takim napięciu 
między strachem a gniewem. Kto śledził owe rozważania, temu ich autor wydał 
się pewnie potworem, jeśli już nie w żądzy zemsty, to w każdym razie w rozgo
ryczeniu. W takiej ocenie jest pewnie jakaś odrobina prawdy, ale jednak tylko 
odrobina. Kto podejmuje próbę bycia Żydem na mój sposób (…), przez swój 
strach i gniew [nie] jest mniej prawy niż jego uskrzydleni etycznie współcześni. 
Potrafi (…) czytać książki i słuchać muzyki. (…) W kwestii moralności okaże 
się przypuszczalnie znacznie bardziej czuły na wszelkie przejawy niesprawiedli
wości niż jego bliźni (…). Przecież to, że trudno mi było być człowiekiem, wcale 
nie oznacza, że musiałem się od razu stać potworem” (Améry 2006, s. 222). Po
dobnie jest z bohaterem Kadyszu…, którego wybór nieposiadania dziecka jest 
nie tylko wynikiem pragnienia śmierci („nieistnienie [dziecka] postrzegane jako 
konieczne i ostateczne zniszczenie mojego istnienia” (Kertész 2003, s. 44)) i wy
nikiem lęku, że katastrofa może się przecież powtórzyć (dlatego nie chce on 
powoływać na świat, w który stracił wiarę i gdzie „zawsze mogą wrócić Niemcy” 
(Kertész 2003, s. 76), kolejnego Żyda), lecz także wyborem głęboko etycznym. 
B. nie chce być ojcem, ponieważ ojcostwo jest według niego przede wszystkim 
rodzajem potwornej, ogarniającej całe życie dziecka przemocy. Przekonanie to 
wynika z charakteru relacji z własnym ojcem („nerwica i przemoc jako jedyna 
forma związku między nami [narratorem a jego ojcem], dostosowanie się, jako 
jedyna forma przetrwania, uległość jako norma, szaleństwo jako efekt”; Kertész 
2003, s. 122). „Nigdy nie zechcę być ojcem, losem i bogiem innego człowieka, 
(…) nigdy nie spotka żadnego dziecka to, co mnie spotkało, dzieciństwo” (Ker
tész 2003, s. 118), mówi B. Dla niego wychowanie, które odebrał jako dziecko, 
było tak naprawdę przygotowaniem do roli ofiary podczas Zagłady, „tak, już 
wtedy, metodami wychowawczymi stosowanymi w latach mojego dzieciństwa, 
niewybaczalnie mnie złamano, już wtedy rozpoczęło się moje nie–umieranie” 
(Kertész 2003, s. 145). „Auschwitz, powiedziałem mojej żonie, jawiło mi się pod 
postacią ojca, tak, słowa Auschwitz i ojciec brzmią we mnie tym samym echem, 
powiedziałem mojej żonie. I jeżeli twierdzenie, że bóg to zgloryfikowany ojciec, 
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to mnie bóg objawił się pod postacią obozu w Auschwitz” (Kertész 2003, s. 145), 
posiadanie dziecka oznaczałoby znalezienie się w pozycji władcy, kata, wycho
wawcy, czyli tego, który wychowując zgodnie z zasadami kultury, dokonuje na 
dziecku aktu kastracji (Kertész 2003, s. 148). Decyzja o spłodzeniu dziecka jest 
nie tylko zgodą na świat i zgodą na posiadanie nad kimś absolutnej, totalitarnej 
władzy. Jest także zgodą na przekazywanie dalej wartości kultury, która prowa
dzi do Auschwitz. „Auschwitz, powiedziałem mojej żonie, w moim odczuciu wy
rosło z nadmiaru cnót, w których duchu wychowywano mnie już od wczesnego 
dzieciństwa” (Kertész 2003, s. 145). 

„Hańba Holokaustu nie zbrukała jedynie umarłych. A gorzką jest rzeczą no
sić na sobie piętno przeżycia, którego nie sposób wytłumaczyć” (Kertész 2006, 
s. 169). Samotność człowieka, który przeżył Zagładę, jest absolutna. Ci, którzy 
nie dzielą z nim doświadczenia, nigdy nie będą potrafili z nim współodczuwać, 
tych, którzy zginęli, zdradza, ponieważ udało mu się przeżyć. Jest również obcy 
w kulturze, ponieważ umożliwiła ona Zagładę („Dyrek też wyfrunął przez ko
min jednego z tamtejszych krematoriów, i jeżeli ten fakt mam uznać za ziszcze
nie się losu, to rzeczywiście był on owocem reguł, które sam wobec nas stosował, 
kultury, w którą tak wierzył i do której nas przygotował” (Kertész 2003, s. 140), 
jest w końcu obcy sam sobie, ponieważ jest „doskonale funkcjonującą częścią 
machiny stworzonej po to, by nas zniszczyć”, „skromnym, nie zawsze przodują
cym w wynikach, uczestnikiem cichego spisku na [własne] życie” (Kertész 2003, 
s. 145). 

Bohater Kadyszu… całe życie poświęca pisaniu. „(…) piszę, muszę pisać, 
nie wiem dlaczego (…), gdybym nie pracował, tobym istniał, a gdybym istniał, 
zmusiłoby mnie to do najróżniejszych, lepiej nawet, żebym nie wiedział jakich, 
rzeczy” (Kertész 2003, s. 41). Pisanie jest więc sposobem na „nieistnienie”, nie
zajmowanie się życiem, niezajmowanie się niczym poza Shoah. W tym samym 
zdaniu narrator mówi jednak „dopóki pracuję, jestem, gdybym nie pracował, 
kto wie, czy w ogóle bym istniał” (Kertész 2003, s. 41). Pisanie to ucieczka od 
świata, nieustanne wracanie do Zagłady i swojego bólu. Pisaniem bohater Ka�
dyszu… na nowo pogrąża się w cierpieniu, dzięki pisaniu pozostaje w kręgu Za
głady. Pisanie jest zabijaniem samego siebie: „i wreszcie nadejść miała ta noc, że 
wśród ciemności ujrzałem i pojąłem naturę mojej pracy, która w istocie rzeczy 
nie jest niczym innym jak dalszym kopaniem tego samego grobu, którzy inni 
zaczęli kopać dla mnie w powietrzu” (Kertész 2003, s. 42). Pisanie nie ma mocy 
uwalniającej, Holocaust to nie trauma, którą można przezwyciężyć mówieniem, 
„moja żona wierzyła, że teraz, kiedy już wszystko powiedziałem, kiedy wszystko 
z siebie wyrzuciłem, wyplułem, poczułem się wolny, tak jakbym od tego wszyst
kiego mógł się uwolnić” (Kertész 2003, s. 46). Bohater nie może się uwolnić od 
Zagłady, cały czas powtarza te same słowa i wątki (pełna powtórzeń budowa 
Kadyszu, tak jak i metafora budowania grobu w chmurach, nawiązuje do Fugi 
śmierci Celana, której fragment stanowi motto książki), nie może i nie chce od
zyskać „wiary w świat”. 
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W Dossier K. czytamy: „zajrzałem do «Kadyszu…» i sam się zdziwiłem, z jaką 
szczerością mówię tam o pragnieniu śmierci” (Kertész 2006, s. 143), śmierci, 
która jest z jednej strony „nadaniem formy życiu” (Kertész 2006, s. 144), z dru
giej zaś strony wydaje się naturalnym wyborem dla kogoś, kto utracił wiarę 
w świat. Wyborem, jakiego dokonało wielu ocalonych z Zagłady, między innymi 
Jean Améry, którego Kertész nazwał „świętym Holocaustu”, a jego życie — 
„spełnionym i dającym świadectwo” (Kertész 2006, s. 144). 

Bohater Kadyszu… w ostatniej scenie daje się porwać „brudnemu nurto
wi swoich wspomnień”, zanurza się w nich „na wieki wieków” (Kertész 2003, 
s. 155). Kończące książkę „Amen” jest moim zdaniem nie tylko znakiem, że 
czytaliśmy modlitwę (za nienarodzone dziecko? Za życie, które nie mogło się 
odrodzić po Zagładzie? Za wszystkich, którzy znaleźli „grób w chmurach, gdzie 
nie leży się ciasno”?), ale też znakiem ostatecznego końca, bohater wreszcie, 
z ulgą, „niech więc będzie: jestem gotowy” (Kertész 2003, s. 155), umiera. Ostat
nie linijki książki zapisane są w wersach jak wiersz lub modlitwa, zakończone 
słowem „Amen”, swoje ostatnie słowa B. kieruje do Boga, „niech się zanurzę /
Mój Boże! / niechże się zanurzę / na wieki wieków” (Kertész 2003, s. 155) i jest 
w tej modlitwie umierającego głęboki spokój. Wszystko, co mógł, czy też mu
siał zrobić B., zostało już zrobione: „Ostatkiem zebranych z wielkim trudem sił 
pokazałem jeszcze moje grzeszne, uparte życie” (Kertész 2003, s. 155). B., któ
ry umiera zanurzając się w „brudnym nurcie [swoich] wspomnień”, jest ofiarą  
Auschwitz. Pozwala, by dopadła go śmierć, której wtedy, z niezrozumiałych po
wodów, „urwałem się im (…) przez przypadek” (Kertész 2003, s. 39), udało 
mu się uniknąć. Pokonuje swoje „grzeszne, uparte życie” (Kertész 2003, s. 155) 
i wraca tam, skąd nigdy nie udało mu się uciec. Życie B., podobnie jak „speł
nione i dające świadectwo” życie Améry’ego, to życie tylko pozornie ocalone 
z katastrofy, z której nic nie można naprawdę ocalić. 

Bibliografia

Améry Jean
2007 Poza winą i karą, Kraków

Kertész Imre 
2003 Kadysz za nienarodzone dziecko, przeł. E. Sobolewska, Warszawa
2008 Dossier K., przeł. E. Sobolewska, Warszawa

Krawczyńska Dorota
2006  Doświadczenie niemożliwe, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. 

R. Nycz, A. Zeidler–Janiszewska, Kraków

Van Alphen Ernst
2004 Zabawa w Holokaust, „Literatura na Świecie”, nr 1–2 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Katarzyna Kuzko

Austerlitz W .G . Sebalda 
— w poszukiwaniu straconego świata

nie jesteśmy bezpiecznie zadomowieni w świecie, 
który chcemy zrozumieć

(Rainer Maria Rilke, Elegie Duinejskie)

Ustawienie w pierwszych linijkach tekstu poświęconego twórczości W.G. Sebal
da mocnych słów kluczy Auschwitz i Zagłada sprawia, że czuję się niezręcznie. 
Być może nie powinno się w ten sposób zaczynać pisać o kimś, kogo estetyczną 
(a może także etyczną?) zasadą było nie mówić o cierpieniu wprost, gdyż jak pi
sze na łamach „Zeszytów Literackich” w recenzji książki Sebalda Wyjechali Ju
liusz Kurkiewicz, „Ból jest nie do opisania. Opisać można co najwyżej okolicz
ności” (2005, s. 176). Paradoksalnie w tym kontekście trudno jednak rozpocząć 
refleksję nad kolejną wydaną w Polsce, a ostatnią w przerwanej nagle śmiertel
nym wypadkiem twórczości pisarza, książką Austerlitz, inaczej niż od przywo
łania znanego i odbijającego się echem w całej humanistyce myśli Theodora 
W. Adorno, że „pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem”. Twierdzenie 
to, podobnie jak książka Sebalda i samo jego podejście do opisywania bólu, nie 
tyle stawia bowiem na pierwszym planie tragedię Zagłady, ile problematyzuje 
możliwość jej przedstawienia i zapośredniczonego przez pisarstwo historyczne, 
literaturę i sztukę „zrozumienia” przez tych, którzy nie doświadczyli jej bez
pośrednio. Nie mniej skomplikowanym procesem zdaje się dotarcie do owych 
tragicznych wydarzeń przez tych, u których łączące z nimi więzi zostały zerwane, 
a pamięć wyparta. 

Do tych ostatnich należy bohater powieści, Jacques Austerlitz, czeski Żyd, 
który jako pięcioletni chłopiec został wysłany przez matkę transportem dziecię
cym z Pragi do Wielkiej Brytanii, gdzie został zaadoptowany przez walijskiego 
pastora i jego żonę i w ten sposób ocalony z Shoah. Przez długi czas nie zdaje 
sobie sprawy ze swego prawdziwego pochodzenia. Jeszcze dłużej trwa proces 
poszukiwania korzeni i podróż tropami utraconych najbliższych, na którą boha
ter decyduje się bardzo późno. I choć powoli razem z narratorem słuchającym 
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rekonstrukcji dokonanych przez Austerlitza dowiadujemy się, jakie były kolej
ne losy głównych i pobocznych bohaterów, książka ta jest nie tylko opowieścią 
o losach milionów prześladowanych i zamordowanych Żydów Europy, skonden
sowaną w przejmującą, ilustrowaną fotografiami, obrazami, planami twierdz 
i obozów, historię rodziny bohatera1. Jest przede wszystkim głęboką refleksją 
dotyczącą pamięci2, która nie buduje tu tożsamości, zaopatrując w poczucie cią
głości i zakorzenienia w przeszłości, ale należy do dziedziny utraty, nad którą 
praca być może nigdy nie zostanie doprowadzona do końca. Wręcz przeciwnie, 
Austerlitz zdaje się należeć do „tych, co nigdy nie odnajdą straty”3, na co być 
może wskazuje bliskie zestawienie z postacią głównego bohatera szopa pracza, 
którego narrator długo obserwował, „jak z wyrazem powagi siedział nad strużką 
wody i bez ustanku prał ten sam kawałek jabłka, jak gdyby w nadziei, że dzięki 
temu gruntownemu ponad wszelki rozsądek praniu zdoła wymknąć się z fałszy
wego świata, dokąd trafił poniekąd bez własnego udziału” (Sebald 2007, s. 6). 
Ustanowienie tego pokrewieństwa „sprawia, że praca pamięci, którą Austerlitz 
podejmuje w powieści, zostaje utożsamiona z rozpaczliwymi, kompulsywnymi 
ruchami zwierzęcia, które tak jak Austerlitz żyje w fikcyjnym, nieautentycznym 
świecie” (Lipszyc 2008, s. 93). Ów nieautentyczny świat i bariera, jaką sobie 
stwarza, by uniknąć zagrażających treści, odizolowują go od „prawdziwego” 
świata i innych ludzi. Wyobcowanie, jak pisze Zygmunt Freud w traktacie Żało�
ba i melancholia (1991, s. 295–308), to jeden z rysów melancholii, na którą zda
ją się cierpieć zarówno narrator powieści, jak i Austerlitz (tę kwestię rozważę 
w dalszej części). Jeśli pojawia się świat fikcyjny, nieautentyczny, w którym żyje, 
nieodłącznie stoi za tym pytanie o świat prawdziwy. Czy jednak taki świat, do 
którego można powrócić i „zadomowić się” w nim, istnieje w powieści Sebalda? 

1 Forma i zawartość wizualna książek Sebalda są komplementarne z ich zawartością literacką, 
współtworzą treść i charakter tego niezwykłego pisarstwa (por. Harris 2001, s. 379–391). Niezwy
kle umiejętnie autor przeplata też występujące w powieści narracje różnych postaci. Uważam, 
że bardzo cenne byłoby potraktowanie literatury, którą stworzył, jako przykładu współczesnego 
pisarstwa historycznego i antropologicznego.
2 W eseju W noktoramie pamięci, także poświęconym ostatniej powieści Sebalda, Adam Lipszyc 
zestawia ze sobą jej polskie i niemieckie wydanie, czyniąc ciekawą uwagę dotyczącą właśnie „ob
razowania” pamięci. Wspomniane wersje różnią się przede wszystkim zastosowaniem akapitów 
— w polskiej pierwszy akapit obejmuje scenę w noktoramie, drugi obraz dworca, zaś trzeci rozpo
czyna się wprowadzeniem postaci Austerlitza w pole widzenia i jednocześnie opowieść narratora. 
„W niemieckim wydaniu Austerlitza — jak podaje Lipszyc — nie ma żadnych akapitów. Poza 
sporadycznymi, gwiazdkowymi cezurami, wyznaczającymi większe pęknięcia w opowieści, kolejne 
«porcje» narracji oddzielane są tylko śródtekstowymi myślnikami (...). Może przywiązuję do tego 
zbyt wielką wagę, wydaje mi się jednak, że układ tekstu miał tutaj reprezentować graficznie tka
ninę pamięci, niejednorodną wprawdzie — pozszywaną myślnikami z różnych fragmentów — ale 
nie rozdzieloną na hieratyczne akapity” (Lipszyc 2008, s. 92–93). 
3 Jest to drugi człon tytułu pracy Marka Bieńczyka Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą stra�
ty (1998), będącej jakby literackim postępowaniem tropami melancholii od poezji Baudelaire’a, 
którego wiersz Łabędź otwiera tom, poprzez klasyczną pracę Freuda Żałoba i melancholia, do 
R. Burtona, Borgesa, Benjamina i innych.
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I czy istnieje poza nią, czy też rozpadł się w kataklizmach XX w. i postmoder
nistycznej dekonstrukcji i nie tworzy już żadnej całości, która mogłaby stanowić 
oparcie? 

Ponad 60 lat później jest to nadal świat „po Auschwitz” i różne wątki tej 
trudnej do opowiedzenia historii raz po raz wzburzają kolejne fale. „Co sprawia, 
że «czas mija, wojna i zagłada oddalają się, ale martwi są coraz bliżej nas»?” 
— pyta Joanna Tokarska–Bakir (2003) w artykule poświęconym dyskusji wokół 
książki Jana Tomasza Grossa (a przecież mamy już kolejne jego prace!4) Sąsie�
dzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka i określa społeczną rzeczywistość, 
w której żyjemy, „kulturą posttraumatyczną”. „Jak to możliwe, by ponad pół 
wieku nie zabliźniło ran?” — pyta dalej. I dodaje: „Na te pytania nikt nie odpo
wie w pojedynkę. Tu trzeba «brać, nie pytając, kto daje». Socjolog ma podpatry
wać psychologa, antropolog filozofa, literaturoznawca historyka. I odwrotnie” 
(Tokarska–Bakir 2003). Przytaczając wypowiedź Tokarskiej–Bakir, chciałabym 
rozszerzyć pole odwołań i jednocześnie usprawiedliwić to, że w eseju tropiącym 
związki antropologii i literatury przywołuję chętniej teksty powstałe na gruncie 
teorii i filozofii historiografii. Być może usprawiedliwienie to zresztą nie jest tak 
bardzo potrzebne, gdyż teksty i koncepty, do których zamierzam się odwołać, 
powstały jako efekt tego samego procesu, który za sprawą teorii literatury ogar
nął zarówno antropologiczne, jak i historyczne refleksje nad sposobami upra
wiania (pisania) antropologii i historii, powodując, że dziedziny te w podobnym 
czasie zwróciły się także ku sobie (Geertz 2003). Mam na myśli przede wszyst
kim zwrot narratywistyczny (pojęcie narracji w szybkim tempie zdominowało 
całą humanistykę, Burzyńska 2004) oraz zwrot etyczny i wiążącą się z tą zmianą 
sposobu myślenia problematykę władzy, którą ma piszący nad reprezentacją, 
w ramach antropologii — Innego, zaś w ramach historii — „zmarłego jako In
nego”. Zarówno w antropologii, zwłaszcza na gruncie antropologii refleksyjnej, 
jak i historii, przede wszystkim „nowej”, zorientowanej antropologicznie5, na
stępuje głęboka zmiana w sposobie pisania przesuwająca akcenty z „mówienia 
o” na dialog, a nawet wielogłos (Clifford 2000). W ramach nurtu historycznego 
podsumowuje to m.in. polemizująca z przywołanym we wstępie stwierdzeniem 

4 Pierwsza wersja niniejszego eseju powstała na początku lutego 2008 r., bardzo krótko po tym, 
kiedy odbyły się najważniejsze spotkania i wciąż odbywały się jeszcze debaty nad wydaną w stycz
niu książką Jana T. Grossa Strach, Warszawa 2008. 
5 Ewa Domańska w niedawno wznowionej książce pisze o „nowej” historii, nazywanej też przez 
nią historią alternatywną lub mikrohistorią. Według niej, historia ta proponuje odmienne od 
tradycyjno–modernistycznego podejście do przeszłości i staje się „historią doświadczeń, histo
rią uczuć, prywatnych mikroświatów. Człowieka i jego losy poznajemy za pośrednictwem cases 
(przypadków), «miniatur», antropologicznych opowieści, które jak sonda pozwalają wniknąć 
w codzienną rzeczywistość”; „nowy” historyk zaś, oprócz tego, że sam, podobnie jak refleksyjny 
antropolog, jest obecny w budowanej narracji, „pozwala przemówić przemilczanej części historii” 
(Domańska 2005, s. 62–63).
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Adorno uwaga Roberta Brauna: „można pisać poezję po Auschwitz, ale inter
pretację przeszłości w stylu realistycznym — już nie” (za: Domańska 2006, s. 18).

Z kryzysem przedstawiania wiążą się także kwestie pamięci i mitu jako alter
natywnych wobec historii sposobów opowieści o przeszłości (por. Hastrup 1997, 
Nora 2001). Ewa Domańska we wstępie do poświęconego tej tematyce zbioru 
Pamięć, etyka, historia trafnie podsumowuje tę opozycję: „Podczas gdy histo
rię określano jako instrument nacisku i identyfikowano z modernizmem, pań
stwem, imperializmem, scjentyzmem i antropocentryzmem, pamięć traktowano 
jako uzdrawiające lekarstwo i narzędzie odkupienia, odnosząc ją do postmoder
nizmu i «wyzwolenia» grup, których historia pozbawiła głosu”, za tym zaś poszło 
zastąpienie „prawdy kontrolowanej wiedzy — prawdą przeżycia” (Domańska 
2006, s. 16). Użycie kategorii pamięci, jako narzędzia analizy odmienności i róż
nic, ale także rozumianej jako pole badawcze, zwraca uwagę na problemy pozo
stające do tej pory na marginesach badań historycznych. Refleksja historyczna 
otwiera się nie tylko na antropologię, ale także na nurt psychoanalizy, zaś klu
czowym pojęciem dyskursu pamięci staje się trauma jako reakcja na krańcowe 
doświadczenie, a także żałoba i melancholia, literatura świadectwa oraz mate
rializacje pamięci w postaci pomników, cmentarzy czy muzeów. 

Przywołane tu pytania, na które „nikt nie odpowie w pojedynkę”, dotyczą 
przede wszystkim Holocaustu. Jest on owym doświadczeniem krańcowym, 
którego pamięć jest traumatyczna i staje się symbolem wspomnień koszmar
nej przeszłości, która nie chce odejść, a którą trudno jest także „opowiedzieć” 
(w dyskursie i historycznym, i jednostkowym) i przepracować. Pozostawia ono 
zatem swoje piętno zarówno w kulturze, którą Tokarska–Bakir nazywa post
traumatyczną, a która „skupia się wokół centralnego urazu, zadawnionego i wy
partego, który niespodziewanie powraca i poddaje rewizji całą bieżącą rzeczy
wistość” (Tokarska–Bakir 2003), jak i na jednostce, z którą, jak w przypadku 
Austerlitza, dzieje się to samo6.

We wszystkich książkach Sebalda pamięć, a właściwie wspomnienia i kon
takt z przeszłością, są tym, co zaburza względny, a może tylko pozorny, spokój. 
„Wspomnienia — jak odczytuje narrator Wyjechali z notesu swego wujecznego 
dziadka — wydają mi się często czymś w rodzaju głupoty. Ciążą i przyprawiają 
o zawrót głowy, jak gdyby człowiek nie patrzył wstecz, przez tunele czasu, ale 
spoglądał w dół na ziemię z wielkiej wysokości, z jednej z owych wież, które giną 

6 Przywołanie artykułu związanego z książką Grossa, który jest głosem w polskiej debacie do
tyczącej pamięci i historii, wydaje mi się celowe nie tylko ze względu na trafność uwag i sfor
mułowań, których używa Tokarska–Bakir, oraz próbę stworzenia szerszego o znajomy kontekst 
pola odniesienia dla pojęć psychoanalitycznych w dyskursie pamięci. Choć są to raczej domysły 
niż przytaczanie faktów, jak zaznacza Adam Zagajewski we wspaniałym posłowiu do pierwszej 
wydanej w Polsce książki Sebalda Czuję. Zawrót głowy, Sebalda problem społecznego przemilcze
nia i zapomnienia dotyka bardzo osobiście i „źle się czując w atmosferze zadowolonych z siebie, 
zamożnych podalpejskich germańskich społeczności, które demonstrują swoją niepamięć czasów 
wojny i nazizmu” (Zagajewski 1997, s. 190), wybiera życie za granicą. 
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w niebiosach” (Sebald 2005, s. 186). W Czuję. Zawrót głowy towarzyszka po
dróży narratora do Wiednia na jednej z ulic opuszcza go na chwilę, by spojrzeć 
na szkołę, do której chodziła jako dziecko, a w której po 30 latach rozbrzmie
wa głos tej samej nauczycielki, po czym wraca wyraźnie wstrząśnięta — „pod
czas całej drogi i później przez cały wieczór Olga nie mogła się uspokoić po 
nieoczekiwanym zetknięciu z przeszłością” (Sebald 1997, s. 37). Jednocześnie 
istnieje (w nas?) głęboko zakorzeniona potrzeba pamiętania i narrator Auster�
litz, chodząc po twierdzy Breendonk niedługo po pierwszym spotkaniu z Jakiem 
i odczytując w legendzie mapy nazwy dawnych pomieszczeń, myśli, albo raczej 
odczuwa, jak „mrok nie rozprasza się, ale gęstnieje na myśl o tym, jak niewiele 
możemy zatrzymać, ile wciąż idzie w zapomnienie z każdym zastygłym życiem, 
jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie, związane z niezli
czonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie 
zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane” (Sebald 2007, 
s. 31). 

Owo poczucie straty i dystansu jest jednym ze składników stanu (czy też ra
czej procesu) zarówno żałoby, jak i melancholii. Te dwa pojęcia — żałoba i me
lancholia — zaczerpnięte z psychoanalizy, w obrębie której odnosiły się szcze
gólnie do utraty ukochanej osoby (Freud 1991, s. 395), zyskują istotne znaczenie 
także w dyskursie pamięci, w procesie przepracowania traumy, która będąc do
świadczeniem pojedynczych ludzi, ciągle jest jednocześnie traumą zbiorową. 
Dominick LaCapra uznaje je wręcz za najważniejsze w każdej próbie powiąza
nia historii i pamięci po urazowych zdarzeniach granicznych, po Holocauście 
(LaCapra 2006, s. 127–162)7. Melancholia, jak pisze LaCapra — powołując się 
na klasyczną pracę Freuda, jednak idąc nieco dalej i rozwijając niektóre zawarte 
w niej uwagi — jest koniecznym aspektem żałoby, który pozwala wyrazić stratę 
i związane z nią trwałe rany. W żałobie, choć ta jest procesem długotrwałym 
i bolesnym, człowiek „rozpoznaje stratę jako stratę, lecz z czasem potrafi się 

7 W bardzo ciekawy sposób odwołuje się do nich także Frank Ankersmit w swoich koncepcjach 
„doświadczenia historycznego” i rozważaniach nad sposobami upamiętniania w tym samym to
mie pod red. E. Domańskiej (2006). Żałoba, choć jej przebieg może być długotrwały i bolesny, 
jest procesem przezwyciężania wielkiej straty, prowadzącym do jej zaakceptowania. Ankersmit, 
pisząc o Mauzoleum Pamięci w Yad Vashem, stwierdza, że pomniki takie jak ono „mogą po
móc ludziom, którzy przeżyli Holocaust: będąc soczewką pamięci, która ogniskuje wspomnie
nia o Holocauście, skupiając je w jednym miejscu, pozwala, by przez swą czystą intensywność, 
wspomnienia te mogły się rozniecić w Holocauście pamięci i w ten sposób przemienić się z trud
nego do zniesienia brzemienia w powietrze, którym się oddycha i które daje życie” (Ankersmit 
2006, s. 163–184). W kontraście do Mauzoleum Pamięci, które jest związane z żałobą, traumą 
i jej oswojeniem, autor stawia Pomnik Dzieci (także w Yad Vashem), który według niego „prze
znaczony” jest dla tych, którzy nie uczestniczyli w Holocauście — ma wywołać nie tyle „doświad
czenie przeszłości”, na jakie pozwala Mauzoleum, ile „doświadczenie dotyczące przeszłości”. To 
ostatnie wiąże się z melancholią, która będąc „uczuciem moralnej winy, uczuciem, które stało się 
uporczywe, ponieważ stanowi w Ja kopię pustki wywołanej przez utratę”, nie pozwala zapomnieć 
o traumatycznej przeszłości.
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z nią (częściowo) rozstać, zacząć od nowa, znów zainteresować się życiem (…), 
pamięta on i szanuje Innego, lecz nie identyfikuje się z nim w lustrzanej relacji” 
(LaCapra 2006, s. 132). Melancholia, choć jest jej ważnym składnikiem, kiedy 
stanie się nadmierna bądź funkcjonuje jako obiekt utrwalenia, może zabloko
wać proces żałoby. Jest bowiem „doświadczeniem izolującym, umożliwiającym 
lustrzaną intersubiektywność, która zamyka Ja w rozpaczliwej izolacji (…). 
U Freuda jest to stan, w którym człowiek pozostaje pod wpływem naładowanej 
fantazmatami przeszłości i przymusowo, narcystycznie identyfikuje się z obiek
tem miłości” (LaCapra 2006, s. 131). W kontekście swojego historycznego stu
dium zdarzenia granicznego LaCapra stara się wyjaśnić korelację stosowanych 
przez siebie pojęć Freuda, przedstawiając „melancholię jako formę rozgrywa
nia w działaniu, pamięć zaś jako modalność lub składnik przepracowywania” 
(LaCapra 2006, s. 132), i choć nieco dalej pisze, że nie zestawia tych dwóch 
mechanizmów przepracowania i rozgrywania w działaniu jako opozycyjnych 
w skutkach i przynależących do strony (odbycia) żałoby lub (trwania) melancho
lii, przepracowanie ma pozytywną przewagę wyzwalania z więzów przeszłości 
(ale nie jej zapominania). Melancholijne przeciągnięcie w nieskończoność jej 
„rozgrywania się w działaniu” zdaje się zaś tworzyć „beznadziejną perspektywę 
wciąż trwającej niedoli i nigdy niekończącej się udręki” (Sebald 2007, s. 127) — 
tymi słowami Jacques Austerlitz kończy swoje rozważania o czasie, w którym, 
jak sobie wyobraża, wszystkie momenty istnieją jednocześnie i wydarzają się 
w chwili, gdy się o nich myśli.

Psychoanalityczne pojęcia stosowane w dyskursie pamięci wydają się szcze
gólnie pomocne w odbiorze ostatniej książki Sebalda. Jej główny bohater należy 
do tych, którzy okrucieństwa Holocaustu nie doświadczyli bezpośrednio, przy
najmniej nie w dosłownym sensie „doświadczenia”, choć ma ono decydujący 
wpływ na jego życie. Dzieciństwo, życie w Pradze pomiędzy mieszkaniem Very 
i rodziców — jak możemy przypuszczać na podstawie opowiadań opiekunki: 
zapewne szczęśliwe — Austerlitz traci wraz z wybuchem wojny. Wyprawiony 
transportem dziecięcym do Anglii traci też rodziców, i to jakby w dwójnasób 
— w sensie rozłąki oraz w sensie ich udokumentowanej lub domniemanej tra
gicznej śmierci. Strata ta, w „normalnym procesie żałoby”8, choć prawdopodob
nie z dużym nakładem czasu i energii zostałaby jednak uznana za stratę, zaś 
Ja zostałoby uwolnione po dokonaniu pracy żałoby i nieskrępowane — gotowe 
na przyjęcie nowego obiektu miłości — zaangażowanie energii libido w życie. 
Austerlitz dokonuje radykalnego wyparcia, blokując wszystko, co mogłoby go 
naprowadzać na trop dotyczący jego przeszłości. „Zorientowałem się wtedy [już 
głęboko w procesie „odzyskiwania” wspomnień i zbierania fragmentów historii 
rodzinnej — przyp. K.K.] — mówił — że nie mam żadnej wprawy w przywoły

8 Freud próbuje wyjaśnić istotę melancholii, zestawiając ją z uczuciem żałoby, które określa jako 
naturalne, podczas gdy melancholia występuje „w niektórych okolicznościach, u niektórych osób” 
zamiast żałoby jako odstępstwo od normy, proces zaburzony — por. Freud 1991, s. 395. 
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waniu wspomnień, przeciwnie, zawsze starałem się jak najmniej pamiętać i uni
kać wszystkiego, co w ten czy w inny sposób odnosiło się do mego nieznanego 
mi pochodzenia. Tak więc, choć mnie samemu wydaje się to niepojęte, nie wie
działem nic o zajęciu Europy przez Niemców, o niewolniczym państwie, jakie 
stworzyli, ani o prześladowaniach, którym zdołałem ujść” (Sebald 2007, s. 173). 

Cała energia zostaje skierowana do utrzymywania barier immunologicznych, 
mechanizmów obronnych i pracy kompensacyjnej pamięci, skupionej na gro
madzeniu wiedzy architektonicznej. Nie oznacza to jednak ochrony przed cier
pieniem — jest ono składnikiem zarówno żałoby, jak i melancholii, w których 
następuje utrata zainteresowania światem wewnętrznym i zdolności znalezienia 
nowego obiektu miłości (Freud 1991, s. 396) — i Austerlitz w pewnym momen
cie swej narracji wyznaje: „Nigdy nie myślałem o swoim prawdziwym pochodze
niu. Nigdy też nie czułem się przynależny do żadnej klasy, zawodu czy wyznania. 
W otoczeniu artystów i intelektualistów czułem się tak samo nieswojo, jak w sfe
rach mieszczańskich, a od dawna też nie mogłem się zdobyć na zadzierzgnięcie 
jakiejś osobistej przyjaźni. Zaledwie kogoś poznawałem, już mi się zdawało, że 
zanadto się spoufalam, zaledwie ktoś się do mnie zbliżył, zaczynałem się od
suwać. Na koniec moje stosunki z ludźmi sprowadzały się już w ogóle tylko do 
pewnych, z mojej strony najskrupulatniej przestrzeganych form grzecznościo
wych, które, jak to dziś wiem — mówił Austerlitz — nie miały związku z tym czy 
innym człowiekiem, lecz raczej chroniły mnie przed zrozumieniem, że zawsze, 
odkąd sięgam pamięcią, znajdowałem się w stanie bezsprzecznej rozpaczy” (Se
bald 2007, s. 156)9. Wyparcie okazuje się w końcu nieskuteczne10 — „nieustanne 
opędzanie się od wspomnień, które gdzieś tam we mnie nurtowały, wszystko 
to — ciągnął Austerlitz — wymagało jednak coraz większych wysiłków i z ko
nieczności doprowadziło ostatecznie do kompletnego paraliżu zdolności mowy, 
do zniszczenia wszystkich zapisków i notatek, do niekończących się nocnych wę
drówek po Londynie i coraz częściej nawiedzających mnie halucynacji, a wresz
cie do załamania, które nastąpiło latem 1992 roku” (Sebald 2007, s. 174). 

Około 50. roku życia ów „zadawniony i wyparty uraz”, jak pisze Tokarska–
Bakir w kontekście dyskusji o Jedwabnem i książce Grossa, „niespodziewanie 

9 Ważną kwestią dotyczącą melancholii jest możliwość nieuświadamiania sobie doznanej straty, 
a mimo to pozostawanie w stanie „bezsprzecznej rozpaczy” (por. Freud 1991, s. 297). Marek 
Bieńczyk określa ów stan, przywołując sformułowanie i postać Pessoi, jako „nic, które boli”, jako 
„«nie wiadomo co», które nie wynika bezpośrednio z nieszczęścia, lecz jest nieszczęścia wszech
stronnym poczuciem, doświadczeniem smutku tak ogólnym, że zasklepiającym swe źródła” (Bień
czyk 1998, s. 15). 
10 Freud pisze o tym, że w melancholii, która zawiera więcej treści niż zwykła żałoba, „stosunek do 
obiektu nie jest prosty, komplikuje go fakt ambiwalencji (…). Przy melancholii nawiązuje się nie
zliczona liczba jednostkowych walk o obiekt. Zmagają się w nich ze sobą nienawiść i miłość, jedna, 
aby wyzwolić libido z kateksji, druga, aby zachować pozycję libido wobec ataku. Owych jednost
kowych walk nie możemy przenieść do żadnego systemu, jak tylko do nieświadomości, królestwa 
rzeczowych śladów wspomnień (w przeciwieństwie do powiązań słownych)” (Freud 1991, s. 306).
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powraca i poddaje rewizji całą bieżącą rzeczywistość” (2003). Rok później Au
sterlitz rozpoczyna poszukiwania dokumentów i informacji — śladów łączących 
go z przeszłością, a może raczej opowiadających o jego bliskich i kraju pocho
dzenia, a także o nim samym. Zdaje się, że tak późno rozpoczęty proces dzieje 
się stosunkowo szybko, bo już w 1996 r., kiedy bohater spotyka ponownie, po 
20 latach, narratora całej opowieści, sam jest już gotów, by otworzyć przed nim 
swoją narrację, zilustrować ją zdjęciami i opisami podróży, które odbył i które 
odbyć dopiero zamierza w ramach dalszych poszukiwań. Podczas ich ostatniego 
spotkania Austerlitz opowiada, jak przesiadając się na Gare d’Austerlitz, „miał 
poczucie, że zbliża się do ojca (…) z powodu strajku i w niezwykłej ciszy panu
jącej skutkiem tego na dworcu przyszło mu na myśl, że wkrótce po wkroczeniu 
Niemców ojciec stąd, z tego dworca, położonego najbliżej od mieszkania przy 
rue Barrault, opuścił Paryż. Wyobrażałem sobie — mówił Austerlitz — że go 
widzę, jak w chwili odjazdu wychyla się z okna przedziału, widziałem też, jak nad 
ciężko ruszającą z miejsca lokomotywą unoszą się białe obłoki pary” (Sebald 
2007, s. 352). Owa ciężko unosząca się para może przywodzić na myśl dymy pie
ców krematoryjnych obozów zagłady i w podobnym tonie rysują się dalsze sko
jarzenia Austerlitza, mimo to kończy ową rozmowę stwierdzeniem, że wyrusza 
w dalsze poszukiwania ojca oraz Marie de Verneuil — dużo wcześniej nie udało 
się jej przebić przez izolacyjną warstwę, którą Jacques wokół siebie utworzył. Ta
kie zakończenie może z kolei przywoływać myśli o odkupieniu, jednak bolesny 
i niespokojny proces, który przechodzi Austerlitz, znów przyjmuje raczej postać 
melancholijnego powracania i utrzymywania się traumy, a nie oczyszczającej 
żałoby, która może w końcu przynieść choć częściowe ukojenie. 

Melancholia przenika zresztą całość powieści i też głównie charakteryzuje 
Sebaldowskiego narratora, którego trudno mi nie utożsamiać z samym Sebal
dem, tak przekonująca jest owa pierwszoosobowa, bezpretensjonalna narracja 
wprowadzająca czytelnika bezpośrednio w jego, choć nic o nim nie wiemy, bar
dzo osobisty świat wewnętrzny. „Wielki esej Sebalda o literaturze austriackiej 
nosi tytuł Die Beschreibung des Unglucks — Opis nieszczęścia. Na przykładzie 
Stiftera, Bernharda, Kafki, Canettiego, Hofmannsthala i innych Sebald stara się 
wytropić, na czym polega związek między nieszczęściem a pisaniem. Na począt
ku Pierścieni Saturna mowa jest o tym, że piesza wędrówka, która jest osnową 
całości, miała zapobiec «rozprzestrzeniającej się we mnie pustce». Jedna z opo
wieści z Czuję. Zawrót głowy zaczyna się od wzmianki, że narrator wyjechał z An
glii do Wiednia w nadziei, że pomoże mu to przebrnąć przez zły czas, i w Wied
niu całymi dniami chodził bez celu po mieście” (Łukasiewicz 1998, s. 204–205). 
Według mnie ów autobiograficzny Sebaldowski narrator niezmiennie znajduje 
się w stanie nieprzezwyciężalnej melancholii lub na jej przeciwnym biegunie: 
w stanie niespokojnego pobudzenia, maniakalnego rozgorączkowania. 

Być może jest to zbyt prosta interpretacja tej ambitnej literatury, ale przy
znam, że mnie samej trudno jest uwolnić się od odczytania owego sposobu pisa
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nia tak przesiąkniętego obrazem, snutych przemyśleń, przywoływanych postaci 
i poruszanych tematów jako ciągłego przeżywania, „rozgrywania w działaniu” 
utraty „starego świata”. Trudno określić, czym ten świat jest dokładnie, zwłasz
cza zdając sobie sprawę z obecnych w humanistyce od dawna konceptów opar
tych na starej (sic!) strukturalistycznej zasadzie binarnych opozycji takich jak 
Gemeinschaft i Gesellschaft, solidarność organiczna i mechaniczna czy w końcu 
przywołana tu wcześniej pamięć/mit/tradycja — historia. Być może jest to „po 
prostu” świat „przed Auschwitz”. W każdym razie trudno nie zwrócić uwagi na 
te drobne, rzucone jakby mimochodem zdania odsyłające do narracji upadku, 
pojawiają się one bowiem jako wypowiedzi różnych postaci i w tej ostatniej, 
i w innych pracach Sebalda stosunkowo często. Austerlitz mówi: „dla mnie świat 
kończył się u schyłku XIX wieku. Nie odważałem się zapuszczać dalej, choć 
w gruncie rzeczy cała historia budownictwa i cywilizacja epoki mieszczańskiej, 
przedmiot moich badań, zmierzała ku już wówczas zarysowującej się katastro
fie” (Sebald 2007, s. 173). Stryj jego jedynego przyjaciela, jak się zdaje, kiedyś 
wobec nich obu „wygłosił uwagę, że na naszych oczach wszystko blaknie i naj
piękniejsze kolory w większości już zanikły albo można je napotkać tylko tam, 
gdzie nikt ich nie widzi” (Sebald 2007, s. 252). Vera zaś, jego dawna opiekunka 
odnaleziona po latach w tym samym praskim mieszkaniu, gdzie spędził pierwsze 
lata swego życia, „niekiedy sądziła, że tylko w książkach z ostatniego i przed
ostatniego stulecia da się jeszcze odnaleźć jakiś przebłysk tego, co to znaczy żyć” 
(Sebald 2007, s. 112).

„[J]ego książki i dziwne fotografie, jakby / znalezione w antykwariacie i ludz
kie / losy jak znalezione w antykwariacie” — tak pisze Zagajewski o autorze 
Austerlitz w wierszu Nasz świat, poświęconym pamięci pisarza. Zaś Sebald–nie–
Sebald zdaje się czasem w tych wszystkich antykwariatach, bibliotekach i archi
wach poszukiwać odprysków i śladów minionego świata, gdy jego narrator tam 
przesiaduje i, jak w jednej z opowieści niezwykłego zbioru Czuję. Zawrót głowy, 
przegląda włoskie gazety z 1913 r. lub gdy, jak w wielu innych miejscach — 
w swoich hybrydycznych gatunkowo książkach i tych, które fizycznie istnieją na 
trasie jego melancholijno–maniakalnych podróży — kontempluje i z aż bole
sną wrażliwością opisuje wytwory kultury. O wrażliwości Sebalda i wyjątkowej 
umiejętności ubrania jej w słowa — a właściwie nie tylko w słowa, bo jednym 
z sekretów tak silnego oddziaływania jego utworów jest moim zdaniem sym
biotyczny związek tekstu i fotografii, biletów, odręcznych zapisków i szkiców — 
przepięknie pisze Zagajewski w przywoływanym już posłowiu: „Energia przy
pominania, odtwarzania — i to zarówno w stosunku do wydarzeń sprzed kilku, 
jak i kilkudziesięciu lat — tego, co było, co się stało, co zostało zobaczone, tego, 
co lśniło, co zmierzchało, co pachniało, co kładło się cieniem na powierzchni 
jeziora, co kołysało jodłami, co stało się w pociągu, w hotelu, w komisariacie 
policji, jest tu tak olbrzymia, tak gigantyczna i tak udana artystycznie, że ni
cestwi proste ideologicznie przeciwstawienia” (Zagajewski 1997, s. 190–191). 
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„Bożkiem prozy Sebalda — pisze dalej Zagajewski — jest konkret” i przez tę 
niezwykłą umiejętność skupienia na szczególe jego książki są dla mnie też opo
wieścią o przedmiotach — drobnych świadkach opierających się przemijaniu, 
zatrzymujących w swojej materialności resztki starego świata i paradoksalnie 
także pamięć o nim. Szczególnym przypadkiem takich przedmiotów są właśnie 
„takie wynurzające się z zapomnienia fotografie [które] mają w sobie zawsze coś 
niezgłębionego. Wydaje się, że coś się tam wewnątrz porusza, że słychać ciche 
westchnienia rozpaczy, gemissements de desepoir, jak gdyby fotografie same mia
ły pamięć i przypominały sobie, jacy byliśmy kiedyś, my, którzyśmy przeżyli, i ci, 
których już nie ma wśród nas” (Sebald 2007, s. 225)11.

Wracając w zakończeniu niniejszego eseju do historyczno–antropologicznej 
debaty na temat historii i pamięci w odniesieniu do Zagłady, chciałabym jesz
cze raz przywołać LaCaprę, który pisze o tym, jak ważne są wsparcie i solidar
ność społeczna, by żałoba była skuteczna, oraz Tokarską–Bakir, która pisząc 
o „kulturze posttraumatycznej”, „rozwijającej się gwałtownie od końca lat 80. 
w reakcji na wcześniejszą heroiczną «kulturę milczenia» [pisze, że] zadziwiając 
umiejętnością godzenia obsesji na punkcie przeszłości z kurczącą się świadomo
ścią historyczną, kultura posttraumatyczna skupia się wokół centralnego urazu, 
zadawnionego i wypartego, który niespodziewanie powraca i poddaje rewizji 
całą bieżącą rzeczywistość. Formacja ta nie chce wyleczenia, raczej spełnia się 
w obsesyjnym wpatrywaniu w niegojącą się ranę. Uraz staje się jej fetyszem, ma
ską «czegoś innego», tajemnicą, której sama nieświadoma, kultura ta nie potrafi 
inaczej zakomunikować” (Tokarska–Bakir 2003). I chociaż w powieści Austerlitz 
Sebald wkłada w usta głównego bohatera solidną dawkę zwątpienia w możliwość 
przepracowania owej traumy, co moim zdaniem wyraża się m.in. w kwestii „nie 
sądzę, żebyśmy zrozumieli prawa, które rządzą powrotem do przeszłości, ale 
coraz mocniej przekonany jestem, że czasu w ogóle nie ma, są tylko różne, za
zębiające się ze sobą wedle wyższych zasad stereometrii przestrzenie, pomiędzy 
którymi żywi i umarli mogą się przemieszczać, jeśli chcą” (Sebald 2007, s. 228), 
to myślę, że literatura, którą tworzy, jest w tym procesie, jak pisze w cytowanej 
na okładce recenzji jego ostatniej książki Susan Sontag, „dosłownie niezbędna”. 

11 Ważną kategorią w kontekście narracji fotograficznych, pamięci i Holocaustu jest „postpa
mięć” — do tego terminu Marianny Hirsch wprowadzonego w jej książce Family Frames odwołuje 
się w cytowanym tu artykule Polska chorym człowiekiem Europy? Tokarska–Bakir. Zgodnie z jej 
tłumaczeniem „[postpamięć] jest cechą doświadczenia tych, którzy wzrastali w cieniu opowieści 
o zdarzeniach, które rozegrały się przed ich narodzeniem. Ich własne wspomnienia musiały ustą
pić miejsca historiom poprzednich pokoleń, ukształtowanych w traumatycznych okolicznościach, 
które nigdy nie zostały do końca zrozumiane ani odtworzone” (2003).
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IV . 

Doświadczanie świata
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Tomasz Rakowski

Zwierciadła polskiej rzeczywistości  
potransformacyjnej: antropologia, literatura

„Sama materia życia” czy literatura? 

W kolejnych dwóch dekadach po roku 1989 wielu z nas zauważyło, jak szybko 
zmieniło się coś, co można by nazwać sferą społecznie wytwarzanej codzien
ności. Jak to się jednak dzieje, że doświadczenia polskich przemian po komu
nizmie tak naprawdę odsłaniają się dopiero od niedawna? Jak to się dzieje, że 
zmiana staje się widoczna bardzo powoli, że nieraz trzeba długo wypatrywać, 
aby coś w ogóle zobaczyć? Pojawiają się tu przecież takie elementy codzienno
ści, które nie były specjalnie widoczne, działały gdzieś podskórnie i z trudem 
chwycić można je było w sieci badań społecznych. Zdarza się, że literatura, prak
tyka zapisywania rzeczywistości „ze słuchu” jest szybsza, bardziej przebiegła, 
potrafi rozpoznać, nazwać nowe zjawisko. Wystarczy przecież nieraz tylko dobry 
„słuch”, wychwycić można przecież rzeczy takie jak „wojna polsko–ruska”, któ
re później służą do przebudowy jakichś segmentów „tożsamości zbiorowej” czy 
naszej nowej współobecności. Coś się więc nieustannie zmienia, pojawiają się 
nowe sposoby życia, nowe rodzaje działania, nowe wzory niewidocznej z pozoru 
„codzienności”. Tylko jak to dostrzec?

Badacze społeczni rozpoczynają w takiej sytuacji badania, chodzą, rozma
wiają, zapisują opinie i zachowania ludzi w rozmaicie skomponowanych ukła
dach; w świecie rodzinnym, małomiasteczkowym, wielkomiejskim, w odległych 
wioskach. Literaturoznawcy jednak, tacy jak Przemysław Czapliński, zapewne 
by odpowiedzieli: trzeba usiąść i czytać, badać i opukiwać ze wszystkich stron 
nowe teksty, nowe słowa. Po roku 1989 świat narracji literackich bowiem się 
zmienia, powstają nowe kierunki i nowe poetyki, a dzieje się to nie bez związ
ku z tym, co dokonuje się na zewnątrz literatury, za oknami, w rzeczywistości 
samej. Problem jednak pozostaje: co takiego zmienia się w świecie wydarzeń, 
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a co zmienia się w świecie literatury? Czy literatura jest pochodną doświadczeń 
społecznych, czy chwyta i opisuje to, co na zewnątrz piszącego? Na ile społeczny 
kontekst pisania, kontekst wydarzeń buduje narracje literackie?

Tu trafiamy chyba w sedno problemu. Powstają bowiem periodyzacje twór
czości literackich niemal zgodne czy współbieżne z przemianami historyczno–
politycznymi, i po to, aby wyjaśnić nowe języki, obrazy czy wrażliwości, badacze 
literatury i badacze społeczeństw odwołują się do przemian „tożsamości zbio
rowej” czy jakiegokolwiek innego bytu społecznej, pozajednostkowej narracji. 
Relacje te — między przemianami społecznymi a portretującą czy odbijającą 
je literaturą — mogą uwidocznić się właśnie szczególnie w przypadku polskiej, 
wieloletniej transformacji po roku 1989. W wielu przypadkach to właśnie trans
formacja była tą najbardziej podręczną mapą doświadczeń społecznych, real
nych kontekstów polskiego życia codziennego. 

Jak wyglądają zatem te relacje? Niektórzy badacze obserwują np. zwrot od 
praktyk literackich lat PRL, takich jak nierealistyczne pisarstwo autobiogra
ficzno–pamiętnikarskie (Kisielewski, Tyrmand, Miłosz), które eksponowało 
absurdalność i nierzeczywistość dnia codziennego w masowym, totalitarnym 
systemie, do literatury fabuły i fikcji, takiej jak w prozie Tokarczuk, Sieniewicza, 
Stasiuka i innych pisarzy lat 90. (Zieniewicz 2002). Czyżby zatem stabilizacja 
życia w państwie wolnym i demokratycznym spowodowała nawrót do literatu
ry opowieści fabularnej, symbolicznej, obrazowej? Nic bardziej mylnego, pisze 
Andrzej Zieniewicz (2002). Teza o tak szybkim oddziaływaniu wydarzeń spo
łeczno–politycznych na kształtowanie się języków nowej wrażliwości literackiej 
i na to, co prawdopodobne (a co przemieniane później w fikcji fabularnej), jest 
bowiem co najmniej zbyt pospieszna, „sama materia życia — pisze Zieniewicz 
— nie uległa po roku 1989 roku na tyle głębokim przemianom (mamy dopiero 
na nie «apetyt»), by dawne style rozpoznawania rzeczywistości wytraciły ener
gię, a nowe pojawiły się od razu, gotowe” (Zieniewicz 2002, s. 73). Ale w ten 
sposób objawia się właśnie związek między jednym a drugim, między literackimi 
zwierciadłami a procesami społecznymi. Co następuje jednak najpierw? Czy, 
tak jak chce Zieniewicz, najpierw kroczy transformujący język pisarski, a zmiany 
samej materii życia jeszcze nie nadeszły? Czy jest odwrotnie, rzeczywistość się 
zmienia, a za nią postępuje nowa formuła literacka? Problem dotyczy zatem 
tego, co poprzedza utwór literacki, co powoduje jego powstanie i co towarzyszy 
jego powstaniu, a później jego czytaniom. Jednak odpowiedzi na to, odpowiedzi 
jednoznacznej, chyba po prostu nie ma: to tak, jakby się zastanawiać, co było 
pierwsze: jajo czy kura1? I choć brzmi to dosyć zabawnie, wracamy w ten sposób 
właśnie w to miejsce logicznej bariery.

1 Przemysław Czapliński użył takiego prostego i dobitnego porównania, usiłując wytłumaczyć lo
giczny impas, w którym znajduje się badacz literackich odbić rzeczywistości społecznej (konferen
cja polskiego Forum Obywatelskiego pt. W poszukiwaniu portretu Polaków, Serock, listopad 2008). 
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Polskie przemiany tożsamości zbiorowych

Przyjrzyjmy się jednak tematyce samej transformacji po roku 1989, czyli prze
mianom zarówno rzeczywistości, jak i literatury. Przemysław Czapliński (2009a, 
2009b) pokazuje w swoich pracach, jak w homogenicznym obrazie tożsamości 
zbiorowej Polaków pojawiają się z wolna zmącenia, rysy, aż w końcu obiekty–
postacie ową homogeniczność rozbijający: Odmieńcy. Punktem wyjścia jest 
więc istniejąca pewna uprzednia homogeniczność, jednorodność poczucia „my” 
przeciw „nim” (komunistom, Sowietom, władzy itd.), zapewne też poczucia jed
norodności, pewnej normy. Ta retoryka, ta komunikacja skrywała zatem całe 
wewnętrzne zróżnicowanie i niejednorodność społeczeństwa polskiego; „«nor
malność» — pisze Czapliński — okazywała się hasłem zakrytej, wąskiej, pełnej 
wewnętrznych różnic tożsamości zbiorowej” (2009b, s. 65). Z czasem jednak 
w literaturze, w pisarstwie nowych pokoleń, z biegiem czasu i wraz z oddalaniem 
się czy słabnięciem komunistycznej Polski pojawiają się perspektywy odmien
nych, niehomogenicznych światów społecznych. „W połowie lat 80. — pisze 
dalej Czapliński — siła jednocząca narracji antykomunistycznej osłabła, zma
lała presja na dostosowywanie się do jednej tożsamości, wzrosły szanse na do
strzeżenie społecznej niejednolitości” (2009b, s. 65). Okazało się, że nie wszyscy 
są tacy sami, polscy, antykomunistyczni, katoliccy, heteroseksualni. Odmieńcy, 
czyli postacie Peerelowca, Ponowocześnika, Kobiety, Żyda i Odmieńca Seksu
alnego, coraz wyraźniej pojawiają się na scenie społecznej, budując nowe prze
jawy inności, nowy styl życia, nowy rodzaj biografii. Czapliński pokazuje w ten 
sposób, że literatura jest soczewką, w której skupia się to coś z początku niewi
docznego — w szerokiej narracji społecznej (obiegu wyobrażeń, określeń, dzia
łań społecznych) zaczynają się pojawiać obrazy odmienności, nawet odmienno
ści fascynującej, z drugiej strony autoprezentacji odmienności. A zatem coś, co 
istniało już wcześniej — Odmieńcy — nagle, w skomplikowany sposób staje się 
widoczne, stwarza nową narrację społeczną o swoim własnym społeczeństwie, 
staje się nowym zwierciadłem dla codziennych działań i wyobrażeń. 

Co więcej, w pewnym momencie okazało się, że taką pozycję Odmieńca 
przyjmują także bohaterowie utworów o wymowie antykapitalistycznej, że w no
wym państwie nie każdy osiąga wyczekaną wolność, a wielu ląduje na peryfe
riach upragnionego niegdyś kapitalizmu. Wtedy to wykluczeni z dorabiającego 
się społeczeństwa stają się już pewną znaczącą grupą i ich figury w prozie lat 90. 
zaczynają mnożyć się na różne sposoby: „w reakcji na rozliczne zjawiska wyklu
czeń faktycznych (zwłaszcza bezrobocie) literatura dokonała prostego manew
ru: przepisała kondycję Odmieńca na społeczną większość” — pisze Czapliński 
(2009b, s. 72); „ludzi upokorzonych przez kapitał zaczęto przedstawiać jak Od
mieńców — jako zmarginalizowanych, wykluczonych, odepchniętych półobywa
teli nowego, gorszego świata” (Czapliński 2009b, s. 72). Tu zatem pisanie znów 
depcze po piętach samej materii życia, przemiany wspólnej narracji, przemiany 
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wiedzy zbiorowej podążają bowiem tuż za rozpadającą się ekonomiczną i byto
wą rzeczywistością państwa socjalistycznego. W każdym razie pojawia się pe
wien sens doświadczeń po komunizmie, po pewnym, takim czy innym, ładzie 
codzienności i zarazem ładzie opowieści. Sens doświadczenia polskich przemian 
odsłania się w coraz to bardziej nieprzezroczystej formie. 

Zwracano już (niejednokrotnie) uwagę na chwiejność i niestabilność świata 
po transformacji, po 1989 r. Tymczasem z kolejnymi odsłonami zaczynamy do
strzegać jego fakturę, do tej pory niewidoczną; na pograniczu literatury i samej 
rzeczywistości życia, a właściwie po obu stronach, dzieje się coś, co wciąż na 
nowo przerabia, przepracowuje jakby społeczną traumę lat 90., czyli tzw. spo
łeczne koszty transformacji (zob. Sztompka 2000). Tę dwustronność procesów 
przemian będę chciał pokazać pod postacią swoistej kontynuacji i doświadczeń 
i retoryki, ale już jako pewnego odwrócenia — odwrócenia założycielskich ak
tów powojennej budowy PRL. Popatrzmy więc, jak owe przemiany przyciągają 
się wzajemnie, jak przylegają z obydwu stron: do literatury, do rzeczywistości. 

Wielka budowa, wielka rozsypka

Jak wszyscy wiemy, w samych początkach Polski Ludowej losy setek tysięcy ist
nień, w powojennym, zniszczonym państwie, szczególnie agresywnie poddane 
zostały siłom retoryki piorunującego rozwoju i piorunującej zmiany, zmiany 
wszystkich, najbliższych dla człowieka wymiarów codzienności. Przedwojenna 
i powojenna bieda czy cywilizacyjna zapaść (w sensie techniczno–higienicznym) 
miały zostać w ten sposób niemal z dnia na dzień głęboko ukryte. Ta metamor
foza miała wiele sensów, był to zarówno sens realnych projektów społecznych 
i ekonomicznych, sens architektoniczny, estetyczny i higieniczny, jak i sens słow
no–symbolicznego uniwersum. W szóstej i siódmej dekadzie XX w. wszelkie 
dziedziny zwykłego, codziennego życia przed– i powojennego miały więc zostać 
oczyszczone. Zapełniające się miasta należało oczyścić, przebudować, zmoder
nizować, skanalizować. Bieda i cywilizacyjna zapaść miały przede wszystkim po
zostać sferami niejawnymi (por. Tarkowska 2000). Był to ów paradoksalny układ, 
w którym czas niedostatku, czas „ludzi biednych i zapracowanych”2 współistniał 
z etykietą prężnego kraju socjalistycznego, kraju „cieleśnie zdrowego”.

Powstawał więc wtedy pewien szczególny gmach. W sensie zarówno dosłow
nym, jak i bardziej symbolicznym „zabezpieczać” go miały szerokie aleje, skwe
ry, place, poczekalnie, dworce i gmachy. Miały one zbierać powojenną, chorą 
tkankę społeczną i formować ją w prężne ciało, ciało pozbawione nędzy i gnicia, 
ciało doskonałe. Tę metaforykę udrażniania biedy czy „społecznego bagna” pol
skich miast znakomicie opisuje Wojciech Tomasik w pracy pt. Inżynieria dusz. Li�

2 Jest to określenie Małgorzaty Szpakowskiej, zob. Szpakowska 2003.
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teratura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej” (1999). 
Pokazuje on, na poziomie słowno–obrazowego tworzenia rzeczywistości, że jest 
to w pierwszej kolejności proces burzenia, zrównywania z powierzchnią enklaw 
wszelkiej nędzy i wszelkiego zastoju. W okolicznościowych utworach pojawia się 
wówczas retoryka „drążenia” czy też „drenażu”, pewnej przemocy, poddawane 
jej są „oślizgłe korytarze” i „duszne wyziewy” podwórek Pragi i Powiśla. Rysuje 
się w tych obrazach znosząca wszystko przed sobą modernizacyjna droga przez 
społeczne bagno (w domyśle: przedwojenne), albo inaczej: przez morze. Osu
szenie wodnej substancji jest w ogóle jednym z najsilniejszych symboli komuni
stycznej modernizacji: jeden z wielbiących wielką, powojenną budowę poetów 
pisał w tamtych latach „Za morzem ruin — socjalizm”, podczas gdy kolejne 
roczniki polskich studentów studiowały technologiczne doświadczenia wielkiej 
radzieckiej melioracji Morza Aralskiego3. 

Po roku 89 dochodzi do gwałtownego wstrząsu. Przede wszystkim myślę tu 
o mocnym rozprzężeniu pewnej względnie stałej struktury codzienności wypra
cowanej na kanwie PRL. Nie była to — podkreślam — jakaś jednolita maska co
dziennych zachowań, a pewna oswojona umiejętność lawirowania między tym, 
co prawdziwe, i tym, co nieprawdziwe. Prowadzenie takiego podwójnego życia, 
innego w domu, innego np. w szkole czy pracy, stało się jednak dobrze oswojo
ną zasadą, stabilną regułą i tworzyło w efekcie świat zapewniający podstawowe 
potrzeby socjalne. I dopiero z tej struktury, mocnej, przede wszystkim na pozio
mie życia codziennego, zaczyna się po transformacji wyłaniać faktura świata do 
tej pory niewidoczna. I to jest ten moment chaosu, moment nagłego zerwania, 
coś, co nazwano traumą kulturową i społeczną: w tym momencie dziejowym na
głemu zawieszeniu uległa wyuczona już znajomość reguł społecznych. Dobitną 
oznaką tego rozstrojenia życia codziennego są rejestrowane już, nawet przez 
antropologów i językoznawców, skargi i narzekania rolników, bezrobotnych, by
łych górników (ten społeczny lament, bunt werbalny, stał się już pewnym utrwa
lonym rytuałem komunikacyjnym) (por. Sulima 2003, Kędziorek 1996). I to 
właśnie z tego pęknięcia, z pęknięcia peerelowskiej tkanki życia codziennego, 
wydobywa się jakieś nowe, niezrozumiałe doświadczenie lat transformacji. 

Mamy więc do czynienia z nowym, obnażonym jeszcze światem. Tak jak w la
tach 40. i 50. Nowy Świat powstawał z ruin i gnilnych wyziewów podwórek Po
wiśla, tak teraz powstaje on przede wszystkim z ruin życia codziennego. Co to 
oznacza? Oznacza to między innymi pewien zapis, który osadza się w prozie 
polskich autorów piszących w czasie przemian i przemianom towarzyszącym. 
Literatura ostatnich kilkunastu lat prowadzi doświadczenia życia codziennego 
poprzez różne geograficzne i społeczne krańce Polski. Znajdziemy tam pogma

3 Warto dodać, że substancje akwatyczne, takie jak morze, błoto czy bagno, pojawiają się u teore
tyków kultury nowoczesności jako rewers modernizacji. Zob. m.in. Berman 2006, Bielik–Robson 
2004, Mencwel 1997. 
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twane losy, sploty historii i prywatnej pamięci, a przede wszystkim pierwotne 
całkiem doświadczenie: rzeczy i cielesności4. 

Los Wschodu na Ziemiach Zachodnich

Ten zniesiony przez modernizację modus historii ujawnia się od kilkunastu lat, 
w formie najbardziej pierwotnej w prozie Andrzeja Stasiuka, pisanej na „środ
kowym wschodzie”, w górach Beskidu. Charakter zdarzeń znów przesycony jest 
tam charakterystycznym bezwładem i ciężarem losu. Jest to doświadczenie do
kładnie odwrotne do opisywanej przebudowy społecznej z lat 40., 50., 60. Odsła
nia ono bowiem pewne przeważające siły historii czy ekonomii i przywołuje coś, 
co jedna z moich znajomych bardzo trafnie nazwała „fatalizmem bagiennym”5. 
Otóż w prozie tej powierzchnie dróg i placów, piwnice domów, krótko mówiąc, 
cała stabilizacja ludzką ręką zbudowana jest wciąż poddawana żywiołom: ba
gnu i wodzie. Nie ma w tych obrazach prawie żadnej utwierdzonej nawierzchni. 
Mietek z tomu Zima mieszka w dolinie pozbawionej światła, pełnej „wilgotnej 
ziemi” i „mulistego oparu”. „Brązowy dom — maluje obraz autor Opowieści 
galicyjskich — ciągnie wodę jak roślina. Kruszeją ceglane fundamenty i rdzewie
je blaszany dach” (Stasiuk 2001b, s. 16). W bagnie pogrążone są jego postacie 
z pegeeru dotkniętego już przemianą i jednocześnie wciąż tkwiącego w mulistej 
mazi. Podobnie jak socjologowie cały czas zwraca on uwagę na niebywałą iner
cję tej kultury. „Któregoś dnia spotkałem go w lesie — wspomina Stasiuk Józka 
traktorzystę. — Siedział w swoim traktorze, przyciskał gaz do dechy i z wolna 
pogrążał się w bagnie. Z pijackim optymizmem wierzył, że wyrwie się z mulistej 
toni, choć błoto wlewało się już do gumiaków. — Spokojnie. Takie jest życie — 
powtarzał co chwilę. — Czasami się uda, a czasami nie” (Stasiuk 2008, s. 7). 

Takie doświadczenie przewagi losu najmocniej chyba zadomowione jest wła
śnie w bezkresnych równinach Wschodu; obecność owej podatności na czas 
i zniszczenie znakomicie uchwycił ukraiński pisarz Jurij Andruchowycz. W ese
ju Środkowowschodnie rewizje (z tomu Moje Europa. Dwa eseje o Europie zwa�
nej Środkową, którego drugim autorem jest właśnie Stasiuk) pisze o przewadze 
w językach Europy Środkowo–Wschodniej form bezosobowych — mówimy 
przecież, że kogoś „wciągnęło, zabiło, zawiało, przygniotło”, pisze Andrucho
wycz o śmierci swego pradziadka, którego „zariezało tramwajem”. Jednak stało 
się właśnie coś takiego, tak potoczyły się koleje historii, że w powojennej Polsce 
ten „modus wschodni” bycia i pamiętania położył się całym swoim ciężarem na 
drugą stronę, na Zachód — na Ziemie Zachodnie i Północne. Dlaczego aku

4 O takiej wyobraźni jako zjawisku charakterystycznym dla literatury lat 90. piszą autorzy zbioru 
esejów Codzienne, przedmiotowe... 2002. 
5 Jest to określenie sformułowane przez Iwonę Kurz z Instytutu Kultury Polskiej UW. W podobny 
sposób metafory błota i bagna używa też Andrzej Mencwel (1997).
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rat tam? Być może dlatego, że ta gwałtowna budowa socjalistycznego gmachu, 
ta miażdżąca siła (miażdżąca przede wszystkim w sensie światopoglądowym) 
wznosząca huty, osiedla, żłobki i szpitale, najmocniej zaistniała chociażby w for
mie prospektywno–propagandowej, właśnie tam, na Ziemiach Odzyskanych. 
W jednej ze szkolnych czytanek lat powojennych matka, opowiadając dzieciom 
o tych terenach, mówi, że to dawna polska ziemia i że „pełno jest tam bogactw, 
a najwięcej węgla”6. W ideologii władz komunistycznych, oprócz nacisku na 
odsłanianie pradawnej polskości tych ziem i ścieranie „pokostu niemczyzny”, 
olbrzymią rolę odgrywało właśnie ich z n a c z e n i e  m o d e r n i z a c y j n e  (Waw
rzyniak 2006). Nie będę tu pisał szczegółowo, w jaki sposób wyglądała faktyczna 
modernizacja tych ziem — wszyscy wiemy, że była ona najczęściej pospieszna, 
byle jaka, absurdalna, poprzedzona niemal oficjalną dewastacją (Mach 1998, 
Gerlich 1994, Wokół niemieckiego… 1997, Wspólne dziedzictwo… 2000). Jedno
cześnie to właśnie tam, już chociażby z racji niemieckiej przeszłości, trzeba było 
(głównie na poziomie symboliczno–propagandowym) zburzyć, zetrzeć i następ
nie odbudować jak najwięcej. 

Być może jest zatem tak, że „fatalizm bagienny” jest udziałem przede wszyst
kim Ziem Odzyskanych, właśnie tych ziem, które po wojnie zamieszkiwali ludzie 
z bezkresnych równin Wschodu. Jest on więc, w literaturze, wcielony w świat 
kruszejący niejako a priori, właśnie ze względu na historię. Koszalińskie pege
ery z Tartaku Daniela Odii wciąż chylą się więc ku ziemi, a centrum ich ozna
cza zbutwiałe boisko ze sterczącym, przekrzywionym trzepakiem. Poniemiecki 
Olsztyn w Czwartym niebie Mariusza Sieniewicza pełen jest zmarniałych fasad 
i podwórek, zmurszałych budynków kolejarskich z czerwonej cegły, starych, za
pomnianych warsztatów. Zatorze, olsztyńska dzielnica, ma w sobie — jak pisze 
Sieniewicz — „krnąbrny gen niezmienności” (gdzie indziej pisze, że ma ona 
„niezmiennie chorą duszę i starzejące się ciało”). Nowa Ruda — w Domu dzien�
nym, domu nocnym Olgi Tokarczuk — to miasto, w którym „nie ma nic nowego, 
a gdyby tylko się pojawiło, zaraz ściemnieje, pokryje się nalotem, zbutwieje i sta
nie bez ruchu na granicy istnienia”. I tutaj ujawnia się fascynujący splot rzeczy
wistości literackiej i rzeczywistości samej w sobie. Po obu stronach zwierciadła 
literackiego, po stronie obrazu i rzeczywistości, doskonale widać, że to, co po
wstawało na tych ziemiach, ma w sobie pewne szczególne doświadczenie rozpa
du. Te kilkanaście lat transformacji właśnie na Ziemiach Zachodnich i Północ
nych stało się najbardziej traumatyzujące. Przecież tak jak po wojnie wstawiono 
radzieckie maszyny do gotowych, opuszczonych fabryk czy kopalń i z dnia na 
dzień zatrudniono rzesze zdezorientowanych Kresowiaków, tak po przełomie 
lat 90. fabryki stanęły, kopalnie zlikwidowano i zostały one przez zwykłych ludzi, 
byłych górników i robotników rozebrane prawie do ostatniej cegły, do ostatniej 

6 Pisze o tym Joanna Wawrzyniak w znakomitym artykule pt. Ziemie Zachodnie w ideologii pol�
skiego komunizmu. Symbolika i codzienność na przykładzie osadników wojskowych (2006). 
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stalowej szyny. W miastach takich jak Lubsko, Ludwikowice Kłodzkie, Walim, 
Wałbrzych i wiele innych od kilku lat rozbiera się kolejne ściany fabryk i zakła
dów, wybija żelazne szyny, okucia, wysadza w powietrze umocowania maszyn7. 
Na obrzeżach nieczynnych zakładów wielu byłych pracowników wykopuje stare 
rurociągi, kable miedziane, mechanizmy przepompowni. Popatrzmy też na pol
skie pegeery — przecież to emblematy potransformacyjnej zapaści, rozpadu, 
a jednocześnie tworzą one prawie dokładną mapę Ziem Odzyskanych, łuk od 
ziemi lubuskiej ciągnie się przez koszalińskie, aż do Warmii i Mazur; dopie
ro dalej dodać do tego możemy ziemie bieszczadzkie i połemkowskie. Historia 
demodernizacji po roku 1989 wydaje się zatem w pierwszym rzędzie historią 
miejsc, gdzie budowano „na spalonej ziemi”, całkiem (w sensie propagandowo–
prospektywnym) na nowo. I to właśnie tam ta pospiesznie zabudowywana „ba
gienność” teraz w pełni ujawnić może swoje oblicze — w miejscach takich jak 
Lubsko, Wałbrzych, na popegeerowskich pustkowiach. Zapisuje się tam prawie 
nieznana strona polskich przemian. Tak jakby na tej ziemi ciążyło jakieś „po
dwójne przekleństwo — jak pisze Stasiuk — przekleństwo własnego i cudzego 
nieszczęścia” (Stasiuk 2001a, s. 88). To immanentne zużycie na dwóch planach 
— zarówno konkretu ekonomii czy architektury, jak i modusu egzystencji, za
równo literackich obrazów, jak i materialności miast i miejscowości — z całą 
mocą wychodzi na powierzchnię. 

Przedmioty odzyskane

Ta podatność na zużycie, na przewagę czasu i losu często uwidacznia się w sfe
rze przedmiotów. Jest to dobrze pokazane w prozie środkowoeuropejskiej An
drzeja Stasiuka, chwilami tworzy on przecież literackie obrazy tylko za pomocą 
rzeczy. Autor Opowieści galicyjskich wędruje więc pomiędzy zapadniętymi da
chami, resztkami płotów, szczątkami mechanizmów i zardzewiałymi siewnika
mi. Pisze o niebieskich garnkach emaliowanych, białych w środku i rdzewieją
cych, o zatrzymanych cyferblatach wielkich jaskrawych budzików, o zetlałych 
ogniwach łańcuchów porzuconych wokół galicyjskich chałup. To zbieractwo, to 
nieustanne gromadzenie przedmiotów nadaje właśnie rzeczywistości pewien 
b e z w ł a d, jakby zamyka historię, odsuwa ją. Rozpad i zużycie znajdują się tam 
wyraźnie po stronie teraźniejszości. W podobny sposób (są niezwykle istotne), 
choć trochę inny (pełnią inne funkcje) przedmioty stare i zużyte funkcjonują 
w prozie gdańskiego prozaika Pawła Huelle. W Mercedes–Benz. Z listów do Hra�
bala wciąż mowa jest o dawnych, przedwojennych mechanizmach, rzeczach cu

7 W miejscach tych prowadziłem w latach 2003–2004 badania antropologiczne wśród społeczno
ści zdegradowanych. W Wałbrzychu i okolicach badania pod moim kierunkiem prowadziła także 
grupa studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
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downych, precyzyjnych, ale jednocześnie archaicznych, jakby wziętych z innej 
warstwy archeologicznej. W rzeczywistości potransformacyjnej obrazy drzwi 
w starym citroenie, deska rozdzielcza bosha, bulwiaste reflektory, wszystko to 
staje się fascynującymi węzłami pamięci, otwierającymi skrytki pamięci, z któ
rych autor wydobywa kolejne historie. Przejażdżki po mieście, które odbywa 
w ramach kursu na prawo jazdy, inkrustuje opowieściami o rodzinnych losach: 
o losach jego dziadka, inżyniera chemika z Polski Wschodniej, Lwowa i Borysła
wia, zapalonego automobilisty i jego ojca, który w ciężkich latach PRL z trudem 
zdobywa i remontuje, ciężko pracując, starożytną maszynę, ciemnozielonego 
mercedesa. Pamięć tej rodzinnej historii cały czas błądzi jednak po owych deta
lach, po śladach cudownych urządzeń, przy czym dzieje się to pisanie opowieści 
właśnie w Gdańsku, mieście poniemieckim i popeerelowskim, gdzie cała prze
szłość subtelnych maszynerii typu Mercedes–Benz została oczyszczona, zdre
nowana i pokryta szarą farbą socjalistycznej budowli. I właśnie tam rzeczy te 
nabierają olbrzymiego znaczenia. 

Rzeczy te nabierają olbrzymiego znaczenia w owej „samej materii życia”, 
na południowym zachodzie, w latach 2001–2006, w Wałbrzychu, mieście ponie
mieckim (do którego notabene przybyło po wojnie wielu przesiedleńców właśnie 
z okręgu borysławskiego). Kopiący tam przez niemal dekadę w powierzchow
nych pokładach węgla (biedaszyby) byli górnicy znajdują najróżniejsze ponie
mieckie przedmioty: trąbki–sygnałówki, kamienie graniczne, kunsztownie zdo
bioną porcelanę. W Wałbrzychu, w Lubsku i innych miastach zachodnich wielu 
bezrobotnych, pracując przy nielegalnej rozbiórce budynków, odzyskiwaniu 
cegły klinkierówki i wybijaniu z ruin złomu, sięga do ukrytych dotąd wewnętrz
nych umocnień konstrukcji, analizuje detale wykonania, odsłania konstrukcyj
ne szkielety. Wielu z nich teraz dopiero zaczyna zwracać uwagę na szczegóły 
mocowań, niemieckie inskrypcje. Te przedmioty, jak zauważyłem, tworzyć tam 
zaczynają pierwsze kolekcje, w prywatnych domach kopaczy i złomiarzy, nawet 
w niektórych skupach złomu stoją poustawiane co bardziej osobliwe znaleziska 
i mechanizmy8. Te przedmioty tworzą zatem pewną szczególną formę wzajem
nie komunikowanej pamięci, przy czym mają przede wszystkim wymiar fanta
styczny, być może sentymentalny, a później dopiero historyczny. Są świadec
twem rozpadu (zakładów pracy — gmachu PRL) i tajemniczej, ożywającej na 
nowo przeszłości. Zdejmujący kolejne pokłady ziemi kopacze i rozbierające sta
re budynki bezrobotni sami sięgają historycznych źródeł, stają się archeologami 
na własną rękę. Rabują i rozmontowują stare kopalnie, stare cegielnie, kopią 
w ziemi zupełnie tak samo jak niegdyś robili to w ruinach Egiptu Brytyjczycy, 
drżąc z wrażenia.

8 Więcej o społecznych praktykach rozbiórkowo–kolekcjonerskich w Wałbrzychu i Lubsku i ich 
funkcjonowaniu wewnątrz swoistej narracji historycznej piszę w artykule pt. Między zbieractwem 
a archeologią. Doświadczenie przeszłości i teraźniejszości wśród bezrobotnych górników wałbrzyskich 
(2007). 
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Ziemie Zachodnie i Północne, Ziemie Odzyskane, stały się w ten sposób 
miejscem narodzin czegoś zupełnie nowego. Cała historia, wiedza, tożsamość, 
jesli chodzi i o zapis literatury, i zapis rzeczywistości samej w sobie, schodzi, po
wiedziałbym, na poziom kultury materialnej, na poziom p r z e d m i o t ó w. I być 
może to właśnie dlatego jest to świat, gdzie mimo historii wszystko istnieje od 
niedawna. Marta, sąsiadka Olgi Tokarczuk (sportretowana w Domu dziennym, 
domu nocnym), posiada w swym poniemieckim domu same rzeczy ułomne i na
znaczone bezlitosnym upływem czasu. Są to — pisze Tokarczuk — „pojedyncze 
filiżanki, spodki ze startym szlaczkiem, blaszane kubki, nitowane garnki z rdza
wymi śladami po odpadniętej emalii. [Marta] miała jeden wielki widelec ze swa
styką i noże odchudzone po tysiącach ostrzeń. Podejrzewałam, że wykopywała 
je każdej wiosny w czasie prac w ogródku, że wyciągała je z ziemi, a potem myła, 
polerowała popiołem i wrzucała do szuflad” (Tokarczuk 1999, s. 224). Mimo że 
historia obecna jest przecież w tych przedmiotach, wydaje się jednocześnie, że 
znika, zamiera. Dom Marty — pokazuje Tokarczuk — nic nie obiecuje i nic nie 
zakreśla, brak mu przeszłości, całą przeszłość „zamienia w przedmioty”. Jest 
to jakaś inna, niezrozumiała narracja. Mam wrażenie, że jest to taka formuła 
historii, która koncentruje w sobie całe epoki, jest to historia doświadczana nie
zwykle intensywnie, tzn. wszystko dzieje się w czasie teraźniejszym, tu i teraz. Na 
tym właśnie polega archeologia: istnieje tylko badacz trzymający w ręku skorupy 
i jego ruchoma pamięć, czyli teraźniejsza aktywność. 

W pogórniczym Wałbrzychu w latach 2001–2006 dzieje się właśnie coś po
dobnego. Kopacze, złomiarze, zbieracze, ale także inni mieszkańcy przeszukują 
wtedy powierzchnię miasta, powierzchniowe warstwy ziemi, a do ich rąk trafiają 
przedmioty, cenne, niezwykłe, misterne. Pęknięta szklaneczka z piękną bordową 
inskrypcją, wykopana w biedaszybie, stała się w jednej z górniczych rodzin Wał
brzycha niemal relikwią, pokazano mi ją w tajemnicy, z wielkim nabożeństwem. 
To zadziwiające, że przez te wszystkie dziesięciolecia, kiedy kopalnie pracowały 
pełną parą, nikt się tymi przedmiotami, tymi „skarbami”, jak mówią kopacze, 
w ogóle nie interesował. Teraz w większości rodzin wałbrzyskich, u bezrobot
nych mieszkańców Boguszowa znaleźć możemy przechowywane w domach sub
telne, stare rzeczy i poniemieckie pocztówki z niemieckojęzycznymi nazwami 
przedstawiające miejsca, w których żyją, w których mieszka już trzecie i czwarte 
pokolenie9. 

9 W Wałbrzychu i Świdnicy od kilku lat olbrzymią popularnością cieszą się targi kolekcjonerów 
poniemieckich przedmiotów, pocztówek, map i innych pamiątek (oczywiście w dużym stopniu jest 
to związane z przyjazdami kolekcjonerów niemieckich). 
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Demontaż doświadczenia, demontaż jako doświadczenie

Powrócę jeszcze do początku, do budowy gmachu państwa ludowego, która 
oparta została na potędze modernizacji, i do literatury zaangażowanej, propa
gandowej, która miała jej towarzyszyć. Potęga nowych kombinatów, kominów 
i kopalń, potęga wszechmogącej melioracji są, jak pokazuje Wojciech Tomasik, 
obrazem rzeczywistości, w której maszyneria pochłania wszystko, co ludzkie: 
życie prywatne, miłości i nienawiści, ambicje i troski. Dominującym motywem 
w opowiadaniach propagandowych takich jak Węgiel Aleksandra Ścibora–Ryl
skiego czy Na przykład Plewa Bogdana Hamery jest właśnie — pokazuje To
masik — motyw ofiary (Tomasik 1999). Wiktor Kokot z Węgla poświęca cały 
swój czas, całe swoje siły kopalni, zadając w ten sposób ból żonie, „zdradza ją” 
dla kopalni. Jeszcze wyraźniej ofiara pojawia się w opowiadaniu Hamery: oto 
umierający z rąk dywersantów sekretarz Nieglicki słyszy pierwszy spust surówki, 
wydaje się wtedy, że jego śmierć przynosi życie hutniczej maszynerii. Budowie 
nowego ładu towarzyszy więc, nawet w tego typu literaturze, pewna świadomość 
składanej ofiary czy szerzej: pamięć jakiejś niejasnej przemocy modernizacji. 
Być może to wyobrażenie jest poza tym w ogóle obecne w społecznej pamięci 
modernizacji, taką utrwaloną już kliszą mogłyby być przecież zdjęcia poparzo
nego cegłą Mateusza Birkuta na tle rosnących kombinatów w obrazie Andrzeja 
Wajdy10. 

Cały paradoks polega na tym, że świat, który wówczas powstał, regularne, 
kamienne miasto (tak np. odmalowała go Magdalena Tulli w Snach i kamie�
niach), stworzył niepostrzeżenie silny i chwilami prawie nieodczuwalny kokon 
codzienności. Były to powszechnie zrozumiałe normy postępowania: zbywano 
w skupach zboże, uzyskiwano zatrudnienie czy też otrzymywano odpowiedni 
przydział, prawa do uposażenia socjalnego wyryte były czarno na białym (jak już 
wspomniałem, w ramach tych reguł mieścił się równie dobrze ów permanentny 
społeczny kamuflaż). Był to świat mocny i prawie że niezmienny. Dotyczy to 
też niewątpliwie doświadczenia historii, miała być ona, właśnie na poziomie co
dzienności, mocna i jednolita, zakrywająca różnorodności: pochodzenia, prze
szłości, pamięci. Teraz jest całkiem odwrotnie, świat miejscami wydaje się nie
osłonięty, chwiejny, chaotyczny. 

I dopiero z tej perspektywy, naraz literatury i jakiejś bardziej powszechnej 
narracji, bardziej powszechnego doświadczenia, widać o wiele więcej. Widać 
pokłady nieprzezwyciężalnego losu, bagna, którego nie daje się osuszyć, i całe 
kolekcje przedmiotów zużytych, starożytnych. Widać, jak miasta nie rosną już 
tylko wzwyż, lecz rosną też w dół, niczym kruszejące, rozbierane cegła po cegle 
i belka po belce dzielnice Wałbrzycha. Coś takiego jak złom od kilku lat stało 

10 Nie ulega także wątpliwości, że przemoc czy ofiara, która pojawia się podczas budowy, jest 
motywem ogólnie antropologicznym, ofiara budowniczych pojawia się przecież w słowiańskich 
zakładzinach, w fenickich kultach miasta–boga Molocha, w opowieściach antycznych.
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się przecież niemal emblematem, szczególnie na Ziemiach Zachodnich, zubo
żenia, degradacji i jednocześnie demodernizacji. Wciąż pojawiają się obrazy 
kradzieży złomu, rabowania kopalni, wybijania metalowych framug, doniesie
nia o wypadkach przy spontanicznych rozbiórkach. Są one wprost odwrotnością 
formy pierwotnej złomu, czyli stali — w latach 50. czy 60. budowniczym PRL 
wciąż towarzyszyły przecież niekończące się opisy spustu surówki, nieskończo
ne tony wyprodukowanego surowca! Dokonuje się więc jakby odwrotna ofiara: 
rozbiórka. To nawet dość logiczne, jest ona rewersem tych hut i kominów, tych 
miast o regularnych liniach, miast po brzegi pełnych bezpieczeństwa i scalonej, 
beznadziejnej codzienności. Ta odwrócona ofiara to po prostu cofanie czasu, to 
demontaż tamtego świata. Teraz, w czasie transformacji, z tego demontażu, tak 
w sensie faktycznym, jak i w sensie rozpadu pewnej społecznej opowieści, wyła
nia się zaczątek nowego, niezrozumiałego zapisu. Są to późne świadectwa wi
doczne po obu stronach zwierciadła. Z podwójną siłą po obu stronach odsłania 
się historia doświadczeń, na poziomie materii i przedmiotu, cennych odpadów, 
rzeczy odzyskanych.

Twórczość wewnątrzspołeczna i pisanie spoza języka:  
antropologia i literatura

Jak teraz z tego węzła wybrnąć? Co pozostaje w świecie literatury, a co w świecie 
realnego doświadczenia? Widać, że retoryki i narracje lat 90. i lat następnych 
wyrastają ze świata i natychmiast do niego wracają, że nie są jakimś prostym, 
zwierciadlanym odbiciem, tylko pewnym splotem działań społecznych, działań 
ludzi z różnych środowisk. Coś takiego się dzieje, że doświadczenia społeczne 
nie tylko przechodzą do literatury, ale wręcz tam się lokują, tam się tworzą. 
Jak to możliwe? Andrzej Zieniewicz (2002) pisze, że twórcy z lat 90. i lat kolej
nych doświadczali podobnie jak poprzednie pokolenia nierzeczywistości dnia 
codziennego, jego sztuczności czy wręcz bylejakości, która gryzie w oczy („to 
wszystko jest wypożyczona ściema — mówi «Masłoska» w Wojnie polsko–ru�
skiej — włókno szklane, papier. A za oknem nie ma ani pogody, ani krajobra
zu, tylko jest scenografia”; zob. Czapliński 2009b, s. 81), jednak nie byli oni 
w stanie, wzorem swych poprzedników (Miłosz, Kisielewski, Tyrmand), sięgnąć 
do jej przyczyn, wydarzeń historycznych, do „zdarzeń pierwszych” i pozostali 
w świecie na powrót sfabularyzowanym. Istnieją tam jednak więzy realności, 
poprzez owe osobne, rozpadające się przedmioty, poprzez narastające zróżnico
wanie, oddzielanie się niegdyś trwale skomponowanej materii, w czasie Wielkiej 
Budowy. To jednak nie są realne wydarzenia, są to zastępniki. Przedstawiciele 
i autorzy tej prozy doznają nierzeczywistości i tworzą coś pomiędzy życiem a li
teraturą, stwarzają sobie fikcjotwórcze punkty oparcia, bo nie mogą już sięgnąć 
wstecz pamięcią. Istnieją oni w ten sposób wewnątrz realności, w której — jak 
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pisze Zieniewicz — „tak zmieszane są fakty i fikcje, tak przerośnięte ze sobą 
autentyki i symulakra, że aby do jakiejś trwalszej realności dotrzeć, muszą sami 
ją wytworzyć. W pewnym sensie dopracować się jej, co przypomina historyczny 
proceder stwarzania źródeł” (Zieniewicz 2002, s. 73). To zatem ciągłe do–twa
rzanie wydarzeń, do–twarzanie realności. Powstaje zadziwiająco realna kreacja 
życia społecznego. Literatura wkracza w ten sposób w samą rzeczywistość.

Jednak tutaj trzeba jeszcze zastanowić się ponownie nad sposobem widzenia 
tego, co społeczne i co zarazem należy do literatury. Czy to jest świat wytwo
rzony? Czy jest odbiciem realnych procesów społecznych? Otóż wszystko jest 
wytworzone, też w końcu życie społeczne — odkrycie społecznej twórczości /
poetyki pozwoliło przecież w ostatnich dekadach zupełnie inaczej spojrzeć na 
same społeczne przemiany. Można by więc zaryzykować stwierdzenie, że w sa
mej rzeczywistości tkwi coś literackiego, coś nabierającego kształtu dopiero póź
niej, w linijkach tekstu. Jak zatem — na sposób literacki — działają podmioty 
społeczne, ludzie, grupy, instytucje? Tu zaczyna się droga poznania społeczne
go, droga, można by rzec — za Paulem Willisem (2005) — wymagająca pewnej 
„etnograficznej wyobraźni”. 

Paul Willis, posługując się pewną metodologiczną zębatką, stara się poka
zywać, jak duże, wszechobecne światy społeczne formowane są w ostateczno
ści przez działające podmioty, choć jednocześnie te duże struktury wytwarzają 
przecież środowisko ich działań. „Chodzi mi o podkreślenie — pisał Willis — 
że to, co etnograficzne, warunkuje, zakorzenia i ustala całe spektrum wyobra
żonych znaczeń w obrębie myśli społecznej” (2005, s. 9). Powstaje tak coś, co 
na poziomie codzienności zasila całe piętrowe struktury społeczne. Podmioty 
społeczeństw — twierdzi Willis — nie tylko bowiem starają się żyć i przeżyć, 
ale wkładają w życie swoje niezliczone próby zrozumienia i przedstawienia swej 
własnej sytuacji. Ten poznawczy ruch ma zatem dwie składowe. Z jednej strony 
jest to ruch odkrywający to, że istnieje pewien złożony proces oddolnego, bez
pośredniego wytwarzania znaczeń społecznych, pewna aktualizująca się histo
ria, dzięki której duże struktury w ogóle mogą być rozumiane. Z drugiej strony 
pokazuje, że sam ten proces jest czymś niezwykle trudno rozpoznawalnym, jest 
frapujący (to „społeczna łamigłówka”, pisze Willis) i że usłyszenie tych cichych, 
pozajęzykowych działań i ekspresji wymaga właśnie swego rodzaju „wyobraźni”. 
Te siły przemian, te poruszenia tkwiące w społeczeństwach to zatem, pokazuje 
Willis, pewien swoisty „punkt uchwytu”. Otóż człowiek w tym ujęciu nie tylko 
żyje, ale przede wszystkim stwarza siebie, i ten proces jest tu najistotniejszy: 
życie społeczne polega na procesie twórczym, tyle że w innym języku. Jest to 
proces umiejscawiający podmioty wewnątrz społecznej struktury, wewnątrz co
dziennych nacisków, wykluczeń, wewnątrz codziennych wydarzeń. Powstaje tak 
coś w rodzaju „sztuki życia”, czyli pewnego społecznego mikroprocesu, zawie
rającego reguły twórczości, czy nawet, można by dodać za Michaelem Herz
feldem, „społecznej poetyki” (2007). „Moje rozumienie sztuki — pisze zatem 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Tomasz Rakowski170

Willis — jest właśnie takie: jest ono zmysłowym i uczuciowym pogodzeniem się 
z obecnością struktury [społecznej — przyp. T.R.]; z przeżywaną świadomością 
tego, co stanowi zarówno niewidzialny, jak i widzialny kontekst” (Willis 2005, 
s. 27). 

O twórczości zawieszonej w społecznych procesach można zatem w ogóle 
pomyśleć jako o pewnej macierzystej tkance literatury. Wymaga to jednak już 
innego spojrzenia na literaturę, właśnie takiego, w którym, paradoksalnie, po
zostaje ona cały czas w obrębie działań społecznych, przedmiotów, cielesności, 
codzienności. Ostatnio tego typu projekt rozumienia literatury przedstawił 
Grzegorz Godlewski w pracy Słowo — pismo — sztuka słowa. Perspektywy antro�
pologiczne (2008). Starał się on wykroczyć poza tekst literatury w stronę samych 
„twórczych procesów”: chodzi mu o „przekroczenie paradygmatu strukturali
stycznego” (tekst literacki jest zamkniętym, autonomicznym systemem znaków /
znaczeń); o to, by nie oddzielać mowy od człowieka mówiącego, literatury od jej 
społecznego „mówienia” („Antropologia literatury — pisze więc Godlewski — 
nie może być dyscypliną samoistną, uprawianą z pozycji literaturocentrycznych, 
a tym samym — «skryptocentrycznych»”; 2008, s. 13). Nie idzie tu jednak tylko 
o wyjście poza tekst w stronę społecznego działania, o przyglądanie się społecz
nym efektom dzieła (temu, jak ono się rozprzestrzenia, jak przemienia społe
czeństwa). Nie idzie też o to, że każda literatura powstaje w społecznym kontek
ście, w zaangażowaniu, że jest zaangażowana. Nie sposób jest bowiem wyjaśnić, 
co było pierwsze, warunki kultury, kontekst społeczny czy też może językowe 
i pozajęzykowe procesy „sztuki życia”, nazywania siebie, działania słowami. Jeśli 
wyjdzie się bowiem poza pismocentryczne badania literatury, okazuje się, że jej 
zwierciadła rzeczywistości przylegają do samych rzeczy społecznych, do działań 
społecznych, nie oddalając się zbytnio od codzienności; tworzą odbicia bardzo 
bliskie, do–pracowują to, co się wydarza. Gdzieś pomiędzy tymi odbiciami po
wstaje potem tekst i zadziwiająco przylega później do rzeczywistości samej, wy
przedza ją, komentuje, buduje jej możliwości. 
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Przystanek .  
O różnych sposobach  

doświadczania rzeczywistości

Związki literatury z doświadczeniem człowieka, podobnie jak jej relacje z rze
czywistością, rozpatrywać można na różnych poziomach i z wielu perspektyw. 
Ryszard Nycz pisze, że literatura to „zinstytucjonalizowana sztuka wypowia
dania ludzkiego doświadczenia rzeczywistości — w całym jego zróżnicowaniu 
i specyfice” (2006, s. 32). Michał Paweł Markowski dodaje, że „teksty pokazują 
nam (…) przede wszystkim człowieka, który za ich pomocą stara się jako tako 
zorientować we współczesnym świecie” (2006, s. 138). Literatura nie tylko wy
powiada doświadczenie, zetknięcie się z nią stanowi doświadczenie podmiotu 
czytającego.

W tym eseju chcę wybrać się w podróż w niektóre miejsca graniczne, gdzie 
stykają się: rzeczywistość, nierzeczywistość, fikcja, fałsz, inna rzeczywistość, czy 
może raczej — by uniknąć zbyt wielu filozoficznych rozważań związanych z de
finiowaniem tych terminów — różne sposoby doświadczania rzeczywistości.

Kategorię doświadczenia za przykładem Markowskiego pożyczam od Wil
liama Jamesa. Dzięki założeniu, że człowiek jest zarazem zanurzony w świecie 
i tworzy świat, możemy o nim mówić jako o podmiocie doświadczenia, zamiast 
widzieć go jako podmiot poznania, tworzący i gwarantujący adekwatne przed
stawienia świata. Doświadczenie jest „wchodzeniem w owocne relacje z rzeczy
wistością” (Markowski 2006, s. 143) — podmiot jest w różny sposób zdeter
minowany tym, co mu się przydarza w doświadczeniu, a z drugiej strony sama 
rzeczywistość jest zmienna, ponieważ zależy od wnoszonej przez podmiot inter
pretacji. Ważnymi cechami takiego doświadczenia są jego procesualność oraz 
perspektywiczność — jak mówi James: „żaden punkt widzenia nie może być tym 
ostatnim punktem widzenia” (za: Markowski 2006, s. 144). Z tej perspektywy 
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prawda wynika z odpowiedniości doświadczenia i przekonania, które jest pod
stawą interpretacji. Kategoria doświadczenia pozwala zawrzeć w sobie różnego 
rodzaju zdarzenia przychodzące do człowieka ze strony rzeczy czy ludzi, ale też 
tekstów i słów. Podejście Jamesa jest pragmatyczne: to, co uznajemy za prawdę, 
powinno mieć praktyczne konsekwencje, czyli przejść przez weryfikujący filtr 
doświadczenia — „prawda jest efektem uzgodnionych doświadczeń” (Markow
ski 2006, s. 149).

Podobnie pragmatyczne podejście prezentuje Richard Rorty, gdy krytykuje 
poczynione przez Umberto Eco rozróżnienie użycia i interpretacji tekstu, przy 
czym użycie jest waloryzowane negatywnie jako nieszanujące kulturowego i ję
zykowego zaplecza tekstu. Zdaniem Rorty’ego „lektura tekstów polega na tym, 
że czytamy je w świetle innych tekstów, ludzi, obsesji, pojedynczych informacji 
i czegoś tam jeszcze, po czym sprawdzamy, jaki jest efekt” (Rorty 1996, s. 104). 
Tym, co sprawia, że ma się wrażenie odkrycia, o co chodzi w danym tekście, są 
potrzeby i cele osób, które dają się przekonać do danego sposobu odczytania 
tekstu. Można zatem co najwyżej rozróżniać użytki czynione z tekstu przez róż
nych ludzi do różnych celów.

Punktem wyjścia moich rozważań jest przystanek autobusowy w pewnej wsi. 
Przystanek jako należący do strefy granicznej, miejsce między światami, bra
ma wyprowadzająca nas z jakiejś rzeczywistości bądź do niej wprowadzająca, 
dobrze się nadaje, by być metaforą miejsca styku. A że takie miejsca są najcie
kawsze, w tej wyprawie w zasadzie interesować mnie będą same przystanki. Czy 
też może jeden widziany z różnych stron? Zacznę od konkretnego, na którym 
niemetaforycznie zdarzyło mi się siedzieć.

Przystanek pierwszy . Ten prawdziwy

6 listopada 2004 r. Jeszcze jest jasno, kiedy wysiadam z PKS–u. Niosę mój różo
wo–fioletowy plecak, który doskonale się sprawuje, gdy wchodząc do górskiego 
schroniska, chcę się poczuć jak prawdziwa turystka, znacznie gorzej, gdy idąc 
przez wieś, w której mam robić badania, chcę poczuć się choć odrobinę mniej 
obco. W plecaku dyktafon i zapas kaset magnetofonowych na długie godziny 
wywiadów na temat różnic między prawosławnymi i katolikami obu obrządków. 
Skrzyżowanie w Gładyszowie wygląda tak jak dwa tygodnie wcześniej. I drew
niany domek, w którym zamierzam spać, też stoi na swoim miejscu. Niestety, 
starszej gospodyni, która obiecała mnie przenocować, nie ma w środku. Dokąd 
się udać?

Przystanek autobusowy. Idealne schronienie. Schować się pod wiatą przed 
pytającymi spojrzeniami i pobyć jeszcze przez chwilę między światami. Prze
dłużyć czas podróży. Na przystanku spotykam jednak osobę widocznie także 
doceniającą walory tego miejsca. Wygląda na to, że skończył się alkohol, więc 
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siedzi, dopalając smętnie papierosa. Wkrótce przedstawia się jako Piotrek 
i zaczyna opowieść o swoim życiu: jakiejś pracy na budowie, jakiejś bójce. No 
i przede wszystkim, czy wiem, że o Gładyszowie to została napisana książka. Nie 
wiem? Ciekawa książka, przeczytał, nie powie, tylko imiona nie zostały zmienio
ne. O Bomblu, normalnie, takim chłopie. I o Kryśce też napisał ze sklepu. No 
i o nim, o Piotrku. Więc jak tamten wróci z tej Warszawy, w której w jakieś się 
wdaje awantury, to on mu żyć nie da. Nie to, żeby bić od razu, bo bez przesady, 
ale pewne rzeczy wyjaśnić trzeba. Bo pewne fakty też są przekręcone, nie tak 
było. Ale książka ciekawa.

Ja robię wywiady? To on z chęcią. Bombla też przyprowadzi. Przechodząca 
dziewczyna na pytanie, czy Bombel trzeźwy, odpowiedzieć co prawda nie umie, 
mówi, że on zawsze wygląda, jakby był pijany, ale to nie przeszkadza. „Piotrek, 
ty do cerkwi chodzisz czy do kościoła?”, „A jak byś wolała?” — na dobry począ
tek rozmowy Piotrek udaje, że jest Łemkiem, bo wiadomo, że tłumy studentów 
etnologii regularnie nawiedzające okolice nie przyjeżdżają rozmawiać z Pola
kami. 

I tak siedzimy na przystanku, ja pomiędzy dwoma pijaczkami, z których je
den (Bombel) bez przerwy bełkocze, co jakiś czas wyznając mi miłość i próbując 
mnie objąć, drugi zaś (Piotrek) angażuje się w rozmowę, starając się udzielić jak 
najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. Pytania związane z religijnością brzmią 
groteskowo w tym kontekście, moja nieumiejętność wejścia w odpowiedni dys
kurs tę groteskowość tylko uwypukla, za to rozmówcy starają się spełnić moje 
oczekiwania. Pytam o różnice, które przecież nie istnieją. Bombel: „Niunia, ni
czym się nikt nie różni, słuchaj, czy ja się od ciebie czym różnię?” (wyw. 1). Ja 
nie miałabym problemów z przytoczeniem całej listy takowych różnic, ale nic nie 
mówię. Może przynajmniej jesteśmy dla siebie wyobrażalni.

Z wyjazdu przywożę wspomnienie spotkania i kasetę z nagraniem — nie
zbity dowód odbycia się rozmowy, dowód istnienia moich rozmówców. Potem 
jako wywiad 11 zaistnieją w mojej pracy licencjackiej. Doświadczenie bycia tam 
i spotkania będzie w niej odgrywać rolę uwierzytelniania podawanych infor
macji.

Tu wrócić jednak chcę do tej, specyficznej w moim odczuciu, sytuacji, w któ
rej spotykam osoby twierdzące, że dzieło literackie opowiada w sposób do
słowny o ich życiu. Ten sposób odbioru dzieła, gdy ewentualnym problemem 
jest niedokładność odzwierciedlenia zdarzeń, szczególnie gdy przedstawia nas 
w niekorzystnym świetle, jest zarazem jego bardzo szczególnym użyciem. Uży
ciem dosłownym na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to dosłowność rozumienia 
— uznanie, że książka mówi konkretnie o nas i w zasadzie tylko o nas. Widziana 
z tej perspektywy, staje się przede wszystkim trafnym bądź mniej trafnym opi
sem bardzo konkretnej rzeczywistości, na który można się powoływać, mówiąc 
o niej. I tak też czyni inny mój rozmówca, odpowiadając mi na pytanie, jak lu
dzie różnych wyznań są nastawieni do wspólnych modlitw: „No, prosty przykład 
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jest, było napisane nawet w książce teraz, kurde, chyba Bombel, napisane przez 
Nahacza tutaj tego. No to to jest, że pięknie Bombel tam mówi, że przykładowo, 
obojętnie od wyznania, jeżeli jest pogrzeb, nie robi różnicy, wieś po prostu pu
stoszeje” (wyw. 2). Drugi sposób wiąże się z dosłownością samego słowa „uży
cie”: w sytuacji, gdy fakt bycia bohaterem książki (czy prototypem bohatera, jak 
powiedziałby ktoś z zewnątrz) wykorzystuje się, by wzbudzić zainteresowanie, 
a następnie zdobyć kilka złotych na piwo od pojawiających się czasem w okolicy 
turystek bądź studentek etnologii.

Przystanek drugi . Bombel

Książka, o której mowa, to Bombel Mirosława Nahacza (2004). Opowieść ma 
formę niekończącego się monologu wiejskiego pijaczka, który siedząc na przy
stanku, przywołuje wydarzenia swojego życia w pełnej dygresji, lecz potoczystej 
mowie. Postacią jest marginalną, czyli graniczną — poza tym, że siedzi na przy
stanku, a alkohol wydaje się szumieć w całej jego wypowiedzi, jest także posia
daczem żółtych papierów, które zresztą umożliwiają mu, dzięki otrzymywanej 
rencie, siedzenie na przystanku z butelką taniego wina w ręku. Wszystko zaś 
dzieje się na pograniczu polsko–słowackim oraz pomiędzy nocą a dniem. Tak 
o miejscu i czasie swoich wynurzeń mówi Bombel:

„Raz, dwa, trzy, a potem nawet cztery, nic się nie dzieje i możliwe, że wbrew 
pozorom może być minus zero i oprócz kałuży zamarzł też i czas. Tak miejscami, 
wybiórczo i selektywnie, że na przykład czas wokół przystanku jest teraz krysz
tałem, który odbija wszystko to, co już kiedyś było, a czas w środku przystanku 
jest już zupełnym lustrem, które prócz tego kryształu z zewnątrz odbija też to, co 
ja mam w głowie. I dlatego może dopadła mnie taka gadatliwa pizda” (Nahacz 
2004, s. 124).

Na tym, drugim przystanku spróbuję się wsłuchać w ten monolog, odtwarza
jąc i interpretując po trochu cechy rzeczywistości w oczach Bombla — bohatera 
literackiego.

Rzeczywistość ta nie jest w żaden sposób oczywista. Pierwsza sprawa: samo 
gadanie. Na przystanku nie ma nikogo poza Bomblem, więc gada sam do sie
bie. Gdy zresztą ktoś się pojawi, będzie musiał przestać mówić, „bo jak to tak 
przy kimś innym napierdalać bezwstydnie” (Nahacz 2004, s. 156). Co jakiś czas 
powracają jednak zwroty skierowane wprost do słuchaczy (czytelników). Już 
na pierwszej stronie żartuje sobie z nich, przedstawiając się „jak w teleturnie
ju” jako 55–letni emeryt elektryk, lecz zaraz dodaje „chyba się skapnęliście, że 
tylko tak powiedziałem, żeby się nudno nie zrobiło” (Nahacz 2004, s. 5). Czy 
mówi to do swojego wymarzonego audytorium, kogoś, kogo wreszcie obchodzi, 
a może nawet do kogoś, kto miałby go podziwiać? Bo widać, że nieobce są mu 
te pragnienia: „Z każdym wdechem dymu rosnę, duma mnie przepełnia i je

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Przystanek. O różnych sposobach doświadczania rzeczywistości  179

stem wielki i ważny Bombel (…). Mogę rozdawać autografy, tylko proszę się nie 
pchać. Wszystkim podpiszę. Bo jestem też najcierpliwszy” (Nahacz 2004, s. 24). 
Z drugiej strony, czasem pojawiają się obawy, czy nie ma tu gdzieś jakiegoś 
podsłuchiwacza, który mógłby zupełnie nie zrozumieć, o czym mowa, i przekrę
cić Bomblowe słowa: „No więc, jak podsłuchujesz przypadkowo, to uważaj, ani 
mru–mru o tym, że ja chcę, żeby mnie dymał koń, bo tylko tak powiedziałem, 
żeby podkreślić jego niepodważalną urodę” (Nahacz 2004, s. 136). Wydaje się 
jednak, że i w tej obawie tak naprawdę pobrzmiewa nadzieja, że ktoś tych słów 
mimo wszystko słucha.

Nie tylko odbiorca opowieści jest niepewny. Nie wiadomo też, skąd one same 
się biorą. „Nie mogę się sobie nadziwić. Że wystarczy tylko usiąść i zacząć gadać, 
a resztę już załatwi nie wiadomo kto. Że otworzę tylko usta, a reszta sama się 
robi, że nie myślę, co mam powiedzieć, tylko wszystko jest jednocześnie” (Na
hacz 2004, s. 59) — mówi Bombel w jednej z licznych autotematycznych wsta
wek. Słowa płyną same, rzeczy dzieją się, a to, co robi Bombel, nie wypływa tylko 
z niego samego. Ma bowiem w środku innego Bombla, który jest „jakiś taki 
mniejszy, ale trochę mądrzejszy ode mnie, czyli Bombla większego” (Nahacz 
2004, s. 9). Bombel mniejszy nie tylko wymyśla wszystko i ssie w środku, kiedy 
chce się palić. Może człowieka przechytrzyć, tak że robi coś zupełnie innego, niż 
by chciał. Spokojnie całą winę za swoje sprośne myśli i złe zachowania można 
przypisać temu mniejszemu w środku.

Gdy nie jest się pewnym własnego sprawstwa, możliwości działania zgodnie 
z własną wolą, można szukać oparcia w zewnętrznej rzeczywistości. Ta jednak 
w oczach Bombla składa się z mnóstwa drobnych kawałków, które jakoś się ze 
sobą wiążą, lecz nie tworzą spójnej całości, gdyż powiązań tych prześledzić nie 
sposób. Widać to w formie monologu, pełnego dygresji, gdzie rozpoczęta myśl 
może prowadzić do puenty poprzez liczne, pozornie w żaden sposób nieprzy
legające do niej obszary. O gubieniu się w opisie świata nasz bohater mówi na 
przykład tak:

„No ale znowu zbaczam, znowu mnie ponosi gdzie indziej, mówię, jakby we
wnątrz mnie wiał wiatr, i najwyraźniej do mojej głowy nawiewa ciągle nowe my
śli, miesza te, które już tam są jako tako uporządkowane, robi z nich kompletny 
pierdzielnik, burdel do kwadratu, i ciągle nawiewa nowe, ciągle coś, czego jesz
cze nie powiedziałem, o czym nawet nie wiem, że miałbym ochotę powiedzieć, 
wszystko przez ten umysłowy wiatr. I gadanie płynie, rozbija się drogim samo
chodem sto osiemdziesiąt z ręcznym na zakręcie” (Nahacz 2004, s. 93).

Inny problem z opisywaniem minionych zdarzeń polega na braku pewności 
co do tego, czy rzeczywiście do nich doszło. Po opowieści o nawiedzeniu przez 
Świętą Dziewicę pachnącą mydełkiem zielone jabłuszko i gładszą niż wszystkie 
skóry wypielęgnowane margaret astor i l’oreal, Bombel zastanawia się, czy to 
rzeczywiście tak było. Bo choć ma już ustaloną wersję wydarzeń, to „im więcej 
czasu jest między tym, co było, a tym, co jest, tym częściej wydaje mi się, że to 
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wszystko to był klasyczny sen, przywidzenie i że film jakiś po prostu oglądałem 
kilka dni wcześniej i mi się przypomniało” (Nahacz 2004, s. 23). Chęć wiary, że 
to jednak była prawda, skłania do opowiadania kolejne i kolejne razy, ale nie 
chroni przed obawą, że któregoś razu dojdzie się do wniosku, że był to tylko 
piękny sen.

Sny, marzenia i wyobrażenia grają w Bomblowej codzienności ważną rolę. 
Stanowią dla niego całą strategię radzenia sobie z rzeczywistością. Wspomniana 
opowieść o spotkaniu z Jasną Postacią potrafi sprawić, że robi się lżej na duszy. 
Większość jednak wyobrażeń, mających ubarwiać szarość dnia, ma inny charak
ter. Dotyczy na przykład tego:

„Wchodzimy do autobusu ja i Pietrek, skromni, ale dumni, dzień dobry, 
dzień dobry, ładny dzisiaj dzień, no ładny, ale trochę jakby za dużo chmur, po
tem siadamy, a przed nami jakieś dwie schludne kobiety, którym mówię, że mają 
ładnie dobrany bukiet zapachowy dezodorantu z szamponem, a one na to dzię
kują i pytają, czy mogą usiąść mi na kolanach, bo jestem taki uprzejmy” (Nahacz 
2004, s. 26).

Ewentualnie tego, że w nocy przychodzi do niego prezenterka z „Wiadomo
ści”. To, co jest wspólne tym wizjom, to odwołania do rzeczywistości medialnej. 
Zmysłowe zapachy, kobiety o gładkiej skórze i lśniących włosach z kolorowych 
reklam telewizyjnych i zdjęć w gazetach należą właśnie do tej rzeczywistości — 
upragnionej, ale niemożliwej do dotknięcia. Za to jak najbardziej wyobrażalnej. 
W jakiś sposób też bardziej realnej, może trochę w znaczeniu hiperrzeczywi
stości Baudrillarda — zaoferowanej przed media rzeczywistości bardziej rze
czywistej niż sama rzeczywistość wraz z pięknem piękniejszym od piękna oraz 
prawdą prawdziwszą od prawdy. Gdy Bombel snuje własne przypuszczenia na 
temat świata, od razu dodaje: „Nie mówię, że wiem o tym na pewno, bo nigdzie 
o tym w telewizji nie mówili, ani w wiadomościach, ani w żadnym filmie” (Na
hacz 2004, s. 125), bo dobrze uzasadnione są tylko twierdzenia, o których mówili 
w telewizji.

Wyobrażenia jednak czasem wchodzą w kontakt z rzeczywistością. Działa 
to w dwie strony: przynoszą rozczarowanie i kłopoty lub ulgę. Bomblowi często 
wydaje się coś, co jest nie do końca prawdziwe. Kiedy jest to kwestia uczuć, 
które miałaby żywić do niego piękna Cyganka, konsekwencje konfrontacji mogą 
być przykre. Lecz kiedy jest to żabi skrzek, który miałby pokrywać jego ciało, 
zapalenie światła i przekonanie się o własnym błędzie są jak najbardziej korzyst
ne. Co nie zmienia faktu, że nigdy nie można być pewnym tego, co się odbiera 
zmysłami.

Pod koniec książki, gdy czas, który dotychczas stał, prawie rusza, Bombel 
wraz z wiejącym wiatrem zdaje się rozpływać w powietrzu. Okazuje się, że i jego 
istnienie nie jest pewne. Jest przekonany, że za chwilę przyjadą właśnie po nie
go, „wyślą wielki, czterodrzwiowy samochód, w dodatku świeżo polakierowany 
na niebieski metalik” (Nahacz 2004, s. 156) i zabiorą go ze sobą, pozbawiając 
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nocnych kierowców zapalonego zawsze światła w pierwszym domu przy wjeź
dzie do wsi, które do tej pory wskazywało im drogę. Możemy się zastanawiać, 
czy nie jest tak, że Bombel od początku nie żyje, a wygłaszany monolog to prze
latujące mu przed oczami życie.

Przystanek trzeci . Patrząc z oddali

W ten sposób płynnie przemieszczamy się na przystanek trzeci. Jest to ten mo
ment, gdy siadający na ławce koło Bombla czytelnik powieści nie stara się, jak 
na poprzednim przystanku, spojrzeć na świat oczami głównego bohatera, ale 
odnosi lekturę do znanych mu kontekstów poza tą konkretną książką. O ile po
przedni przystanek był moją interpretacją sposobów doświadczania świata przez 
Bombla, o tyle teraz skupiam się raczej na tym, co się dzieje na styku świata 
Bombla — bohatera książki, i świata czytelnika. Poza własnymi interpretacjami 
posiłkować się będę innymi, zawartymi w recenzjach książki, co tworzy koniecz
ność „interpretacji interpretacji cudzych interpretacji”, ale zarazem może po
szerzyć spojrzenie.

Możemy zacząć od konstatacji, że tacy Bomblowie są wszędzie, może nawet 
każda wioska ma swojego. W pewnym sensie już odwoływałam się do tego spo
strzeżenia, używając na określenie Bombla słów „wiejski pijaczyna”, co zakłada, 
że jest to kategoria ogólnie zrozumiała. Co się za nią kryje? Skojarzenia mogą iść 
w dwie strony. Z jednej zobaczymy go jako prostego, lecz zdroworozsądkowego 
człowieka, który swoje wie i nie da się nabić w butelkę, w dodatku: „otaczającą 
rzeczywistość ocenia tyleż celnie, co krytycznie”, a „widzi więcej i wie więcej niż 
niejeden specjalista od opinii publicznej” (Drzewucki 2004). Taki obraz wpisuje 
się w tradycje literatury sowizdrzalskiej. Druga strona obrazu „wiejskiego pija
czyny” jest mniej mu przychylna. Jest to człowiek prymitywny, któremu chce się 
tylko „pić, palić, jeść, dupczyć i o tym głównie wspomina” (Soszyński 2004). Nie 
dość, że jest nieprzystosowany do społeczeństwa, żyje z renty, to jeszcze w zasa
dzie nie ma pojęcia, po co siedzi na tym przystanku ani po co żyje.

Widzenie Bombla jako reprezentanta „wiejskich pijaczków” rodzi różne re
akcje. Biorąc pod uwagę, że takich pijaczków spotkać można wszędzie, zawsze 
gotowych do rozmowy i dzielenia się swoim doświadczeniem, jedni uważają, że 
książki pisać nie warto, bo taka opowieść nic nie wnosi, a budzi jedynie obrzy
dzenie („jaki ma cel obnoszenie się ze zdegenerowaną, bezsensowną samoświa
domością?”, Bujnowska), inni uznają, że pijaczkowie mają coś ciekawego do 
powiedzenia, lecz lepiej się słucha na żywo, jeszcze inni zadowoleni będą z moż
liwości obcowania z wykreowaną „w sposób autentyczny i żywy” postacią. Z tym 
poziomem interpretacji związane będą także zarzuty o wkładanie w usta Bom
bla zbyt skomplikowanych rozważań, wyrafinowanego słownictwa (skąd miałby 
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znać słowo „ekspozycja”?) i tematów charakterystycznych raczej dla pokolenia 
autora.

Bombel jako bohater budzi różnorodne uczucia czytelników: „śmieszy, wzru
sza, przestrasza”, jak mówi nam okładka książki. „Oczywiście pokładamy się ze 
śmiechu”, czytając o przygodach Bombla, ale „śmiech więźnie w gardle, zastyga 
na ustach” (Drzewucki 2004), gdy mowa jest o klęskach żywiołowych i pogrze
bach. W jednych budzi dużą sympatię swym gawędziarskim talentem, w innych 
pogardę i odrazę ze względu na ilość wulgaryzmów, chuci i alkoholu nieustannie 
obecnych w jego wywodzie. Dla jednych jest postacią barwną i żywą, dla innych 
— szarą i pełną wewnętrznego szlamu. Próbując odtworzyć własne czytelnicze 
odczucia, kierowałabym się chyba w stronę słowa „zniesmaczenie”. I nie wiem, 
na ile wcześniejsze zetknięcie z alkoholowo–tytoniowym oddechem Bombla 
niebezpiecznie próbującym się zbliżyć w moim kierunku te moje odczucia po
głębiało, a na ile przeciwnie — kazało w bohaterze szukać „prawdziwego” czło
wieka.

Są także tacy, których Bomblowa gawęda skłaniać będzie do bardziej ogól
nej refleksji na temat siebie samych, ludzkiej natury czy współczesnego świata. 
„Bombel? To my” — pisze Helena Zaworska w swojej recenzji: „Jest w tym bo
haterze takie zderzenie różnych krańcowości ludzkiej natury, taka żywotność 
i jednoczesna zgoda na samozatratę, taka nieumiejętność życia i umiejętność 
niezmożonego trwania, jakie znamy wszyscy z doświadczenia osobistego, naro
dowego, zbiorowego”. Tutaj pytanie Bombla z innego zupełnie kontekstu: „czy 
ja się od ciebie czym różnię?”, nabiera nowego wyrazu i w żaden sposób nie 
jest już śmieszne. W uczuciu zagubienia, samotności, sposobach radzenia sobie 
z przeciwnościami losu możemy odnajdywać samych siebie. Taka refleksja, jeśli 
nawet zdarza się po spotkaniu „wiejskiego pijaczyny” w tak zwanym realnym 
życiu (a antropologowi powinna się zdarzać, czyż nie?), bywa niewątpliwie rzad
sza niż podczas czytania książki, która przez samą przynależność do katego
rii „literatura” ma szansę skłonić nas do namysłu. Jeszcze trudniej byłoby nam 
w napotkanym na przystanku pijaczku dostrzec szyderstwo ze współczesności 
czy z „wyobrażeń o tym, czym jest literatura i czym dzieło sztuki powinno być” 
(Drzewucki 2004), bo jest to już kwestia intencji przypisywanych autorowi dzie
ła, a nie jego bohaterowi.

Zakończenie . Między przystankami

Czas na próbę spojrzenia na wszystkie trzy przystanki naraz, przez umieszczenie 
siebie między nimi. Jeśli narysować by je na mapie, wydawałoby się, że wielka 
odległość dzieli przede wszystkim pierwszy i drugi przystanek, że są to dwa zu
pełnie nieprzystawalne światy. Odległość tę najpierw pokonuje autor, choć jego 
pierwszy przystanek z pewnością różni się od tego, który zobaczyłam ja. Autor 
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literacki ma przy tym zupełnie specjalne uprawnienia przenoszenia doświadczeń 
własnych i cudzych w inny świat, świat przedstawiony. Traci je na przystanku 
trzecim, gdzie jego interpretacja czy użycie tekstu jest równie uprawomocnione 
co interpretacje innych ludzi. Opisywana w ramach pierwszego przystanku reak
cja Bombla i Piotrka na lekturę książki Nahacza jest z jednej strony przekracza
niem tej właśnie odległości, do której przemierzania powinien mieć prawo je
dynie autor, a i on w jednym tylko kierunku. Z drugiej strony jest to specyficzny 
przykład interpretacji czy użycia lektury w konkretnym kontekście — przykład 
trzeciego przystanku, gdzie każdy ma takie same prawa. Choć prawdziwe tam 
jest przede wszystkim to, co zostanie uznane za słuszne przez większość.

Odległość między przystankiem drugim a trzecim nie wydaje się aż tak duża. 
Nie jest to raczej różnica jakościowa, bo mówimy o różnych poziomach interpre
tacji. Nie ma konieczności, by podróż zaczynać od pierwszego, startować moż
na z zupełnie różnych punktów, o których nie było tu mowy, a doświadczenie 
każdego z nich wpływać będzie na odczytywanie następnych. Jednakże trudno 
zajechać na trzeci, nie mijając po drodze drugiego. To jest jak z tym pytaniem: 
„czy ja się czym od ciebie różnię?”. Nie odpowiemy, dopóki nie zinterpretujemy 
sposobu doświadczania świata przez bohatera.

Czy z trzeciego da się wrócić na pierwszy? Tak się dzieje. Wracamy. Tylko 
nigdy nie ma pewności, że przystanek jest wciąż ten sam, że zobaczymy go tak 
samo. Taka jest rola doświadczenia, które zmienia nas i zmienia rzeczywistość, 
na którą patrzymy.

Między przystankami mnożą się pytania. Odpowiedzi na, zdawałoby się, naj
prostsze z nich zaczynają budzić coraz większe wątpliwości. Kogo spotkałam na 
pierwszym przystanku? Wiejskiego pijaczka, który stał się jedną z inspiracji do 
napisania książki i pierwowzorem głównego bohatera, czy samego literackiego 
bohatera? Ile z Bombla pijaczka jest w Bomblu bohaterze i z Bombla bohatera 
w Bomblu pijaczku? Czy Bombel przed napisaniem książki był tą samą osobą co 
po? Spotkałam go przed przeczytaniem książki. Na pewno widziałam go wów
czas inaczej, niż widziałabym go, przeczytawszy książkę przed przyjazdem do 
Gładyszowa. Może byłabym zawiedziona, a może bardziej doceniłabym niezwy
kłość sytuacji i starała się poznać inną wersję książkowych wydarzeń, porównu
jąc nieustannie moich rozmówców do literackich bohaterów. Późniejsza lektura 
zmieniła nie tylko potencjalne interpretacje pierwszego przystanku przy fizycz
nym powrocie w to samo miejsce, ale też znaczenie wcześniejszego doświadcze
nia, które poddane zostało reinterpretacji w świetle nowych doświadczeń. Czy 
zatem to, kogo spotkałam, wynika z wyrastającej z doświadczeń interpretacji?

Bycie między przystankami nie pozwala na znalezienie jasnej odpowiedzi na 
powyższe pytania — zmieniają się one wraz z punktem widzenia. Być może ten 
stan na pierwszy rzut oka nie wydaje się dobrym zakończeniem wyprawy. Lecz 
jeśli żaden punkt widzenia ma nie być tym ostatnim, cóż innego pozostaje niż 
bycie w ciągłej podróży…
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Wilczy teren i jego doświadczanie

Nauczcie nas pogodzić się z miejscem gdzie żyjemy
Nauczcie nas poznać je do głębi i pokochać do końca

Być drzewem zakorzenionym.

(Julia Hartwig, Drzewo to dom)

Tekst etnograficzny jest czymś stworzonym, wykreowanym, narracją, 
w której granica między tym, co przedstawione, a treścią przydaną przez 

autora samemu przedstawieniu, zostaje w istocie zamazana. 

(Lubaś 2003, s. 156)

Mieszkać w ciszy, pośród niezmierzonej przestrzeni, kontemplować rzeczywi
stość i o tym, co się widzi, snuć narrację. Być „w terenie” na co dzień, przenieść 
tam swoje życie, skoncentrować się na jednym fragmencie, na małym świecie, 
który rozciąga się tuż za oknem domu. Nie spieszyć się, nie tylko prowadzić roz
mowy, ale też prowadzić wnikliwą i pełną skupienia obserwację. Może stracić na 
jakiś czas dystans. I pozwolić na zaangażowanie. Nie tylko samemu się zaanga
żować, ale też pozwolić na zaangażowanie innych. Wejść w bliskie relacje, zapo
mnieć, że było coś przed, jest tu i teraz. Uprawiać taką etnografię byłoby trudno, 
a przynajmniej czy można byłoby nazwać to etnografią? „Antropologia staje się 
domem, dom staje się antropologią”  — jak pisała Simone Weil. Skonstruowany 
teren to wyodrębniona cząstka swojego świata. Świata z pozoru znanego i oswo
jonego, jednak wciąż odkrywanego na nowo. Kiedyś zanotowałam: „Chodzę po 
utartych ścieżkach, aby nabrać pewności siebie. Ich poznanie daje mi poczucie 
bezpieczeństwa, a jednocześnie stanowi wyzwanie. Powtarzalność krajobrazu 
wymusza na mnie uważność i głębszą penetrację. To pozwala na lepsze zrozu
mienie. Budzi się we mnie ciekawość szczegółu, czujna koncentracja i jakaś spo
kojna powolność. Nie wynikająca z rozleniwienia czy nudy. Jest raczej efektem 
mojej wewnętrznej medytacji, opartej na skupionej obserwacji pozbawionej su
rowej oceny i klasyfikacji. Działam niczym urządzenie wielofunkcyjne. Jestem 
jak oddychający dyktafon, który rejestruje na kasetę dźwięki, szumy, szepty. Jak 
aparat fotograficzny, zatrzymujący w kadrze refleksy światła, półcienie i poru
szenia. Wszystko to zapisane na karcie mojej pamięci” (z notatek własnych).
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Autor

Mariusz Wilk skończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W la
tach 80. zaangażował się w działania na rzecz Solidarności. Kilka razy był in
ternowany. W 1984 r. jako współautor książki Konspira: rzecz o podziemnej 
„Solidarności” został osadzony ponownie w więzieniu. Po wyjściu z niego dużo 
podróżował, aż w końcu w 1989 r. osiadł na stałe na dalekiej północy Rosji, naj
pierw na Wyspach Sołowieckich, a po 10 latach przeniósł się nad jezioro Onie
go. Pisał do paryskiej „Kultury”, „Zeszytów Literackich” i „Rzeczpospolitej”. 
Podróżnicze eseje złożyły się na kilka książek: Wilczy notes, Wołoka czy wreszcie 
Dom nad Oniego i druga część Tropami rena. Maria Janion pisała, że uznał się 
on za pioniera wiedzy o Rosji w Polsce (2007, s. 238). 

W eseju tym chciałabym się skupić na trzeciej z wymienionych książek. Spró
buję dowieść, że Wilk z dokładnością badacza ukazuje mały świat, który za
mieszkuje, jego strukturę i głębsze znaczenia. Jego surrealistyczny dziennik sta
nowi antropologizującą literaturę czy też literacką antropologię (czy to aby nie 
tautologia?). Spróbuję pokazać, w jaki sposób Wilk kreuje rzeczywistość własną, 
powstałą jednak na bazie doświadczenia terenowego, dość specyficznego, bo 
teren ten to bliski dla autora świat, w którym jednak pozostaje do pewnego 
stopnia wyobcowany. 

Treść

Książka rozpoczyna się wierszem pod tytułem Czasza. Pochylam się nad Onie�
go jak cyzelator nad srebrną czaszą i czernię je pieczołowicie (Wilk 2006, s. 10). 
Poezja ukazuje chęć budowy swojego świata. Ważnym jego elementem byłoby 
magiczne jezioro, w którego głębiach i wokół którego rozgrywa się życie. Wy
raża również pragnienie człowieka, aby zostawić swój ślad na tym, co jest już 
stworzone, zawłaszczając to w poczuciu bycia demiurgiem. „A na koniec własny 
cień rzucić w prawym dolnym rogu” (Wilk 2006, s. 10). Zatem jest to tylko opis 
pewnych poetyckich działań. Nazywając otaczającą rzeczywistość, zamykając 
w opisie zastany świat, człowiek staje się jakby stworzycielem, stwarza światy za 
pomocą słów. Dom nad Oniego to zapiski z lat 2003–2005. Mottem dziennika 
są słowa Nicolasa Bouviera: „Jak woda, świat przez ciebie przepływa i na jakiś 
czas użycza ci swoich kolorów. Potem się cofa i znów cię zostawia samego z tą 
pustką, którą nosisz w sobie” (za: Wilk 2006, s. 12). Sądzę, że ważne są też słowa 
otwierające całość: „Po długim okresie milczenia mam wrażenie, jakbym wy
chynął z głębiny Oniego, pozostawiając w jego zielonkawej pomroce bezmowne 
widziadła” (Wilk 2006, s. 13). 

I dalej możemy przeczytać: „Zali więc pisanie byłoby jednym ze sposobów 
utrwalenia własnej rzeczywistości?” (Wilk 2006, s. 13). Właśnie. Owa własna 
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rzeczywistość. Czym jest? Ryszard Nycz pisze: „Toteż i rzeczywistość pokazywa
na w literaturze nie jest czymś bezpośrednio danym, lecz raczej: zarazem two
rzonym i odkrywanym w procesie topologicznej reprezentacji” (2001, s. 12). Jak 
ją odmalowuje Wilk? Można by powiedzieć po prostu, że u niego jest to świat 
Karelii, ale również świat domu stojącego nad jeziorem Oniego. Domu starego, 
z początku martwego, jednak ożywionego przez obecność człowieka. Wilk wpro
wadza się do dziwnej, niejednoznacznej rzeczywistości Północy, która fascynuje, 
a która w dużej mierze pozostaje nieuchwytna. Narracja autora zawiera opisy 
przyrody, dnia codziennego, świąt, trudności związanych z egzystencją, historie 
ludzi, ich życia, doświadczeń. Pojawiają się również jego wspomnienia i reflek
sje na temat kondycji dzisiejszego świata, od którego pisarz uciekł do swojej 
samotni. „Realność zewnętrzna nie tylko staje się częścią wewnętrznej rzeczy
wistości, ale też nabiera jej własności: nieustannego przepływu ulotnych, frag
mentarycznych, niezgodnych z sobą chwil przeżywanego doświadczenia” (Nycz 
2001, s. 21). „Stąd mi to wszystko się jawi — jakby z zaświata”. Wilk zdaje się do
morosłym etnografem. Jego etnografia odpowiada definicji, jaką przedstawiają 
Hammersley i Atkinson: „wymagają one od etnografa uczestniczenia, jawnego 
bądź ukrytego, w codziennym życiu ludzi przez dłuższy okres, obserwowania 
biegu zdarzeń, słuchania rozmów, zadawania pytań” (2001, s. 11). „Opowiedz 
mi o was — prosi Samojedkę. Opowiadać o nas komuś, kto przyleciał z «bol
szoj ziemli», to jak mówić o Ziemianach przybyszowi z innej planety”. Czyż 
etnograf nie jest właśnie takim obcym? Wilk sam przyznaje: „mimo wszystko 
nie czuję się tutaj do końca u siebie (…), mam wrażenie, że jestem tu także sa
motny i cudzy” (Wilk 2006, s. 116). Słowa te z pewnością mógłby wypowiedzieć 
każdy etnograf, doświadczający na własnej skórze obcości w terenie. „Chodzi 
tu najwyraźniej o widzenie zarazem od wewnątrz i od zewnątrz; o dążenie do 
osiągnięcia empatycznej partycypacji we wspólnej naturze wraz z maksymalnie 
zdystansowanym oglądem (…), który wyzwala poczucie dziwności” (Nycz 2001, 
s. 76). Maria Janion pisze, że Wilk wyszedł z założenia, że musi osiąść i włóczyć 
się równocześnie (2007, s. 236). 

Wilk prowadzi również swoistą grę z literaturą, tworząc jakby metatekst. Od
wołuje się do Witolda Gombrowicza, Henry’ego Millera czy Thomasa Mertona. 
Omawia w końcu poezję japońską. Skupia się również na twórczości Nikołaja 
Klujewa, pisarza rosyjskiego, należącego do tak zwanej północnoruskiej grupy 
etnicznej. W jego pisarstwie przeplatają się wątki wschodniosłowiańskie, ugro
fińskie i saamskie. Wilk zdaje się uważnym czytelnikiem, czyta książki innych 
i włącza je do swoich opowieści. Wie, że nie zawsze jest pierwszy, że ktoś był 
przed nim, zostawił ślad na drodze, wydeptał własną tropę. „Literatura jest nie 
tylko ważną domeną kreacji artystycznej. Jest także źródłem wiedzy o sposo
bach tworzenia nowych światów ze starych elementów” (Kosowska 2003, s. 24).

„Dziennik — to rodzaj ukrycia się… Szkoła samodyscypliny i bezustannej 
uwagi, by nie wypaść z siebie i nie stracić dystansu” (Wilk 2006, s. 124). 
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W badaniach etnograficznych dziennik odgrywa bardzo dużą rolę. Staje się 
bogatym materiałem z terenu, poddającym się analizie i interpretacji. Dziennik 
pozwala na autorefleksję, na zdobycie dystansu wobec sytuacji w terenie. Ileż 
to razy po ciężkim dniu rozmów chowało się gdzieś w cichy kąt, brało do ręki 
zeszyt i długopis i spisywało swoje wrażenia, swoje bolączki, trudności. Wiado
mo, jaką reakcję wywołało wydanie Dzienników Malinowskiego. Dziennik Wilka 
jest relacją z obcowania z konkretną rzeczywistością. Stylem przypomina nieco 
gawędę, prowadzoną powoli, raczej largo niż presto. Posługuje się w nim specy
ficznym językiem, można by to nazwać wilczym językiem, tworzy go splot słów 
współczesnych, staropolskich, regionalizmów, rusycyzmów, rosyjskiego mata 
i polskiej grypsery. „Wilk po prostu łazęguje donikąd. Nieśpiesznie, bez celu, 
bardziej kontempluje, niźli pisze swoją tropę” (Kościński 2006). Autor także 
rozprawia się z zastanym nazewnictwem. Pisarz chce narzucić własną nazwę 
drugiego co do wielkości jeziora Europy. Nie Onega, jak chce atlas, lecz Onie
go. Jak również nie Ładoga, lecz Jezioro Ładożskie. Wbrew pozorom nie jest 
to spór o nazwy geograficzne. Gra toczy się o dużo większą stawkę — o mocny 
znak autorski, o władzę. Wilk powiada: „W tym dzienniku nie tylko robię to, 
co lubię najbardziej, to znaczy — zabawiam się słowami, lecz także na dobitek 
tą zabawą kreuję swoją rzeczywistość, słowem — ustanawiam ją i odtwarzam 
zarazem”. Właśnie. Ustanawianie, a później odtwarzanie. „Antropolog pisze” 
— głosi Geertz. A jeśli pisze, to kreuje. Bo czy można tylko „przepisywać” do
świadczenie? Słowa stwarzają, słowa konstruują, język dystansuje i oddziela. 
Nie ma czystego przekazu, jest on zapośredniczony przez czyjeś doświadczenie, 
na które składają się wcześniejsze osądy, nastawienia, nastroje. 

„Język nie może być zatem nigdy prostą reprezentacją świata — jest też 
w ten świat interwencją” (Hastrup 2008, s. 46). Wilk zdaje się o tym wiedzieć. 
Nie ucieka w naiwne przekonanie o tym, że potrafi oddać wiernie to, co przeży
wa. Jest świadomy tego, że ma władzę, posługiwanie się słowem jest dla niego 
próbą stworzenia swojej tożsamości w kontekście świata, w którym zaistniał. 
„Musimy opowiadać, by nadać spójność światu wewnętrznemu czy rzeczywisto
ści nas otaczającej” (Kordys 2006, s. 138). Etnografia długo szukała sposobu 
na to, by wyjść z pułapki obiektywizmu i przezroczystości. Wielkie dzieła były 
pisane w celu odtwarzania rzeczywistości innego, bez refleksji nad tym, że fak
tycznie w tekście są tworzone na nowo. „Wiedza antropologiczna nie tyle od
zwierciedla ten czy ów fragment rzeczywistości, ile sama stanowi wytworzoną 
realność, składającą się z rozmaitych konstrukcji pojęciowych, urabianą przez 
samych antropologów w konkretnych warunkach historycznych. Antropologia 
to rodzaj badania od początku uwikłanego w związki z rozmaitymi formami 
pisarstwa i rodzajami narracji” (Lubaś 2003, s. 140). Zatem antropologia jest 
pewnego rodzaju literaturą. „Antropologia mieści się prawie całkowicie po stro
nie dyskursu «literackiego», a nie «naukowego»” (Geertz 2000, s. 18). Właści
wie można by się zastanowić, jakie są kryteria „naukowości”. Przyjęto jednak 
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uważać, że antropologia jest czymś niesprawdzalnym, jej treść jest nieweryfiko
walna, a doświadczenie zdobyte podczas badań nie do powtórzenia. Jest to ra
czej zapis subiektywnych przeżyć, pogłębiona interpretacja, powstała w wyniku 
łączenia rozmów z własnym postrzeganiem terenu. „Wiedza antropologiczna 
byłaby zatem odzwierciedleniem punktu widzenia, który reprezentuje jedynie 
antropolog” (Lubaś 2003, s. 133). 

„Znalazłem tu bowiem masę tematów, które zamierzam przerobić własnymi 
rękami jak glinę dla mojej ruskiej pieczki. — To metafora? — Bynajmniej, to do
świadczenie…” (Wilk 2006, s. 21). „Własne ręce” to nic innego jak własny punkt 
widzenia, jakby maszyna interpretacyjna, złożona z tego, czym autor nasiąknął. 
„Północ — to moje koczowisko, obszar penetracji. Północ — to moja fabuła!” 
(Wilk 2006, s. 46). Fabuła pochodzi od łacińskiego wyrazu fabula, oznaczającego 
bajkę, opowieść (Sławiński 2008, s. 87). Jak podaje podręczny Słownik terminów 
literackich, fabuła jest każdorazowo tworem zindywidualizowanym, związanym 
nierozdzielnie z danym ukształtowaniem językowym utworu (Sławiński 2008, 
s. 87). Zatem fabuła jest zawsze pewną konstrukcją, noszącą nawet znamiona 
bajkowości — formuły pozwalającej na tworzenie, a nie tylko odtworzenie rze
czywistości. Wilk, nazywając fabułą otaczający świat, zawłaszcza go, nadaje so
bie prawo opisu z odbitym piętnem własnego ja. „Zaczynamy rozumieć kultury 
nie jako schematy czy stałe przestrzenie semantyczne, lecz jako przestrzenie 
fabularne, zamieszkane przez realnych ludzi, którzy dokonują wyboru adekwat
nych działań i słów” (Hastrup 2008, s. 181). Marcin Lubaś postuluje, by tekstu 
etnograficznego nie postrzegać jako wiernego zapisu obserwacji, lecz jako kon
strukcję pojęciową opartą „na pewnym stylu narracji i zestawie figur stylistycz
nych, współtworzących lub przeobrażających rzeczywistość kulturową” (Lubaś 
2003, s. 155). Zatem to piszący wybiera perspektywę patrzenia i sposób mówie
nia o danym fragmencie rzeczywistości. Staje się ona fabułą, którą się czyta, ale 
także przekształca i buduje się ją na nowo.

Surrealizm

Technika, jaką posługuje się Wilk w swym dzienniku, przypomina technikę ko
lażu. „Zachowanie owej inności polega na powstrzymywaniu się od nadawania 
opisom etnograficznym spójnej i autorytatywnej postaci. Kolaż wskazuje po
nadto z całą wyrazistością na przypadkowy, niesystematyczny charakter pracy 
terenowej” (Lubaś 2003, s. 187). Tekst składa się z różnorakich fragmentów 
opisujących rzeczywistość. Przypomina to nieco patchworkową narzutę, skła
dającą się z łat, kawałków, ścinków, tworzących całość. W etnografii surrealizm 
pojawił się w latach 20. XX w., kiedy to „rzeczywistość przestała być otoczeniem 
danym z góry, naturalnym, swojskim” (Clifford 2000, s. 135). Kulturę zaczęto 
postrzegać jako sztuczny porządek podatny na analityczny rozkład. Nie tworzyła 
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nierozerwalnej, stałej całości. Można było ją fragmentaryzować, a poszczególne 
jej części przemieszczać i ustawiać w innych kontekstach. „Rzeczywistość kul
turowa zbudowana była ze sztucznych kodów, tożsamości ideologicznych oraz 
przedmiotów podatnych na zaskakujące pomysłowe zestawienia i przeciwsta
wienia” (Clifford 2000, s. 147). Wilk swobodnie tasuje elementy rzeczywisto
ści. Łączy poezję z prozą, opisy krajobrazu z opisami etnograficznymi, dialog 
z charakterystyką postaci. W samej treści widoczne jest przemieszanie, zmiany 
perspektywy patrzenia, raz jest to najbliższe otoczenie, kiedy autor snuje re
fleksje o motylu siedzącym na parapecie; często perspektywa wydłuża się, by 
skupić się na tym, co dzieje się u innych mieszkańców, by wreszcie objąć jakąś 
szerszą przestrzeń, sięgającą na inny kraniec Europy, i np. przemyśliwać pro
blemy współczesnej Polski. Ma się wrażenie, że dotyka się wielu fragmentów 
naraz, meandruje się pomiędzy nimi, tworząc splot i spajając z pozoru odległe 
od siebie wątki. „«Życie człowieka — według Nabokowa — przypomina tkań, 
w której nici wątku przeplatają się z nićmi osnowy we wzór. (…) Wystarczy się 
wpatrzeć nieco uważniej, by dojrzeć osobliwy deseń: kapryśną linię powtórzeń, 
tajemniczy temat w jawnej fabule, zygzaki odbić i ech». Jakie nitki może spleść 
ze sobą ktoś, dla kogo «tekst jest bardziej realny niż świat, który jest dla tekstu 
tylko pre–tekstem». Jakim ściegiem wreszcie szyje krawiec z Sołowek?” (Ko
ściński 2006). Na pewno jest to ścieg wielobarwny, zarazem nierówny i niejed
norodny. „Zabawiam się słowami — układam je według własnego rytmu, snuję 
z nich fabuły jak nici, czasami sam ze sobą gram w durnia” (Wilk 2006, s. 102). 
Surrealizm u Wilka przejawia się również w samym doborze terenu, bo w surre
alizmie etnograficznym „chodziło o to, by uczynić obcym coś, co wydaje się swoj
skie; by badać rytuały i święte miejsca współczesnych instytucji tak drobiazgo
wo jak etnograf «egzotyki» i przy użyciu jego metod — stać się obserwatorem 
obserwującym tych «innych», którzy są nami samymi — a w sytuacji granicznej 
obserwatorem samego siebie…” (Jamin, za: Clifford 2000, s. 159). Wilk, pisząc 
dziennik, staje się obserwatorem, świata i siebie. Umieszcza siebie w świecie, 
odnosi świat do siebie. „Autor przedstawia coś, jednocześnie przedstawiając sie
bie i swoje przedstawianie; jest częścią świata, który opisuje i, w pewnym sensie, 
tekstu, w którym się wypowiada” (Nycz 2001, s. 69). 

„Dom żyje dopóty, dopóki żyje w nim człowiek. A jeśli z jakichś przyczyn 
pustoszeje, to umiera. Zwykła kolej rzeczy” (Wilk 2006, s. 175).

Kiedy teren staje się domem, a dom terenem? Kiedy etnograf zadamawia 
się, osiada. Teren zaczyna ożywać, nabiera pewnej dynamiki, dopóki etnograf 
tam jest. Jak pisał Heidegger (1977): związek człowieka z miejscami polega na 
zamieszkiwaniu. Stosunek człowieka do przestrzeni to „istotowo myślane za
mieszkiwanie”. Człowiek dąży do nadania pewnej trwałości stanowi, w którym 
się znalazł. Dlatego tak usilnie próbuje odnaleźć się w przestrzeni, jaką w da
nym czasie zajmuje. Oswaja ją. „Dom bowiem nie jest nigdy jedynie zwykłym 
miejscem pobytu, obiektem fizycznym, swoistym «narzędziem» do mieszkania, 
czy potocznym określeniem celu własnego działania. Dom to przede wszystkim 
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prymarny warunek aktywności człowieka, który zawsze wychodzi ku światu ja
kiegoś «u siebie» i który też zawsze może do owego «własnego» miejsca powró
cić, w domu się schronić” (Nycz 2001, s. 71). Etnograf „wyrzucony” w teren jest 
świadomy tego, że nie zamieszkuje tego miejsca, przyjechał do niego w kon
kretnym celu. Ale żeby nie czuć się totalnie odizolowanym, podejmuje kroki, 
aby teren stał się jego terenem, choć przez chwilę chce odnaleźć w nim siebie. 
Zdystansowane przebywanie jest na dłuższą metę ryzykowne ze względu na po
czucie tożsamości badacza, jego narrację, która zerwana może grozić załama
niem i kryzysem. W terenie doświadcza się chwilowej bezdomności, którą chce 
się zamienić na udomowienie. „Sposób, w jaki Ja istnieje wobec «innego» świa
ta, polega właśnie na przebywaniu, na utożsamianiu się przez istnienie w nim 
jak u siebie. W świecie, na pierwszy rzut oka innym, Ja jest jednak autochto
nem, który oswaja, usuwa tę inność. W świecie Ja znajduje sobie miejsce i dom” 
(Lévinas, za: Nycz 2001, s. 70). Wilk zdaje się udomowionym etnografem. Prze
niósł się w teren. Więc właściwie czy można nazwać to terenem? Chyba w jego 
przypadku granice się zatarły. 

„Bo nie tylko droga może być domem, lecz także dom może się stać drogą” 
(Wilk 2006, s. 66).

Można to zapewne sparafrazować: bo nie tylko teren może być domem, lecz 
także dom może być terenem. Kiedy opuszcza się teren, zostawia się po sobie 
wspomnienie i pustkę. Po czym wszystko wraca do normy. Może etnograf po
ruszył coś w zastanej rzeczywistości, może coś się ruszyło w nim. To, co zdoła 
ocalić, spróbuje zapisać i przekazać. „Treść doświadczenia wewnętrznego — 
domaga się artykulacji, wyrażenia, a nie odbicia” (Nycz 2001, s. 22). Ale jakaś 
jego część zawsze pozostanie zrozumiała tylko dla badacza. Jakaś część będzie 
nieprzekazywalna i niewyrażalna. „Najlepsza część dziennika to ta, która nie 
została napisana” — jak mówi przywoływany przez Wilka Merton (Wilk 2006, 
s. 179). Tak jak najlepsze refleksje to te, których nie umiem przekazać. 
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Droga łódki, droga pekaesu

W pekaesie książki najchętniej czytam na tylnym kole. Tak określa się siedzenia 
znajdujące się nad autobusowymi osiami. Po czterech latach codziennego dojeż
dżania jest to miejsce przeze mnie sprawdzone, miejsce wysiedziane. Dlaczego 
właśnie ono? Bo, o ile pekaes nie jest wypełniony pasażerami, ludzie niechętnie 
decydują się tam przycupnąć. Wybierając tę lokalizację, obejmuję we włada
nie dwa fotele, czyli całkiem sporą przestrzeń umożliwiającą wygodne czyta
nie. Oczywiście w rytm kół podskakujących na licznych wybojach. Książka, któ
rą zabieram w tę półtoragodzinną podróż, nie może być przypadkowa. Istotna 
jest lekkość autobusowej lektury. Jeśli chodzi zarówno o jej wagę (bo przecież 
potem muszę ją ze sobą cały dzień nosić), jak i czytelnicze doznania. W tę po
wtarzającą się drogę najchętniej zabieram książki, które znam i lubię. Dlatego 
też w mojej torbie niejednokrotnie ląduje Trzech panów w łódce (nie licząc psa) 
Jerome’a Klapki Jerome’a. 

Książka ta przyspiesza i umila mi codzienną, nudną podróż z Grójca, gdzie 
mieszkam, do Warszawy. To właśnie między innymi czytanie takich pozycji za
mienia zwyczajne przemieszczanie się autobusem w ciekawsze doznanie. W pra
cy tej chciałabym poruszyć różne wymiary drogi: moje własne doświadczenia 
i kwestie związane z przygodami bohaterów literackich. Nie jest to połączenie 
przypadkowe. Książkę, która traktuje o wyprawie, czytam przecież w ruchu. 
Obie podróże — łódką po Tamizie i pekaesem na trasie E7 — są nierzadko 
powolne. Nie można nazwać ich wielkimi ekspedycjami, bo odbywają się na do
brze znanych trasach. W moim wypadku oczywiście częściej. Książkę tę czyta 
się tak przyjemnie, jak dobrze słucha się historii wielu rozmówców podczas ba
dań etnograficznych. Jest ona jakoś dziwnie niestarzejącą się lekturą, nie czuć, 
że pierwsze jej wydanie było w 1889 r. Jest to opowieść złożona z rozmaitych 
przygód bohaterów i wypraw do wspomnień, tworząca trochę chaotyczną całość, 
którą jednak reguluje podróż nurtem Tamizy.
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Tekstojady

Trzech panów w łódce przypomina mi właśnie swoim charakterem wielowąt
kowe opowieści badanych. We wstępie do czasopisma „Teksty Drugie” Grze
gorz Grochowski (2003) zastanawia się nad kondycją literatury niefikcjonalnej 
w XX w., jej popularnością i rozkwitem, pojawianiem się na pierwszym planie 
wątków fikcyjnych. Tak rozwija się powieść „sięgająca po wzorce narracji wspo
mnieniowej, wykorzystująca typowe dla dokumentu zabiegi uwiarygodniające, 
dająca niejako pozór autobiografii” (Grochowski 2003, s. 9). Autor zaznacza, 
że możliwe jest współistnienie dwóch typów literatur o tak odmiennych natu
rach. „Przeszłość przestaje jawić się jako gotowy przedmiot” (Grochowski 2003, 
s. 10), można ją interpretować, nadawać indywidualne znaczenia. Nieodparcie 
kojarzy mi się to z projektem etnografii, jaki wysuwa Clifford Geertz (2005). 
Mówi on o łańcuchach interpretacyjnych, o tym, że badacz doświadcza terenu 
przez interpretacje rzeczywistości, które otrzymuje od swoich badanych. Te lo
kalne wyjaśnienia etnograf dodatkowo odczytuje w indywidualny sposób, nada
je im własny sens. Rozpatrując związki antropologii i literatury, można zwrócić 
uwagę na podobieństwo materiału etnograficznego i dzieł literackich. Trzech 
panów w łódce jest w tej pracy pewnego rodzaju materiałem etnograficznym, 
który interpretuję przez pryzmat własnego doświadczenia.

Lata 80. XX w. przyniosły opisywany wszerz i wzdłuż przewrót tekstualny 
w antropologii. James Clifford wyartykułował typy „autorytetu etnograficzne
go”, czyli sposoby pojawiania się w tekście autora i badanych, którzy gdzienie
gdzie określani są jako współautorzy tekstu. Clifford Geertz objawił wszystkim, 
że etnograf pisze. Trafnie ujęła rzecz Rose de Angelis (2002, s. 1–6), która pod
kreśliła, że „ani literatura, ani antropologia nie są jednolitymi, zamkniętymi we 
własnym obrębie (self–contained) dyscyplinami”, a „źródła, przedmiot i wspólne 
obszary tych dwóch dziedzin są wciąż na nowo odkrywane, konstruowane i się 
zmieniają, a to przekraczanie granic nie prowadzi do chaosu, lecz jest źródłem 
nowych, twórczych sposobów rozumienia i interpretacji tekstów — literackich 
i etnograficznych” (de Angelis 2002, s. 3). Po XX–wiecznym rozluźnieniu się 
granic między tym, co naukowe, a tym, co nienaukowe, antropologowie wkra
czają w świat beletrystycznego pisania. I nie jest też ważne, który z Cliffordów 
— James czy Geertz — „musi nieustannie żywić się tekstami innych” (Rabinow 
1999, s. 98), po prostu żywimy się i my.

Jak w kontekście tych zmian, które zaszły pod koniec XX w. i mają swój 
udział w tym, co dzieje się na początku XXI, odnajduje się książka z końca 
XIX stulecia? Jerome nie bawi się w przydługie refleksje na temat statusu swo
jego dzieła. Już w przedmowie do książki informuje, że na jej kartach „zapisane 
zostały fakty, które istotnie się wydarzyły” (Jerome 1986, s. 9), że nie ma nic, co 
przykryłoby jej „prawdomówność, beznadziejną wprost i nieuleczalną” (Jerome 
1986, s. 9). Z chyba wrodzonym sobie humorem dodaje, że jeśli dorzucił coś od 
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siebie, to niewiele. A dowodem na rzeczywistość bohaterów i ich przygód jest 
„sto siedemdziesiąt funtów żywej wagi” Jerzego (Jerome 1986, s. 9). 

Nielekko

Lekka książka powinna śmieszyć. Oczywiście nie swoją wagą piórkową, a tre
ścią. Taka jest, według mnie, historia o trzech panach w łódce i niepoliczonym, 
ale istotnym psie. Pekaes, w którym ją czytam, jest sferą publiczną. Tu znajdu
ją się ludzie różnej maści, którzy podróżują indywidualnie bądź w mniejszych 
grupach, ale podczas jazdy przebywają w jednym miejscu. Według Henriego 
Bergsona ważną funkcją śmiechu jest „jego użyteczność”, „musi [on] mieć zna
czenie społeczne” (1995, s. 12). Niezbędne jest echo w postaci innych osób, 
a w pekaesie śmiech może jedynie odbić się od brudnych szyb. W autobusowej 
przestrzeni, gdzie osoby oddzielone są swoimi planami, celami podróży czy po 
prostu oparciami foteli, ten wyraz radości nie może odgrywać swojej roli. Jest 
on raczej niemile widzianą aktywnością, gdyż zakłóca pewien porządek, łamie 
niepisane zasady. Staje się odzwierciedleniem jednostkowej przyjemności czy
tania i często nie wychodzi poza karty książki, więźnie w gardle. Sam Jerome, 
zapewne z przymrużeniem oka, wyznał, że na początku nie miał zamiaru napi
sać zabawnej książki (Dorn i Saunderson 1997). Ale, jak pisze Kazimierz Pio
trowski, tłumacz książki, w nocie o autorze: „przygody, figle i anegdotki trzech 
panów są sympatyczne i chyba do dzisiaj śmieszne” (1986, s. 8). Jednak książka 
ta rozpoczyna się mało sympatycznie i nielekko.

Główni bohaterowie, trzej przyjaciele: Jerzy, William Samuel Harris, Jerome, 
oraz pies, Montmorency, siedzą w pokoju i żywo dyskutują nad swoim kiepskim 
stanem. Jest z nimi źle — „źle, rzecz jasna, z punktu widzenia medycyny” (Jero
me 1986, s. 10). Każdemu z nich coś dolega. Najbardziej udręczony jest jednak 
Jerome — narrator, bohater, a także autor książki. Ni stąd, ni zowąd przenosi 
on czytelnika do Muzeum Brytyjskiego. Pewnego dnia skierował tam swoje kro
ki, by poczytać o drobnym schorzeniu. Zaznajomienie się z tą konkretną choro
bą zmieniło się w najpierw bezmyślne, potem wnikliwe przedzieranie się przez 
chaszcze mniejszych i większych dolegliwości. Rezultat był zaskakujący: Jerome 
zdał sobie sprawę, że gnębią go wszystkie choroby świata! Doznał chwilowego 
zawodu, gdy nie stwierdził u siebie puchliny kolana. Mógł się jednak bez niej 
obejść, gdyż i tak został posiadaczem całej reszty zdrowotnych przypadłości.

Takie głębokie przeżywanie imaginacji przez Jerome’a niejednokrotnie 
może spowodować, że czytająca w autobusie osoba sama zacznie rozmyślać, czy 
może na ową puchlinę kolan nie choruje. Nawet jeśli nie wie, jak ona przebiega. 
Zwłaszcza gdy jedzie się nowszym modelem pekaesu, który, co zastanawiające, 
ma zbyt wąskie przestrzenie między siedzeniami, a one same są niewygodne, 
natomiast ich tyły — horrendalnie twarde. I to właśnie w nie wbija się zagro
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żona część ciała. O ile można zrozumieć pragnienie osoby, która zamawia so
bie wymyślne (zapewnie zgodnie z obowiązującymi trendami), lecz niewygodne 
krzesło do własnego domu, o tyle już nie da się pojąć, czemu nowe, pekaesowe 
fotele nie grzeszą choć odrobiną funkcjonalności. Okazuje się, że najwygodniej
sze są siedzenia w starych, dobrych autobusach — wytarte i wyżłobione przez 
moszczących się pasażerów. W takich zagłębieniach najlepiej czyta mi się Trzech 
panów w łódce. 

Wracam do Jerome’a, który udał się do zaprzyjaźnionego lekarza, a ten po 
przebadaniu dziwacznego pacjenta zapisał mu receptę, o jakiej zapewne ma
rzyłoby wielu ludzi: sporą porcję befsztyku, jedną butelkę porteru co sześć 
godzin, poranny spacer, a także łóżko o stałej porze. Oraz nienabijanie sobie 
głowy sprawami niezrozumiałymi dla zwykłego śmiertelnika. Pacjent nie mógł 
zlekceważyć nakazów lekarza. Sumienne wypełnianie zapisków z recepty dało 
efekt zaskakujący, zwłaszcza dla samego zainteresowanego: nadal żyje. Narra
tor przenosi mnie teraz do pokoju, gdzie zostawiłam jego przyjaciół i psa (to 
Jerome jest właścicielem Montmorency’ego). Bohaterowie uznali, że potrzebny 
im jest odpoczynek. Ale gdzie się wybrać? Po trochę przydługiej dyskusji, od
rzuconej propozycji wycieczki morskiej, panowie dochodzą do konsensusu: wy
bierają się w rzeczną podróż Tamizą na trasie Londyn — Oksford i z powrotem. 

W górę Tamizy

Tamiza, którą mam w pamięci, jest zawsze w ruchu, zawsze coś się na niej dzieje. 
I taka bywa przedstawiana w literaturze. Rzeka ta „budziła się wcześnie, kładła 
spać późno, a na wodzie kołysały się wszelkiego rodzaju barki, czółna i łodzie” 
(Woolf 2006, s. 21). To od wypłynięcia jej nurtem rozpoczęły się: niejeden pod
bój niezdobytych lądów, wyprawy gdzieś „tam”, do nieznanych terenów. To ona 
„z cichym dostojeństwem wodnego szlaku wiodła do najdalszych krańców zie
mi” (Conrad 2000, s. 11). Zawsze pełna była statków i łodzi, nawet wtedy, gdy 
nieruchomiała, bo woda zamieniała się w lód i zatrzymywała wszystkie zako
twiczone obiekty. Nie równało się to jednak z wyciszeniem Tamizy. Czas zimy 
to przecież czas karnawału, czas święta — tak dogłębnie omawianego w antro
pologii, chociażby przez Rogera Caillois czy Victora Turnera. Za Tudorów, jak 
opisuje to w swojej książce Virginia Woolf, zlodowaciałą powierzchnię czyszczo
no, strojono, ozdabiano lampionami. Następowało charakterystyczne dla czasu 
świętego odwrócenie porządku: po rzece chodzili ludzie, urządzano liczne zaba
wy i nadal, choć w trochę inny sposób, było gwarno. 

Ruchliwa Tamiza pojawia się często w popkulturze, chociażby w filmie o Ja
mesie Bondzie — w Świat to za mało — gdzie jedną z pierwszych scen jest sza
lony pościg superłodziami właśnie po tej rzece. Swoim sprzętem, zaopatrzonym 
w silniki dopalane efektami specjalnymi, agent 007 przemierza Tamizę w pogoni 
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za piękną przeciwniczką. Na chwilę znika z powierzchni rzeki i pruje londyński
mi ulicami, by ponownie zanurzyć swoje ekstraszybkie cacko w wodzie. Bohate
rowie niszczą i demolują wszystko, co napotkają na swojej drodze: inne łodzie, 
restaurację. Cała scena ma swój spektakularny finisz na Millennium Dome (te
raz już O2). Słychać początkowe dźwięki tytułowej piosenki, wykonywanej przez 
Garbage: The world is not enough… 

Tamiza na ogół otwierała podróżnych na nowe. Marlow, bohater książki Jo
sepha Conrada, „miał ruszyć w podróż w dół rzeki” (Conrad 2000, s. 9), czyli 
tam, gdzie rozpoczynał się świat. Za to trzej panowie i pies wybierają kierunek 
odwrotny — udają się na śródlądową wycieczkę. Nie znaczy to jednak, że odby
wają samotną wędrówkę nurtem Tamizy, a wręcz przeciwnie: ta część rzeki wy
pełniona jest obiektami różnych rozmiarów, w których często zasiadają, podob
ni do naszych bohaterów, paro–, a nawet jednodniowi wycieczkowicze. Zdarzyło 
się, że łódka trzech panów otrzymała wsparcie i na rzece była wtedy „zgraja ma
łych łódek, które wchodziły w paradę” holującemu bohaterów stateczkowi paro
wemu (Jerome 1986, s. 171). Nie trzeba oczywiście mówić, że obiekt, w którym 
pływają panowie, zaliczyć można do takiej samej kategorii co te nieznośne łódki. 
Innym razem Jerome denerwuje się na statki parowe, mówi, że ich nie cierpi i że 
„chyba każdy wioślarz ich nienawidzi” (Jerome 1986, s. 139). Obiekty te budzą 
najgorsze instynkty w Jeromie i gdy ujrzą już one światło dzienne, rozpoczyna 
się prawdziwa awantura na rzece, angażująca wszystkich pływających w pobliżu. 
Autor udziela również porad, jak tarasować drogę stateczkom parowym, oraz 
z charakterystyczną dla siebie skromnością wyznaje: „nasza łódeczka w ciągu 
jednego tygodnia napotkanym po drodze statkom parowym dokuczyła, zabrała 
czasu i narobiła złej krwi więcej, niźli cała flotylla pojazdów rzecznych razem 
wzięta” (Jerome 1986, s. 139). Mimo że podróżują w górę Tamizy, to i tak jest 
ciekawie.

123 mile rzecznej żeglugi

Żadna to była żegluga! Płynięcie w dół Tamizy pozwala na swobodne porusza
nie się siłą fal, zaś kierunek, który wybrali bohaterowie, wymaga wiosłowania 
bądź ciągnięcia łodzi. Jednak niestraszne to trzem panom. Sam Jerome pisze, 
że ludzie leniwi bardzo chętnie wynajmują łódkę w Oksfordzie i spokojnie spły
wają rzeką. On jednak lubi opierać się żywiołowi, być w środku ekstremalnych 
sytuacji. Oczywiście wtedy, gdy jego dwaj przyjaciele wiosłują, a on siedzi przy 
sterze. Narrator upodobał sobie również śluzy, którym poświęca sporo miej
sca w książce. Bez nich „Tamiza by przestała być krainą z bajki” (Jerome 1986, 
s. 184). Są one urozmaiceniem drogi, podczas czekania na wpłynięcie do śluzy 
można wymienić plotki z innymi współczekającymi turystami. Może być to chwi
la spokojnego siedzenia, powolnego wynurzania się „z chłodnej głębi komory ku 
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nowej przestrzeni wodnej i świeżym widokom” (Jerome 1986, s. 183). Jak pisa
łam, przez kawałek drogi tytułową łódkę holował zaprzyjaźniony statek — i ten 
sposób rzecznego podróżowania autor, jak przyznaje, lubi bardziej niż wiosło
wanie. Kolejnymi chwilami wytchnienia od dosyć uciążliwego przemieszczania 
się po Tamizie są noce. Przyjaciele rozsądnie zdecydowali, że miejsce spania 
zależne będzie od pogody. I tak: deszcz zaprowadza ich wieczorem do gospody 
czy przyrzecznego zajazdu, natomiast przy ładnej pogodzie zasypiają pod gołym 
niebem. Ten drugi wariant, według Jerome’a: „będzie to życie pierwotne, niczym 
nieskrępowane, takie jakieś patriarchalne!” (Jerome 1986, s. 20). Wyprawa ta 
i jej podobne to takie „trwające nieraz kilka dni, a czasem tygodni oderwanie 
się od codziennych spraw, problemów i wyzwań [które] służy rekreacji fizycznej 
i psychicznej i zasmakowaniu w tej formie spędzania czasu wolnego, jaką jest 
turystyka” (Turos 2003, s. 348). Czego zabrakło podczas wycieczki? Dobrego, 
restauracyjnego jedzenia, w którym bohaterowie gustują. Właśnie to zakończyło 
podróż jeszcze przed powrotem do Londynu — na 123. mili. Panowie zdezer
terowali, pociągiem dotarli do Londynu i zdążyli jeszcze na smaczną kolacyjkę. 
Można uznać, że wyprawa ta kończy się przytaknięciem stwierdzeniu „nie ma to 
jak w domu”. W przypadku trzech panów pojęcie domu rozciąga się jednak na 
londyńskie kawiarnie i restauracje.

To właśnie dom ogranicza „wolność podróży” (Wieczorkiewicz 1995, s. 48). 
To on jest miejscem wyjścia i punktem dojścia — kiedyś do niego wracamy. 
Anna Wieczorkiewicz zadaje pytanie, czy ten, który odzyskujemy, „jest tym, 
który opuściliśmy” (s. 48). Czy my jesteśmy tacy sami? Dom w relacji do po
dróży odgrywa rolę uściślającą, bo stawia granicę między codziennością i nie
codziennością. Podróż powinna nas otwierać na to, co nowe, ale również na to, 
co zostawiliśmy. Przemierzając, czy to rzeczywiste, czy wyobrażeniowe szlaki, 
nabywamy doświadczenia. Może właśnie dzięki wojażom zaczynamy zauważać 
i doceniać naszą codzienność — może właśnie dlatego, że jest ona inna, że my 
się zmieniliśmy? 

A jakie jest dojeżdżanie pekaesem? Wyrwane z planu dnia dziwaczne zdarze
nie, trwające dłuższą chwilę, jednak nadal będące elementem codzienności. Bez 
większego sensu, pozornie bezcelowe — pozornie, bo jest przecież celem samym 
w sobie: pasażer musi gdzieś dotrzeć. „Czas podróży jest czasem niezwykłym, bo 
odmiennym od porządku codzienności, bo toczącym się we własnym, swoistym 
rytmie. Jest czasem nieciągłym, czasem bez przeszłości i bez przyszłości, jakby 
zawieszonym w innej, sobie właściwej rzeczywistości” (Tarkowska 1995, s. 12). 
Nie utożsamiam dojeżdżania grójeckim pekaesem z wielkimi wyprawami. Jed
nak definicja Elżbiety Tarkowskiej odzwierciedla moje doświadczenia związane 
z podróżowaniem autobusem — czuję się wyrwana, wyjęta z mojej domowej 
rzeczywistości i umieszczona w innej części mojego życia. Wędruję: zamknięta 
w pudełku zwanym pekaesem. Czas tam spędzony trzeba uczynić normalnym, 
wypełnić go, nie zmarnować. Często skupiam się na swoim wnętrzu, udaję się 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Droga łódki, droga pekaesu 199

w podróż w głąb samej siebie. Koleżanka ze studiów przyznała kiedyś, że wraz 
z zaprzestaniem systematycznego dojeżdżania straciła czas i miejsce na rozmy
ślania. Droga, pojmowana jako zjawisko kulturowe, ujmuje „to, co dla człowie
ka zewnętrzne i wewnętrzne, co postrzega on jako przestrzenne, i to, co tak 
nieprzestrzenne jak uczucie czy stan mistyczny” (Wieczorkiewicz 1996, s. 21). 
Takiej wielowariantowej drogi doświadczamy w każdej chwili naszego życia, czy
li także podczas podróżowania. 

W pekaesie zajmuję się również tym, kto jest wewnątrz przestrzeni, w której 
przebywam, czyli współpasażerami. Jednak zbyt wnikliwe obserwowanie ludzi 
wkoło jest na ogół zauważane i trzeba zająć się czymś innym. Samotny, znu
dzony pasażer, którym często jestem, staje się cichym uczestnikiem toczonych 
dyskusji. Jeśli nie chcę się skupiać na wnętrzu pekaesu (lub książce Trzech pa�
nów…), pozostaje mi okno i to, co za nim się znajduje. Staję się turystką.

Turystyka

Oczywiście podróż istniała od zawsze. Jednak w drugiej połowie XIX w. prze
mieszczanie stało się łatwiejsze, szybsze, dostępniejsze. Ludzie zaczęli poruszać 
się koleją. „Różnice statusowe zaznaczały się w kategoriach podróżnych, ale już 
nie w tym, kto może, a kto nie może podróżować” (Urry 2007, s. 36). Rozkwit 
masowości wypoczywania John Urry wiąże z wodą, choć nie z rzeką, bo z kuror
tami nadmorskimi. Jak pisze, turystyka masowa „narodziła się w bocznych ulicz
kach przemysłowych miast północnej Anglii” (Urry 2007, s. 37). Miejscowości 
uzdrowiskowe pozostawały hermetyczne, izolowane, lecz wraz ze wzrostem 
popularności kąpieli morskich klasy wyższe przestały panować nad elitarnością 
nadmorskich miejscowości. Dużą rolę odegrała w tym, niewykorzystywana do 
tej pory, przestrzeń: zdano sobie sprawę z istnienia sporej linii brzegowej, która 
mogła pomieścić dużo ludzi. Następowała modernizacja, urbanizacja i zwyżka 
ekonomiczna społeczeństwa, a grupy robotnicze zamieniały się po prostu w in
stytucje społeczne. Sformalizowano zasady pracy, co spowodowało oficjalne 
powstanie potrzeby odpoczynku, przez co wydzielono codzienność od nieco
dzienności. Warto wrócić do wspomnianego Lucjana Turosa i jego uwagi, że 
turystyka potrzebna jest nam do, oprócz wypoczynku i przyjemności, docenienia 
codzienności. Gdy patrzymy na różnorodność, doceniamy swoje — dochodzi do 
przewartościowania lokalnego środowiska. 

W Trzech panach w łódce opisana jest inna forma wypoczynku w końcu 
XIX w. O jej popularności świadczą choćby narzekania narratora na „zapeł
nienie” Tamizy innymi łódkami. Ludzie ubierali się na te wyprawy odświętnie: 
w eleganckie suknie, dobrej jakości surduty, co często nie było praktycznie. Ła
two było o zniszczenie szykownego stroju wodą. Turystów uwieczniali fotografo
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wie, a wtedy cała rzeka zamierała w wytwornych pozach, bo każdy chciał wyjść 
gustownie na zdjęciu. 

Panowie też zwiedzają. Gdy przepływają koło zamku Hampton Court, Harris 
opowiada historię o tym, jak zabrał do znajdującego się w zamkowych ogrodach 
labiryntu swojego kuzyna z prowincji. „Przewodnik” był pewien, że zna zasadę 
wychodzenia z tej gmatwaniny roślinności. Był tak pewien, że się tym chwalił 
wszystkim napotkanym zagubionym, którzy dołączali do tej dwójki i to w takiej 
liczbie, że wkrótce stworzyła się całkiem spora grupka. Wędrowanie to nie było 
jednak wychodzeniem z labiryntu i zbłąkanych biedaków wyprowadził dopiero 
stary dozorca. Pisząca te słowa miała więcej szczęścia: skorzystała z wyjścia awa
ryjnego, czyli postawionego w środku labiryntu drogowskazu, informującego 
o drodze na skróty. 

Po czterech latach dojeżdżania pekaesem mogę ze spokojnym sercem na
zwać siebie specjalistką od przestrzeni otaczającej trasę E7. Uprawiam coś w ro
dzaju quasi–turystyki, taką codzienną turystykę zaokienną. Nie oswajam obcego 
jak normalny turysta, który jedzie w nieznany teren, nie poszukuję tego, co zna
ne, bym czuła się pewniej i potem mogła mianować się specjalistką od nowego. 
W przestrzeni znanej mi aż za dobrze poszukuję nowości, staram się uczynić 
ją dziką, nieznaną, niezgłębioną. Wysilam wzrok, by odnaleźć coś, czego do tej 
pory nie widziałam. A gdy znajdę — choćby był to nowy napis, częściowo wy
palony neon, który „zajazd” zamienia w „zajad” — to cieszę się, oczywiście tak 
samo jak przy czytaniu książek: wewnątrz siebie. Nie zdobywam szczytów, ale 
małe pagórki. Myślę, że takie wyszukiwanie nowego, nieznanego, potrzebne mi 
jest po prostu po to, by nadać sens żmudnemu dojeżdżaniu wtedy, gdy nie mam 
siły bądź możliwości czytać. Gdy jednak jest ciemno, człowiek nie może nawet 
patrzeć na świat zewnętrzny. Odbija się w szybie. I wtedy zdaje sobie sprawę, 
że w pekaesie tak naprawdę nigdy nie jesteśmy do końca sami. Bo nawet gdy 
wbijemy się jak najgłębiej w fotel, to w szybie, tymczasowym lustrze, odbija się 
nasze ciało i twarz, a osoba siedząca z tyłu może obserwować, co robimy. Wte
dy pozostaje tylko podróż do wnętrza siebie, wyzwolenie się spod presji szkła 
i wzroku innych. Zamknięcie oczu i próba zaśnięcia, bo wieczorem na ogół pe
kaes podróżuje płynnie. Gdy przychodzi koniec podróży, wracam późną porą do 
domu i własnego łóżka, które szczerze doceniam po siedzeniu w autobusowych 
fotelach. Po przespanej nocy gotowa jestem rozpocząć swoją podróż na nowo, 
z książką lub bez. Tylko błagam, niech fotele będą wygodne!

PS, czyli pies też się liczy

Montmorency to postać, której przypisane są cechy na wskroś ludzkie, a jed
nocześnie nie odmawia mu się bycia stuprocentowym psem. Potrafi on obrazić 
się na pozostałych współpodróżnych, ale także wdać się w konflikt z kocurem. 
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Czworonóg nie przepada za „romantyczną samotnością” (Jerome 1986, s. 134), 
a także za spaniem na wodzie. Kiedy o nim czytam, przypominam sobie pewne
go specyficznego czworonoga z pekaesu. Tytułowy pasażer z piosenki zespołu 
Big Cyc jedzie z „niedużym pieskiem, na miejscu matki z dzieckiem”. Człowiek 
zajmuje się dewastowaniem siedzeń, a „na wszystko leje pies, bo lubi pekaes”. 
Montmorency ma na ogół podobny stosunek do przygód, które spotykają trzech 
panów. 
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Antropologia przypadku  
lub badacz bez wyboru .  

Mieszczanin szlachcicem,  
głupiec antropologiem

Szczęśliwy głupiec z tego Guildensterna. Szczęśliwy głupiec z tego Rosencrant
za po dwakroć. Obaj szekspirowscy bohaterowie zostają przez Toma Stopparda 
wmanewrowani w niezwykle zabawną, tragiczną historię. Z ogonów Hamleta 
awansują na pierwszoplanowe postaci. Jednak wrodzona głupota nie pozwala 
im dostrzec zaciskającej się wokół szyi pętli intrygi. Dwaj kiepsko odegrani daw
ni przyjaciele duńskiego księcia nie mogą podołać wielkiej roli, choćby podzie
lonej na dwóch. A mimo to, patrząc na nich i przez nich, dobrze znana opowieść 
wydaje się inna. Rosencrantz i Guildenstern nie są świadomi zadania, które wy
pełniają. Nie mamy wątpliwości, że to oni są najbliżej ciekawej, choć może nie 
jedynej prawdy o świecie opisanym przez Szekspira. Nie słyszą skrzypienia sceny 
pod swoimi stopami, nie wiedzą, że stryczek jest rekwizytem teatralnym. Może 
dlatego umierają naprawdę. Dlaczego Rosencrantz jest po dwakroć szczęśliw
szy? Dlatego że góruje głupotą nad Guildensternem. Dzięki niej jest o grubość 
włosa od odkrycia niepodważalnych praw fizyki. Jednak autor dramatu perfid
nie nie pozwala mu ich odkryć, więc o nieuaktywnionym geniuszu Rosencrantza 
wiemy tylko my, czytelnicy i widzowie współcześni. 

Gdyby Rosencrantz był naukowcem i miał tyle szczęścia co ten głupiec Ro
sencrantz od Stopparda, świat nauki i świat w ogóle wyglądałyby inaczej. Tym
czasem zawsze zdarza się coś, co odciąga bohatera od naukowych odkryć lub 
w magiczny, właściwy dla teatru sposób im zaprzecza. Kąpiel, podczas której 
Rosencrantz miał odkryć prawo Archimedesa, nie kończy się okrzykiem „eure
ka”, tylko burą od przyjaciela. Spadające jabłko nie prowadzi do odkrycia gra
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witacji. Rosencrantz pozostaje ignorantem ocierającym się o cud i tylko mgli
ście przeczuwającym jego istnienie. Dla zebranej w teatrze tłuszczy jest tylko 
błaznem. Dla stęsknionego wyników żmudnej pracy naukowca — błogosławio
nym prostaczkiem, któremu można pozazdrościć tego, jak bez starań, wysił
ków i rutyny zbliża się do istoty rzeczy. Gdyby tylko znaleźć się na jego miejscu 
i popchnąć jego myśl dalej… Jednak Opatrzność, podobnie jak autorzy książek 
i scenariuszy, rozdziela swoje łaski według sobie tylko znanego klucza. Dlatego 
zaledwie niektórzy ludzie mają w sobie to coś, co Horace Walpole określił jako 
serendypię (serendipity), czyli umiejętność dokonywania odkryć przez przypa
dek, zwłaszcza wtedy, kiedy szuka się czegoś innego. O trafności odkryć, jaką 
gwarantuje serendypia, marzy chyba każdy, kto kiedykolwiek prowadził badania 
terenowe.

Tam, gdzie zawodzi usilne staranie, może pomóc tylko przypadek. Dzięki 
niemu może się okazać, że do Nagrody Nobla w dziedzinie techniki bliżej jest 
Piętaszkowi niż Robinsonowi Crusoe. Albo że żona słynnego pisarza, posądza
na o wtórny analfabetyzm kura domowa, dostaje nagrodę Pulitzera. Nie mówiąc 
już o żonie drobnego cwaniaczka w okularach Woody’ego Allena, która zbija 
fortunę, sprzedając ciastka tylko po to, żeby odciągnąć uwagę od nieudanego 
napadu na bank. Scenarzyści filmów przygodowych o naukowcach, zarówno 
tych o Indianie Jonesie, jak i tych klasy B, C i dalej, są świadomi roli przypadku 
na drodze do wielkich odkryć i w rozwiązywaniu zmurszałych tajemnic. Jed
nak główni bohaterowie takich filmów mają zwykle wystarczająco dużą wiedzę 
o świecie, żeby w porę zareagować na uśmiech losu, który przytrafia się im sa
mym lub jakiemuś głupkowi z ich otoczenia. Oberwanie chmury każe im wy
skakiwać na deszcz z kawałkiem papirusa i starożytne hieroglify stają się nagle 
czytelne. Także książkowe wielkie umysły takie jak Sherlock Holmes nigdy nie 
ignorują mocy przypadku.

Poszukiwaczom, którzy nie obawiają się śmieszności, a czasem i rezygnacji 
ze zdrowego rozsądku, przypadek przychodzi zwykle z pomocą. Ale nie za dar
mo. Cały sens przygody, która jest dziełem przypadku, polega bowiem na tym, 
że zwykle jest mało przyjemnie, dziwnie, niepokojąco, przerażająco, krępująco, 
niezręcznie, niebezpiecznie, niepotrzebne skreślić, inne — dopisać. Poszukiwa
nie prawd i ta udawana obojętność, która ma przywabić przypadek niezbędny 
przy wielkich odkryciach, są jak podróż. Dlaczego porzucamy wygodny fotel i ru
szamy na wyprawę? Chcemy odnaleźć daleko coś, co trudno nam dostrzec w po
bliżu. Badacz wyposażony w dyktafon i aparat fotograficzny czeka na ten jedyny 
magiczny moment, którego jego sprzęt nie zarejestruje. I to może się okazać 
dowodem na magię chwili. Bohater pozytywny takiego zdarzenia nie zmartwi 
się tym, gdyż ma poczucie, że znalazł to, czego szukał. Ale trzeba mieć świado
mość, że za moment oświecenia płaci się zwykle czymś więcej niż tylko niewy
spaniem. Magiczna chwila, dotknięcie Nieznanego ma swoją cenę. Nie udało mi 
się dotąd znaleźć bardziej trafnego opisu podróży niż ten autorstwa Nicolasa 
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Bouviera: „Nie po to ruszamy w drogę, żeby nałykać się egzotyki i błyszczeć 
anegdotami jak świąteczna choinka. Droga jest po to, żeby nas oskubać, wyżąć, 
wymaglować, aż będziemy jak stary, sprany ręcznik, który z kawałkiem mydła 
dają nam w burdelach. Uciekamy jak najdalej od wszelkich alibi i ciążących nad 
nami przekleństw i patrząc na każdy nędzny tobół, dźwigany przez zatłoczone 
poczekalnie i wąskie perony dworców porażających upałem i nędzą, widzimy 
własną trumnę. Bez tego dystansu i tej przejrzystości, czy można mieć nadzieję, 
że uda się nam przekazać to, co widzieliśmy? Trzeba stać się echem, lustrzanym 
odbiciem, powietrzem, cichym gościem na samym końcu stołu, zanim powie się 
choćby jedno słowo” (Bouvier 1999, s. 43).

Słowo stało się ciałem w ubogiej stajence. Przypadek częściej czai się na ob
skurnych dworcach niż w złotych pałacach. A cuda zdarzają się ot tak, od nie
chcenia, kiedy przestają być potrzebne i ważne. Często zauważamy je dopiero 
po czasie. Warto o tym pamiętać, zarzucając przynętę na los. 

Badacz bez wyboru

Pewnej mroźnej zimy profesor Andrews, przedstawiciel jednej ze szkół psycho
logicznych, przyleciał do Warszawy, żeby w kilku ośrodkach uniwersyteckich 
spotkać się z polską inteligencją i „zasiać ziarno” nauk swojego mistrza, zwa
nego Założycielem. To, czego brytyjski profesor doświadczył w czasie krótkiego 
pobytu w Polsce, rozminęło się z jego oczekiwaniami. Nie tylko nie miał okazji 
przemówić do oczekujących go studentów i wykładowców. Profesor Andrews 
został ciśnięty przez Opatrzność na teren badań w nie swojej dziedzinie nauko
wej. Bez swojej zgody stał się obserwatorem uczestniczącym obcego plemienia 
w punkcie zwrotnym jego historii. Profesor Andrews został antropologiem i hi
storykiem, nie będąc tego w pełni świadomym.

Nasz nieszczęsny Anglik wyruszył w podróż do dalekiego egzotycznego kra
ju starannie wyposażony w ekwipunek, mający zapewnić komfort jego duszy 
(książki, materiały naukowe, które ma zamiar przekazać potencjalnym polskim 
współpracownikom) oraz ciału (ciepłe ubrania na mroźną zimę, czapka uszanka 
— element stroju zapewniający ciepło i pozwalający wtopić się w tłum). Pro
fesor Andrews niewiele wiedział o kraju, do którego jechał, nie znał ani sło
wa w lokalnym języku. Miał tam spędzić tydzień. Olga Tokarczuk świadomie 
podejmuje grę z czytelnikiem, nie podając od razu daty przyjazdu, tak ważnej 
w historii Polski, i prowadząc narrację z punktu widzenia bohatera niemającego 
szans dowiedzieć się czegokolwiek o sytuacji, w której znalazło się goszczące go 
państwo i on sam. Autorka pozostawia profesora samego, opuszczonego przez 
jego polską tłumaczkę i opiekunkę Goshę, w obcym mieszkaniu w Warszawie 
13 grudnia 1981 r. Oficjalna, dobrze zaplanowana wizyta zmienia swój przebieg 
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i cel. Profesor psychologii obudzi się w niedzielny, mroźny poranek jako badacz 
bez wyboru.

Od tej chwili zdany na siebie profesor Andrews znajdzie nowe cele wypra
wy. Będzie się starał zaspokoić potrzebę przywrócenia porządku swojemu życiu. 
Zmierzy się z brakiem równowagi, niedopuszczalnym w szkole psychologicznej, 
którą reprezentował. Będzie musiał też dojrzeć. Panika, którą wywołuje samot
ność, brak punktu zaczepienia w rzeczywistości i kontaktu z jedynym łącznikiem, 
Goshą, sprawią, że profesor Andrews zauważy u siebie zachowania i odczucia 
nieprzystające osobie z jego doświadczeniem naukowym. 

Mimo kryzysu wewnętrznego, zupełnie naturalnego w tej sytuacji, nasz bo
hater podejmie próbę eksploracji zastanej rzeczywistości. Bez planu miasta 
i znajomości języka wyruszy w swojej czapce uszance w teren, odważy się na
wet skorzystać z komunikacji miejskiej i szczęśliwie odnajdzie drogę do swoje
go mieszkania w jednym z wielu wyglądających tak samo osiedlowych bloków. 
Powodem, dla którego profesor Andrews podejmuje te działania (my możemy 
je nazwać pracą badawczą w terenie), jest potrzeba ludzkiego ciepła, chociaż 
próby podjęcia dialogu z tubylcami nieodmiennie kończą się fiaskiem. Profesor 
nie włada miejscowym językiem, a kolonialne poczucie, że tubylcy powinni mó
wić po angielsku, okazuje się śmiechu warte. Jednak bohater nie poddaje się, 
stara się zaadaptować do zastanych warunków. Coraz bardziej wtapia się w oto
czenie, staje w kolejkach do sklepu, tak jak wszyscy wraca do domu z choinką 
pod pachą.

Najbarwniejszym przykładem badań terenowych jest scena zakupu karpia. 
Zdobyte tu doświadczenia pomogą profesorowi wzbić się na wyżyny metafo
ry w zakończeniu opowiadania. Spragniony ludzkiego ciepła bohater dołącza 
do grupy ludzi stojących w kolejce do stoiska z rybami. Nie zdaje sobie sprawy 
z istnienia polskiej tradycji smażenia karpia na wigilijną kolację. Barbarzyński 
w oczach profesora zwyczaj mordowania ryby przed zakupem nie odciąga go 
jednak od uczestnictwa w rytualnym zakupie.

„Ryby trzepotały na mrozie. Sprzedawczynie pytały każdego z kupujących: 
brzmiało to jak refren, jak mantra. Ucho profesora złapało melodię tej kantycz
ki i teraz śpiewało mu w głowie: «Żywą czy na miejscu?» Profesor mógł się tylko 
domyślać jej znaczenia. Gdy kupujący potakująco kiwał głową, sprzedawczyni 
waliła w łeb ryby odważnikiem. (…) 

Przeszedł go dreszcz. Miał wrażenie, że bierze udział w religijnym rytuale. 
Zabijanie ryby. «Żywą czy na miejscu?», te słowa hipnotyzowały go. Zapragnął 
nagle włączyć się w tę okrutną powtarzalność i odejść z martwą rybą w siatce, jak 
wszyscy” (Tokarczuk 2001b, s. 225–226).

Właśnie podczas karpiowego ofiarnego rytuału profesor Andrews poznaje 
pierwszą i jedyną frazę w języku polskim. Ten wybór między życiem i śmiercią 
zadaną przez ekspedientkę oprawczynię nabiera w okolicznościach stanu wo
jennego w Polsce nowego, metaforycznego znaczenia. Ale profesor Andrews 
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nie zdaje sobie z niego sprawy. To znamienne, że nasz badacz bez wyboru nie 
jest świadom tego, jak blisko prawdy się znalazł. Słowami „żywą czy na miejscu” 
żegna się ze stróżem, który odwiózł go do brytyjskiej ambasady. Nieznający an
gielskiego stróż nie kryje wzruszenia. Jego patetyczna odpowiedź „żywą” brzmi 
jak pierwsze słowa hymnu.

Opowiadanie Olgi Tokarczuk kończy się w momencie wejścia Andrewsa za 
bramę, na terytorium brytyjskie. Nie wiadomo, czy profesor z chwilą powrotu do 
bezpiecznego świata i zorientowania w sytuacji politycznej porzuca rolę bada
cza, tak jak zrzuca się z siebie brudne ubranie. Ciekawie byłoby się tego dowie
dzieć w kontekście przytoczonego wcześniej cytatu z książki Nicolasa Bouviera. 
Czy przedstawiciel modnej szkoły psychologicznej nauczył się pokory, czy też 
wolał „błyszczeć anegdotami jak świąteczna choinka”? Ciekawe też, ile szczegó
łów egzotycznej dla niego codzienności umknęło profesorowi z Zachodu. Polski 
czytelnik pamiętający opisywane czasy z pewnością przypomni je sobie dzięki 
spostrzegawczości Olgi Tokarczuk. Profesor Andrews podczas pobytu dziwił się 
owocowemu smakowi wódki, ściskającej za gardło, pił granulowaną herbatę ze 
szklanki z plastikowym uchwytem, jednej z tych, które wyginęły wraz z inwazją 
arcorocu. Nie wiem, czy te szczegóły potrafią wryć się w pamięć obcokrajowca, 
tak jak paryskie uliczne toalety przypominające teleportatory, dziesięciocenty
metrowej wysokości krawężniki w Kownie czy kreski, jakie rysuje w Czechach 
kelner przyjmujący zamówienie na kolejne piwo. Profesor Andrews zwycięsko 
przechodzi próbę odwagi i opuszcza kraj pełen radzieckich czołgów. Po przej
ściu przez piekło bohater zapewne wzbije się w niebo i doleci do wymarzonej 
ojczyzny.

Aż na koniec świata

Bohater zmuszony przez autora do przyjęcia roli badacza kończy swoją działal
ność. Często nie dowiadujemy się, czy przeżyte przygody spowodowały w nim 
jakieś zmiany. Wymagałoby to od autora dopisania nieeleganckiego epilogu. 
Znacznie ciekawszym zabiegiem jest pozostawienie czytelnikowi niedosytu. 
W opowiadaniu Profesor Andrews w Warszawie Olga Tokarczuk zastosowała for
mę zamkniętą. Przygoda głównego bohatera zaczyna się przyjazdem do Polski, 
a kończy wyjazdem. Tom Stoppard już w tytule swojej sztuki zwiastuje śmierć 
Rosencrantza i Guildensterna. Jest jeszcze jeden rodzaj zakończenia: trzykro
pek, który zapowiada nieskończony proces, wieczną spiralę kolejnych potencjal
nych zakończeń. Tak jest w przypadku bohaterki opowiadania Olgi Tokarczuk 
Gra na wielu bębenkach.

Znów punktem wyjścia jest przybycie do obcego miasta. Bohaterka, której 
imienia nie poznajemy, już na początku wymyka się charakterystyce: „Więc wy
glądam tak: jestem ani wysoka, ani niska, nie za tęga ani nie za szczupła, moje 
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włosy nie są ani jasne, ani ciemne. Mam nieokreślony kolor oczu. Nie jestem 
jeszcze stara, ale nie jestem już młoda. Ubieram się zwyczajnie. Łatwo ginę 
w tłumie. (…) A jednak zawsze wydawało mi się, że jestem kimś wyjątkowym” 
(Tokarczuk 2001a, s. 319).

Brak określonego wyglądu to doskonały kamuflaż w terenie. Bohaterka, 
z początku sceptycznie nastawiona do miasta, którym wszyscy inni są zachwy
ceni, stopniowo poddaje się fascynacji i zaczyna odkrywać jego różnorodność. 
Spostrzeżenia introwertycznej bohaterki wydają się niewymuszone, pozostają 
na poziomie myśli, których z nikim nie dzieli. Bohaterka, będąca jednocześnie 
narratorką, jest antropologiem miejskim. Postrzega codzienność jako materię 
zmuszającą ją do nieustannych refleksji. Do istoty miasta dociera przez ludzi. 
Najpierw mierzy się z problemem czasu dzielonego na jawę i sen. Tu z pomocą 
przychodzi jej bębnistka Karla, dając prostą radę. Aby wrócić do rzeczywistości 
i teraźniejszości, trzeba spojrzeć na swoje dłonie. Bohaterka żyje w transie, po
grążona we własnych rozmyślaniach i własnym świecie, dlatego moment wyjścia 
z transu jest taki ważny. Głosy bębnów słyszalne z podwórza stanowią tło opo
wieści i można podejrzewać, że podtrzymywany bez końca rytm jest w jakimś 
sensie napędem działania bohaterki. Kobieta wydostaje się z domu, wkupuje do 
minisubkultury bębniarzy i wreszcie czynnie dołącza do wybijania rytmu. Od tej 
chwili nasza antropolożka zaczyna nowy etap badań tętniącego różnorodnością 
miasta. Stan, który narratorka opisuje na początku opowiadania, zmienia się: 
„Wszyscy powtarzali z zachwytem: miasto, miasto, mając widocznie w głowie 
jakąś spójną ideę. (…) Miasto, miasto, powtarzali z dumą, z podnieceniem, bio
rąc wspólnie udział w niezrozumiałym dla mnie misterium” (Tokarczuk 2001a, 
s. 325).

Bohaterka rozpędza machinę przemian, zaczyna się przebierać, wtapiać 
w otoczenie, eksplorować coraz to nowe dzielnice i nowe ludzkie grupy. Badani 
nie zdają sobie sprawy z tego, że jest obcym elementem w ich środowisku. Jest 
równie przekonująca, wdając się w nastolatkami w płytkie dyskotekowe small 
talki, wchodząc do mieszkania razem z turecką rodziną i pomagając jej przy
gotować posiłek albo popychając kloszardzki wózek przez sobotni pchli targ. 
Tempo przemian i przebieranek jest w końcu tak szybkie, że nie możemy się już 
zorientować w ich kolejności i nie wiemy, czy są powtarzalne. Zresztą niektóre 
opisywane przez narratorkę zmiany wydają się nieprawdopodobne, nawet przy 
tak dobrych warunkach, jakie stwarza opisana na początku nijakość wyglądu. 
Barwny proces przemian wydaje się naturalną konsekwencją charakteru i spo
sobu zachowania bohaterki. W pewnym momencie mieszkania w nowym mie
ście (można chyba ten moment określić jako początek wrastania, oswajania, za
siedlenia) bohaterka wypada z wytyczonych torów, daje się zwieść miastu, robi 
sobie wagary. Te pierwsze włóczęgi po mieście są wprawką do późniejszej fazy 
badań terenowych. Bohaterka jest o krok od odkrycia, że to właśnie dynamika 
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zmian i różnorodność są motorem miasta, że ta zmienność, tu plastycznie poka
zana przez zmienne rytmy bębnów w podwórku, jest jedyną stałą:

„Wyruszałam rano, mając jeszcze w głowie cel, do którego zdążam, ale już 
po kilku przecznicach zapominałam, gdzie idę. Ściągały mnie z drogi kobiece 
nogi w fantastycznie kolorowych rajstopach, psy biegnące przez przejście dla 
pieszych na najbliższy skwerek, podwójne wózki dla bliźniąt, straż pożarna prze
dzierająca się przez uliczny ruch, pobrzękujący butelkami kloszard. A gdy pod 
wieczór wracałam do domu przy Psim Placu, już nawoływało mnie znajome bęb
nienie” (Tokarczuk 2001a, s. 332).

Bohaterce opowiadania Gra na wielu bębenkach udaje się wreszcie zagubić, 
rozpłynąć, wtopić absolutnie, zmienić w kogoś, kto z zewnątrz patrzy na kobie
tę, która przysłuchuje się bębnom w podwórzu. Magicznym wytłumaczeniem 
zmiany narratora byłoby wniknięcie w czyjeś ciało. Może bohaterka zapomnia
ła w porę spojrzeć na swoje dłonie. Wytłumaczenie racjonalne to zmiana per
spektywy. Introwertyczna bohaterka, tak głęboko zanurzona w sobie, potrafi 
się wreszcie wyzwolić i spojrzeć na siebie z boku. W przypadku tej postaci nie 
wiemy nawet, czy historia zaczyna się rzeczywiście w momencie przyjazdu do 
magicznego miasta, czy też to my dołączamy do niej w tym momencie. Być może 
bohaterka kameleon zmienia się od zawsze, jest postacią wieczną, która dla nas 
staje się widzialna w TYM mieście, by wreszcie niespodziewanie zniknąć, zmylić 
trop.

To się przytrafia badaczom w terenie. Zwłaszcza takim, którzy są nimi bez 
swojej wiedzy. Czasem po prostu pisarz jest bardziej litościwy i zamiast wysłać 
swoich bohaterów na szafot lub wsadzić w samolot powrotny do domu, popycha 
ich w nigdy niekończącą się podróż. Holly go lightly.
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Wolfgang Siegbert Schwarzenfuss1

Zapiski badacza, którego nigdy nie było, 
czyli alfabet profesora Wolfganga Siegberta 

Schwarzenfussa

Amatatarzy 

Wszystkie plemiona żyjące na północ od rzeki Traktatawy zachowują się bar-
dzo gościnnie wobec przybyszy. Nie ma problemu z kwaterunkiem nawet licznej 
wyprawy badawczej, ponieważ domy tubylców są obszerne, a spiżarnie pełne 
w porze letniej i zimowej. 

Najbardziej towarzyska wydała nam się wioska Amatatarów, którzy nie tylko 
nie opuścili chaty, gdzie członkowie naszej ekipy udali się na spoczynek, ale to-
warzyszyli również poszczególnym osobom w ich, zdawałoby się, wymagających 
odosobnienia czynnościach. Zmęczeni trudami podróży i nawykli nie dziwić się 
nawet najbardziej osobliwym zwyczajom lokalnej ludności przyjęliśmy to z wy-
rozumiałością, jaką ojciec obdarza swoje igrające w salonie potomstwo w wolne 
od pracy niedzielne popołudnie.

O powód ciekawości tubylców nie pytaliśmy nawet towarzyszącego nam tłu-
macza. Wiadomo, że podróżujący dżentelmeni różnią się wyglądem od Amata-
tarów, którzy nigdy nie wystawili nosa za sąsiednią wioskę. Członkowie wyprawy 
żartowali, że nasi gospodarze chcą sprawdzić, czy czynności fizjologiczne funk-
cjonują na tych samych zasadach dla obu ras.

* Profesor Wolfgang Siegbert Schwarzenfuss — fikcyjny badacz ludów odległych, podróżnik, 
prawdopodobnie związany z polityką Fartufaru Wschodniego, opętany w sensie naukowym ideą 
deptania po piętach Bronisławowi Malinowskiemu, uczestnik wielu historycznych wypraw badaw-
czych, autor licznych dzieł, które nie weszły do kanonu antropologii kultury, defraudant uniwer-
syteckich pieniędzy; jego tytuł naukowy jest fałszywy. Dziennik profesora Schwarzenfussa publi-
kowany był pierwotnie w czasopiśmie „(op.cit.,)”.

*
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Podczas kolejnych dni spędzonych w wiosce okazało się, że tubylcy mają 
zwyczaj towarzyszenia sobie nawzajem nawet w najbardziej intymnych czyn
nościach. Dom, który zamieszkiwała, dajmy na to, rodzina dziesięcioosobowa, 
może pomieścić nawet do 40 osób obserwujących. Ponieważ we względnie nie
wielkiej społeczności Amatatarzy znają rozkład dnia każdego domostwa, starają 
się zorganizować sobie czas tak, by przez jedną część dnia móc obserwować, 
a przez inną móc być obserwowanym.

Amatatarzy wiedzą o swoich sąsiadach wszystko: kiedy zostały poczęte dzie
ci, jaki zapach potu wydziela ciało każdego z nich w czasie choroby, kto ma 
kłopoty z trawieniem, jaki przebieg mają sprawy kobiece u każdej z Amatata
rek, jakie gry miłosne lubią młodzi Amatatarzy. Nieuczestniczenie w tym życiu 
społecznym byłoby poczytane za nietakt i mogłoby być tragiczne w skutkach. 
Przekonaliśmy się o tym na skórze jednego z mniej lubianych dżentelmenów 
z naszego towarzystwa.

Odmówił on udziału w miłosnej scenie, na którą zaprosił nas jeden z Ama
tatarów. Obraził w ten sposób naszego gospodarza, którego córka miała być 
bohaterką tego wieczoru. Pozostali dżentelmeni udali się na miejsce schadzki 
młodych, uważając, że obserwacja zachowań godowych tubylców jest częścią mi
sji badawczej. Po udanym wieczorze oddaliliśmy się na spoczynek, a gdy wstali
śmy następnego ranka, naszego pozbawionego dyscypliny kolegi już wśród nas 
nie było. Zniknęły też wszystkie jego rzeczy. Tłumacz wyjaśnił nam, że obrażony 
gospodarz poskarżył się Wielkiemu Duchowi, który porwał naszego towarzysza 
do świata cieni.

Gdy wreszcie znurzyła nas gościnność Amatatarów, zaczęliśmy się zbierać do 
drogi. Nasi gospodarze nie byli zbyt zadowoleni z naszego odejścia, gdyż zdą
żyli się już przyzwyczaić do naszego towarzystwa i nawyków. Odprowadzili nas 
jeszcze do brzegów Traktatawy i o zmroku oddalili się. Rankiem okazało się, że 
nie ma wśród nas tłumacza. Po zbadaniu sprawy stwierdziliśmy komisyjnie, że 
Wielki Duch Amatatarów wezwał go do siebie. Na szczęście po przekroczeniu 
rzeki nie potrzebowaliśmy już tłumacza narzeczy amatatarskich.

Podczas długiego marszu przez półpustynny płaskowyż w stronę fortu odkry
liśmy, jak dalece poczucie wspólnotowości i zwyczaje Amatatarów przeniknęły 
do naszych własnych. Dzieliliśmy się więc swoją intymnością z pasją i oddaniem, 
zamyślając nawet o wprowadzeniu po powrocie do domu nowych, dzikich reguł 
w naszym cywilizowanym Towarzystwie Naukowym. Gdyby któryś z dżentelme
nów czy nawet towarzyszących nam tragarzy próbował się wyłamać, zawsze moż
na by było interweniować u Wielkiego Ducha Amatatarów.

Ambaci

Według legendy przodek Ambatych został ulepiony z ziemi i ziaren kukurydzy 
posklejanych śliną. Bóg Keptala przywiązał się bardzo do swojego dzieła. Na
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zywał je imieniem Amm i chciał mieć zawsze blisko siebie. Żeby uniemożliwić 
Ammowi dalsze wędrówki, którejś nocy skrócił mu nogi i ulepił z nich innego 
człowieka, o imieniu M. Kiedy Amm obudził się następnego dnia, nie był zbyt 
zadowolony.

Przyzwyczaił się w końcu do krótszych nóg i zaakceptował obecność M, ale 
traktował go z góry. Nie mógł mu wybaczyć, że M ma coś, czego Amm został po
zbawiony, choć na zdrowy rozum była to przecież materia składająca się z błota, 
kukurydzy i płynów organicznych Keptali.

Któregoś dnia Amm postanowił odejść z ogrodów Keptali, a M podążył za 
nim. Po pewnym czasie M zorientował się, że zawadza Ammowi. Wycofał się 
więc do lasu i założył tam ród zwany Ambatamtymi. Amm natomiast osiadł na 
polanie u podnóża świętej góry i z czasem odkrył, że można żyć dostatnio, ho
dując kozy taffetu, które zabrał z ogrodów Keptali. Ród Amma rósł w siłę i ni
gdy nie przestał gardzić Ambatamtymi, posądzanymi o złą magię, ilekroć któraś 
z kóz zachorowała lub zgubiła się.

Ambatym od dostatku rosły brzuchy, co zważywszy na krótkie, tłuste nogi, 
znacznie utrudniało chodzenie. Wkrótce potomkowie Amma zmuszeni byli wy
najmować do pasania kóz Ambatamtych, sami pozostając w cieniu chat i plot
kując na temat małych leśnych ludzi. Często obserwowałem, jak w ślad za od
chodzącymi ze stadem kóz Ambatamtymi biegną niewybredne żarty, w których 
pobrzmiewa nuta żalu i zazdrości.

Ambaci jedzą dużo, gdyż zbierają siły na doroczną wyprawę na świętą górę. 
Gdy dzień wyjścia się zbliża, urządzają wielkie święto, na które zapraszają tak
że małych Ambatamtych. Ambaci częstują wtedy Ambatamtych kozim mięsem, 
którego zjedzenia ci wstydliwie odmawiają.

Rankiem na świętą górę, do bajecznie pięknej świętej groty, wyruszają tylko 
krótkonodzy Ambaci. Ambatamtym wolno odprowadzić pielgrzymów smutnym 
wzrokiem, gdyż sami są niegodni i nie mają wstępu na górę.

Młodzi Ambatamci, zwinni jak kozy, wspinają się na okoliczne wzniesienia, 
by jak najdalej towarzyszyć pielgrzymom. Ale wzrok pasterzy nie sięga tam, 
gdzie wśród zarośli i skał kryje się święta grota.

Tego dnia Ambatamci zazdroszczą Ambatym i wznoszą w niebo żałosne pie
śni. Nigdy się nie dowiedzą, jak bardzo wzruszają nimi boga Keptalę.

Łatwo sobie wyobrazić, jak wyczerpujący dla Ambatych jest marsz pod górę, 
skoro wędrówka ta męczy nawet wysportowanego białego mężczyznę, który nie
jedną górę ma w nogach. Gdy przed wędrowcami pojawia się wreszcie wodo
spad, za którym znajduje się wejście do groty, Ambaci rozbijają obóz i zasypiają 
kołysani szumem świętej wody.

Poranek następnego dnia spędzają na rytualnych śpiewach i rozterkach mo
ralnych. Zgodnie z boskim zakazem Ambaci nie mają bowiem prawa przestąpić 
progu świątyni. Mogą to uczynić jedynie potomkowie przodka M — Ambatam
ci. Ci sami, którzy, nieświadomi łaski, wypłakują sobie oczy u stóp świętej góry.
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Każdy Ambaten zastanawiał się kiedyś, czy nie można by wejść do świątyni, 
skoro nie widzą tego oczy Ambatamtego, a Keptala już dawno odwrócił wzrok 
od starej góry. Niektórzy nawet występowali z tą propozycją przed starszyzną, 
ale zawsze pojawiała się w końcu konkluzja, że jeśli Ambaci złamią zakaz i ska
lają świątynię, to Ambatamci zyskają tym samym prawo wstępu na świętą górę. 
A tego żaden Ambaten by nie zniósł.

Z żalem i z potem na czołach Ambaci opuszczają więc skąpaną w świętych 
promieniach słońca polanę i ruszają ścieżką w dół, mając przynajmniej tę satys
fakcję, że nigdy nie stanęła tu stopa potomków M. Ofiarne kulki z kukurydzy, 
tykwy z alkoholem i beznogie figurki z błota pozostają przed wejściem do świą
tyni, gdyż żaden Ambaten nie jest godzien wnieść ich do środka. Poza tym nikt 
już nie pamięta, czego wota dotyczą ani też jak nazywał się ten wredny demon, 
który ukradł przodkowi Ammowi nogi podczas snu.

Schodząc kamienistą ścieżką w stronę wioski, pielgrzymi zmyślają opowieści 
o cudach, które spotkały ich w świętej grocie. Gdy Ambatamci wysłuchają tych 
historii, zamkną je w najsmutniejszych pieśniach, jakie słyszał świat, i będą je 
śpiewać kozom na pastwiskach, i rzucać tęskne spojrzenia w stronę góry, i my
śleć o tym, jak dostać się na jej szczyt na skrzydłach swojej wiary.

Baczikalowie

Baczikalowie wchodzą w konflikt w obrębie swojej grupy etnicznej częściej niż 
z sąsiadującymi ludami. Są bardzo drażliwi na punkcie honoru oraz dumni ze 
swoich długich, pobielanych naturalnymi barwnikami stóp, a ponieważ tere
ny, które Baczikalowie zamieszkują, są pyliste, wystarczy nawet nieświadomie 
wzniecić tuman kurzu, aby doprowadzić do poważnego konfliktu. 

Baczikal o zabrudzonych stopach łatwo może stać się pośmiewiskiem, dla
tego zanim jeszcze kurz opadnie, typowany jest winny całego zajścia, którego 
poszkodowany wyzywa na pojedynek. Do zbiorowych konfliktów dochodzi naj
częściej podczas gry w kwosso. Drużyna przegrywająca oskarżana jest o celowe 
wzniecanie kurzu. Jeszcze żaden mecz nie obszedł się bez wypowiedzenia wojny.

Baczikalowie oraz sąsiednie grupy etniczne nie starają się nigdy łagodzić 
konfliktu. Cieszą się na każdą okazję, by chwycić za tradycyjną broń, suszone 
ryby, i zacząć się nimi okładać po twarzach. Ponieważ jednak najbliższa okolica 
jest słabo nawodniona, zwaśnione strony wyruszają wspólnie w zwyczajową po
dróż nad brzegi jeziora Gaaakh w celu zdobycia broni. 

W mitycznych czasach Czystych Stóp nad ziemią zamiast nieba było wielkie 
jezioro. Tam mieszkali przodkowie. Kiedyś jednak, natchnieni przez złe duchy, 
przodkowie wysunęli nogi, by dotknąć ziemi. Ich stopy stały się brudne. Bogo
wie wyrzucili za to przodków z jeziora. Zapanował zamęt i niezgoda. Przodko
wie zaczęli się okładać rybami.
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Mężczyźni baczikalscy wyruszają zatem do oddalonego o kilka dni drogi 
akwenu zobowiązani nie rozmawiać ze sobą przez pierwszy dzień. W wiosce 
pozostaje tylko jeden mężczyzna obeznany z prawami plemiennymi, orzekający 
o tym, co wolno, a czego nie, podczas konfliktu.

Wojownicy przechodzą przez sawannę w milczeniu, a wieczorem rozbijają 
wspólne obozowisko, patrząc na siebie z ukosa. Następnego dnia muszą niele
galnie przekroczyć granicę państwową wyznaczoną dość przypadkowo jeszcze 
w czasach kolonialnych. Przejście jest możliwe tylko przy współpracy obu stron 
konfliktu. Podczas porannej narady wyznaczany jest znający oficjalne języki wo
jownik. Przebiera się go za turystę i wysyła, aby zajął straż graniczną na dłuższy 
czas. Wtedy reszta Baczikalów może bezpiecznie prześliznąć się przez granicę.

Na wojowników czyha w drodze jeszcze wiele innych trudności i przeszkód, 
jednak dzięki wzajemnej pomocy, dobrej organizacji i tradycyjnym metodom 
mężczyźni zwykle dobrze sobie radzą. Wreszcie przy wtórze bębnów odbywają 
się połowy ryb i rytualne umycie stóp wrogom, a po nim — powrót do wioski.

Gdy mężczyźni zmagają się z trudami podróży, kobiety pracują, śpiewają tę
skne pieśni o dawnych czasach, o miłości i o tajemniczym białym chłopcu, który 
odwiedził plemię Kikujów1. Ponieważ istnieje wiele zakazów i nakazów dotyczą
cych czasu wojny, kobiety często korzystają z rad orzekającego. Niejasne jest na 
przykład, czy w czasie wyprawy mężczyzn kobiety w wiosce mogą tańczyć albo 
ucierać sorgo. Orzekający mówi zwykle, że skoro sytuacja jest jeszcze stabilna, 
to tańce i ucieranie są dozwolone. Natomiast kiedy kobiety pytają, czy wolno im 
iść do sąsiadek ze skonfliktowanej wioski, orzekający jest nieprzejednany i każe 
im siedzieć w domu ze względu na niebezpieczeństwo wojny.

Walka pomiędzy zwaśnionymi stronami odbywa się na głównym placu. Dzie
ciom i kobietom ciężarnym nie wolno patrzeć na te okrutne sceny. Są one tym 
bardziej przykre, że wojownicy, powróciwszy z wyprawy, są już właściwie pogo
dzeni, wręcz zaprzyjaźnieni. Jednak prawo plemienne jest jednoznaczne. Za
zdrosny o przygody swych ziomków orzekający zagrzewa wojowników do wal
ki, wyzywając to jednych, to drugich od brudnych stoponosów i zapuszczonych 
backpackersów. 

Baczikalowie okładają się rybami po twarzach od świtu do zachodu słońca. 
Nie ma ofiar śmiertelnych. O zmierzchu dźwięki dobyte z muszli ślimaków pu
stynnych oznajmiają koniec walki. Wojownicy rozchodzą się smutni i rozczaro
wani. Kobiety grają przez całą noc na zanzach. Ich dźwięki niosą się po sawannie 
jak odgłos spadających na ziemię łez lub rybich łusek.

1 Prawdopodobnie chodzi o Mozarta, który w roku 1768 odbył podróż do Afryki (patrz D. Wiebe, 
Esej profesora Skyblue o Afrikareise Mozarta, „Literatura na Świecie”, nr 3/2000).
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Drootimowie

Aby zrozumieć Drootimów i ich poczucie humoru, trzeba zwrócić uwagę na 
wielką fascynację kołem, jaka panuje wśród tego ludu. Koło czy cokolwiek, 
co nasuwa Drootimom skojarzenie z okrągłym kształtem, nie jest bynajmniej 
postrzegane w kategoriach piękna i doskonałości. Poczucie estetyki i wartości 
u tego ludu dalekie jest, nie tylko w tym, od cywilizacji śródziemnomorskiej.

Koło jest przez Drootimów określane słowem qyyterk i wiąże się ze wszyst
kim tym, co śmieszne, małe, słodkie czy ułomne. Okulary naukowca wzbudziły 
w wiosce Drootimów wybuch histerycznego śmiechu. Ich właściciel był postrze
gany jako nieszkodliwy przybysz, jedyny wart zachowania przy życiu spośród 
całej grupy badawczej.

Największym dorocznym świętem Drootimów jest fakouola, czyli dzień, 
w którym wybiera się króla głupca. W czasie poprzedzającym to święto wśród 
współplemieńców wzrasta uczucie podejrzliwości, nie wiadomo bowiem, na 
kogo padnie wybór rady wioski. Wzmagają się zachowania dla badacza dziwne, 
a dla Drootimów żartobliwe. Powszechnym psikusem jest ukradkowe otaczanie 
osoby zajętej czymś, na przykład rozmową, pierścieniem z kamieni, i oczekiwa
nie, aż ofiara dowcipu zauważy, iż znajduje się w samym środku koła. Wówczas 
współplemieńcy zrywają boki ze śmiechu i klaszczą, wykrzykując: Qyyterk!. Po
stawiony w tak niezręcznej sytuacji osobnik musi nie tylko zakręcić się siedem 
razy w kółko, ale również obdarować wszystkich małymi okrągłymi chlebkami. 

Okres świąteczny fakouola jest zatem naznaczony śmiechem i obżarstwem. 
Podstępne żarty wykorzystywane są zwłaszcza przez młodych mężczyzn, którzy 
chcą ośmieszyć konkurentów o względy niezamężnych jeszcze dziewcząt. Poda
rowanie komuś okrągłego przedmiotu jest bowiem równoznaczne z przyrówna
niem inteligencji i gracji człowieka do kamienia, określanego w języku Drooti
mów qyytmoot, czyli głupi.

W dniu fakouola o świtaniu król głupców jeszcze nie wie, że nim jest, 
póki nie wyjdzie ze swej chaty. Na zewnątrz cała wioska wita go okrzykami:  
Qyytmootqyyterkfakouola! i donośnym śmiechem. Dom króla głupców otoczo
ny został w nocy kamiennym murem, gdyż, wedle słów informatora, poddani 
qyyterkowie zebrali się, by pozdrowić swego pana. Pierwszym zadaniem króla 
będzie więc odniesienie wszystkich kamieni na miejsce w asyście roześmianej 
kompanii. Tej okrutnej zabawie Drootimów towarzyszy przekonanie, nieobce 
niektórym spoza plemienia, że pracują tylko głupcy.

Później król głupców nosi do wszystkich domostw wodę w okrągłych naczy
niach. Wtedy mężczyźni, dla których sam widok mężczyzny wykonującego prace 
kobiece jest zabawny, nie mogąc przemówić słowa ze śmiechu, kreślą rękami 
w powietrzu okrężne ruchy. Drootimskie kobiety kiwają tylko głowami i wracają 
do swych zajęć.

Następnie król głupców zbiera chrust na opał i przygotowuje ognisko. Wtedy 
następuje podział wśród prześmiewców, którzy przyjmują tradycyjne role prze
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ciwników i sprzymierzeńców króla. Jedni śpiewają: „Patrzcie, król głupców jest 
głupi! On pracuje!”, na co drudzy odpowiadają: „Tak, ale pracuje dla nas wszyst
kich”. Tamci znów: „A gdzie są jego słudzy, qyyterkowie?” i zaśmiewają się, na 
co inni odśpiewują: „Zmądrzeli i położyli się wokół paleniska, żeby się ogrzać”. 
Przekomarzania trwają do czasu, gdy król głupców podpali stos. Wtedy wioska 
jednoczy się w okrzykach na cześć króla głupców, który poszedł po rozum do 
głowy i rozpalił ognisko, by wszyscy mogli się ogrzać. W dowód wdzięczności 
bohater dnia dołącza do rady wioski i zwykle przy następnym święcie fakouola 
wybiera na króla głupców tego, kto najwięcej dokuczał mu podczas królowa
nia. Drootimowie spędzają noc, śpiewając pieśni przy ognisku, opowiadając 
zabawne historie o sobie i o badaczach naukowych i opychając się okrągłymi 
chlebkami. Czasem podczas całonocnej zabawy dochodzi do śmierci któregoś 
z biesiadników, nie wiadomo, czy to na skutek zadławienia chlebkiem, czy też 
po prostu ze śmiechu.

Faaowie

Kiedy zbliża się koniec pory suchej, zaczynają zachowywać się niespokojnie. 
W wiosce wyczuwalne jest napięcie, jakby miały nadejść niepokojące zmiany. 
Mężczyźni częściej wdają się w bójki, kobiety częściej kłócą się przy zajęciach 
gospodarskich. Być może ludzie zachowują się tak pod wpływem silnych wia
trów od morza. Zauważalne są bowiem zależności między naturą a stylem życia 
Faaów.

Szczególne napięcie wyczuwa się wśród młodzieży. Wielu młodzieńców, ale 
także i dziewcząt, wymyka się na samotne nocne wypady. Widziałem nieraz, jak 
silnie opalony, ponury Faa nacina swoje umięśnione łydki i ramiona, a potem 
zanurza się powoli i wypływa daleko w morze, ryzykując spotkanie z rekinami 
i potworami morskimi. Starsi Faaowie zachowują się tak, jakby niczego nie za
uważali. A przecież nie każdy desperat powraca z nocnych igraszek ze śmiercią.

Z dużym trudem udało się ustalić, że te cierpiętnicze praktyki mają związek 
z obyczajami miłosnymi Faaów. Nie dziwią one jednak tak bardzo, jeśli wspo
mnimy praktyki ludu z Zatoki Delfinów. Faaowie nie wyznają co prawda mi
łości, umierając na oczach ukochanej osoby2, ale za to okazują swoje uczucie 
przez agresję. Na porządku dziennym są więc odgłosy typowe dla kłótni, jak też 
wynikające z zadanego przez kochanka bólu. 

Wierzy się, że najlepszym okresem na zawieranie małżeństw jest początek 
pory deszczowej, gdyż niebo spływające deszczem zapowiada płodność młodych. 
Wraz z pojawieniem się na horyzoncie pierwszych burzowych chmur kończą się 
nocne wypady w morze. Teraz powszechną czynnością starszych mieszkańców 
wioski jest obserwowanie krwawych zalotów czy wręcz prowokowanie ich. 

2 Patrz D. Kiš, Mansarda, Izabelin 1997.
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Jeśli więc zauważa się, że młodzieniec interesuje się dziewczyną, co łatwo 
dostrzec w jego kosym spojrzeniu na wybrankę i wyraźnym wzburzeniu na jej 
widok, rodzina i sąsiedzi zachęcają go, aby chłopak zwrócił na siebie uwagę 
brutalną zaczepką. Dziewczęta zwykle nie pozostają dłużne, dlatego rany na 
ciele i podbite oczy spotyka się u osobników obojga płci. Starzy Faaowie kiwają 
z uznaniem głowami i poczytują tę szczególną formę zalotów swego ludu za 
wyraz równości płciowej.

Również język Faaów zaskakuje Europejczyka swoją surowością, oględno
ścią i brutalnością. Nie ma w nim w zasadzie formuł służących wyznaniu gorą
cych uczuć. Faaowie są dumni z tego i nazywają się ludźmi czynu. Istnieje wiele 
przysłów obrazujących stosunek przemocy i uczucia, jak na przykład: htee ngoo 
jthee wrmfu, co można przetłumaczyć: razem tak bardzo, jak przy uderzeniu pio
runa w drzewo, lub jrre gdaa twuufle piib, co znaczy: ręka, która uderza, spotyka 
rękę, która oddaje cios.

W porze deszczowej odbywają się wesela, podczas których młodzi już nie 
walczą ze sobą nawzajem, gdyż są zbyt osłabieni, natomiast atmosferę ceremo
nii i przygotowań do niej starają się uprzykrzać rodziny. Warunki badawcze są 
znacznie utrudnione, gdyż główny plac wioski zamienia się w pole walki. Prowa
dzenie notatek, podczas gdy Faaów ogarnia szaleństwo walki, a nogi ślizgają się 
w błocie, może okazać się niebezpieczne nawet dla osoby neutralnej. Tylko król 
wioski może dać znak do zaprzestania bójek. Wtedy młodzi wychodzą z chaty, 
stają naprzeciw siebie i tańcem pełnym chybionych ciosów i uników wyznają 
sobie publicznie miłość. Wtedy społeczność rozchodzi się do swoich obejść, aby 
opatrzyć rany i obmyć z błota. Nikt się nie odzywa już do zmierzchu, nie ma 
śpiewu, zabawy, śmiechu. Od tej chwili młodzi mogą żyć razem. Jednak choć 
nikt nie świętuje, to poprzez spokój, który ogarnia wioskę po dniach niezgody 
i walki, szum morskich fal brzmi tak uroczyście, jakby był hymnem miłosnym.

Faktapaci

Faktapaci są ludem zamieszkującym pustynne nieużytki na Wyżynie Nadama
skiej. Sposób ich życia bardzo różni się od sposobu życia ich wielkich przodków, 
po których zostały wspaniałe ruiny miasta Madansa. Aż dziw bierze, patrząc, 
jak potomkowie cywilizacji na tak wysokim poziomie mogli się odwrócić od jej 
dóbr. Podejrzewa się, że około 2,5 tysiąca lat temu musiało mieć miejsce jakieś 
ważne wydarzenie, które zniechęciło Faktapatów do dalszego rozwoju technicz
nego i duchowego.

Naukowcy podają jako przyczynę wielką wojnę kukurydzianą, która spowo
dowała exodus elit intelektualnych. Sąsiednie plemiona twierdzą, że upadek 
cywilizacji Faktapatów był wynikiem odgórnej kary za zbudowanie dziwnych, 
sięgających nieba konstrukcji, które kłuły bogów w stopy. Zaś mister Allowey 
Bangason, hydraulik i astrolog amator z Iowy, ma niezbite dowody na to, że 
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Faktapaci zostali porwani przez kosmitów, przefiltrowani i odesłani na Ziemię. 
Od tej pory jedyne, co mogli przekazać potomnym, to zadowalanie się rzeczami 
małymi i dziurawymi, bałaganiarstwo i zarzucanie wielkich projektów we wstęp
nym etapie realizacji.

Faktapaci robią na przybyszu wrażenie wiecznie uśmiechniętych, pozytywnie 
nastawionych do życia ludzi. Ciężko zlokalizować ich osady, ponieważ Faktapaci 
rozpływają się w mroku i ciszy, gdy tylko zapada noc. Dni spędzają w ruinach 
miast i budowli oraz w cieniu niezidentyfikowanych konstrukcji. Faktapaci lubią 
się gromadzić i spędzać czas we wspólnocie, dyskutując z ożywieniem na temat 
swoich snów. W tej pełnej spokoju i radości atmosferze upływają im leniwe dni.

Faktapaci nie martwią się swoim ubóstwem, a głód nie spędza im snu z po
wiek. Gdy tylko kończą się zapasy jedzenia, Faktapaci obdarowywani są ko
lejnymi przez odwiedzających ich gości. Przybysze, często z odległych krain, 
nie zrażają się upałem ani bezczelnymi żartami Faktapatów. Stojąc w pełnym 
słońcu, cierpliwie czekają na opowieści z głębiny faktapackich głów. Tymczasem 
Faktapaci żują liście samdu i szczerzą do gości brudne od zielonych paprochów 
zęby. Obie strony dobrze wiedzą, że nie należy się spieszyć, więc nikt nie szuka 
otyłego tłumacza, który poszedł właśnie pogawędzić z kobietami zajętymi wyro
bem biżuterii i przeglądaniem darów.

Goście cierpliwie znoszą nocny chłód zawinięci w koce i nie mogą zasnąć 
z niepewności tego, co mają usłyszeć następnego dnia.

Słońce jest już wysoko na niebie, kiedy syci Faktapaci kończą pozdrawiać 
się nawzajem i wypytywać gości o to, jak im się spało. Potem, jak co dzień, żują 
zielone liście w cieniu ruin i opowiadają zebranym swoje sny. Goście słuchają 
z zapartym tchem i drżącymi rękami robią notatki.

Czasem Faktapaci prowadzą przybyszów do kikutów dziwnych konstrukcji 
i, zaśmiewając się, wyjaśniają, co miało z nich powstać. Miejskie oczy gości robią 
się okrągłe. Faktapaci wykrzykują wtedy słowo kaptata, oznaczające rzecz, którą 
można by zrobić, ale po co, skoro bez niej i tak jest dobrze. Później tłumacz nie 
nadąża z przekładaniem pytań dotyczących rozwiązań technicznych, o których 
nie śniło się nawet kosmitom mistera Bangasona.

Kiedy Faktapaci zostają sami, rozmawiają jeszcze o najciekawszych snach 
i popijają podarowany im alkohol. Czasem w przypływie natchnienia zaczynają 
coś konstruować, aby pokazać swoim rozmówcom, że pewne rozwiązania tech
niczne są możliwe również na jawie. Zwykle jednak zapał kończy się szybko, 
a chłód ruin starożytnych miast faktapackich sprzyja przygodom, miłości i pięk
nym snom.

Fiwerstkowie

O Don Bdonie usłyszałem przypadkiem. Kiedy jechałem na granicę z Fartufa
rem Wschodnim, wiedziałem o tym człowieku wciąż niewiele. Pochodził z ple
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mienia Fiwerstków, słynących niegdyś z niezwykłej wiedzy na temat właściwości 
roślin leczniczych. Don Bdon był uznawany za nokkol, czyli szamana, i choć po
wszechnie wierzy się, że najlepszym lekarstwem na wszystko jest aspiryna, Don 
Bdon wciąż świadczył okolicznej ludności usługi magiczno–medyczne. Potrafił 
znikać na całe tygodnie na pustyni. Najczęściej jednak można go było znaleźć 
w barach oferujących lokalne odmiany alkoholu.

Wysiadłem z autobusu w miejscu, które można określić dobitnie, ja jednak 
użyję angielskiego in the middle of nowhere. Ku mojemu zdziwieniu podszedł 
do mnie zaraz krzepki mężczyżna w nieokreślonym wieku, który oświadczył, że 
strasznie się musiał na mnie naczekać, jest zmęczony i jeśli zaraz nie zabiorę 
go do baru, obrazi się na mnie i zostawi na pożarcie kojotom. Ruszyłem w ślad 
za moim przyszłym mistrzem, Donem Bdonem, bez słowa sprzeciwu. Wieczór 
skończył się nad ranem. Byliśmy już dość zżyci, ja prawie przyzwyczajony do 
smaku lokalnych trunków, mój żołądek mniej. Nauki u słynnego szamana wła
śnie miały się zacząć. Oczyma duszy widziałem już swój wspaniały i podziwiany 
doktorat, ciepłą posadkę w katedrze antropologii oraz studentki, które z wypie
kami na twarzy słuchają o moich przygodach.

Przez kolejne tygodnie poznawałem pod okiem Don Bdona menu okolicz
nych lokali i ich stałych bywalców. Wszyscy byliby doskonałymi informatorami, 
gdyby nie to, że mój dyktafon szybko zaginął podczas którejś z bójek. Kartki 
do notatek i ołówki rozeszły się zaś jak gorące bułeczki pośród podchmielo
nych Fiwerstków. Nie wiedziałem, że są takimi amatorami rysunków. Udało mi 
się nauczyć nazw wielu magicznych roślin, niestety, w porze suchej było ich jak 
na lekarstwo, więc nie mogłem ich zobaczyć w naturze. Don Bdon wprowadził 
mnie jednak, na ile mógł, w tajniki tradycyjnej medycyny i mądrości plemiennej. 
Zacząłem się już mniej więcej orientować, jak rozweselić duszę, a jak poszerzyć 
pole widzenia. Wtedy Don Bdon uznał, że najwyższy czas zacząć mnie socjali
zować. 

Rozpoczęliśmy włóczęgę po zagubionych na pustyni wioskach Fiwerstków.
Fiwerstkowie uwielbiają opowiadać o swoich chorobach. Na kurtuazyjne py

tanie o zdrowie odpowiadają tak wyczerpująco, że potrafią szczegółami wprawić 
w zakłopotanie. Co więcej, oczekują, że rozmówca podzieli się z nimi równie 
intymnymi szczegółami dotyczącymi swoich dolegliwości. Dopóki nie znałem 
tego zwyczaju i nie wywnętrzałem się zbytnio przed Fiwerstkami, uznawali, że 
jestem człowiekiem chorym i niespełna rozumu, którego Don Bdon przypro
wadził do nich z litości, dla rozrywki, lub że to rodzaj terapii w nieuleczalnej 
chorobie. Ciężko mi było zrozumieć skłonność Fiwerstków do narzekań. Wielu 
mieszkańców zachodnich metropolii, ludzi goniących co dzień za pieniądzem, 
luksusem albo bliżej nieokreślonym sensem, dałoby wiele, żeby móc znaleźć się 
wieczorem na pustyni, patrzeć, jak gwiazdy układają się w bajeczne geometrycz
ne kształty i słuchać muzyki sfer. Kiedy mówiłem o tym Don Bdonowi, wzruszał 
tylko ramionami.
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Pewnego dnia obudził mnie chłód, słońce jeszcze nie wzeszło. Obok mnie 
przy ognisku leżało zimne ciało Don Bdona. Wysoko na niebie latał orzeł. 
Wstałem i poszedłem do najbliższej wioski Fiwerstków. Kiedy tam doszedłem, 
mieszkańcy pozdrawiali mnie słowami: „Witaj, Donie Bdonie. Jak się dziś czu
jesz?”. Bez zdziwienia i zażenowania opowiadałem im o bólach głowy i brzucha 
i o dziwnej jasności umysłu.

Fueratuptowie

Niezwykle trudno jest spotkać Fueratuptów. Szlaki ich wędrówek zmieniają się 
co sezon, nie zostawiają po sobie śladów, więc poszukujący ich badacz musi 
zdać się na los. Najłatwiej oczywiście zauważyć obecność plemienia tuż po Wiel
kim Dniu, kiedy o bliskości Fueratuptów informuje postronnych najpierw szósty 
zmysł, a później pięć pozostałych. Z miejsca świętowania Fueratuptowie powra
cają uzbrojeni w głośne okrzyki i pieśni, przykuwające wzrok ubiory oraz cha
rakterystyczny zapach święta i syntezy potrzeb cielesnych z duchowymi.

Właśnie tacy pozostają na długo w pamięci osiadłych autochtonów — barwna 
procesja atakująca kolorem, dźwiękiem, ciepłem i zapachem. Zwłaszcza zapa
chem, tym nomadycznym, który każe obserwatorom spuścić wstydliwie wzrok. 
Trudno o wiarygodne informacje o codziennych zwyczajach plemienia. Jakby 
Fueratuptowie przestawali istnieć, gdy przejdą przez oazy i opadnie z nich kurz 
zabawy.

Wbrew zwyczajom innych nomadów Fueratuptowie podążają na miejsce 
zgromadzania głównie nocą, koczują zaś w ciągu dnia w miastach i oazach. Mają 
jednak umiejętność błyskawicznego stapiania się z otoczeniem w takim stopniu, 
że starzy mieszkańcy nie zauważają momentu, w którym Fueratuptowie przy
chodzą ani w którym wymykają się poza mury.

Choć wytropienie Fueratuptów poza krótkim okresem po Wielkim Dniu 
wydaje się, według relacji autochtonów i zniechęconych badaczy, niemożliwe, 
nowoczesna technika wychodzi naprzeciw potrzebom odważnych i ambitnych 
antropologów. Otóż dokładnie w tym miejscu, w którym tropiciel ocknie się 
bez przewodnika, portfela, bagażu i wspomnianego wyżej naprowadzającego 
sprzętu elektronicznego, istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania Fuera
tuptów.

Antropolog budzi się o zmierzchu i, podtrzymując oburącz obolałą głowę, 
podąża za mężczyzną w czerni poza obręb murów miejskich. Inni Fueratupto
wie akceptują obecność badacza w pochodzie. Nie poświęcają mu jednak ani 
chwili uwagi. W czasie postojów pozostawiają go bez skrupułów na pastwę dzie
ciaków i ciekawskich, sami rozpływając się w tłumie.

Fueratuptowie w czasie marszu wyglądają na skupionych i uważnych. Stara
ją się wyeliminować wszelkie ślady swojej obecności. Dlatego przyzwyczaili się 
poruszać bezszelestnie i komunikować bardziej za pomocą spojrzeń niż słów. 
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Niezwykle ciężko jest opisać, jak wyglądają. W ich wyglądzie trudno zauważyć 
cechy szczególne. Wędrując na miejsce spotkania, starają się jak najmniej jeść, 
pić, ograniczają szybki ruch i wszelkie czynności fizjologiczne tak, by nie zdra
dzić swej obecności zapachem. Ich pochód jest ciężkim postem aż do Wielkiego 
Dnia, w którym przybywają do, zawsze innego, miejsca świętowania.

Ostatni udokumentowany Wielki Dzień obchodzony był przez Fueratup
tów na wysypisku śmieci nieopodal miasta Al–Dalagubar. Wkroczyli tam pew
nej chłodnej lipcowej nocy, rozpalili ogniska i z milczącej codzienności rzucili 
się w szaleństwo święta. Na początek kobiety oddaliły się na jakiś czas, a gdy 
wróciły, ukazały się oczom mężczyzn w szatach godnych księżniczek. Mężczyź
ni zaintonowali dzikie pieśni i obsypali kobiety złotem. Młodzi chłopcy zjawili 
się z plastikowymi workami pełnymi jadła. Wkrótce obozowisko Fueratuptów 
przemieniło się w ogród z baśni tysiąca i jednej nocy, pełen rajskich śpiewów 
i westchnień, zapachu uczty i rozkoszy.

Wtedy dla badacza stało się jasne, że nie on jeden, powodowany ciekawością 
oraz trudną do określenia tęsknotą, dołączył do Fueratuptów i od wielu dni zno
sił głód i zmęczenie. Część tych fałszywych Fueratuptów stała właśnie u progu 
decyzji, czy przyłączyć się do ogólnego szaleństwa, przełamując strach i obrzy
dzenie. Sylwetki innych oddalały się od ognisk, by zniknąć w mroku i od tego 
czasu siać nienawistne plotki na temat plemienia, przemilczając własny wstyd.

Ci zaś, którzy zostali z Fueratuptami, przez kilka dni budowali wraz z nimi  
królestwo na śmietniku. Poznawali mądrość, poczucie humoru i wykwintny  
savoir–vivre plemienia, niewchodzący w konflikt ze swobodnymi zwyczajami. 
Potem, w biały dzień, wraz z Fueratuptami ruszyli szczęśliwi przez miasto, gor
sząc mieszkańców ubiorem, krzykiem i zapachem. A gdy zapadł zmrok, bezpow
rotnie stracili z oczu Fueratuptów i przełykali łzy aż do świtu, kiedy to rozwiał 
się zapach święta.

Godgabdibowie

Godgabdibowie już na pierwszy rzut oka nie wyglądają na religijnych. Trudno 
dostrzec w ich zachowaniu objawy jakiejkolwiek duchowości. Lud ten odzna
cza się pogardliwym stosunkiem do wszelkich ceremonii, choćby nawet do
tyczyły śmierci, narodzin czy inicjacji. Godgabdibowie przy różnych okazjach 
podkreślają swoją pobłażliwość w stosunku do rozmaitych obrzędów, na jakie 
są zapraszani przez sąsiednie plemiona. Te z kolei ludy traktują nieokrzesa
nych Godgabdibów jako swego rodzaju katalizator w sytuacjach wymagających 
śmiertelnej powagi.

Godgabdibowie chętnie korzystają z zaproszeń posyłanych im z innych wio
sek. Posłaniec odchodzi zawsze do swoich z wieścią, że Godgabdibowie zjawią 
się być może na tak zwanej uroczystości, jeśli znajdą czas między zajęciami lub 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zapiski badacza, którego nigdy nie było... 225

gdy będzie im się nudzić. Podczas gdy w sąsiedniej wiosce ludność przygotowuje 
się do obrzędów, dajmy na to inicjacyjnych, Godgabdibowie bez cienia refleksji 
na twarzy grają w gebdag, ucierają maniok albo palą fajki w cieniu chat, strojąc 
od czasu do czasu żarty na temat poprzednich uroczystości, na które zostali 
zaproszeni.

Kiedy księżyc jest już wysoko na niebie, wódz plemienia daje sygnał do wy
marszu. Badacz spodziewa się w takich sytuacjach ujrzeć zorganizowany, od
świętnie ubrany pochód. W przypadku Godgabdibów nic takiego nie ma miejsca. 
Ci, którzy poczuwają się do przyjęcia zaproszenia, udają się na miejsce obrzędu 
tak, jak stoją, bez specjalnych przygotowań, ponadto nie przykładają wagi do 
szyku maszerującego pochodu. Posuwają się naprzód niespiesznie w komplet
nym, budzącym w badaczu niesmak chaosie.

Na ceremonię przybywają zawsze spóźnieni, skupiając na sobie uwagę wszyst
kich przez swe hałaśliwe zachowanie. Nie zważając na trwające obrzędy, goście 
witają się głośno z sąsiadami i robią żarty z ich poważnego i strojnego wyglądu. 
Godgabdibów śmieszą zwłaszcza spiczaste czapki gości weselnych, nie mówiąc 
już o szamanie przebranym za tańczącego psa pustynnego. Pierwsze chwile po 
przybyciu nieokrzesanych gości upływają więc gospodarzom na uciszających 
szeptach, cmokaniach i świstach.

Później Godgabdibowie porzucają żarty i rzucają się na mięsiwo podgrzewa
ne nad ogniskami i zapasy świątecznych alkoholi. Zainicjowanie przez Godgab
dibów tego rodzaju aktywności zwykle zbiega się z zakończeniem przez szamana 
ważniejszych części obrzędu. Gospodarze bezzwłocznie przyłączają się do spo
żywających ich jadło gości. Kiedy już znaczna część piwa i bimbru zostanie spo
żyta, goszczące Godgabdibów plemię intonuje prześmiewcze kuplety na temat 
zachowania gości, ich braku taktu, wreszcie ubóstwa duchowego. Godgabdibo
wie nie pozostają dłużni: odśpiewują, małpują rytualne tańce sąsiadów, wreszcie 
wódz wyjmuje z worka prezent dla szamana — pieska pustynnego nadzianego 
na patyk. Gospodarze nie wytrzymują tej zniewagi, zaczyna się więc zwyczajowa 
pogoń za Godgabdibami i ogólna bijatyka.

Ocena wagi uroczystości oraz jakości zabawy mierzona jest rozmachem strat 
poniesionych dzięki obecności krnąbrnych Godgabdibów. Obie strony jeszcze 
długo opowiadają sobie o szczegółach ostatniego wesela czy stypy zakończonej 
zwyczajowym, ostentacyjnym opuszczeniem miejsca imprezy przez Godgabdi
bów. Gospodarze i goście pozostają skłóceni i obrażeni aż do momentu przyby
cia do wioski Godgabdibów kolejnego posłańca z zaproszeniem.

Godgabdibowie ze swej strony nigdy nie zapraszają do siebie gości. Nie wi
dzą takiej potrzeby, nawet w momentach ważnych, zdawałoby się, dla całej spo
łeczności. Nawet wtedy, gdy jakiś starzec umiera, nie uważają za stosowne od
prawić uroczyście jego duszy do przodków. Ciało zmarłego podrzucają nocą do 
wioski sąsiadów. W tym jednym przypadku procesja Godgabdibów, ze względu 
na wymaganą w tej sytuacji dyskrecję, odbywa się w ciszy i spokoju. Gdy tylko 
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współplemieńcy zmarłego oddalą się, szaman ich sąsiadów, przebrany za pieska 
pustynnego, zakopuje ciało i płacze nad nim aż do świtu.

Kantataci

Przed wyprawą w górskie rejony zamieszkałe przez Kantatatów wskazane są 
prywatne lekcje śpiewu. Są wyjątkowo wrażliwi na punkcie emisji głosu i odróż
niają się od sąsiednich plemion wyjątkowymi możliwościami wokalnymi. Z trau
matycznych zapisków XIX–wiecznego badacza Luciano Semivoce dowiadujemy 
się, że spotkanie z Kantatami przeżył on tylko dzięki swojemu mocnemu głoso
wi, ukształtowanemu w czasach studenckich, gdy dorabiał jako gondolier. Już 
Semivoce zwrócił uwagę na piękno dziwnych kantatackich pieśni i języka, które 
kontrastuje z surowymi obyczajami i nieprzystępnością plemienia.

Kantataci mieszkają w górskich jaskiniach odgrodzonych od reszty świata 
ścianą lasu. Niełatwo odnaleźć ich siedziby, ponieważ Kantataci często prze
noszą się do nowych miejsc korytarzami wykutymi w skale przez czas i dawne 
pokolenia. Aby zatem mieć szansę na spotkanie z Kantatami, należy poczekać, 
aż wiatr przyniesie w doliny pieśń, za pomocą której jeden klan kontaktuje się 
z innym. Wtedy też można wypatrzyć kantatackiego posłańca, który wyrusza 
do jaskiń współplemieńców z zamiarem ustalenia szczegółów odwiedzin szefa 
swojego klanu.

Nie wiadomo, skąd wziął się zwyczaj uśmiercania świadków takiej misji. Być 
może związany jest on z kantatackim mitem o bezcielesności. Bóg pieśni, Tata
lan, miał obiecać Kantatatom nieśmiertelność w zamian za to, że plemię ukry
je się na zawsze przed ludzkim wzrokiem. Do tej pory zamieszkujący doliny  
Shntattocy uważają, że Kantataci są śpiewającymi duchami. Ponieważ nikt ich 
nigdy nie widział, muszą być po prostu głosami przodków lub demonów.

Inną interpretację proponuje wspomniany już Semivoce. Twierdzi on, iż 
zwyczaj mordowania napotkanych cudzoziemców Kantataci zawdzięczają „tym 
łachudrom z południa”. Semivoce określa w ten sposób grupę śpiewaków z Ne
apolu, dezerterów z armii włoskiej, którzy w początkach XIX w. starali się wku
pić w łaski Kantatów, by wykraść im tajniki szczególnej emisji głosu. Dlaczego 
w takim razie oszczędzono Semivoce wyśpiewującego gondolierskie pieśni w ję
zyku zdradzieckich Europejczyków — pozostaje tajemnicą.

Posłańcy kursują od klanu do klanu, zapowiadając spotkanie. Tymi samymi 
szlakami poruszają się po graniach ich czyste jak górskie strumienie głosy. Ne
gocjacje i zapowiedzi rozpoczynają się mniej więcej miesiąc przed wizytą szefa 
klanu i pieśń kursuje potem coraz częściej w tę i we w tę, potwierdzając ważność 
ustaleń. Funkcja posłańca to wielki zaszczyt dla katatackich chłopców. Nadwe
rężenie mięśni nóg i gardła to najniższa cena, jaką młodzieńcy płacą za udowod
nienie swej męskości i dojrzałości.
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Ostatnia wiadomość potwierdzająca nadejście szefa klanu przybiega na no
gach posłańca godzinę przed spotkaniem. Dopiero wtedy chłopiec może po raz 
pierwszy od miesiąca posilić się do syta i wystarczająco wyspać. Grota jest już 
przygotowana na przyjęcie dostojnych gości i gospodarze w ciemnościach ocze
kują radosnego spotkania. Z daleka słychać już głosy przybyszy, które nieba
wem połączą się w mroku pieczary z głosami gospodarzy. Śpiewem rozmawia się 
o rzeczach ważnych i błahych, spożywa odnajdywane po omacku surowe mięso 
i wspomina serdecznie obietnicę Tatalana. Głosy gospodarzy stopniowo odda
lają się w głąb groty, a szef klanu i jego świta pogrążają się w oczekiwaniu swej 
bezcielesności, słuchając pieśni młodych dziewcząt dobiegającej gdzieś z góry 
i schodzącej najpierw w półgłos, a potem w szepty i westchnienia.

Malfadoni

Życie Malfadonów upływa w rytmie wypowiadanych przez nich magicznych fraz 
i przepowiedni. Wioska, zbudowana na planie koła, jest jądrem kuli, której gra
nice wyznacza horyzont, nieboskłon i niewidoczna dla obcych płaszczyzna pod
ziemna. Ten porządek świata jest dla Malfadonów oczywisty i bezdyskusyjny. 
Podobnie jak pomiar czasu, dyktowany przez tajemnicze siły, szepczące doro
słym członkom plemienia słowa przepowiedni.

Malfadoni traktują horoskopy i proroctwa jeszcze poważniej niż niektórzy 
radykalni przywódcy w społeczeństwach zachodniej Europy. Dawniej w Euro
pie zarówno władcy, jak i zdesperowany plebs często padali ofiarą silnych oso
bowości dysponujących rzekomo nadprzyrodzonymi zdolnościami. U Malfado
nów jasnowidzenie jest wrodzone i pojawia się u wszystkich wraz z wejściem 
w pełnoletność. Życie wśród takiej liczby proroków wydawać się może łatwe 
i przewidywalne. Może też nieść za sobą niebezpieczeństwo nadużyć profetycz
nych mocy w imię partykularnych korzyści. Jednak ścisłe przestrzeganie reguł 
społecznych przez ogół zapewnia mu szczęście, dobre warunki bytowania i rów
ność. Malfadoni stosują się karnie do wyznaczonych norm.

Dzięki dyscyplinie nie tylko zapobiegają przewidzianym zawczasu katastro
fom, które zagroziłyby każdemu innemu plemieniu. Jasnowidzenie Malfado
nów sięga o wiele dalej i, w pewnym sensie, wstecz. Istnieją bowiem dwa rodzaje 
proroctwa. Jeśli Malfadoni widzą przyszłość i chcą ostrzec innych przed dzia
łaniem, które stałoby na przeszkodzie przeznaczeniu, wypowiadają magiczną 
formułę: malomalof, co znaczy „tak mówi przepowiednia”. Te słowa zamykają 
usta przeciwnikom, którzy natychmiast stają się bezradni. Gdy dzieci Malfado
nów bawią się w maloufa (gra z użyciem kulek z błota i dołków w ziemi), często 
przekrzykują się wypróbowując magiczną formułę malomalof, która paraliżuje 
ruchy ich przeciwników. Każdy mały Malfadon marzy, by prędko urosnąć i żeby 
jego zaklęcia miały jeszcze większą siłę sprawczą.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wolfgang Siegbert Schwarzenfuss228

Drugi rodzaj proroctwa jest określaniem tego, co już się stało, choć nie zosta
ło wcześniej przepowiedziane ani zablokowane wypowiedzeniem formuły malo�
malof. Na określenie takiego sposobu jasnowidzenia używa się słowa folamolam, 
co znaczy „tak było przewidziane” czy może bardziej dosłownie: „wiedziałem, że 
tak będzie”. Jest to wyższy i szlachetniejszy rodzaj sztuki profetycznej, w którym 
celują starzy Malfadoni. Ich mądrość objawia się zwłaszcza wtedy, gdy obser
wują pozbawione sensu działania młodzików próbujących łamać zasady usta
nowione przed wiekami lub gdy skandaliczne zachowanie młodych dziewcząt 
doprowadza je do zguby.

Najobfitszym darem jasnowidzenia obdarzony jest Malfakat, pełniący funk
cję naczelnika wioski, od kiedy najstarsi Malfadoni pamiętają. Jego imię ozna
cza: „ten, który nieskończenie wiele razy wypowiedział malomalof”. Nigdy nie 
wypowiada się tego imienia na głos. Młodzi mogą ujrzeć Malfakata dopiero wte
dy, gdy ich ciała się zestarzeją, umysł otworzy się na folamolam, a słuch wyostrzy 
tak, że będą słyszeć nawet niewypowiedziane myśli innych Malfadonów. Wtedy 
właśnie, jeśli dożyją tak sędziwego wieku, będą mogli przestąpić próg chaty Mal�
fakata i bawić go rozmową o bieżących wydarzeniach w wiosce.

Gdy starzy Malfadoni opuszczają chatę Malfakata, wydają się młodsi i na
pełnieni nowymi siłami. Przez cały wieczór perorują przy ogniskach na temat 
wielkiego wodza i jasnowidzianej przyszłości plemienia, pokrzykując w stronę 
młodych słowo malomalof równie często, jak pewne grupy naszego społeczeń
stwa przywołują w swych wypowiedziach najstarszy zawód świata. I dopiero gdy 
kładą się do snu na posłaniach ze świeżej trawy rzecznej, która w ciągu dnia 
schła na płocie, w ich oczach pojawia się coś dziwnego, co pozornie przypomina 
zadumę. To skrywany przed innymi strach.

Manemonenanenowie

Jedna z najstarszych legend Manemonenanenów mówi o tym, jak ich wielki 
przodek wyruszył w małej łódce przez morskie fale, aby dotrzeć do kraju nowych 
bogów i rozmówić się z nimi. Przedstawiciele wszystkich klanów wyszli na brzeg, 
żeby go pożegnać. Nikt nie wierzył, że przodek kiedykolwiek wróci. 

Nenene dzielnie wiosłował własnymi rękami aż po linię horyzontu. Co działo 
się z nim potem, nikomu jeszcze nie udało się dowiedzieć. Ludzie wrócili do 
swoich niskich glinianych chat i zajęli się po dawnemu dzieleniem czasu między 
pracę, odpoczynek i gapienie się nocą w gwiazdy.

Po latach wielki przodek powrócił do wioski na wielkiej łodzi w kształcie 
morskiego ptaka. Miał na sobie szaty w kolorach pozyskanych z niedostępnych 
barwników. Przywiózł ze sobą transport muszli kauri. Opowiedział starszyźnie 
o rozmowie z nowymi bogami. Następnego dnia ludzie zabrali się za rozbudowę 
swych chat tak, by mogły sięgnąć gwiazd na nocnym niebie.
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To właśnie po tych domach, bardziej przypominających gigantyczne termitie
ry niż zabudowania gospodarcze, można poznać wioskę Manemonenanenów. 
Wystarczy, że na horyzoncie pojawi się choćby cień kupca, objuczonego muła 
czy tragarza, aby Manemonenanenowie wszczęli wrzawę ze szczytów swych 
wiecznie nieskończonych wież. Dotarłszy do wioski, badacz napotyka odrealnio
ny spektakl odbywający się w wąskich uliczkach pomiędzy domami. Manemone
nanenowie biegają bez ładu, krzycząc i wymachując wielkimi liśćmi. Ostentacyj
nie nie zwracają uwagi na przybysza i jego tragarzy.

Już w latach 20. Manemonenanenami, a zwłaszcza ich nietypową architek
turą, zainteresował się amerykański etnograf i okultysta Fledermausmann. 
W swojej pracy Mahnemounneina’s Architecture in Comparition to Early Babylo�
nian Style wykluczył z żalem tezę, jakoby powodem budowania wysokich domów 
przez Manemonenanenów mogły być ich zainteresowania astrologią. „Pozwolę 
sobie na przykrą refleksję, że Manemonenanenowie, wziąwszy pod uwagę ich 
ignorancję i brak ucywilizowania, budują swe towers tylko po to, żeby się z nich 
rzucać na ziemię z wielkim krzykiem” — pisał rozgoryczony Fledermausmann3. 
Krótko przed wydaniem jego książki, sam skoczył z okna nowojorskiego wie
żowca po tym, jak dowiedział się o swoim bankructwie.

Obecnie nie obserwuje się żadnych dramatycznych skoków z rusztowań. Na
tomiast nie można opędzić się od wrażenia, tak jakby cień Fledermausmanna 
nie ulotnił się stąd jeszcze, że chaotyczna ruchliwość Manemonenanenów ma 
w sobie wiele z gorączki nowojorskich ulic. Co więcej, dla kupców z najdalszych 
wiosek manemonenaneńskie gliniane city, choć położone na uboczu, jest obo
wiązkowym punktem na szlaku wiodącym do portu, jeśli nawet nie miejscem 
pielgrzymek.

Wywiady przeprowadzone z przybyszami stanowią niezbity dowód na to, ja
kim autorytetem cieszy się miejscowy szaman. Nawet starzy i słabi kupcy wdra
pują się ochoczo na jego taras po rusztowaniach. Cierpliwie czekają w skwarze 
południa, by odbyć z nim rozmowę i wysłuchać przekazu boskiego. Po uzyskaniu 
porady odchodzą cisi, z zasłoniętymi twarzami, trochę tak jakby wyszli z konfe
sjonału, i tylko po ich oczach można poznać, czy tłumią rozpacz czy radość.

Przez cały mój pobyt w wiosce Manemonenanenów nie udało mi się nawiązać 
bliskich kontaktów z nikim ani też dostać się do szamana, który praktycznie nie 
schodzi ze swego tarasu. Moja obecność, bez zmian, nie zainteresowała nikogo. 
Byłem poza światem, który tak pochłaniał biegających i krzyczących Manemo
nenanenów. Z czasem uwidoczniły się zmiany ich nastrojów, które wywołane 
były zawsze jakimś błahym szczegółem. Na przykład tym, że palma przy murze 
zaczęła usychać, albo tym, że z rozmowy w kolejce kupców wychwycono słowo 
„przymrozek”, lub też tym, że czyjaś żona potwierdziła plotki, ostentacyjnie ob
nosząc swój brzemienny brzuch. 

3 J.C. Fledermausmann, Mahnemounneina’s Architecture in Comparition to Early Babylonian Sty�
le, New York 1927.
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W wieczór poprzedzający wyjazd byłem świadkiem wydarzenia, którego 
także Fledermausmann doświadczył w wigilię opuszczenia wioski. Gdy na nie
bie zabłysły pierwsze gwiazdy, szaman wychylił się z górnego piętra swej wieży, 
a wtedy na zebranych pod jego oknami Manemonenanenów spadł z nieba grad 
muszelek kauri.

Menadgapapowie

U każdego ze znanych mi plemion istnieje zwyczajowa inicjacja chłopców. Naj
częściej obrzędy połączone są z wyprawą w miejsce odosobnione, w którym mło
dzieńcy muszą udowodnić, że nadają się do wejścia w męskość. Wielokrotnie 
uczestniczyłem jako obserwator w takich wielodniowych rytuałach przejścia. 
Wszystko dzięki temu, że jako mężczyzna nieobrzezany uchodziłem za wieczne
go chłopca lub wręcz za trzecią czy którąś z kolejnych płci, której przedstawicie
lem jest antropolog w terenie.

Szczególnie ciekawie wygląda inicjacja u Menadgapapów. Obecnie żyją oni 
w dużych skupiskach ludzkich pośród innych plemion, ale są wciąż wybiórczo 
wierni tradycjom swojego ludu. Dotyczy to zwłaszcza rytuałów weselnych, po
wszechnie obowiązujących dni świątecznych oraz rzeczonej inicjacji.

Aby udowodnić swoją męskość, Menadgapapowie zjeżdżają się przeważnie 
w dzikie miejsce, położone we względnie niewielkiej odległości od miasta. Nie
którzy Menadgapapowie odczuwają tak mocną potrzebę udowodnienia swojej 
męskości, że za odpowiednio wysoką opłatą poddają się ponownie rytuałowi 
przejścia. Jest to konieczne o tyle, że zdarzają się przypadki powrótu mężczyzny 
w dzieciństwo.

Wyruszając w dzikie miejsce inicjacji, Menadgapapowie zakładają specjalne 
stroje w barwach otoczenia, a ich spojrzenie staje się groźne i uważne. Dostrze
gają każdy szczegół, zwłaszcza niedociągnięcia w ubiorze i wyglądzie swoich 
braci. To już pierwszy etap inicjacji: wychwalanie swoich zalet i zasług, tak by 
przyćmić zalety i zasługi innych. Mężczyzna powinien umieć mówić dużo i głośno, 
zważając bardziej na moc słów niż na ich sens — mówi menadgapapska maksy
ma. Dar wymowy przydaje się również po powrocie do domu. Każde zadrapanie 
i blizna nabyte podczas wyprawy muszą opowiadać jakąś krwawą historię, z któ
rej mężczyzna wychodzi zwycięską ręką.

Mistrz ceremonii to mąż zaufania. On przeprowadza młodzieńców przez las 
pełen odgłosów nocy, on opatruje ich rany, on poznaje słabości i tajemnice ini
cjowanych. Mistrz dysponuje rozległą wiedzą na temat świata i natury, ma spo
soby na jej okiełznanie i bogaci się na tęsknocie chłopców za byciem mężczyzną. 
Jednak dawniej nie wszyscy młodzieńcy powracali żywi do wioski. Wówczas ich 
rodziny domagały się zwrotu pieniędzy i inwentarza podarowanego na poczet 
zmiany chłopca w dorosłego mężczyznę. Dlatego mistrz ceremonii dba o to, 
by do domu powróciło tyle samo dorosłych, ile dzieci je opuściło. Służy temu 
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choćby magiczna lina zawracająca młodzieńca tuż znad fal morskich na wysokie 
skały lub substancja wabiąca samice owadów do miejsca oddalonego od obozo
wiska, tak by nie przynieść cierpień śpiącym chłopcom.

Młodzi członkowie wyprawy po męskość mają zachowywać się w odpowiedni 
sposób. Muszą starać się zapomnieć o towarzystwie innych inicjowanych i otwo
rzyć swoje serce na nowe doznania, odkrywanie obcych miejsc i nieznanych dotąd 
uczuć. Normą podczas inicjacyjnej wyprawy jest łamanie tabu, takich jak palenie 
niezakrzywionej fajki czy spożywanie alkoholu. Chłopcy traktują plemienne za
kazy jako swoistą wskazówkę. Łamiąc je, zyskują moc i odwagę potrzebną, by 
stać się mężczyznami. Dlatego mistrz ceremonii patrzy na te zachowania przez 
palce. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, codziennie wysyła do rodzin dużą, 
tłustą rybę. Ostatniego wieczoru sam przyłącza się do zabronionych czynności, 
czym daje znać, że uznał już chłopców za mężczyzn.

Podczas wyprawy po męskość uczestnicy smakują nocnego chłodu, strachu, 
kobiet, wiatru w uszach i jedzenia uwięzionego w metalowych puszkach. Po 
siedmiu lub czternastu dniach twarze stają się ogorzałe, mięśnie przestają boleć, 
w nogach czuć siłę do dalszych wypraw. Ale mężczyźni muszą wracać. Niektórzy 
będą tęsknić do wiatru w uszach tak bardzo, że znów podarują mistrzowi bogac
twa tej ziemi.

Mgci

Wyruszając na wyprawę do plemienia, o którego języku nic nie wiadomo, moż
na oczekiwać wszystkiego. Jednak nawet Fluriskowie, którzy rozmawiają tylko 
z pełnymi ustami przy pełni księżyca, nie zaskakują swoimi zwyczajami w tym 
stopniu co Mgci.

Lud ten nie używa żadnej nazwy na określenie swojej tożsamości. To oko
liczne plemiona wymyśliły pojęcie „mgć”, którym szyderczo określa się wszyst
ko, co z Mgciami związane. Jest to jedyny dźwięk, który, według relacji jedne
go z XIX–wiecznych podróżników, wydaje z siebie Mgć, gdy kontakt z innym 
członkiem plemienia jest nie do uniknięcia.

Lektura tekstów takich jak opublikowany niedawno rękopis antykwariusza 
Josepha Cartaphilusa4 pozwala jednak wierzyć, że nawet wśród Mgciów może 
się znaleźć Homer. Badacze starej daty zbyt pochopnie dawali się zwodzić po
zorom przy ocenie obyczajów plemion odległych kulturowo od starej Europy. 
Znalazło to swoje potwierdzenie także w przypadku Mgciów.

Z początku można odnieść wrażenie, jakby Mgci nie interesowali się obcymi. 
Zawsze przecież w ich wiosce przebywa ktoś z innego plemienia, żeby pozbierać 
śmieszne anegdoty o dziwacznych zwyczajach pomrukujących Mgciów. W ich 
zachowaniu trudno jednak dostrzec jakieś oznaki szaleństwa poza milczeniem 

4 Cytowany przez J.L. Borgesa w opowiadaniu Nieśmiertelny.
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i wydawaniem trudnych do wyartykułowania dźwięków, gdy czegoś potrzebują 
od rodziny czy sąsiada. Mgci mają zawsze spuszczone oczy. Kontakt wzrokowy 
nawiązują między sobą chyba tylko wtedy, gdy grają na bębnach.

Pełne napięcia milczenie i ignorowanie pytań potrafi każdego badacza do
prowadzić na skraj rozpaczy. Dlatego pozbawiony rozmówcy autor tekstu zaczął 
nie tylko rozprawiać sam ze sobą, ale również czytać na głos ustępy z Clarissy 
Harlowe, jedynej książki, którą zabiera w podróż. Zawsze przecież miło oderwać 
się od pracy nad gramatyką języka, którym mówi około setki osób, i zanurzyć 
się w świat blisko miliona słów subtelnej angielszczyzny Samuela Richardsona.

Początkowo Mgci nie zwracali uwagi na lekturę. Z czasem dało się jednak 
zauważyć, że gdy odbywa się czytanie listów Klarysy osaczonej umizgami lorda 
Lovelace’a, Mgci strzygą uszami, choć wzrok wciąż mają wbity w ziemię. Gdy 
akcja powieści zbliżała się już do sceny ucieczki bohaterki z domu rodzinnego, 
rozpoczęły się przygotowania do jednego ze świąt, podczas których Mgci godzi
nami walą w bębny i mają łzy w oczach. Nic nie wskazywało na to, iż tym razem 
dojdzie do ich gry nowy element.

Ogień rzucał ciepłe światło na twarze Mgciów. Uderzenia w bębny brzmiały 
niezwykle uroczyście. Mgci zaczęli jeden po drugim recytować z pamięci ko
lejne fragmenty dzieła Richardsona. Mówili płynnie, czystą angielszczyzną, tak 
przekonująco, jakby rozumieli ten język. Jednak brak zrozumienia zadanych im 
później pytań wskazywałby na to, że raczej za pomocą obcych sobie dźwięków 
starają się przekazać emocje, jakie odczytali z intonacji lektora. O świtaniu ro
zeszli się w milczeniu do chat.

Autor tekstu nie mógł zasnąć nie tylko wtedy, ale i przez kilka kolejnych 
nocy. Jego natarczywe pytania zadawane po angielsku (znajomość miejscowe
go języka przez badacza ograniczała się do uniwersalnego słowa „mgć”) były 
ignorowane jak dawniej lub Mgci odpowiadali na nie bez ładu zapamiętanymi 
sekwencjami z Richardsona.

Od tamtego czasu lakoniczne rozmowy mieszkańców wioski, składające się 
ze wspomnianego wcześniej słowa ich języka, przeplatane były słowami Klarysy, 
tak jak w wypowiedziach londyńskiego marginesu pojawia się zwykle inne po
pularne słowo nacechowane negatywnie. Wciąż jednak nie udawało się nawią
zać kontaktu z Mgciami. Używane jako przecinek wyznania miłosne lorda Lo
velace’a w ustach Mgciów stawały się coraz krótsze, mniej dokładne i bardziej 
poszarpane. W końcu zostały zapomniane i wyparte całkowicie z miejscowego 
języka, jakby wraz z porą roku zmieniła się lokalna moda. Mgci zapomnieli sło
wa Richardsona równie szybko, jak je uprzednio zapamiętali.

Wobec fiaska projektu opisania języka, który praktycznie nie istnieje, lin
gwista powinien opuścić placówkę, aby nie marnować pieniędzy ważnych in
stytucji państwowych. Z perspektywy czasu jednak coraz bardziej gorzkie staje 
się poczucie zmarnowanej szansy poznania niezrozumiałego dla Europejczyka 
systemu komunikacji Mgciów. Najbliżej poznania prawdy o przekazie pozawer
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balnym Mgciów była Klarysa Harlowe, ale od niej również niewiele się możemy 
dziś dowiedzieć. 

Morhodżalowie

W latach 20. XX w. dzięki wyprawie profesora Mecfatala świat Zachodu odkrył 
plemię Morhodżalów. Domy aukcyjne zbijały majątki na sprzedaży cudów rę
kodzielniczych i sztuki inspirowanej bogatą kulturą Morhodżalów. Goście noc
nych lokali szaleli na parkietach w dzikich morhodżalskich rytmach. Paryscy bon 
vivanci w chwilach intymnych szeptali słowa w niezrozumiałym języku, jakoby 
po morhodżalsku, na co ich oczytane kochanki incognito mdlały z rozkoszy.

Tak intensywna fascynacja nie mogła jednak trwać długo. Kiedy salony 
i domy publiczne zostały zalane mniej subtelnymi impresjami orientalnymi, 
a potem militarnymi, Morhodżalowie odeszli w zapomnienie. Przypomniano 
sobie o nich dopiero niedawno dzięki relacjom misjonarza katolickiego, padre 
Vitarica, który powrócił do Włoch po trzech latach od swojego tajemniczego 
zaginięcia w dorzeczu Turuktumu.

Morhodżalowie powitali uciekającego przed wierzycielami duchownego 
z zachłanną życzliwością. Wyglądało na to, że czas od momentu opuszczenia ich 
wioski przez Mecfatala i przywabionych chęcią zysku przedsiębiorców spędzi
li na wypatrywaniu za nimi oczu. Odkąd europejscy cwaniacy porzucili wioskę 
i przenieśli się w inne wschodnie krainy, zapanował smutek i niepokój.

Dopóki nie pojawił się ojciec Vitarica, Morhodżalowie nie mieli komu prze
kazywać swej mądrości, tradycji, kobiet, bajek i przedmiotów, dostając w za
mian pouczenia i bezużyteczne sprzęty. Nie pojmując, co złego zrobili, że zostali 
opuszczeni, rozmienili czas na drobne i milcząc wpatrywali się w horyzont. Uci
chły pieśni, dziecięcy śmiech i kurtuazyjne pozdrowienia. Skończyły się wspólne 
tańce wokół świętego drzewa.

Wyprawa do plemienia Morhodżalów pozwoliła nam przekonać się o ogro
mie zmian, które zaszły w ich kulturze, życiu i mentalności. Świetnie pamięta
no tu Mecfatala. Wielu wspominało go jako zabawnego jegomościa zwanego 
czokturkgt, czyli głupka, który jak baba chowa się pod chustę. Była to aluzja do 
sumienności, z jaką Mecfatal dokumentował życie Morhodżalów aparatem fo
tograficznym. Opowieściom o psikusach robionych Mecfatalowi i przedsiębior
com towarzyszył starczy chichot. Najmłodsza osoba w wiosce dobiegała siedem
dziesiątki.

Oczy kobiet, spoglądające na nas znad okrywających twarze chust, błyszczały 
na widok metalowych klamerek czy wodoodpornych pisaków. Na podobne fanty 
Morhodżalki wymieniały kiedyś biżuterię i ozdobne sprzęty domowe. Potrzeba 
nabywania dziwnych przedmiotów i zastawiania nimi domostw mogła się poja
wić, gdy kobiety przestały rodzić dzieci. Kiedy to nastąpiło, nikt już nie pamięta. 
Ojciec Vitarica uważa, że niepłodność była spowodowana szokiem kulturowym 
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wywołanym pojawieniem się Mecfatala i przedsiębiorców. Może niesłusznie ich 
obecność uważano za błogosławieństwo.

Nie wiadomo też, jaka jest liczebność tego starzejącego się plemienia. Mor
hodżalowie nigdy nie zbierają się na głównym placu. Święta i dni powszednie 
spędzają w swoich zagrodach. Spotykają się czasem z sąsiadami, ale traktują to 
raczej jako przymus. Główny plac, na którym kikut drzewa przypomina lepsze 
dni morhodżalskiej wspólnoty, jest przeważnie pusty.

Ojciec Vitarica okazał się doskonałym przewodnikiem, tłumaczem i znawcą 
zwyczajów wymierającego ludu. Dla dobra wyprawy nie wahał się nawet po
święcić jednego z jej członków, otyłego profesora Lubkovicia, za co świat nauki 
będzie mu dozgonnie wdzięczny.

Gdy misjonarz trafił do wioski po raz pierwszy, przywrócił Morhodżalom na
dzieję na powrót znudzonych zachodnich krzykaczy, którzy pokazali, że życie 
może mieć nieznany dotąd smak. Nasza obecność to dla Morhodżalów obietni
ca ponownej młodości. Dlatego też, gdy zajaśniał księżyc, zapłonęło święte drze
wo, a roztańczony tłum starców rzucał na plac długie cienie, ulegliśmy gorączko
wym namowom ojca Vitarica i oddaliśmy Morhodżalom profesora Lubkovicia. 
Czekając kolejnego świtu, zastanawiamy się, czy jego tłuste kości i przywiezione 
przez nas odpady zachodniej kultury wystarczą wymierającemu plemieniu, by 
zbudować wehikuł i odnaleźć stracony czas.

Offikanci

Offikanci są plemieniem koczowniczym, prawdopodobnie jednym z najstar
szych zamieszkujących ziemię. Ich historia sięga czasów, kiedy pojawiła się 
nierówność społeczna, czyli bliżej nieokreślonych. Offikanci koncentrują się 
zwłaszcza w nowoczesnych metropoliach i karmią się energią tak odczuwalną 
w dużych skupiskach ludzkich. Żyją właściwie tylko dzięki innym grupom et
nicznym i jakby obok innych społeczeństw, żerując na ich majątkach i resztkach, 
jakie spadają z pańskich stołów.

Ponieważ nie ma wzmianki na temat Offikantów w żadnym opracowaniu 
z zakresu antropologii fizycznej, ciężko określić cechy charakterystyczne ich wy
glądu. Wiadomo natomiast, że cierpią na chorobę psychiczną zwaną karnavalis, 
polegającą na inklinacjach do przebieranek, maskarad, częstych zmian tożsamo
ści, do łatwej asymilacji i przejmowania cech osób trzecich oraz wegetarianizmu. 
Nic nie wiadomo na temat istnienia języka Offikantów. Zauważono jednak, że 
często porozumiewają się ze sobą używając języków słowiańskich i orientalnych.

Offikanci, z racji swych obsesji związanych z dziedzicznym karnavalis, naj
chętniej przebywają w ukrytych zaułkach wysokich biurowców i wdają się tam 
w rozmowy z wymykającymi się na papierosa pracownikami biur. Offikanci sta
rają się wtedy upodobnić do rozmówców, zaobserwować ich gesty i przeniknąć 
prywatne tajemnice. Jednocześnie eksperymentują, wykorzystując wiadomości 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zapiski badacza, którego nigdy nie było... 235

uzyskane na amatorskich kursach psychologicznych. Można także spotkać Of
fikantów w portierniach i toaletach, gdzie, w przebraniu pracowników niższego 
szczebla, podsłuchują rozmowy i sprawdzają reakcje na obsceniczne rysunki na 
ścianach.

Kiedy zdrowi pracownicy biur opuszczają wieczorem miejsce pracy, Offi
kanci, podnieceni całodziennymi przebierankami, biorą się wreszcie do roboty. 
Znaki świetlne przesyłane z jednego wieżowca do drugiego świadczą o tym, że 
ich dziwna społeczność, choć podzielona, utrzymuje ze sobą kontakt. Mental
ność wyspiarska objawia się także w inny sposób. Dawniej wsiedliby pewnie na 
łodzie, żeby przewieźć skarby lub złożyć ofiarę na innej wyspie. Dziś korzystają 
z komputerów i telefaksów, by łączyć się z braćmi na innych kontynentach i wraz 
z nimi manipulować siódmym miejscem po przecinku na kontach bankowych 
rekinów finansjery. Dawniej wycinaliby przybrzeżne drzewa na święte ognisko. 
Dziś rozpalają do czerwoności diody faksów i rzucają strzępy celulozy w paszcze 
ryczących niszczarek papieru.

Tajne działania Offikantów nie pozostają bez wpływu na życie zwykłych pra
cowników biur. Nie chodzi już nawet o straty finansowe uczciwie zarabiających 
swoje miliony. Pozostawione, niby przez nieuwagę, ślady wyspiarskich orgii 
w gabinecie szefa czy znikanie różnych przedmiotów wpływają na reputację 
osób zatrudnionych na poważnych stanowiskach i niezdrową atmosferę w fir
mie. Offikanci karmią się właśnie taką złą energią powstającą często jako efekt 
uboczny typowego wyścigu szczurów. Według ostatnich badań, budowa układu 
pokarmowego Offikantów pozwala im trawić tylko resztki lurowatej kawy, kurz, 
okruchy pieczywa i liofilizowanego makaronu oraz opary środków czyszczących.

Aby wyeliminować fatalne skutki działań Offikantów i ich infiltrację w struk
tury renomowanych firm, należałoby przeprowadzić szkolenie dziennych pra
cowników biurowych i wypuścić ich na nocne łowy.

Parlamici

W każdym z plemion, jakie do tej pory odwiedziłem w swoich wędrówkach, ist
niały jakieś tabu. Dla jednych było to zjedzenie, skądinąd odżywczego, kurzego 
jaja, dla innych przejście przez las czy sypianie z bratem stryjecznej babki. Życie 
w małej społeczności musi być regulowane zakazami, choćby najdziwniej tłuma
czonymi. Często dotyczy to nawet wypowiadania pewnych słów.

Nigdzie tabuizacja słowa nie jest tak dalece posunięta jak u Parlamitów. 
Minęło wiele czasu, zanim zorientowałem się, na czym polega owo ostrożne 
obchodzenie się ze słowem. Gdy dotarła do mnie parlamicka filozofia, śmia
łem się długo i głośno. Wywołałem tym nie lada konsternację w wiosce, gdzie 
największym objawem wesołości jest gorzki uśmiech. Parlamicka etykieta jasno 
określa, że nie używa się słów, które są istotą danej rozmowy. Jeśli na przykład 
rozmawiamy o jakiejś osobie, jej imię nie pada ani razu. Parlamici mówią sporo, 
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ale wszystko jakby od rzeczy, uważnie przyglądając się przy tym rozmówcy, aby 
odgadnąć prawdziwy sens wypowiadanych przez niego słów. Mój zdrowy śmiech 
wywołany był skojarzeniem z przemówieniami politycznymi w moim kraju, od 
których miałem nadzieję uwolnić się, wyjeżdżając w tę głuszę.

Parlamici są plemieniem głęboko nieszczęśliwym, zatopionym wciąż w smut
nych myślach. Ciekawe, czy w nich także unikają kluczowych słów. Przyczyną 
melancholii i frustracji tego ludu są nieustanne życiowe pomyłki, którymi obda
rzają się przez zachowywanie etykiety. 

Wioska pełna jest omyłkowo zawartych małżeństw. Nie sposób bowiem wy
mienić imion wszystkich chłopców poza tym jednym, gdy starszyzna aranżuje za
ręczyny. Parlamickie żony i mężowie mają więc ten charakterystyczny cierpięt
niczny wyraz twarzy, znany nam z kobiecych powieści romantycznych. Parlamici 
nie są też zadowoleni ze swoich interesów handlowych, na których ciąży brzemię 
niedopowiedzenia i niedopełnienia warunków z obu stron.

Nie zajęło mi długo przyzwyczajenie się do panujących w wiosce zwyczajów 
przemilczania najważniejszych słów. Przez dłuższy czas bawiło mnie nawet ob
serwowanie, co wyniknie z prowadzonych z Parlamitami rozmów. Te rozkoszne 
próby odgadnięcia, czego nie dostanę na obiad, dokąd nie pójdę, z kim się nie 
spotkam… Zauważyłem jednak, że stopniowo pogrążam się w irytacji i zadu
mie, jakim na przemian oddawali się moi gospodarze. Po jakimś czasie dołączy
ło jeszcze oczekiwanie na coś nieuniknionego, co, o dziwo, rzeczywiście w końcu 
nastąpiło.

Pewnego wieczoru, w ciemnościach, które ofiarował wiosce nów, ziemia za
drżała od dudnienia tamtamów. W Parlamitach coś pękło i ruszyli po swoje, po 
niewypowiedziane. Jedni połączyli się z cudzymi żonami w pełnych żaru uści
skach, inni samozwańczo dobili targu, uprowadzając stado z sąsiedzkiej zagro
dy, jeszcze inni z nożem w zębach czaili się na wroga albo wykrzykiwali komuś 
swoją złość w spowitą mrokiem twarz.

Tuż przed świtem zgiełk ucichł. Pełna gniewu i emocji noc zakończyła się 
i uczestnicy karnawału ze wstydem rozpierzchli się po domostwach. Wszystko 
wróciło do normy. Przez jakiś czas w rozmowach nie na temat Parlamici nawet 
nie patrzyli sobie w twarze. Było jeszcze więcej powodów, by nie wypowiadać 
najważniejszych słów. Przybyło kilka kopczyków kamieni na wzgórzu, z którego 
Parlamici udają się do krainy przodków.

Zapytałem moich gospodarzy, czy takie dni pełne radości w blasku słońca 
często się zdarzają. Odpowiedzieli mi: „Nahabagi lubnute”, co znaczy: „Pies 
zjadł kurę”.

Teleztekowie

Teleztekowie są jedynym znanym mi ludem na południe od rzeki Pradiosico, 
który raz do roku opuszcza domostwa i udaje się na swego rodzaju wakacje. 
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Masowych przeniesień części dobytku na atrakcyjne tereny wybrzeża nie da się 
bowiem wytłumaczyć inaczej niż potrzebą odpoczynku po ciężkiej całorocznej 
pracy. Dopiero analiza zdjęć lotniczych pozwala spojrzeć z odpowiedniej per
spektywy na ogrom zjawiska.

Teleztekowie są namiętnymi zbieraczami. Namiętność ta związana jest mię
dzy innymi z inną ich pasją, jaką jest jedzenie. Niezależnie od pory roku spichle
rze Telezteków są zawsze pełne, choć kobiety codziennie wynoszą z nich dobra 
garściami, żeby ugotować suty posiłek dla swoich licznych rodzin. Jednak prócz 
płodów ziemi i nieba Teleztekowie zbierają wszystko, co wpadnie im w oko. Dla
tego też stale przebudowują swoje domostwa, aby pomieścić kolekcje. Nie są 
jednak na tyle zapamiętali w pasji, by nie dzielić się znaleziskami ze współple
mieńcami.

Teleztekowie spontanicznie obdarowują się przy każdej nadarzającej się oka
zji. Ich hojność jest do tego stopnia rozbuchana, że sąsiadujące ze sobą rodziny 
mogą się wzajemnie obdarować połową dobytku. Może to prowadzić do zabaw
nych, ale jakże pożądanych, bo plotkotwórczych zdarzeń. W czasie prowadzo
nych przeze mnie badań cała wieś zaśmiewała się z niejakiego Qaloquazetla, 
który jakoby nie zorientował się, że całą dobę spędził w domostwie przyjaciela, 
gdzie bawił się z jego dziećmi, zjadł jego obiad, pokłócił z jego teściową, a na
stępnie swawolił z jego żoną. Wszystko dlatego, że obdarowana uprzednio przez 
Qaloquazetla rodzina i ich zagroda tak bardzo upodobniły się do jego własnych.

Teleztekom obce jest pojęcie śmiecia czy śmietnika. W ich ogromnych ko
lekcjach wszystko jest przydatne. Jeśli nie teraz, to kiedyś znajdzie zastosowa
nie. Przysłowie telezteckie mówi: „Jeśli twoja rzecz traci blask, to podaruj ją 
komuś, by go odzyskała”. Teleztekowie opowiadają swoim dzieciom legendę 
o pewnym niedźwiedziu, który tak bardzo chciał podarować przyjacielowi osłu 
swoją ulubioną tykwę, że wyjadł z niej sam cały miód, choć wiedział, że przypłaci 
to chorobą. Według Telezteków osioł w dowód wdzięczności odciął sobie ogon 
i podarował niedźwiedziowi jako amulet wieszany na drzwiach dla odpędzenia 
złych duchów.

Tyle o przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowieściach. Co się zaś 
tyczy corocznych przenosin Telezteków do miejsca nazwanego przeze mnie ro
boczo „letnią wioską”, dopiero wnikliwa analiza zdjęć i nagrań terenowych oraz 
powtórna wyprawa rzuciły nowe światło na to niespotykane nigdzie indziej zja
wisko.

Wywędrowując ze stałego siedliska, Teleztekowie zabierają ze sobą więk
szość dobytku. Zwyczaj ten nie jest bynajmniej spowodowany strachem przed 
złodziejami. Ludy otaczające Telezteków mają w pogardzie ich zbieraczy tryb 
życia.

Wakacyjne miesiące Teleztekowie poświęcają na rozpamiętywanie lub zmy
ślanie zdarzeń, które przypominają im zebrane przez nich przedmioty. Po tym 
jak zachwycą słuchaczy swą opowieścią, wrzucają przedmiot do jednego z dołów 
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w ziemi, kierując się sobie tylko znanymi kryteriami. Tuż przed świtem bóg zie
mi Telquazazatetl zsyła na Telezteków sen, którym dziękuje za dary. A potem 
pożera je w blasku wschodzącego słońca.

Tricoteanie

Na ustach Tricotean zawsze błądzi uśmiech. Kiedy do ich wioski przybywają nie
proszeni goście, Tricoteanie nie dają im w żaden sposób odczuć, że są niemile 
zaskoczeni. Z czasem tylko ten uśmiech, wykrzywiający gospodarzom kąciki ust 
w dół, daje gościom do myślenia. Także małomówność Tricotean wprawia nawet 
najbardziej bezrefleksyjne ludy sąsiadujące z ich terytoriami w zakłopotanie. 
Dlatego maszerujący z powrotem do swej wioski Blagmaci czy Tenkanci często 
odkładają na bok zwyczajowe plotki, by zastanawiać się, czy przypadkiem nie 
zostali w czasie wizyty obrażeni.

Studia nad językiem Tricotean tylko utwierdzają badacza w przekonaniu, że 
wielopoziomowość semantyczna jest dla obcokrajowca nie do ogarnięcia. Na
wet jeśli ktoś posługuje się biegle trikotejskim, językiem niezwiązanym z żadną 
rodziną językową tego obszaru, ma wrażenie, że prawdziwe znaczenia wypowia
danych słów pozostają w ukryciu. To uśmiech rdzennych rozmówców zasiewa ta
kie podejrzenia. Pozostaje on na ustach Tricotean nawet w chwili, gdy rozmówcy 
płynnie zmieniają język na blagmacki czy tenkancki.

Nie sposób więc zorientować się, z czego się śmieją Tricoteanie, gdy wyśpie
wują swoje tchnące smutkiem pieśni towarzyszące noszeniu wody i nacinaniu 
skóry przy tworzeniu skaryfikacji. Najgłośniej śmieją się i śpiewają wtedy, gdy 
zbliża się burza pustynna lub wojna. Można zaobserwować dziwny związek mię
dzy odwiedzinami Blagmatów czy Tenkantów, ilością wyżynanych skaryfikacji, 
pieśniami i wojną. Wtedy spokojne, lekko uśmiechnięte usta otwierają się w bo
jowym krzyku.

Wojna jest żywiołem Tricotean. Zdaje się wówczas, że cały spokój, z jakim wi
tają i podejmują gości, służy im jako ćwiczenie samokontroli i opanowania po
trzebnego w walce. Tricoteanie nie wahają się używać krwi najmłodszych dzieci, 
aby pomalować swoje twarze barwami wojny. W momencie, w którym ojcowie 
nacinają małe rączki i brzuszki, usta dzieci wykrzywiają się w ten charaktery
styczny sposób, którego nie zapomną do końca życia. Przy żałobnym dźwięku 
bębnów wsiąkają w piach krew i łzy. Wszyscy już wiedzą, że blagmaccy czy ten
kanccy wojownicy pędzą w stronę wioski niczym pustynna burza. Nikt nie pyta 
o powód wojny.

Kiedy pozostali przy życiu Tricoteanie zostawiają za sobą płonące stosy z cia
łami poległych w walce, na ich twarze wraca spokojny, smutny uśmiech. „Do
brze, że spotkaliśmy cię w czasie pokoju — witają się z napotkanym wędrow
cem. — Gdyby była wojna, musielibyśmy cię przecież zabić”. Potem częstują 
gościa mocno osłodzoną herbatą i rozmawiają do późnej nocy. O świcie, po 
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przebudzeniu, kiedy chłód i smutek nie pozwalają już dłużej spać, wędrowiec 
przyłącza się do Tricotean, którzy w milczeniu patrzą w niebo i obserwują ko
łujące ptaki drapieżniki. W geście, jakim dorośli i dzieci dotykają wtedy swoich 
świeżych blizn, jest tyleż bólu, co przebaczenia.

Vodolubowie

Wioskę Vodolubów najlepiej odwiedzać późnym latem, gdy kończy się praca 
w polu i społeczność oddaje się świętowaniu i lenistwu. Panuje również radosne 
ożywienie zbliżającą się doroczną wyprawą w góry na poszukiwanie odprysków 
szczęścia. Wedle tradycji młodzi Vodolubowie znajdą tam odpowiedzi na drę
czące ich pytania dotyczące miłości, przyszłości i pomyślności na nadchodzącą 
nudną i ciężką zimę.

Studenci bardzo chętnie przyłączają się do wypraw naukowych badających 
zwyczaje Vodolubów. Jest to dla młodych etnologów doświadczenie niezwykle 
pouczające i brzemienne w skutki, choć z początku wydaje się po prostu stu
denckim wyjazdem do modelowej wioski. Archaiczność zwyczajów Vodolubów 
jest bowiem zjawiskiem wyjątkowym. W żadnym innym regionie i u żadnej innej 
grupy etnicznej nie zaobserwowano tak wielkiej wierności tradycji i tak głębo
kiej ufności wobec mądrości przodków.

Ankiety przeprowadzane przez studentów — w czasie gdy starsi naukowcy 
prowadzili obserwację uczestniczącą uroczystości topienia smutku — wyraźnie 
wskazują, że młodzi mieszkańcy wioski ani myślą ją opuścić i żyć według norm 
innych społeczności. Podobnie nie wykazują chęci wprowadzenia w swoje życie 
dobrodziejstw świata zewnętrznego, które mogłyby im w znacznym stopniu uła
twić pracę i podnieść standard życia. W odpowiedzi na zdziwienie przybyszów 
Vodolubowie machają tylko z lekceważeniem ręką i wspominają swoich wiel
kich przodków, którzy wskazali im drogę szczęśliwego życia.

Vodolubowie są kopalnią starych, zapomnianych w innych kulturach zwy
czajów. Ich wioska jest rajem dla muzykologa, poszukującego archaicznych za
wodzeń pasterskich i chichotu panien na wydaniu. Językoznawca znajdzie tu 
w użyciu wymarłe słowa i olśniewające bogactwo partykuł. Psychoanalityk do
stanie zawrotu głowy od rozmaitości symboliki seksualnej w codziennych ge
stach. Etnograf zaś, chłonący wszystkimi zmysłami zwyczaje Vodolubów, wyje
dzie z ich wioski nieprzytomny z wrażenia.

Konserwatyzm Vodolubów jest dla wszystkich fenomenem. Choć dla bada
cza ich wioska to fascynujący świat, a dla czytelników literatury fachowej to po 
prostu raj na ziemi, Vodolubowie nie są pozbawieni wad, które odziedziczyli 
wraz z całym inwentarzem po sławetnych przodkach. Żaden program rządo
wy nie zdołał zwalczyć nawet w niewielkim stopniu analfabetyzmu czy zwyczaju 
składania krwawych ofiar z żon po największych świętach wioskowych.
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Vodolubowie, łagodni z natury, nie potrafią wytłumaczyć swych agresywnych 
zachowań inaczej, niż powołując się na tradycję. Z niechęcią więc regularnie 
biorą udział w obrzędach wesołości, na których nadwerężają swoje zdrowie, pijąc 
bimber i wszczynając zwyczajową bójkę, ale tak czynili przecież przodkowie. Nie 
są przekonani co do słuszności zaczepnych wypadów do sąsiednich wsi, jednak 
ćmiąc skręty, oparci o widły, powtarzają sobie, że tak trzeba.

Co roku wczesną jesienią Vodolubowie odprowadzają wzrokiem młodzień
ców wyruszających w góry na poszukiwanie okruchów szczęścia. To dla nich 
także sprawdzian umiejętności przetrwania. Vodolubowie zbierają grzyby, go
tują z nich zupę, biegają zboczami gór i odnajdują okruchy szczęścia dla siebie 
i swych ziomków. Zazwyczaj pozwalają się przyłączyć do wyprawy jakiemuś za
palonemu studentowi. Kiedy młodzieńcy powracają do wioski z oczyma wpa
trzonymi w szczęśliwą przyszłość, odbywa się wielka feta. Wtedy zwykle student 
oświadcza mi, że postanowił zostać wśród Vodolubów na zawsze, a ja, patrząc  
na ich promieniejące szczęściem znajome twarze, mówię mu, że nie będzie 
pierwszy.

Youiya

Youiya znani są w swojej górzystej okolicy jako lud, który bierze wszystko na po
ważnie, co utrudnia im w dużym stopniu kontakty z innymi grupami etnicznymi. 
Często obrażają się, gdy zapytać ich o sprawy bieżące, ponieważ w wiosce Youiya 
nic nie pozostaje bez ruchu, nic nie jest stałe. Wczorajsi wrogowie mogą stać się 
jutrzejszymi sprzymierzeńcami, wierna żona — ostatnią ladacznicą, a pierwo
rodny syn — ciotką matki brata z pierwszego małżeństwa lub dzikim kotem. 

Youiya, niestali w swoich uczuciach, są nerwowi i łatwo ulegają wpływom 
silniejszych jednostek. Jedyną pewną rzeczą w ich dolinie jest to, że koło nowiu 
odezwą się prastare siły i pojawi się jakiś nowy Uiy, który zmieni bieg wyda
rzeń. Uiy to osoba opętana przez lokalne demony. Wybierany jest przez złośliwe 
dusze zmarłych i aż do następnego nowiu każdy jego krok śledzony jest przez 
innych mieszkańców wioski.

Cokolwiek zrobi Uiy jest dla Youiya święte i godne naśladowania. Ponieważ 
jednak nigdy Uiy nie zdaje sobie na początku sprawy, że to on został wybrany, 
jego pierwsze gesty i słowa są tak bezmyślne, że naśladowanie ich powoduje 
więcej szkód niż dobrego. Jeśli na przykład podrapie się w lewą stopę, zebrani 
wokół jego jurty Youiya zaraz prześcigać się będą w zdzieraniu skóry ze swoich 
stóp, a krwawe rany na nogach żon będą się otwierały przy każdym kroku, gdy 
kobiety będą dźwigać wodę ze strumienia.

Youiya są bardzo skrupulatni w posłuszeństwie nowemu przywódcy. Nie dla
tego, by specjalnie wierzyli w jego boskie posłannictwo. Tradycja nakazuje im 
wierność Uiy, choć zdają sobie sprawę, jak głupie mogą być jego pomysły. Może 
właśnie ta świadomość każe im odpowiadać z rozdrażnieniem na życzliwe gesty 
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ludzi z innych grup etnicznych, z którymi spotykają się w każdą środę na targu. 
W języku Youiya nie istnieją słowa takie jak bunt, rebelia, sprzeciw. Niezmier
nie rzadko stosuje się też zaprzeczenia, choć bolesny grymas na twarzy Youiya 
wyraźnie wskazuje na ich niechęć wobec pytania czy prośby.

Youiya starają się przetrwać trudne dla nich chwile dziwnych decyzji Uyi, 
powtarzając sobie, że po nowiu porządek znów się zmieni. Z czasem każdy Uiy 
wyczuje, jak silna jest jego pozycja, i zacznie ją wykorzystywać, przywołując 
do siebie najpiękniejsze dziewczęta i surowo karząc dawnych wrogów za nie
dokładne naśladownictwo świętych gestów. Dlatego też Youiya prześcigają się 
w lojalności Uiy i stopniowo dzielą na konkurujące ze sobą grupy drapiące lewe 
lub prawe stopy, kciukiem prawej ręki lub palcem wskazującym lewej, w kierun
ku ze wschodu na zachód lub z południa na północ.

Starzy Youiya zwykli powtarzać młodym, gdy ci zbytnio przejmują się męczą
cymi nowymi rytuałami i własnym okrucieństwem wobec słabszych, że oblicze 
Yoa (księżyca) topnieje każdej nocy i z każdym dniem lud będzie tańczył wokół Uiy 
coraz ciaśniej, a w końcu Uiy zniknie jak śnieg na dalekich szczytach. Czas opę
tania, trwający wśród Youiya miesiąc, służy odliczaniu czasu. Kiedy już księżyc 
wejdzie w trzecią kwartę, zaczną się pościgi za konkurentami i wymierzanie kar 
wobec nieposłuszeństwa nowo ustanowionym prawom. Znaczy to, że już wkrót
ce moc opuści Uiy, a demony opętają nowego Youiya i wrzucą w sidła, w jakie 
wpadali wszyscy jego poprzednicy.

Tak tradycja regulowała bieg czasu Youiya od zawsze. Ostatnie badania te
renowe wykazują jednak, że taniec Youiya wokół tego samego Uiy z ciasnego 
kręgu na powrót staje się wielkim kołem. Młodzi Youiya już prawie nie przyno
szą koszy i mięsa na targ, a starzy właściwie nie odpowiadają na życzliwe pytania 
sąsiadów o zdrowie rodziny i małżeństwa córek.

Z ostatniej chwili… 
Literackie tajemnice Kafirstów

Do plemienia Kafirstów mam szczególny sentyment. Podróż do ich malowni
czej krainy była moją pierwszą samodzielną wyprawą badawczą. Skierował mnie 
tam przed blisko półwieczem profesor Mateo Laguna, wybitny naukowiec i spe
cjalista w dziedzinie języków wschodniomiluckich. Dobrze wiedział, że nic nie 
zachęci do pracy młodego zdolnego magistranta bardziej niż rajskie krajobrazy, 
zachody słońca i piękne kafirskie kobiety.

Mój kilkumiesięczy pobyt u Kafirstów wspominam z rozrzewnieniem i wy
piekami na twarzy. Przybyłem tam jako młodzeniec mało doświadczony, ale pe
łen zapału do zgłębiania tajników dialektu kafirskiego. Mieszkańcy wioski poło
żonej na wybrzeżu Milubabii byli bardzo gościnni. Szczególnie pomocny okazał 
się kilkunastoletni wówczas chłopiec o imieniu Dantil. Był moim tłumaczem, 
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szybko stał się też moim przyjacielem. Dni mijały, mój notes i kasety magneto
fonowe zapełniały się materiałem badawczym, Dantil zaś cierpliwie odpowiadał 
na wszystkie pytania dotyczące języka i zwyczajów swojego plemienia.

Często po całym dniu ciężkiej pracy kładłem się w mojej chatce na posłaniu 
i zagłębiałem w lekturze. Z mojego kraju przywiozłem sobie jedną grubaśną 
książkę, przygodową powieść autorstwa niejakiego L.W. MacDarweena. Au
tor niekiedy gubił się w meandrach własnej opowieści, ale za to styl i biegłość 
narracyjna wynagradzały niedociągnięcia fabularne. Melissa na krańcu świata, 
tak się ta powieść nazywała, okazała się doskonałym sposobem na wieczorny 
relaks. Mój niepiśmienny tłumacz również zainteresował się opasłym tomem 
i kazał sobie wyjaśniać sensy zapisane niezrozumiałymi znakami. Odkąd Dantil 
przyuważył mnie, jak spędzam czas, patrząc w książkę i szeleszcząc kartkami, 
musiałem niemal co wieczór zaspakajać jego ciekawość w sprawach dotyczą
cych pięknej Melissy, jej kochanka, Andrew, brytyjskiego pilota, złej i przebie
głej Kate, pierwszej żony tegoż, nieuleczalnie chorego Lawrence’a, młodego 
prawnika o imieniu Robbie, zakochanego w Lobelii, młodszej córce potentata 
bawełnianego, pana Flowbourta, Anny, naiwnej służącej państwa McArtie, ich 
lubieżnego syna Maksymiliana, a także właściciela hodowli rasowych psów — 
Jamesa, który jest zakochany w tytułowej Melissie — oraz jej superinteligentne
go pekińczyka, który raz nazywany jest Dziubalkiem, a gdzie indziej Fifulkiem.

Dantil był zachwycony moją opowieścią i z niecierpliwością czekał na kolej
ne odcinki. Ja byłem zadowolony, ponieważ mogłem poćwiczyć mój kafirski. 
Sądząc z tego, jak Dantil śmiał się i z jaką częstotliwością poprawiał moje błędy, 
nie mogłem być pewien, na ile mój przekład był wierny i jaka opowieść two
rzy się w wyobraźni mojego słuchacza. Szczególnie skonsternowany byłem, gdy 
Dantil chichotał w momentach tragicznych, a zalewał się łzami w momentach 
zabawnych, ale składałem to na karb mojej słabej wówczas znajomości języka 
oraz wyspiarskiej obyczajowości i poczucia humoru Kafirstów.

Podczas mojego pobytu w wiosce Kafirstów nie udało mi się przeczytać do 
końca Melissy na krańcu świata. Wziąłem to za dobry omen. Najbardziej udane 
są te podróże, z których powracam z nieskończonymi lub wręcz nietkniętymi 
książkami. Przyszedł dzień, w którym musiałem spakować swoje rzeczy, poże
gnać się z przyjaznymi Kafirstami i ruszyć statkiem do domu. Przez cały rejs 
pochłaniały mnie barwne wspomnienia i przygotowywanie raportu dla uniwer
sytetu, więc dopiero w domu zorientowałem się, że moja grubaśna książka za
wieruszyła się gdzieś podczas drogi powrotnej. Dalsze losy Melissy i całej reszty 
musiałbym sobie wymyślić sam, ale tak pochłonęły mnie dalsze studia, że wkrót
ce zapomniałem o istnieniu większości bohaterów. W końcu zaczęło mi się wy
dawać, że skończyłem czytać powieść na statku i zostawiłem ją przez nieuwagę 
w kajucie, a zakończenie po prostu zatarło się w mojej głowie.

Do wioski Kafirstów wróciłem po ponad 40 latach jako doświadczony i ce
niony naukowiec, specjalista w dziedzinie języków wschodniomiluckich, konty
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nuator dzieła świętej pamięci profesora Mateo Laguny. Z wypiekami na twarzy 
oczekiwałem spotkania z Kafirstami. Wielu starszych mieszkańców pamiętało 
mnie i z radością powitało ponownie. Na pierwszy rzut oka zadziwiająco mało 
zmieniło się w wiosce. Te same domostwa, położone w rajskim krajobrazie, tak 
samo piękne kobiety, nawet kiczowaty zachód słońca wzruszył mnie, zamiast 
rozczarować. Ku mojej wielkiej radości uśmiechem powitał mnie także nowy 
król wioski, w którym rozpoznałem mojego tłumacza i przyjaciela Dantila. 
Wszystko, co najważniejsze, w magiczny sposób zostało na swoich miejscach. 

Jakże wielkie było moje zaskoczenie, kiedy przy wieczornym ognisku usłysza
łem nowe, nieznane mi opowieści kafirskie. Wśród dziwnych imion i opowieści 
o losach nowych postaci rozpoznałem bez cienia wątpliwości bohaterów gru
bej książki, którą zabrałem na swoją pierwszą wyprawę badawczą. Podzieliłem 
się tym odkryciem z Dantilem, ten jednak zaprzeczył zauważonej przeze mnie 
zbieżności i powiedział, że wszystkie zasłyszane przeze mnie historie to dawne 
mity kafirskie. Taką wersję potwierdzali wszyscy zapytani przeze mnie Kafir
ści. Piękna Malissala to syrena, córka boga mórz, która zakochała się w bogu 
niebios ze srebrnymi skrzydłami. Okazało się, że plaża, gaj palmowy, niebiosa 
i ziemia zamieszkane są przez bogów, duchy i demony, o których nie słyszałem 
ani słowa podczas mojego pierwszego pobytu.

Starałem się przypomnieć królowi wioski nasze czytelnicze wieczory. Dantil 
twierdził, że faktycznie, byłem niegdyś lasem opowieści i może dlatego wydaje 
mi się teraz, w wieku, w którym tyle się już słyszało, że starokafirskie mity przy
pominają mi opowieści innych ludów. W końcu przestałem się upierać. Zwy
ciężył zachwyt nad tym, jak powieść nikomu już dziś nieznanego L.W. MacDar
weena może żyć na szerokościach, o których jej autorowi nawet się nie śniło. 
Wciąż ciekawiło mnie jednak, jak kończą się losy, których tylko początki zacho
wałem w pamięci. Słuchając kafirskich opowiadaczy podczas kolejnych wieczo
rów, miałem wrażenie, że ich historie jakby się urywały.

Zapytałem Dantila, czy kafirskie opowieści nie mają zakończeń. On zaś, pa
trząc mi groźnie w oczy, przywołał inny mit, którego wcześniej nie słyszałem. 
Był to mit o małej papierowej skrzyni pełnej tajemniczych znaków. Dawno temu 
pewien boski posłaniec, mag imieniem Istrant, przyniósł tę skrzynię Kafirstom. 
W skrzynce zamknięte są losy bogów, duchów, demonów i ludzi. Ale tylko ten, 
kto dał Kafirstom skrzynkę, potrafi je opowiedzieć, patrząc na tajemnicze znaki. 
Posłaniec odszedł pewnego dnia. Nikt nie wie, dokąd. Kafirści wierzą, że powró
ci, by odczytać losy wielkich i maluczkich. Ale kiedy to zrobi, jego samego czeka 
śmierć. 

Mój przyjaciel i tłumacz Dantil mówił, że zna legendę, dzięki której mogliby
śmy odnaleźć skrzynkę i odkryć wielkie tajemnice przyszłości. Odparłem mu, że 
jestem już chyba za stary na tę propozycję, której pewnie nie wahałby się przyjąć 
młody, zaczynający dopiero swoją karierę naukową magistrant. Zresztą, mam 
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już na oku bardzo zdolnego młodzieńca, zapalonego lingwistę i kulturoznawcę, 
którego chcę przysłać tu na badania. 

I tak zakończyła się moja rozmowa z królem wioski Kafirstów. Jednakże tej 
nocy nie mogłem zasnąć. Nęciła mnie chęć powrotu do najpiękniejszych lat mo
jego życia. Patrząc w rozgwieżdżone niebo, widziałem siebie, jak czytam Melissę 
na krańcu świata i przekładam ją na najciekawszy ze wschodniomiluckich języ
ków, a mój przyjaciel, zamiast śmiać się z przezabawnej sceny z polowania na 
lisa, spogląda mi groźnie w oczy, a na policzku zastyga mu łza.

spisała Jolanta Kossakowska
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próbuje uprawiać antropologię zaangażowaną, interesuje się fotografią; działa 
na rzecz społeczności lokalnych na Podlasiu.

KATARZYNA KUZKO — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UW, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW; obecnie pracu
je nad projektem Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Warszawskiej Pra
gi O/MHW, gromadząc wspomnienia i opowieści mieszkańców prawobrzeżnej 
części miasta. 

MARTA MARCINIAK–MIERZEJEWSKA — w 2008 roku ukończyła studia 
magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zaintere
sowania naukowe: działania społeczne, wspólnoty lokalne, nowe technologie 
i społeczności internetowe, także antropologia sztuki i literatury, partycypacja 
obywatelska i konsultacje społeczne.

JÓZEF MARKIEWICZ — antropolog kultury (IEiAK UW), założyciel funda
cji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie. Prowadził 
badania na temat społecznej pamięci o Holocauście i Porrajmosie w Mołda
wii i na Ukrainie. Koordynator projektów badawczych w Europie Środkowo–
Wschodniej (m.in. „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na 
Bukowinie”, „Tożsamość i podmiotowość Gagauz Yeri”, „Konteksty kultury 
ludowej Podlasia Tykocińskiego”). Pracował jako wolontariusz w Charity Cen
tre for Refugees w Kiszyniowie. Współtwórca Ośrodka Studiów nad Relacjami 
Międzykulturowymi i Międzyetnicznymi w Dniepropietrowsku.

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL — kataloński antropolog i pisarz. Prowadził 
badania w Kongu. Autor książki o afrykańskich dyktatorach Pallassos i monstres 
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(2000). Pierwsza powieść pt. Chłodny dotyk (2002) została wydana po polsku, 
podobnie jak Pandora w Kongu (2005).

MAGDALENA RADKOWSKA–WALKOWICZ — antropolożka kultury, 
doktor socjologii, studiowała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UW — gdzie pracuje jako adiunkt — oraz polonistykę na UW. Absolwentka 
Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Do czerw
ca 2009 r. redaktor naczelna kwartalnika kulturalno–społecznego „(op.cit.,)”. 
Interesuje się antropologią współczesności, zwłaszcza kulturowym wymiarem 
technologii i cielesności. Autorka książki Od Golema do Terminatora. Wizerunki 
sztucznego człowieka w kulturze. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Przeglądzie 
Filozoficznym”, „Polskiej Sztuce Ludowej. Konteksty”, „Kulturze Współcze
snej” i „Kwartalniku Filmowym”.

JAKUB RADKOWSKI — były student Instytutu Etnologii i Antropologii Kul
turowej UW. Dziennikarz muzyczny (m.in. Pulp, Screenagers.pl), współzałoży
ciel platformy blogowej Musicspot.pl. Obecnie zajmuje się dystrybucją treści 
elektronicznych. 

TOMASZ RAKOWSKI — etnolog, antropolog kultury, lekarz. Adiunkt w In
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Obszary zainteresowań: an
tropologia społeczności zdegradowanych i zubożałych, metodologia badań 
terenowych, rzeczy/materialność w badaniach antropologicznych, rzeczy jako 
media kultury, antropologia ciała, antropologia medyczna. Autor wielu artyku
łów naukowych, publikował w takich pismach jak „Anthropological Yearbook 
of European Culture”, „Anthropology Matters Journal”, „Polska Sztuka Ludo
wa. Konteksty”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Polityczny”, „Pro Ethno
logia”, „Nowa Res Publica”. Autor książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, 
która otrzymała m.in. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera oraz 
Nagrodę im. Jerzego Giedroycia.

EMILIA SOBOL — studentka etnologii i antropologii kulturowej oraz socjolo
gii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 r. prowadzi badania nad współcze
snymi subkulturami. Zainteresowania: antropologia płci i seksualności, antro
pologia ciała, antropologia późnej nowoczesności. W swoim mieście Józefowie 
prowadzi zajęcia dla młodzieży poświęcone literaturze i zachęcające uczestni
ków do działań twórczych.

MAGDALENA ZATORSKA — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropolo
gii Kulturowej UW, studentka Instytutu Filozofii UW; interesuje się antropolo
gią religii i medycyny, etyką w antropologii oraz teologią bizantyjską.
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