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Wstęp
Tworząc autoportret, artysta musi nabrać do siebie dystansu na tyle dużego, aby
zobaczyć się w całości, i na tyle bezpiecznego, żeby pozostać w związku ze sobą,
by mieć świadomość, że ten, na którego patrzy, to ciągle on sam.
Malowanie siebie, pisanie czy mówienie o sobie wymaga nieustannego balansowania pomiędzy dwiema sprzecznościami: byciem twórcą, a co za tym idzie
prawodawcą obserwowanej rzeczywistości, oraz byciem obiektem, który jest na
nowo konstytuowany w procesie artystycznym. Problem każdego aktu twórczego
skierowanego na samego siebie zasadza się właśnie na paradoksie dystansowania
i zbliżania do siebie. Jeżeli za Michelem Beaujourem określimy autoportret formułą:
„Nie opowiem wam o tym, czego dokonałem, ale powiem wam, kim jestem”, to dochodzimy do wniosku, że pierwszym działaniem artysty powinno być postawienie
sobie pytania: „kim jestem?”. Aby znaleźć odpowiedź, twórca musi stać się dla siebie
obcy, musi odejść, by w procesie tworzenia znów do siebie powrócić.
Niezależnie od skali podobieństwa twórcy do autoportretu, gdy patrzy on na efekt
swojej pracy, może się zgodzić jedynie na formułę: „To ja. To nie ja”. Bowiem mówienie
o sobie stwarza innego. Mówienie o sobie jest wysłuchiwaniem opowieści o obcym.
Zebrane w tej monografii teksty są zarówno świadectwem „podglądania” procesu twórczego na różnych jego etapach i w różnych aspektach, jak i wynikiem
refleksji teoretycznoliterackiej. Zaproszeni do współpracy autorzy badają relację
twórca-dzieło w ujęciu kategorii autoportretu, autotematyzmu i autobiografii.
W ręce Czytelnika oddajemy tom, w którym teorie badawcze łączą się z praktyką,
jak w przypadku tekstu Alicji Karwowskiej. Autorka artykułu pt. Metafikcja a autotematyzm – różnice i zależności podjęła się trudnego zadania uporządkowania
polskiej terminologii z przedrostkiem auto- oraz meta-, jednocześnie starając się
pokazać funkcjonowanie pojęć na przykładzie powieści Ignacego Karpowicza.
Mocne zaplecze teoretyczne stoi także za tekstem Anny Kuchty, która w nowatorski sposób aplikuje kategorię postpamięci do niedawno opublikowanej i przetłumaczonej na język polski powieści Może Estera Katii Petrowskiej. Problem
wspomnień porusza również artykuł Marty Adaśko, rozważającej na podstawie
opowiadań Tima O’Briena granice między fikcją a rzeczywistością, powołując się
na prace Philippe’a Lejeune’a czy Ryszarda Nycza. Równie nowatorskie są rozważania Natalii Anny Michny, stanowiące kompleksowe omówienie problemu tożsamości w feminizmie francuskim. Tekst mocno zakorzeniony w historii zarówno
feminizmu, jak i filozofii jest ciekawą analizą kobiecej podmiotowości.
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Monografia Autoportret, autobiografia, autotematyzm odpowiada także na
potrzebę przyjrzenia się funkcjonowaniu tytułowych pojęć w poezji. Ewelina
Pudełko zbadała motyw łabędzia we francuskiej twórczości symbolistycznej, udowadniając, że posiada on znacznie głębsze znaczenia, a badacze wciąż są dalecy
od odczytania wszystkich sensów prezentowanych przez postać białego ptaka.
W kręgu poezji pozostaje także artykuł Karola Pluty, w którym dorobek twórczy
Emily Dickinson oświetlany jest przez jej biografię i odwrotnie. Autor polemizuje
ze stereotypowym postrzeganiem ikony amerykańskiej poezji. Mniej klasycznie
do tematu twórczości poetyckiej podchodzi Ewelina Suszek, dokonując pogłębionej analizy utworów Mirona Białoszewskiego. Autorka, pozostając blisko tekstów
poety, nie tylko stawia ważne pytania i porusza problematykę egzystencjalną.
Z niemal chirurgiczną precyzją odsłania także skomplikowaną (nie)obecność
Białoszewskiego w jego poezji.
Autoportret to kategoria bliska zarówno literaturoznawcom, jak i historykom
sztuki. Rozdział pióra Angeliki Ciszek stanowi próbę komparatystyki najwyższego lotu, a autorka z dużym wyczuciem zestawia ze sobą obrazy Nikifora Krynickiego z lirycznymi portretami Tadeusza Nowaka. Porównując dzieło malarskie
z literackim, uczula na podobieństwa i różnice nie tylko w obrębie przedstawień,
ale także teorii.
Rozważania o autoportrecie, autotematyzmie i autobiograficzności byłyby
niepełne bez przyjrzenia się funkcjonowaniu wspominanych kategorii w dziennikach. Lukę tę wypełnia praca Beaty Maciejczyk i Pawła Wiktora Rysia. Badacze
na potrzeby publikacji opracowali fragmenty dotąd niewydanego w Polsce pamiętnika Rut Lieblich, wprowadzając do rodzimego literaturoznawstwa postać tej
niezwykle świadomej siebie dziewczynki.
Monografia Autoportret, autobiografia autotematyzm, jest pokłosiem konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 25–26 kwietnia 2015 roku. Zarówno
konferencja, jak i publikacja nie powstałyby bez zaangażowania Autorów, Recenzentów oraz wsparcia Opiekunów Naukowych, którym w imieniu redakcji chcemy złożyć podziękowania. Mamy nadzieję, że tom stanie się dla jego Czytelników
źródłem wielu inspiracji naukowych i pomoże odpowiedzieć chociaż na część pytań, do których stawiania prowokuje tytuł publikacji.
W imieniu redakcji
Katarzyna Kuchowicz
Maria Tadel

Marta Adaśko
Uniwersytet Jagielloński

Jak opowiedzieć
prawdziwą historię wojenną?
O problemach prawdy i fikcji
w opowiadaniach Tima O’Briena

Sztuka jest kłamstwem, które pomaga nam zrozumieć prawdę1.
Pablo Picasso

Tim O’Brien, którego dzieła zalicza się do kanonu współczesnej literatury amerykańskiej, jest cenionym i wielokrotnie nagradzanym autorem, znanym szerokiej
publiczności przede wszystkim jako twórca tekstów o tematyce wojennej. Jest on
istotnie pisarzem „chorym na wojnę”. Obsesja na jej punkcie ma swoje źródło
w osobistym doświadczeniu artysty – O’Brien to były żołnierz piechoty sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i uczestnik amerykańskiej interwencji w Wietnamie.
Jako 23-letni chłopak służył w prowincji Quảng Ngãi w Wietnamie Południowym
(od 1969 do 1970 roku). Przez dłuższy czas stacjonował w My Lai, gdzie 16 marca 1968 roku miała miejsce słynna zbrodnia wojenna dokonana przez żołnierzy
amerykańskich. O’Brien podczas jednej z potyczek doznał obrażeń w wyniku wybuchu granatu ręcznego. Na skutek urazu odesłano go do domu na kilka tygodni
przed ukończeniem służby. Został wyróżniony odznaczeniem Purple Heart, które
przyznaje się w imieniu prezydenta żołnierzom rannym podczas akcji wojskowej.
Jako pisarz zadebiutował w 1973 roku, publikując swój pamiętnik z czasu pobytu
w Wietnamie zatytułowany If I Die in a Combat Zone, Box Me Up and Ship Me
Home. Wspomnienia z Quảng Ngãi obsesyjnie powracają na kartach jego utworów, a doświadczenie bycia żołnierzem jest głównym – w zasadzie jedynym – tematem jego twórczości.
Za największe dokonanie literackie O’Briena uważa się utwór Rzeczy, które nieśli (tytuł oryg. The Things They Carried), który przez wielu badaczy jest
1

Cyt. za: J. Richardson, M. McCully, A Life of Picasso: 1907–1917, New York 1996, s. 132.
–7–

Marta Adaśko

postrzegany jako dzieło wyróżniające się spośród utworów literatury amerykańskiej poświęconych wojnie w Wietnamie2. Tekst ukazał się po raz pierwszy
w 1990 roku i został entuzjastycznie przyjęty przez krytykę3. Przychylna reakcja
mediów i uznanie wśród czytelników przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowania pisarzem w kręgach akademickich. Autor doczekał się kilku monografii4
i niezliczonej ilości artykułów analizujących jego twórczość. Na gruncie polskiego literaturoznawstwa twórczość O’Briena jest jednak niemal zupełnie nieznana5,
choć przetłumaczono część jego utworów6.
Akcja Rzeczy, które nieśli koncentruje się na losach żołnierzy piechoty walczących w Wietnamie. Te same wydarzenia powracają na kartach zbioru w rozmaitych wariantach narracyjnych – poszczególne epizody wojenne opowiadane są
z różnych perspektyw, pojawiają się w odmiennych opracowaniach stylistycznych
i nierzadko mają rozbieżny przebieg fabularny. Ich powrotom często towarzyszy
metafikcyjna refleksja nad możliwościami i ograniczeniami „przyszpilania językiem prawdy doświadczenia”. Wietnam jest dla autora Rzeczy, które nieśli jedynie punktem wyjścia do zgłębiania problemów znacznie przekraczających historyczny wymiar wojny – przede wszystkim relacji zachodzących między prawdą
a fikcją, doświadczeniem a pamięcią i wyobraźnią. W swojej analizie chciałabym
prześledzić napięcia między tymi właśnie kategoriami.
*
*
*
Ze względu na specyfikę konstrukcji Rzeczy, które nieśli badaczom wiele problemów sprawia przyporządkowanie gatunkowe utworu. Tom nosi cechy powieści,
2

3

4

5
6

Warto zauważyć, że żaden inny konflikt w historii Stanów Zjednoczonych nie wywołał tak licznych reakcji artystycznych: „Już w trakcie trwania konfliktu, to jest do roku 1975, oprócz wielu
książek zawierających reportaże czy wspomnienia, wydano ponad dwadzieścia powieści na temat
wojny. […] Tylko dziesięć lat po zakończeniu wojny liczba powieści na jej temat przekroczyła
dwieście. Obecnie różnego rodzaju literackich reakcji na wojnę w Wietnamie jest znacznie więcej,
a gdyby uwzględnić nie tylko same wspomnienia walk, ale także takie utwory, w których pojawiają
się postaci w jakiś sposób naznaczone doświadczeniem Wietnamu, mielibyśmy do czynienia nie
z setkami, ale z tysiącami prac”. V. J. Durczak, Wojna w Wietnamie a literatura [w:] Historia literatury amerykańskiej xx wieku, t. 2, red. A. Salska, Kraków 2003, ss. 337–338.
V. m.in.: R. R. Harris, Too Embarrassed Not to Kill. Review of „The Things They Carried” by Tim
O’Brien, „New York Times Book Review” 11.03.1990, s. 8; M. Kakutani, Slogging Surreally in
the Vietnamese Jungle. Review of „The Things They Carried” by Tim O’Brien, „New York Times”
6 marca 1990, s. 21; R. Eder, Has He Forgotten Anything?: The Things They Carried by Tim
O’Brien, „Los Angeles Times” 1.04.1990 [on-line:] http://articles.latimes.com/1990-04-01/
books/bk-955_1_carry-brien-thing [9.06.2015].
M. A. Heberle, A Trauma Artist: Tim O’Brien and the Fiction of Vietnam, Iowa 2001; S. Kaplan,
Understanding Tim O’Brien, Columbia 1995; T. C. Herzog, Tim O’Brien, Farmington Hills 1997;
M. Tegmark, In the Shoes of a Soldier: Communication in Tim O’Brien’s Vietnam Narratives, Stockholm 1998; S. Ciocia, Vietnam and Beyond: Tim O’Brien and the Power of Storytelling, Liverpool 2012.
Jedyna wzmianka o pisarzu pojawia się w Historii literatury amerykańskiej xx wieku, która
została wydana ponad 10 lat temu.
W pogoni za Cacciatem w 1978, Leśne jezioro w 1994 oraz Rzeczy, które nieśli w 1997.
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autobiografii i zbioru opowiadań7. Tekst stawia opór jednoznacznemu przyporządkowaniu do literatury fiction bądź non-fiction. Książka ta była kolejnym dziełem O’Briena wydanym po pamiętniku, który przyniósł autorowi rozgłos i sprawił,
że zaistniał on w świadomości czytelniczej jako uczestnik, świadek i wierny kronikarz wojny w Wietnamie. Był to jeden z powodów, dla których Rzeczy, które nieśli
zostały odebrane jako utwór opowiadający o autentycznych przeżyciach autora8.
O’Brien wykorzystuje w swoim dziele style i poetyki gatunków non-fiction
(prozy intymistyczno-autobiograficznej, reportażowo-dokumentalnej oraz eseistycznej), co dodatkowo potęguje efekt autentyczności. W utworze pojawia się
właściwa tekstom autobiograficznym poetyka wyznania: „Jest to historia, której
nigdy przedtem nie opowiadałem. Nikomu. Ani rodzicom, ani bratu, ani siostrze,
ani nawet żonie”9 oraz retoryka szczerości: „Jest to zupełna prawda. Zdarzyło się
mnie, blisko dwadzieścia lat temu […]. Opowiadałem ją [tę historię – przyp. M.A.]
już wiele razy, w wielu wersjach, ale oto co wydarzyło się rzeczywiście” (rkn, s. 65,
72). Oprócz tego zostaje zachowana forma językowa „klasycznej” autobiografii
– Rzeczy, które nieśli to pierwszoosobowa opowieść prozą o losach jednostki, narracyjne ujęcie własnej historii przez autora, które ma charakter retrospektywny10.
W toku opowiadania O’Brien porządkuje zdarzenia minione, dokonuje ich oceny
oraz próbuje ustalać, jakie były ciągi przyczynowo-skutkowe. W niektórych opowiadaniach (m.in. Rzeczy, które nieśli, Zasadzka11) autor wykorzystuje elementy
poetyki klasycznego reportażu wojennego spod znaku Hemingwaya. Dominuje
w nich zapis rejestrujący, dokumentarny, dążenie do obiektywizmu, rzetelności
i wierności wobec przedmiotu narracji, użycie konwencji behawiorystycznej, prosty i przejrzysty język.
Umieszczenie wśród bohaterów Rzeczy, które nieśli postaci obecnych w If I Die
in a Combat Zone… (m.in. Erik Hansen), tożsamość imienia i nazwiska autora
zewnętrznego i wewnętrznego12 oraz łudzące podobieństwo ich biografii dodatkowo zachęcają do odczytywania tekstu jako utworu niefikcjonalnego. O’Brien,
narrator opowiadań wchodzących w skład zbioru, przedstawia siebie jako
V. H. Bloom, Tim O’Brien’s „The Things They Carried”. Bloom’s modern critical interpretations,
Michigan 2011.
8 Jak zauważa Paweł Zajas, granica między literaturą fikcjonalną a literaturą niefikcjonalną przebiega
nie na płaszczyźnie wewnątrztekstowej, lecz na poziomie pragmatyki odbioru dzieła przez czytelnika
Prozę niefikcjonalną w takim rozumieniu wyróżniałby sposób lektury, polegający na specyficznym
nastawieniu czytelniczym opartym na zaufaniu do autora. V. P. Zajas, O naturze pośledniego owada.
Nowa propozycja badań nad literaturą niefikcjonalną, „Teksty Drugie” 2009, nr 5, ss. 47–48.
9 T. O’Brien, Rzeczy, które nieśli, tłum. K. Schreyer, Warszawa 1997, s. 39. Ze względu na to, że tematem mojej pracy nie jest analiza warstwy językowej tekstu, będę posługiwać się tłumaczeniem
Krzysztofa Schreyera. Wszystkie cytaty z utworu Tima O’Briena podaję wedle powyższego wydania. W dalszej części artykułu będę umieszczać w nawiasie skrót tytułu (rkn) oraz numer strony.
10 Por. M. Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska,
Gdańsk 2009, ss. 5–17.
11 T. O’Brien, op. cit., ss. 7–27, 119–121.
12 Posługuję się tutaj rozróżnieniem wprowadzonym przez Henryka Markiewicza. V. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996, ss. 90–91.
7
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43-letniego pisarza, który podczas wojny w Wietnamie służył jako żołnierz piechoty w Quảng Ngãi. Historia życia postaci i realnego autora mają niemal identyczny przebieg – urodzony i wychowany w małym miasteczku w Minnesocie,
studiował na kierunku political science w Macalester College, gdzie angażował się
w protesty przeciw wojnie w Wietnamie; w czerwcu 1968 roku dostał wezwanie do
wojska, służył w armii niecały rok, a po powrocie rozpoczął karierę pisarską (wydał m.in. powieść wojenną W pogoni za Cacciatem). Tożsamość nazwiska autora,
narratora i bohatera tworzy sytuację „paktu autobiograficznego”, opisaną przez
Philippe’a Lejeune’a13, w której, na mocy zobowiązania podjętego przez narratora
wobec czytelnika, opowiadający relacjonuje zdarzenia w sposób umożliwiający
odbiorcy postrzeganie ich jako autentycznych i niefikcjonalnych.
Z tej umowy jednak O’Brien się nie wywiązuje. Do biografii głównego bohatera przemycone zostają elementy, które nie znajdują pokrycia w życiorysie pisarza
(autor nigdy nie miał córki i pochodzi z Austin, nie z Worthington). W opowiadaniach O’Briena ujawnia się „ja” sylleptyczne14, stanowiące połączenie rzeczywistej osoby pisarza z tekstową kreacją. „Ja” sylleptyczne na podobieństwo tropu
zakłada pewne skonfliktowanie sensów. „Syllepsis to punkt przecięcia porządku
mimesis z porządkiem semiosis”15, miejsce dysonansu pomiędzy znakiem a znaczeniem, „ja” tekstowym oraz „ja” twórcy16. Problem nietożsamości „ja” wypowiedzeniowego z „ja” wypowiadającym funkcjonuje analogicznie do dysonansu między story-telling i truth-telling. Syllepsis, choć nie unieważnia relacji referencji, odsłania przecież przed odbiorcą fikcyjny wymiar literackiej prawdy. Postać autora
w Rzeczach, które nieśli jest ontologicznie migotliwa, zarazem obecna i nieobecna,
„funkcjonuje na dwóch teoretycznie odrębnych poziomach struktury ontologicznej: jako nośnik autobiograficznego faktu w projektowanym przez tekst fikcyjnym
świecie oraz jako widzialny twórca tego świata mieszkający o jeden poziom nad
nim”17. Taka konstrukcja narratora nie pozwala czytać Rzeczy, które nieśli w kluczu literatury niefikcjonalnej. W wydaniu oryginalnym utworu już na pierwszej
stronie pojawia się ostrzeżenie: „To dzieło fikcyjne. Z wyjątkiem kilku szczegółów
dotyczących życia autora, wszystkie zdarzenia, imiona i postacie są zmyślone”18
(z tej adnotacji zrezygnowano w późniejszych wydaniach). Dodatkowo dedykacja, która na ogół odsyła do rzeczywistości pozaliterackiej, tutaj skierowana jest
do fikcyjnych bohaterów utworu. Ramy modalne tracą swoją funkcję oddzielania
13 V. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, tłum. A. Labuda [w:] Wariacje na temat pewnego paktu,
wyb. i oprac. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
14 Por. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty
Drugie” 1994, nr 2, ss. 7–27.
15 M. Bandura, „Nieprawdopodobieństwo, które się zdarzyło”. O figurze nierozstrzygalności
w twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego, „Humanistyka xxi wieku” 2012, nr 1, s. 15.
16 Syllepsis, polegająca na równoczesnym, homonimicznym rozumieniu tego samego wyrażenia
w sensie dosłownym i przenośnym przekłada się na sylleptyczną koncepcję osobowości.
17 B. McHale, Powieść postmodernistyczna, tłum. M. Płaza, Kraków 2012, s. 286.
18 Cyt. za: N. H. Kaylor, Postmodernism in the American Short Story: Some General Observations
and Some Specific Cases [w:] The Postmodern Short Story: Forms and Issues, red. F. Iftekharrudin
i in., Westport 2003, s. 259.
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tego, co obiektywne i subiektywne, nie umożliwiają rozróżnienia dwóch światów
o odmiennym statusie ontologicznym.
Poszczególne epizody wojenne opowiadane są z różnych perspektyw czasowych
i narracyjnych. Fabuła utworu z trudem poddaje się rekonstrukcji, jest fragmentaryczna i eliptyczna. Wydarzenia niejednokrotnie powracają w alternatywnych,
wykluczających się wersjach, z których wszystkie wydają się równie prawdopodobne. Przykładowo opowieść o zamordowaniu młodego mężczyzny jest motywem powracającym w Rzeczach, które nieśli sześciokrotnie (w opowiadaniach
Wątek, Na Deszczowej Rzece, Człowiek, którego zabiłem, Zasadzka, Właściwa forma, Życie umarłych), za każdym razem z innym rozwiązaniem fabularnym:
„Tatusiu, powiedz prawdę – może zapytać Kathleen – czy zabiłeś kiedyś kogoś?” –
A ja mogę uczciwie odpowiedzieć: „Oczywiście, że nie”.
Albo mogę uczciwie odpowiedzieć: „Tak”. (rkn, s. 162)

Mamy zatem do czynienia z wielokrotnością narracyjną, a w tym wypadku ma
ona charakter podwójnie dysjunkcyjny, nie sposób bowiem rozstrzygnąć, która z wersji jest prawdziwa, a nawet więcej – czy w ogóle którakolwiek z nich jest prawdziwa.
Sam narrator w pewnym momencie obnaża fikcyjny status dzieła:
Czas na szczerość.
To prawda, że mam czterdzieści trzy lata, jestem teraz pisarzem i dawno temu wędrowałem przez prowincję Quảng Ngãi jako żołnierz piechoty.
Prawie cała reszta jest zmyślona […] zmyślam samego siebie. (rkn, s. 161)

Metafikcyjny19 komentarz jest w Rzeczach, które nieśli znacząco rozbudowany. Poszczególne opowiadania zawierają intertekstualne odwołania do innych
tekstów pisarza. Narrator porusza zagadnienie konwencji literackich i komentuje
swój sposób opowiadania (główny temat opowiadań Jak opowiedzieć prawdziwą
historię wojenną oraz Właściwa forma), wprost mówi o swoich możliwościach
kreacyjnych (opowiadanie Życie umarłych), pokazuje wreszcie, że obowiązujący status rzeczywistości nie jest oczywisty i niepodważalny („Na wojnie tracisz
poczucie określoności, a więc i samo poczucie prawdy, i dlatego bezpiecznie jest
powiedzieć, że w prawdziwej historii wojennej nic nigdy nie jest absolutnie prawdziwe”; rkn, s. 75). Za pomocą zacierania granicy między fikcją a rzeczywistością oraz wprowadzania metafikcjonalnych komentarzy O’Brien chce fikcyjność
zdemaskować, aby, pozbywszy się tego zapośredniczenia, dotrzeć do prawdy doświadczenia i odsłonić ją przed odbiorcą.
*

*

*

19 Rozumienie terminu „metafikcja” przyjmuję tu za: K. Bartoszyński, Metafikcjonalność [w:]
idem, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004, ss. 77–85.
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Słuchać kogoś – to w czasie, gdy on mówi, zająć jego miejsce20.
Simon Weil

To, co zostaje zakomunikowane w narracji quasi-autobiograficznej O’Briena, to
przeżycia, których nie da się rozpatrywać w kategoriach prawdy empirycznej. Ze
względu na specyfikę wojennego doświadczenia „prawdomówność” jako kryterium zewnętrzne jest nieadekwatne. Jak pisze narrator w jednym z opowiadań:
Wojna dawała, przynajmniej zwykłemu żołnierzowi, wrażenie – duchową tkankę –
wielkiej, upiornej mgły, gęstej i trwałej. Nie ma jasności, wszystko się kłębi. Stare
prawa już nie obowiązują, stare prawdy przestały być prawdziwe. Słuszne przemienia się w niesłuszne. Porządek miesza się z chaosem, miłość z nienawiścią, brzydota
z pięknem, prawo z anarchią, łagodność z bestialstwem. Mgła cię wsysa. Nie potrafisz powiedzieć, gdzie jesteś ani po co tu jesteś, i pewna jest jedynie przygniatająca
nieokreśloność. (rkn, s. 75)

Zrelacjonowanie wydarzeń wojennych to trudne zadanie ze względu na specyficzną sytuację żołnierza na polu walki – sytuację zagrożenia życia, związaną
z ogromnym napięciem nerwowym, zmęczeniem fizycznym i psychicznym. Niejasny status epistemiczny wojny w Wietnamie wynikał także z powszechnej wśród
żołnierzy narkomanii, ze specyficznych warunków klimatycznych południowych
regionów kraju, w których toczyły się walki, tj. niezwykle wysokich temperatur,
często występujących deszczów i mgieł. Cechą szczególną tej wojny jest również
jej aksjologiczna enigmatyczność, wynikająca z niejednoznacznych politycznie
przyczyn interwencji zbrojnej usa oraz ze sposobu prowadzenia walk (starcia
z oddziałami partyzanckimi składającymi się głównie z ludności cywilnej). Opowiadanie o każdej wojnie jest trudne także ze względu na towarzyszący jej potencjał przemocy, który nie poddaje się racjonalizacji. Zdaje się, że jej wyrażenie
może być osiągnięte jedynie dzięki konstruowaniu komunikowalnych form nie
tyle ludzkiego rozumienia, ale ( u ) c z u c i a .
Dlatego właśnie O’Brien wprowadza rozróżnienie na story-truth (prawdę opowiadania) i happening-truth (prawdę tego, co się wydarzyło):
Chcę, abyście wiedzieli, dlaczego prawda opowiadania jest czasem prawdziwsza niż
prawda tego, co się wydarzyło.
Oto prawda tego, co się wydarzyło. Byłem raz żołnierzem. Było wiele ciał, realnych ciał z realnymi twarzami, ale ja byłem wtedy młody i bałem się patrzeć. A teraz, dwadzieścia lat później, pozostałem z pozbawioną twarzy odpowiedzialnością
i pozbawionym twarzy żalem.
Oto prawda opowiadania. Był szczupłym, martwym, niemal wykwintnym młodym człowiekiem w wieku około dwudziestu lat. Leżał pośrodku gliniastego szlaku
w pobliżu wioski My Khe. Szczękę miał wepchniętą do gardła. Jedno oko miał zamknięte, drugie było jamą w kształcie gwiazdy. Ja go zabiłem. (rkn, ss. 161–162)
20 S. Weil, Osoba ludzka i to, co święte. Zbiorowość – osoba – bezosobowość – prawo – sprawiedliwość,
tłum. A. Wielowieyski, „Znak” 1963, nr 15, s. 903.
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Opozycja story-truth i happening-truth jest wyraźnie wartościowana, z korzyścią dla tej pierwszej. O’Brien jest przekonany, że w procesie opowiadania
autentycznych historii najważniejsza nie jest wierność danym empirycznym, ale
obdarzenie tekstu performatywną siłą, dzięki której opowieść unaoczni odbiorcy
doświadczenie wojenne. Koncepcja dwóch opozycyjnych rodzajów prawdy znajduje swoje przedłużenie w skontrastowaniu dwóch technik narracyjnych, które,
idąc za Markiewiczem, można określić jako relację (narrację skrótową, streszczającą, sumaryczną) oraz prezentację (narrację uobecniającą, która, w przeciwieństwie do relacji, zdarzenia przedstawia szczegółowo, ujmując je w ich procesualności)21. Relacja określa poszczególne epizody jako zakończone, dystansuje się
czasowo, emocjonalnie oraz etycznie wobec doświadczenia, natomiast prezentacja wywołuje iluzję, że akcja opowiadania rozgrywa się „tu i teraz” i „może sprawić, że rzeczy stają się obecne” (rkn, s. 162). Prezentacja, dzięki swojemu performatywnemu charakterowi, pozwala czytelnikowi na identyfikację ze światem
przedstawionym i współuczestnictwo w przeżyciach bohaterów: „Z historiami
jest tak, że je śnisz, kiedy opowiadasz, mając nadzieję, że inni może je śnią razem
z tobą” (rkn, s. 205). Podobną funkcję spełnia w utworze wykorzystanie materiału
autobiograficznego, co u O’Briena jest chwytem retorycznym22 – dzięki wywołaniu „efektu realności”, autor wywołuje konkretne etyczne nastawienie czytelnika
i tworzy warunki sprzyjające zaistnieniu reakcji empatycznej.
Kategoria empatii w Rzeczach, które nieśli może być rozpatrywana w kontekście zagadnienia recepcji oraz jako element strategii artystycznej autora23.
W pierwszym przypadku konieczna byłaby analiza tekstu nakierowana na rozpoznanie miejsc, które w szczególny sposób wywołują reakcję empatyczną czytającego. Drugi aspekt dotyczy projektowanych reakcji odbiorczych, środków literackich nastawionych na wzbudzenie określonych uczuć w czytelniku. Co istotne,
empatia nie jest rozumieniem (w znaczeniu procesu poznawczego związanego
z porządkiem ratio)24. Wojna nie poddaje się racjonalizacji i opisowi o charakterze dyskursywnym, dlatego przekazanie prawdy o niej jest możliwe jedynie dzięki
reakcji empatycznej, która pozwala czytelnikowi odczuć intensywność przeżywanego doświadczenia, towarzyszące mu wrażenia o charakterze pozajęzykowym,
emocjonalnym, afektywnym.
Można zauważyć tutaj echa platońskiej mimesis partycypacyjnej „pojętej
nie jako kopiowanie, odtwarzanie czy przedstawienie, ale jako żywe, dynamiczne uczestnictwo w ruchu świata […] lub też jego bezpośrednie, »naturalne«
21 V. H. Markiewicz, op. cit., s. 117.
22 Por. R. Silbergleid, Making Things Present: Tim O’Brien’s Autobiographical Metafiction, „Contemporary Literature” 2009, t. 50, nr 1, ss. 131–132.
23 M. Suchońska, O empatii jako kategorii literackiej - koncepcje języka poetyckiego a empatia, „Podteksty” 2009, nr 1 [on-line:] http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=16&
dzial=4&id=356 [11.06.2015].
24 Rozumienie empatii przyjmuję za Martinem Hoffmanem, który definiuje ją wyłącznie w kategoriach afektywnych, por. M. H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania, tłum. J. Kubiak,
Gdańsk 1999, s. 19.
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uobecnianie”25. Relacja universum utworu do rzeczywistości pozaliterackiej nie
może być rozpatrywana w kategoriach zgodności – niezgodności, podobieństwa –
niepodobieństwa, a więc takich, które wiążą się z korespondencyjną teorią prawdy. O’Brien proponuje w jej miejsce afektywną teorię prawdy. Jej zakomunikowanie to dla niego zarażenie afektem, a poznanie odbywa się w materialności ciała:
„chciał, abym odczuł tę prawdę” (rkn, s. 68), „przemknął mi po ciele dreszcz
prawdy” (rkn, s. 36). Prawda wydarzenia według niego jest zakotwiczona w tym,
co przedjęzykowe, co pierwotnie związane z ciałem i uczuciem: „To musi być odczuwane głęboko w kiszkach. Prawdziwa historia wojenna, jeśli jest prawdziwie
opowiedziana, sprawia, że twoje trzewia wierzą” (rkn, s. 72). Referencjalność nie
istnieje sama w sobie, a jedynie jako efekt opowiedzianej historii i jej wydobycie
leży po stronie czytelnika. Kiedy mowa o prawdziwości opowiedzianej historii,
mowa o odczuciu prawdziwości przez odbiorcę, i to z jego perspektywy ma być
ona rozpatrywana. Referencjalność dla O’Briena nie byłaby więc relacją analogii między reprezentacją a kontekstem, tylko jakością wytwarzaną przez analogię
między autorskim przeżyciem a odczuciem czytelnika. Dobrze przeczytana historia wojenna ma być doświadczaniem tekstu jako wehikułu afektu.
*

*

*

Są dwie rzeczy, które powinieneś wiedzieć, o tym, co ci własnie powiedziałem:
wszystko to zmyśliłem i wszystko to jest absolutnie prawdziwe26.
Po to właśnie jest fikcja. Żeby dotrzeć do prawdy, kiedy prawda nie jest wystarczająca
dla prawdy27.
Tim O’Brien

Rzeczy, które nieśli to przede wszystkim próba udzielenia odpowiedzi na pytanie:
czy da się opowiedzieć prawdziwą historię wojenną? Niemożliwa jest realistyczna
reprezentacja rzeczywistości, niepewna jest bowiem realność samego wydarzenia. Podsumowując, można zaryzykować stwierdzenie, że zacieranie przez pisarza linii demarkacyjnej między prawdą a fikcją ma służyć eksplorowaniu granicy
pomiędzy nimi. U źródeł takiej potrzeby leży być może niepewność O’Briena co
do statusu wydarzeń, które stały się jego udziałem w Wietnamie. Zdaje się, że
metafikcyjna i częściowo fingowana opowieść o sobie samym, choć zmyślona, jest
też autentyczna. Jak zauważa Małgorzata Czermińska:
[…] autentyczność, jeśli istnieje jako wewnętrzna relacja opowiadania pierwszoosobowego, odsyła do pozatekstowej rzeczywistości biografii autora poprzez niepodobieństwo, poprzez zasłonięcia, fantazmat, grę. Jest rodzajem zagadki, którą autor
25 A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Kraków 2009, s. 7.
26 Cyt. za: D. Ringnalda, Fighting and Writing the Vietnam War, Jackson 1994, s. 103.
27 T. O’Brien, Writing Vietnam, wykład w ramach President’s Lectures na Uniwersytecie Browna,
21.04.1999 [on-line:] http://cds.library.brown.edu/projects/WritingVietnam/obrien.html [11.08.2015].
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zadaje czytelnikowi […]. Ów gest, którym autor daje czytelnikowi do zrozumienia,
że zadał mu zagadkę na swój temat jest najmniejszym, ale wystarczającym warunkiem zaistnienia postawy autobiograficznej28.

Historia życia pisarza, który przeżył piekło wojny, to mozaika w permanentnej
konstrukcji, dekonstrukcji i rekonstrukcji. Problematyczna, labiryntowa struktura
opowiadań, na którą składają się alinearność czasu, wariantywność opowiadanych
historii, nieciągłość narracji, jej posegmentowanie, przemienność perspektywy narracyjnej oraz niejasny status wypowiedzi narracyjnej i narratora, sprawia, że tekst
zostaje przekształcony w zadanie dla odbiorcy, analogiczne do tego, przed którym
stoi twórca opowieści zmuszony do błądzenia w sieci wspomnień naznaczonych
traumą wojenną. Podobieństwo takiej lektury do wędrówki po labiryncie potęguje
obecność pułapek zastawianych przez autora na nieuważnego czytelnika, wymuszanie na nim nieustannego podejmowania decyzji interpretacyjnych i ciągłego
negocjowania linii demarkacyjnej między prawdą a fikcją. Odbiorca, podobnie jak
bohater, pozostaje w labiryncie przypuszczeń i alternatywnych wersji wydarzeń.
Autorowi nie zależy na opowiedzeniu czytelnikowi losów swojego życia, chce
jedynie, za pomocą uruchomienia konkretnych mechanizmów tekstowych, skłonić odbiorcę do autobiograficznego odczytania swojej opowieści. Żywioł autobiograficzny obecny w Rzeczach, które nieśli to przede wszystkim instrukcja lektury wpisana w tekst: „powiedzmy, że ktoś opowiada historię, a ty potem pytasz:
»Czy to prawda?« I jeśli odpowiedź ma znaczenie, masz odpowiedź” (rkn, s. 76).
Obcowanie z utworem odbieranym jako świadectwo rzeczywistych doświadczeń
opowiadającego przenosi proces czytania w przestrzeń etyki, ustanawia między
czytelnikiem a opowieścią relację, której istotą jest „odpowiedzialność czytającego za poznawany tekst”29. W empatycznej i etycznej lekturze p r a w d z i w e j
opowieści wojennej istotna jest nie tyle możliwość odtworzenia w sobie cudzych
doświadczeń, ile konieczność otworzenia się na tekst jako przeżycie, które pozostawia w nas samych trwały ślad.
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Abstract
How to tell a true war story? The blurred line
between fact and fiction in Tim O’Brien’s short stories

This paper focuses on The Things They Carried, a collection of semi-autobiographical short stories by American writer Tim O’Brien. The aim of this study is to
examine the specificity of his mode of writing about war experiences. The first
part of the article refers to O’Brien’s disconcerting habit of alternately evoking
factuality and fictionality. Afterwards, the function of autobiographical effect is
investigated. It is argued that the usage of personal and historical data is a literary strategy for provoking readers to respond with specific ethical attitudes and
empathy. In the next part of article, the author discusses O’Brien’s distinction between happening-truth and story-truth and reconstitutes his theory of truth. She
argues that The Things They Carried transcends the boundary between fiction and
non-fiction without losing its autobiographical truthfulness.

Angelika Ciszek
Uniwersytet Jagielloński

Autoportret – pomiędzy
ludzkim mikrokosmosem
a boskim makrokosmosem

Autoportret jako forma artystyczna ukonstytuowana na paradoksie współistnienia obcego z tożsamym stawia odbiorcę w obliczu intelektualnego i estetycznego
wyzwania. Twórca, a więc portretujący i portretowany, dokonuje w swoim dziele
aktu samostanowienia, które poparte jest spojrzeniem na siebie samego jako „obcego”. To właśnie kategoria szeroko pojętej odmienności determinuje wrażenia
odbiorcy autoportretów lirycznych Tadeusza Nowaka i malarskich – Nikifora.
Obaj twórcy czerpali z ludowego światopoglądu. Ich dzieła wyrastają z wiejskiej
kultury1, która w konfrontacji z „oficjalną” sztuką wysoką zawsze pozostawała zjawiskiem alternatywnym, o d m i e n n y m właśnie. Sama geneza dzieł poety i łemkowskiego malarza nie zamyka, lecz otwiera refleksję nad innością tych tekstów
kultury. Wymykają się one kategoriom estetycznym, dotykając sacrum.
Władysław Stróżewski zauważa, że „pierwotne doświadczenie inności może
zostać zinterpretowane jako święte”2. Kierując się tą intuicją, przeprowadzę analizę Autoportretu Tadeusza Nowaka i Autoportretu potrójnego Nikifora3, utworów,
w których w o k ó ł osób portretowanych (podmiotu lirycznego i malarza) tworzy
się specyficzna atmosfera świętości. Chociaż i w wierszu, i na obrazie realizuje się
1

2
3

U Nowaka te pierwiastki ludowego światopoglądu podlegają jednak świadomym, artystycznym modyfikacjom podmiotu kulturowego, czerpiącego z wielkiej tradycji europejskiej,
natomiast wrażliwość artystyczna Nikifora jest wynikiem połączenia prymitywnego, naiwnego światopoglądu oraz wierzeń chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. Tym samym
dochodzi do zachwiania antynomicznej relacji pomiędzy wysokim i niskim, a także, co szczególnie ważne w kontekście niniejszej pracy, pomiędzy sacrum i profanum.
W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce [w:] Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989, s. 25.
Wiersz pochodzi z tomu Kolędy stręczyciela (1962). Autoportret potrójny jest największym zachowanym obrazem Nikifora – ma wymiary 70,5 × 59,5 cm, został wykonany techniką akwarelową.
Dzieło powstało ok. 1923 roku. V. Nikifor, Autoportret potrójny [w:] Nikifor, red. A. Szczucka,
Olszanica 2000, s. 38. Zestawienie wybranych dzieł nie jest poparte faktycznym wpływem artystów na siebie. Pokrewieństwa pomiędzy obrazem i wierszem zachodzą na gruncie tematologii.
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to w odrębny, właściwy sobie sposób, to szczególną rolę w tworzeniu owej sakralności odgrywa koło czy po prostu szeroko rozumiana kolistość.
Roch Sulima nazywa Autoportret Nowaka „traktatem o naturze wszechrzeczy”4. Poszczególność „ja” lirycznego zamyka się w tym, co powszechne, gatunkowe, a jednocześnie z tego (i dzięki temu) się wyodrębnia. Podmiot zagląda
w siebie, opisuje swoje wnętrze, w charakterystyczny sposób operując pojęciami
odnoszącymi się do rzeczywistości zewnętrznej5.
Warto zwrócić uwagę na bezpośrednie sformułowania, którymi osoba mówiąca określa siebie. Pozwalają one m.in. usytuować Autoportret w obrębie liryki
wyznania. Szczególnie warte podkreślenia jest dwukrotne wykorzystanie zaimka
osobowego „ja” występującego w dopełniaczu („mnie”). Nie dziwi fakt, że brak
tu formy mianownikowej, gdyż dawałaby ona wrażenie pewnej nienaturalności,
a dążeniem podmiotu jest właśnie zaakcentowanie swoistego zespolenia z naturą,
w której d o p e ł n i a się jego egzystencja. Właściwie jest to paradoksalne współegzystowanie w pojedynkę. Można to rozumieć jako zachowanie przez „ja” liryczne osobności, której towarzyszy świadomość bycia częścią rezerwuaru wszelkiego
istnienia. Podmiot akcentuje tę swoją przynależność w czwartej strofie, kiedy to
wymienia, w nieprzypadkowej zresztą kolejności, byty zaliczające się do jednego
porządku: „minerał”, „roślinę”, „zwierzę” i „dziada odpustowego”, po to, by stanąć
obok nich, wyznając: „z nimi jeden mam jęczmienny placek i jedne buty przed
nadejściem zimy”6. Owo „mam” z jednej strony, dzięki formie liczby pojedynczej,
podkreśla odrębność podmiotu, z drugiej zaś nie tyle oznacza fakt posiadania czegoś, co dzielenia z kimś swej doli. Podmiot liryczny wpisuje zatem swoje życie
w łańcuch stworzeń, pomiędzy którymi, dzięki wykorzystaniu gradacji rosnącej,
zdaje się istnieć hierarchiczna zależność. Osoba mówiąca ucieka się bowiem do
wyboru najbardziej emblematycznych form istnienia w łańcuchu bytów i można
sądzić, że przyznaje im miejsce w zależności od stopnia ich rozwoju, od najmniej
do najbardziej rozwiniętego. Taka interpretacja okazuje się jednak zwodnicza
i podmiot wyraźnie się od niej odcina, podbudowując swoją refleksję ironią (czy
może nawet autoironią). Zaraz po „minerale”, „roślinie” i „zwierzęciu” wymienia on bowiem „dziada odpustowego”, czyniąc go tym samym reprezentantem
4
5

6

R. Sulima, Tadeusz Nowak. Zarys twórczości, Warszawa 1986, s. 74.
Analogii do takiego ilustrowania wnętrza poprzez zewnętrzność można szukać w Autoportrecie
potrójnym. Tym razem jednak są to elementy stroju charakterystyczne dla pewnych typów i ról
społecznych – figury pana, biskupa i Boga – za pomocą których twórca próbuje określić własną
kondycję. Wykorzystanie w autoportrecie Nikifora wizerunku właśnie tych postaci w szczególny sposób koresponduje z kreacją przestrzeni w wierszu Nowaka, a mianowicie z „plebanią”,
„niebiosami” i „dworem”. Te trzy postaci na obrazie i trzy obszary w wierszu symbolicznie
wyznaczają horyzont chłopskiej egzystencji w jej religijno-społecznym aspekcie. Sfera życia
wykreowanych podmiotów ulokowana jest między tymi płaszczyznami, które, choć tak bliskie,
pozostają dla portretowanych niedostępne ze względów kulturowych, stanowych czy w końcu
eschatologicznych. Tym samym tworzy się przestrzeń (sacrum), z jednej strony niedostępna dla
podmiotów twórczych, z drugiej zaś będąca nieodłącznym elementem ich egzystencji.
T. Nowak, Autoportret [w:] idem, Bielsze nad śnieg, Warszawa 1973, s. 145. Wszystkie następne
cytaty zostały zaczerpnięte z tego samego wydania.
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ludzkości. Warto zauważyć, że człowiek w tym łańcuchu stworzeń pełni istotną
funkcję łącznika pomiędzy naturą a kulturą. Poeta natomiast powołał do tej doniosłej roli dziada odpustowego, a więc postać tradycyjnie nacechowaną raczej
pejoratywnie, kojarzącą się z jarmarcznością, tandetą, ale też ułomnością czy odmiennością w ogóle7. Jednak taki wybór w tekście, w którym symbole i motywy
zostają wzbogacone o nowe sensy, wcale nie dziwi. Ponadto Sulima zauważa:
Ułomność jest przesłanką odrębności i zarazem tożsamości z samym sobą. Jest zatem obszarem wzmożonych samoanaliz i autodefinicji, obszarem bogatej samowiedzy. Ułomny – to „ja” i zarazem ktoś „inny”, akcentujący ludzką gatunkowość8.

Zatem ów dziad odpustowy, widziany jako swoiste odstępstwo od „reguły”
człowieczeństwa, paradoksalnie jest szczególnie predestynowany do tego, by je
nie tylko potwierdzić, ale i reprezentować czy nawet zrewaloryzować. Właśnie
w odmieńcu człowiek będący w kryzysie może dostrzec jego zdolność do przeprowadzania autoanalizy, tak bardzo potrzebnej samookreśleniu, które jest celem
podmiotu Autoportretu. Jego introspekcji towarzyszy więc szukanie archetypu
człowieczeństwa. Widać w tym pragnienie wyodrębnienia się, ale i scalenia z naturą, włączenia do jej metamorficznego obiegu, w którym wszystkie byty, będąc
odrębnymi, posiadają wspólne sobie elementy. Z tego zespolenia tożsamego z obcym rodzi się pełnia świadomości własnego „ja”.
Podmiot liryczny staje się punktem centralnym swego mikrokosmosu. Dowodem jego samoświadomości jest wykorzystanie w odniesieniu do własnego
„ja” wyrazów pokrewnych pojęciu koła, wyobrażającego makrokosmos („wokoło”, „okolica”, „wkołysanych”). Podobnie jak doświadczenie świętości integruje
byt, któremu jest ona udzielana, tak też wyobrażenie swoistego rdzenia tekstu
i roztoczonego wokół niego kręgu porządkuje kompozycję Autoportretu9. Proces sakralizacji tego, co ludzkie i biologiczne w utworze Nowaka, sięga jednak
znacznie głębiej, w pełni realizuje się w przestrzeni werbalnej wiersza. Swoiste
uświęcenie podmiotu dokonuje się przede wszystkim za pomocą słów, które metafora wprawia w ruch i przeobraża w migawkowe, nieuchwytne obrazy. Podległe
7

8
9

Postać ułomnego w twórczości Nowaka w ciekawy sposób koresponduje z życiem Nikifora –
bezdomnego i nie w pełni sprawnego fizycznie analfabety (zob. także w: T. Nowak, Portret
[w:] ibidem, s. 52). W tym świetle warty uwagi jest z kolei ostentacyjny brak figury kalekiego
w dorobku artystycznym łemkowskiego malarza.
R. Sulima, op. cit. s. 93.
Utwór składa się z pięciu strof, wśród których to trzecia zajmuje miejsce centralne. Dokonuje się tym
samym swoista geometryzacja przestrzeni tekstowej wiersza (podobną zależność można zauważyć
w Autoportrecie potrójnym Nikifora). Taki efekt został wywołany już na poziomie składni. W dwóch
otwierających i dwóch zamykających zwrotkach utworu poeta operuje rozbudowaną frazą.
Wyraźnie kontrastujący staje się wobec tego centralny czterowiersz. Trzecia strofa zwraca również
uwagę brakiem wyraźnie zaznaczonej obecności podmiotu. W zamian za to, poprzez bezpośrednie
przywołanie figury koła, postaci Chrystusa i Szeli stematyzowane zostaje pojęcie sacrum. Podmiot staje zatem wobec paradoksu świętości, pragnie jej dla integracji własnego ja, mając jednak
świadomość tajemnicy. Sacrum oddziałuje na osobę mówiącą, ale nie jest dostępne jej poznaniu.
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nieustannym transformacjom, niweczą możliwość jednoznacznej interpretacji.
Pozostawiają raczej wrażenie dotykania pewnych sfer wyobrażeń – estetycznych
i sakralnych.
Przyglądając się metaforycznemu budowaniu obrazu podmiotu, należy wskazać dwie, symultanicznie dopełniające się perspektywy – estetyczną i sakralną.
Pierwsza oscyluje pomiędzy kategoriami sensualizmu i naturalizmu, którym
w drugiej, sakralnej, odpowiada kolejno symbolika eucharystyczna i pasyjna. Olbrzymią rolę w samopoznawaniu podmiotu odgrywają zmysły. W pierwszej strofie szczególnie wyeksponowane zostały środki stylistyczne oddziałujące na zmysł
słuchu. Powstaje wrażenie, iż podmiotowi, wyznającemu „nasłuchuję szelestu
lata gryczanego”, wtóruje cała materia tekstowa, która również zaczyna „szeleścić”
dzięki nagromadzeniu głosek „s”, „ś”, „sz”, „r”, „rz”, „cz”. Do tego dołączają się wrażenia dotykowe („wyścielony”) i zapachowe („zapach w rękach łamanego chleba
i zapach naczyń limfatycznych”). Ogół tych doznań podporządkowany jest jednak
zmysłowi wzroku, który realizuje się w metaforycznych obrazach, w przeciwieństwie do pozostałych bezpośrednio niestematyzowanych.
Sferę poetyckiego obrazowania w pierwszej strofie wyznacza specyficzne połączenie symboliki ziarna z symboliką płodności i urodzaju. Podmiot wyprowadza swój krajobraz wewnętrzny z czasoprzestrzeni lata. Charakterystyczne dla
niej elementy – kłosy jęczmienia, gryka, sady pełne jabłek – wzmagają pragnienie zmysłowego doświadczania świata, rozkiełznania własnego „ja” w pulsującej życiem rzeczywistości, także w aspekcie erotycznym. Można to wnioskować
z metaforycznego ujęcia wnętrza bohatera jako brodła, które staje się szczególnie
ciekawe ze względu na symbolikę siana. Materia ta konotuje bowiem wyobrażenie
potencji, instynktowności, ale też ciemnej, nieznanej siły10. Ważna w tym kontekście wydaje się także jej amorficzna struktura, w pewien sposób nieuchwytna.
Zatem ów sensualny portret bohatera niepozbawiony jest rysu niepokoju, który
w drugiej strofie rozwija się w obrazowaniu już naturalistycznym. Sfera wyobrażeń pozostaje ta sama, zmienia się jednak jej wartościowanie. Można by to opisać jako nadanie wyrazistej konturowości pulsującemu zmysłowością obrazowi
tekstowemu z pierwszej strofy. Zatem gdy w ten sposób odczytuje się fragment:
„jest zapach w rękach łamanego chleba / i zapach naczyń limfatycznych”, uwagę
skupia podwójność przedstawionego obrazu. Z jednej strony odnosi się on po
prostu do sytuacji przełamywania chleba, z drugiej zaś, dzięki zastosowanej inwersji, wyobraża chwilę łamania samych rąk. W ten sam sposób można również
interpretować epitet „poranne drzewo”, który, będąc w otoczeniu takich słów jak
„łamanego” i „wydzieranych”, staje się zarazem obrazem drzewa poranionego. Widać zatem, że zmysłowość i biologizm w tekście Nowaka podszyte są brutalnością.

10 Brodło – stóg [siana – A.C.]; V. Brodło [w:] S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny,
Wrocław 1968, s. 29.
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Fakt ten prowadzi do konstatacji, iż nieodłącznym ekwiwalentem sensualizmu
jest naturalizm11.
Podczas gdy w porządku estetycznym zachodzi wyraźna zależność między sensualizmem i naturalizmem, w porządku religijnym motywika eucharystyczna dopełnia się w motywice pasyjnej. Obierając bowiem perspektywę chrystologiczną,
„kłosy jęczmienia” odczytać należy jako odesłanie do symboliki ziarna zapowiadającego odrodzenie człowieka. Warto zwrócić uwagę, że elementy sakralne w pierwszej
strofie nie są tak wymowne, jak w kolejnej, którą właściwie można potraktować jako
liryczną ilustrację Triduum Paschalnego. W tekście Nowaka aktualizują się bowiem
wydarzenia Wielkiego Czwartku („jest zapach w rękach łamanego chleba”12), będące zapowiedzią Wielkiego Piątku. Ponadto ten liturgiczny charakter potęguje obraz
„porannego [poranionego – dopowiedzenie moje, A. C.] drzewa”13, przywołujący
na myśl śpiewaną przez kapłana w czasie uroczystości wielkopiątkowych frazę: „Oto
drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Doniosłość przedstawianego
tematu znajduje swoje poparcie w samej materii słownej Autoportretu, która, dzięki
licznym inwersjom, paralelizmom i szerokiemu zastosowaniu strony biernej form
czasownikowych, nabiera znamion stylizacji biblijnej14.
Przeprowadzenie tej dość ryzykownej analogii pomiędzy kategoriami estetycznymi a sakralnymi prowadzi do wniosku, że spod wizerunku podmiotu
lirycznego wyłania się w drugiej strofie portret Chrystusa. Nie można tego jednak
traktować jako wyrazu bluźnierczego pragnienia utożsamienia z Bogiem. Ten zabieg raczej przejawia chęć stworzenia własnego mikrokosmosu, dla którego idealnym wzorem jest wszechświat roztoczony wokół Absolutu. Pokazuje on także, że
te dwie pozornie odległe sfery – sacrum i profanum – przenikają się.
*
*
*
Pozostając przy tradycyjnym sposobie tytułowania dzieła Nikifora Autoportretem
potrójnym15, należy zauważyć, że na plan pierwszy w interpretacji tego utworu
wysuwa się kategoria sakralności, eksponowana przez liczebnik „potrójny”, konotujący – jeszcze przed faktycznym z nim obcowaniem – w pełni uzasadnione skojarzenia związane z boskością i Trójcą Świętą. Powiązanie to jest tym
11 Tę ambiwalencję podkreśla także figura koziorożca, którego metamorficzna natura (połączenie
cech kozy i ryby) „jest aluzją do dwojakiego życiowego impulsu: ku otchłani (wody) i ku
wyżynom (góry). W doktrynie hinduskiej kierunki te oznaczają również możliwości inwolucji i ewolucji, powrót do »kręgu odrodzeń« (zodiak) albo wyjście z niego” [podkr. A.C.]
V. Koziorożec [w:] J. E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. J. Kania, Kraków 2012, s. 201.
12 T. Nowak, op. cit., s. 145.
13 Ibidem.
14 V. J. Kwiatkowski, Poezja organiczna [w:] idem, Klucze do wyobraźni, Kraków1973, s. 111.
15 V. M. Szczybruła, Jeszcze o Nikiforze. Fakty, domysły i legendy, „Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1,
ss. 37–48. Autoportretem w otoczeniu malarzy ze Lwowa i Warszawy nazywa dzieło Nikifora Maciej
Szczybruła. Co ciekawe, późniejsze publikacje dotyczące artysty wykazują pewną niekonsekwencję
badaczy w tytułowaniu omawianego obrazu. Mianowicie niektórzy pozostają wierni wcześniejszemu
chronologicznie tytułowi –Autoportret potrójny – inni zaś posługują się nazwą Autoportret w otoczeniu malarzy ze Lwowa i Warszawy. Niniejsza praca kontynuuje ten pierwszy sposób tytułowania.
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mocniejsze, że widać w obrazie Nikifora żywe inspiracje malarstwem ikonowym;
sposób przedstawienia trzech wizerunków artystów (artysty) wyraźnie nawiązuje do techniki postaciowania świętych czy właśnie osób boskich16, które można
znaleźć na cerkiewnych ikonostasach. Co ciekawe, wchodząc na grunt refleksji
teologicznej, a konkretnie odwołując się do dogmatu o Trójcy Świętej, zakładającego istnienie jednego Boga w trzech postaciach, rozstrzygnięcie tego, czy obraz
malarza przedstawia grupę autonomicznych postaci, czy zwielokrotniony wizerunek jednej, traci zasadność17. Paradoks boskości staje się bowiem dla obrazu Nikifora prefiguracją istoty bycia człowiekiem, którego indywidualność wyodrębnia
się z wielości i jednocześnie na niej się konstytuuje.
W tym miejscu zaznacza się pierwsze podobieństwo pomiędzy podmiotem
lirycznym wiersza Nowaka a podmiotem twórczym w autoportrecie łemkowskiego
malarza. Oba dzieła są próbami autodefinicji, oscylującymi pomiędzy doświadczeniem wspólnotowości i autonomii, a jednocześnie balansującymi pomiędzy usakralnieniem a sprofanowaniem. Jednak, podczas gdy wyłaniające się z wiersza „ja”
liryczne szuka potwierdzenia dla swego człowieczeństwa przede wszystkim w świecie, w którym egzystuje, podmiot twórczy Nikifora swoją godność ludzką nierozerwalnie wiąże ze specyficznie pojmowaną rolą artysty. To, co ludzkie u krynickiego
Matejki, zostaje wyprowadzone z porządku wykraczającego poza doczesność, ze
sfery sacrum, w obrębie której malarz umieszcza także s w o j ą sztukę. Dokonuje się
zatem w Autoportrecie potrójnym swoiste sprzęgnięcie kategorii sakralnych i estetycznych (jak u Nowaka), ale i metatwórczych. Te trzy płaszczyzny nakładają się na
siebie, dając portret człowieka wkomponowanego w kręgi istnienia.
To właśnie odsyłająca do kategorii doskonałości symbolika koła i trójki ma
duży wpływ na wymowę dzieła Nikifora. Pole obrazowe, uformowane na kształt
połowy wydłużonego kręgu, zamyka u podstawy pozioma linia prostokątnego
stołu, przy którym umieszczona została grupa trzech (stykających się ramionami,
a przez to zintegrowanych) postaci wypełniających owal wyznaczonej przestrzeni,
zwróconych frontalnie ku odbiorcy. Wewnątrz rysuje się jeszcze jeden, mniejszy
krąg, obejmujący swym zasięgiem już tylko wizerunek centralnej, a zarazem największej postaci, dzięki czemu wyraźnie zaznacza się jej autonomia. Ta podwójna
kolistość kompozycji obrazu jednocześnie scala i wyodrębnia, tworząc tym samym harmonijną formułę istnienia. Owo dążenie do harmonii wiąże się również
z symetrycznością dzieła, przez którego środek przechodzi pionowa linia dzieląca
je na dwie równe części.
16 Nasuwa się skojarzenie z ikoną Andrieja Rublowa, Trójca Święta, której Nikifor prawdopodobnie
nie widział, ale mógł być nią inspirowany pośrednio. Warto bowiem zauważyć, że dzieło
ruskiego artysty stało się wzorem dla wielu pokoleń ikonografów.
17 Autoportrety, w których wizerunek twórcy zostaje zwielokrotniony, nie są obce sztukom wizualnym. Doskonałymi przykładami są tu fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza – Autoportret / Portret wielokrotny (1915–1917) czy Marcela Duchampa – Marcel Duchamp wokół stołu
(1917). Warto dodać, że tradycja ukazywania zwielokrotnionego wizerunku postaci wywodzi
się z malarstwa portretowego (np. Karol I na łowach Antoona van Dycka z ok. 1635).
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Nikiforowi udało się uchwycić kategorię doskonałości koła nie tylko za pomocą
kategorii przestrzennych, ale i, co być może mniej oczywiste w interpretacji dzieła
malarskiego, za pomocą kategorii czasowych – mitycznego kontinuum, cykliczności.
Próbując uchwycić istotę cykliczności czasu, można by stwierdzić, że zasadza
się ona na nieustannym trwaniu w punkcie wyjścia; trwaniu, które jednocześnie
zakłada ruch, nieprzerwany proces powrotu do początku. Tym punktem wyjścia
w autoportrecie jest podmiot twórczy, który – mimo poczucia pełni samoświadomości – wciąż dokonuje autodefinicji. Konsekwencjami transpozycji w materię
malarską tej paradoksalnej zasady statycznego ruchu albo inaczej – bezruchu dopełniającego się w ciągłej aktywności, jest hieratyczność przedstawionych postaci
i wpisana w strukturę ich wizerunków „warstwowość”. Przez tę drugą kategorię rozumiem tutaj współistnienie w obrębie jednego portretu cech charakterystycznych
dla różnych typów osobowości (w znaczeniu społecznym i religijnym, nie psychologicznym18). Koncepcja ta doskonale koresponduje z formalnym aspektem obrazu,
a konkretnie z techniką malowania akwarelami. Dzięki temu, że nie pokrywają one
w pełni faktury papieru, na wierzch przebija to, co znajduje się pod spodem19. Na
poziomie semantycznym dzieła zależność ta realizuje się przez zespolenie (nawarstwienie) w potrójnym wizerunku twórcy pierwiastka ludzkiego i boskiego.
Podobnie jak „ja” liryczne wiersza Nowaka, Nikifor w swoim dziele zdaje się
odwoływać do najbardziej reprezentatywnych form człowieczeństwa. Wybór postaci pana i biskupa pokazuje jednak, jak bardzo różnią się światopoglądy tych
dwóch podmiotów twórczych. Podczas gdy ten pierwszy w ironiczny sposób
dowodzi bezzasadności wszelkiej hierarchii, drugi w oparciu o nią konstytuuje
swoją osobę20. Wybiera typy, które swoją godność zawdzięczają wysokiej pozycji społecznej. Decyduje więc tutaj czynnik materialny; to, co w gruncie rzeczy
pochodzi z zewnątrz. Właśnie ta zewnętrzność, a więc głównie elementy stroju
duchownego i wytwornego pana, zostaje zaktualizowana w Autoportrecie potrójnym. Przedstawionych na obrazie trzech mężczyzn cechuje pańska elegancja –
białe koszule, granatowe krawaty (wyróżnia się w tym zestawieniu muszka postaci
środkowej) i ciemne marynarki. Biskupiej powagi dodają im infuły, dłonie ułożone w geście pełnym nabożeństwa i Pismo Święte21. Warto zauważyć, że wizerunek duchownego pełni w obrazie szczególną funkcję, jego osoba stanowi pomost
pomiędzy rzeczywistością świecką a boską. Nie dziwi zatem fakt, że najwięcej
18 W perspektywie psychologicznej taki portret podmiotu wskazywałby na zaburzenie (rodzaj
osobowości wielorakiej), rozbicie świadomości ja twórczego. Tymczasem w obrazie zabieg ten
akcentuje chęć scalenia jego osobowości.
19 Akwarela [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969, s. 13.
20 Warto jednak zauważyć, że wcale nie respektuje praw hierarchii społecznej, co w perspektywie biograficznej Nikifora ma walor kompensacyjny. Wpisując w autoportret wizerunek pana
i biskupa, nie tylko podnosi swoją osobę, ale w pośredni sposób obala hierarchiczność. W tym
świetle staje się bliższy podmiotowi Nowaka.
21 Ważne, że ich stronice są otwarte, a jednak wzrok przedstawionych postaci utkwiony jest w odbiorcy, nie w tekście. Dzięki temu świętość emanująca z ksiąg nie zamyka się w ich oczach, ale
zdaje się roztaczać aurę wokół całej kompozycji obrazu, udzielając się także obserwującemu.
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charakterystycznych dla dostojnika kościelnego cech koncentruje się w wizerunku centralnej postaci. Nie bez przyczyny w jej figurę wpisana jest kolistość22.
Sakralny charakter podkreśla również okrągły, złoty nimb23, roztoczony wokół
głowy. Szczególną uwagę zwraca umieszczone na wysokości klatki piersiowej serce, będące wyraźnym nawiązaniem do tradycyjnych wyobrażeń Chrystusa. To na
oczach odbiorcy podmiot twórczy w autoportrecie ulega metamorfozie, przebóstwieniu, służącemu paradoksalnie do ukonstytuowania jego człowieczeństwa.
Podobna zależność zachodzi w wierszu Nowaka, w którym na wizerunek podmiotu twórczego nakłada się oblicze boskiego Syna. Dzięki temu boskość, udzielająca się sportretowanemu, przestaje być anonimowa, zyskuje swoje i m i ę . Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kategorię samostanowienia za pomocą aktu
nominalnego. W tym kontekście istotnym wydaje się fakt, że to właśnie na imię
Nikifora nakłada się imię Chrystusa. Zdaje się, iż to niepodważalność imienia
boskiego decyduje o tym, że twórca właśnie w nim szuka gwaranta dla własnej
istotowości, własnego człowieczeństwa.
Antynomia sacrum – profanum staje się w tym dziele jedynie narzędziem dla
ukazania zmagań twórcy z ukonstytuowaniem własnej podmiotowości. Zatem to, co
może się wydawać balansowaniem na granicy sakralizacji i profanacji, w istocie jest
oscylowaniem pomiędzy możnością i niemożnością zdefiniowania własnego „ja”.
*
*
*
Status interpretowanych dzieł, a więc i status podmiotów twórczych w Autoportrecie
Nowaka i Autoportrecie potrójnym Nikifora, zasadza się na szeregu antynomii.
Sam wybór autoportretu jako sposobu oswojenia własnego „ja”, który wymaga
uprzedniego wyobcowania, otwiera szereg sprzeczności, paradoksalnie warunkujących harmonijne egzystencje wykreowanych podmiotów. Indywidualizacja „ja”
podszyta jest bowiem poszukiwaniami definicji człowieczeństwa, przez co procesowi autonomizacji jednostki twórczej towarzyszy pragnienie zespolenia z ogółem. Szczególnie interesujące wydają się zależności pomiędzy tym, co ludzkie,
i tym, co boskie, niskie i wysokie. Okazuje się bowiem, że to niedostępne ludzkiemu poznaniu sacrum konstytuuje rzeczywistość profanum, w której funkcjonuje
„ja” wyłaniające się z dzieł Nowaka i Nikifora. Doświadczenie tej pierwszej sfery,
a więc tajemnicy, inności, staje się sposobem na przezwyciężenie własnego wyobcowania. Podmiot Nowaka szuka świętości w naturze, zamkniętym kręgu istnień,
tworzącym doskonałą jednię, która przywodzi na myśl boski makrokosmos.

22 Efekt ten został uzyskany dzięki specyficznemu układowi rąk. Owal ramion znajduje swoje
przedłużenie w dłoniach splecionych i ułożonych na stole. Tym samym postać portretowanego nabiera charakteru zamkniętej figury; koła, które odsyła do kategorii doskonałości. Ważne
jednak, by zauważyć, że trzymany w dłoniach kielich w symboliczny sposób przełamuje to
zamknięcie, otwiera przestrzeń tajemnicy, stymulując ruch, dynamikę.
23 „Złoty nimb wokół głowy symbolizuje spływanie światła Bożego na człowieka, który żyje w bliskości
z Bogiem”. M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, tłum. H. Paprocki, Białystok 1997, s. 85.
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Autoportret poety jest zatem próbą zbudowania własnego, ludzkiego mikrokosmosu – harmonijnej niczym figura koła czasoprzestrzeni dla egzystencji „ja”
lirycznego. Nikifor, wpisując obraz namalowanych postaci w figurę koła, wykorzystując religijne rekwizyty – symbole, w bezpośredni sposób odwołuje się do sfery
sacrum. Sakralizuje, a przez to integruje i konstytuuje byt wykreowanego podmiotu.
Tam, gdzie granice pomiędzy świętym a świeckim stają się płynne, krystalizuje się świadome, „oswojone” z sobą i z innym „ja”, co w perspektywie rozbitego
podmiotu (produktu) ponowoczesności czyni Autoportret Nowaka i Autoportret
potrójny Nikifora nadzwyczaj aktualnymi tekstami kultury.
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Abstract
The Self-portrait –
Between Human Microcosm and Divine Macrocosm

The present thesis is focused on the issue of creation the creative subject in
Tadeusz Nowak’s lyrical Self-portraits and Nikifor’s Triple Self-portraits. Both artists, appealing to terms of ‘sacrum’ and ‘profanum’, create their own images. In
their works appears the disturbance of traditional dichotomy between human and
sacred. The article shows the mechanism of disappearance the borders between
‘sacrum’ and ‘profanum’, which are accompanied by subject’s identity formation
process.
The one of this thesis aimis to present the new sides of Tadeusz Nowak and
Nikifor’s works, focusing on ambiguous status of the self-portrait in the contemporary culture.

Alicja Karwowska
Uniwersytet Łódzki

Metafikcja a autotematyzm –
różnice i zależności
(przypadek: „Cud”1
Ignacego Karpowicza)

Metafikcja pod lupą
Wśród dyskusji o najnowszej polskiej prozie, o utracie wiary w możliwość literackiego przedstawienia rzeczywistości, badań nad kondycją powieści pojawiła się
refleksja nad literackim zmyśleniem i zacieraniem granic pomiędzy fikcją a realnością. Status ontologiczny świata przedstawionego w dziele literackim został
poddany pod dyskusję, zaczęto mówić o panfikcjonalności wszelkiej aktywności
intelektualnej, a także o coraz powszechniejszej autotematyczności literatury. Fikcja samoświadoma, sprowadzająca narrację z poziomu „meta” na poziom tematu
utworu, włączająca w swój obręb kwestie teoretycznoliterackie, okazała się niezwykle ekspansywna, popularna wśród twórców. Rozważania literaturoznawców nad
wspólnotą fikcji i teorii, której wyrazem i realizacją jest właśnie twórczość m e t a f i k c y j n a , włączyły metafikcję2 na stałe do dyskusji nad współczesną literaturą3.
Metafikcja, występująca w literaturze już od xiv wieku4, oraz metapowieść,
pojmowana jako określony gatunek, stały się przedmiotem zainteresowań nauko1
2

3
4

I. Karpowicz, Cud, Kraków 2013. Wydanie pierwsze: Wołowiec 2007. Podaję informację o wydaniu pierwszym, ponieważ w następnym autor wprowadził liczne zmiany. (Dalej: Cud, s. …)
Inaczej o metafikcji zwykło się mówić jako o technice/ chwycie/ zabiegu artystycznym/ typie
literatury: samoświadomość, samozwrotność, autoreprezentacja, quasi-fikcja, surfikcja, metanarracja, autofikcja, metaliterackość, fikcja samoświadoma, fikcja autotematyczna, metaliteratura, metaproza, metapowieść, powieść warsztatowa, powieść metaliteracka, powieść metafikcyjna, powieść autotematyczna, powieść „meta”. Używam tych terminów synonimicznie,
chociaż w ujęciu bardziej szczegółowym nie są one równoznaczne.
V. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001, ss. 42–43.
Opowieści kanterberyjskie (tyt. oryg. Canterbury Tales) – zbiór opowiadań z xiv wieku
autorstwa Geoffreya Chaucera (tłum. H. Pręczkowska, 1963 rok). To historie opowiadane przez
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wych dopiero w latach siedemdziesiątych xx stulecia ze względu na ich szczególną popularność wśród twórców literatury postmodernistycznej i wyrazistą
autorefleksyjność, intertekstualność, eklektyzm. Termin „metafikcja” stworzył
William H. Gass w 1970 roku w eseju Philosophy and the Form of Fiction5, lecz
wciąż w słownikach brakuje wyczerpującego opracowania tego hasła. Pojęcie
bywa rozumiane nie tylko jako gatunek prozy narracyjno-fabularnej, ale także technika artystyczna, chwyt, zjawisko literackie, cecha literatury, konwencja,
podkategoria autorefleksyjności. Problem definiowania metafikcji rozważa Anna
Łebkowska w książce Między teoriami a fikcją literacką:
Pojęcie metafikcji – jak przystało na pojęcie szczególnie uprzywilejowane i w dodatku charakteryzujące się wyjątkową siłą ekspansji, nie odznacza się ostro i precyzyjnie zarysowanymi konturami, by nie rzec – że ostatnio staje się pojęciem o wyjątkowej rozciągliwości, w którym mieszczą się zarówno wszelkie co wyraźniejsze ślady
metatekstu, sygnały deziluzji, otwarcia, jak i zwłaszcza wtręty automatyczne itd6.

Co więcej, metafikcjonalność to zjawisko przez długi czas zaniedbywane przez
polskich literaturoznawców7, którzy zignorowali zagraniczne badania nad fikcją
np. Patricii Waugh w 1984 roku, choć wiemy, że mieli świadomość rozwoju zjawiska, nazywanego w krajowych badaniach literackich „autotematyzmem”:
Metafikcja to termin nadany literaturze fikcjonalnej, która autorefleksyjnie i systematycznie zwraca uwagę na swój status artefaktu, po to, by pytać o związek pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wprowadzając krytykę własnych metod konstrukcji,

5
6
7

pielgrzymów zdążających z Southwark do grobu Thomasa Becketa w Canterbury. Metafikcja
przejawia się w tym utworze przez umieszczenie w jego obszarze komentarzy bezpośrednio
go dotyczących, zmienność ról, jakie przyjmuje narrator, demaskowanie fikcyjności opowieści
poprzez podkreślanie czynności opowiadania, co powoduje deziluzję.
R. Słodczyk, Oblicza metafikcji – na przykładzie „Fikcji” Borgesa, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2006, nr 4 (7), s. 45.
A. Łebkowska, op. cit., s. 393.
Świadczy o tym m.in. fakt, że w Słowniku terminów literackich pod hasłem „metafikcja” znajdziemy
odnośnik do „metanarracji”, zdefiniowanej w sposób budzący dziś wiele wątpliwości, zwłaszcza
jeśli ma być zarazem opisem mechanizmów metafikcji: „narracja drugiego stopnia, odwołująca się
całą swą strukturą lub za pomocą jej elementów do innych opowiadań, bądź traktowanych jako
zjawisko charakterystyczne dla pewnego typu przekazów narracyjnych (np. schemat xviii-wiecznej powieści przygodowej), bądź do dzieł indywidualnych. Metanarracja towarzyszy nowożytnej
powieści niemal od początku, o czym świadczy parodystyczne przejęcie wątków i ujęć, charakterystycznych dla romansu rycerskiego w Don Kichocie Cervantesa, jest jednakże szczególnie
ważna dla prozy 2 połowy xx wieku. Metanarracja wyraża się w parafrazowaniu kompozycji i przebiegu fabularnych utworów powszechnie znanych (np. Robinsona Crusoe D. Defoe w Piętaszku
M. Tournier), w kształtowaniu fabuły poprzez przejęcie elementów twórczości i biografii innego
pisarza (np. Papuga Flauberta J. Barnesa), we wprowadzaniu do nowego utworu bohaterów z innych powieści (np. Zagłoba w powieści T. Parnickiego I u możnych dziwy). Metanarracja często
wiąże się z autotematyzmem i kształtowaniem światów możliwych. Inna nazwa metafikcja”.
Cyt. za: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000, s. 304.
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metafikcja nie tylko kontroluje podstawowe struktury fikcji narracyjnej, lecz także
bada prawdopodobną fikcjonalność świata pozatekstowego8.

Metafikcja przedstawia samą siebie9, dekonspiruje proces twórczy – mówiąc
o samym akcie pisania, pozwala wniknąć czytelnikowi w sferę dotąd mu niedostępną i przyglądać się etapom tworzenia utworu, a nawet uczestniczyć w kreowaniu jego ostatecznej wersji. Czytelnik staje się często jednym z bohaterów10, tak
samo jak narrator, autor i wszyscy inni, którzy zostają wplątani w fikcję demaskowaną i dekonstruowaną w całym tekście bądź w jego fragmentach:
Autor [pisze Łebkowska – wtrącenie A.K.] nie tylko ma nie udawać nieomylnego,
ale powinien też ukazywać swoje zamysły i poczynania. […] Z jednej strony autor
nie może udawać nieomylnego […] z drugiej […] potrafi zdecydować, która z wybranych przez niego wersji jest najmożliwsza z możliwych11.

Najoczywistszy chwyt metafikcyjny, stanowi wprowadzenie do tekstu pisarza,
który jest równocześnie bohaterem piszącym czytaną przez nas powieść12. Metafikcjonalność dotyczyć może również postaci – świadomych swej fikcyjności i funkcjonowania w fabule. Bohater samoświadomy tematyzuje swoje istnienie i czyni
je obiektem krytycznej refleksji, nawiązuje porozumienie z czytelnikiem, a także
komentuje i analizuje własne położenie13. Metapowieść kreuje fikcję i ujawnia jej
konwencjonalność, a jednocześnie wielowariantowość. Literackie zmyślenie staje
się punktem wyjścia dla zawartej w tekście analizy zasad rządzących konstruowaniem znaczeń. W literaturze quasi-fikcyjnej akty znaczeniotwórcze mają charakter
jednostkowy, niekonwencjonalny i pozasystemowy. Ich twórcza forma może się
przejawiać w postaci wyborów wśród wariantów otwieranych przez tekst, wśród
alternatywnych dróg rozwoju fabuły14 i odmiennych prezentacji wersji tekstu, pozwalających czytelnikowi wpływać na losy bohaterów czy zakończenie powieści15.
Powieść „meta” możemy nazwać powieścią totalną, taką, w której każdy element tekstu (poczynając od zapisu graficznego, formy brzmieniowej i leksyki)
8
9
10
11
12
13
14
15

P. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London–New York 1984,
s. 2. Cyt. za: W. Browarny, Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat
dziewięćdziesiątych, Wrocław 2002, s. 27.
V. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy xx wieku, Kraków 1998, s. 87.
Np. u Italo Calvino w Jeśli zimową nocą podróżny, tłum. A. Wasilewska, Warszawa 1998.
A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość…, op. cit., s. 22.
Tak jak np. w: K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981;
A. Gide, Fałszerze, oprac. K. Jarosz, Wrocław–Kraków 2003; A. Burzyńska, Fabulant. Powiastka
intertekstualna, Kraków 2006.
Np. w: J. Fowles, Mantissa, tłum. W. Łyś, Poznań 1999; L. Pirandello, Sześć postaci w poszukiwaniu autora [w:] Wybór dramatów, Wrocław 1978; F. O’Brien, Sweeny wśród drzew (tyt. oryg. At
Swim-Two-Birds), tłum. K. Fordoński, Poznań 1996.
V. K. Bartoszyński, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa 1991, s. 329.
Taką realizację metafikcji znajdziemy np. w książce Kochanica Francuza J. Fowlesa (tłum. W. Komarnicka, Poznań 1996). O alternatywności więcej pisze Kazimierz Bartoszyński (K. Bartoszyński,
op. cit., ss. 326–329).
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wypełniony jest szczególnym nadznaczeniem, dodatkowo podkreślanym przez
częste komentarze metapoetyckie, metatekstowe czy metaksiążkowe.
W twórczości Ignacego Karpowicza granice literatury i krytyki zanikają przez
sam fakt przeplatania się tekstu i metatekstu, a więc przez zamienne występowanie funkcji literackiej i metaliterackiej16. Analizując Cud, powieść Karpowicza
z 2007 roku17, zauważamy, że świat przedstawiony ukazywany jest za pomocą
kategorii filologicznych, narzędziem jego opisu i poznania są terminy z dziedziny poetyki i literaturoznawstwa, a stale przywoływany kontekst literacki (cytaty,
quasi-cytaty, autokomentarze, aluzje, polemiki, nawiązania do tradycji powieści,
konwencji literackich) stanowi jego nieodłączną część:
W zasadzie epopeja (odyseja) prowadząca dwa ciała z pokoju do karetki mogłaby posłużyć za przykład scenariusza (nieudanego) do filmu (naiwnego), w którym
sploty okoliczności (korzystne) zdarzały się tak często, że powstawało wyobrażenie
(mylne), jakoby były one tkanką rzeczywistości. (Cud, s. 239)

Karpowicz eksponuje językowy status stwarzanej rzeczywistości, akcentuje jej
tekstualność i literackość. Efektem kreowania świata przedstawionego w ten sposób jest często jego „ontologiczna chwiejność, nieokreśloność, niestałość, bytowanie w sferze nominalistycznej”18.
Bohaterowie Cudu stale odnoszą swoje życie do literatury, co interpretować
można jako wyraz ich osadzenia w „tekstowym świecie”19. Wiedzą, że przestrzeń,
w której funkcjonują, jest umowna, niepełna, wciąż stwarzana w momencie opowiadania. Dostępna jest im nadświadomość narratora i autora:
A może, pomyślała, ta historia nie została zamknięta? Nie zapadły jeszcze decyzje,
co będzie prawdą, a co kłamstwem? Żeby wiedzieć, co się zdarzyło, trzeba znać zakończenie. (Cud, s. 109)

Autor wielokrotnie podkreśla aktualność konstruowanej powieściowej rzeczywistości, równoczesność „narodzin przedstawianego i przedstawiającego”20. Poszczególne elementy tekstowe – początek, koniec, akapit, zdanie, wers – wprowadzane są często do powieści jako byty o metafizycznej trwałości, miejsca, w których znajduje się narrator, bohater bądź czytelnik21.

16 V. K. Bartoszyński, op. cit., s. 134.
17 Każda z powieści Ignacego Karpowicza jest metafikcyjna, jednak na potrzeby szkicu skupiłam
się na Cudzie.
18 P. Czapliński, Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej [w:] Polska genologia. Gatunek
w literaturze współczesnej, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2009, s. 81.
19 Termin Ryszarda Nycza.
20 P. Czapliński, Nieepicki model prozy…, op. cit., s. 80.
21 V. ibidem.
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Przemysław Czapliński pisze w książce Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1990:
Cechą znaczącą prozy […] jest jednak zarówno wzmożona – i eksplikowana – świadomość literacka, jak też, co może nawet najważniejsze, wykorzystywanie aktu
deziluzji jako elementu strategii porozumienia z odbiorcą. Jest to paradoksalna
praktyka pogłębiania fikcji poprzez jej ujawnienie, poprzez użycie języka drugiego
stopnia, który wyposaża czytelnika w literacką nadświadomość22.

Literatura autorefleksyjna nie pretenduje do ustalenia znaczenia świata, lecz
próbuje go objaśniać, odpowiadać na aktualne problemy, i mimo że czytelnik
świadom jest fikcji – wszak ciągle mu się o umowności przypomina – dostrzega
w niej prawdę23. Raymond Federman w przewrotnym artykule Czym są powieści
eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta? stwierdził: „powieść nie może uciec
przed realizmem, ponieważ sam język jest pewną rzeczywistością”24. Manifestowany przez twórców modernistycznych odwrót od realizmu u postmodernistów
stał się tak naprawdę krokiem ku zatarciu granicy pomiędzy realnością i fikcją,
grą z czytelnikiem i próbą jego umiejętności odbioru, rozumienia dzieła, prowadzącymi do pogłębienia wiedzy o otaczającej człowieka rzeczywistości25.
Oprócz antyrealizmu moderniści głosili samowystarczalność i autonomiczność dzieła sztuki – zwrócili się w kierunku tekstu, natomiast postmoderniści
przenieśli uwagę na „powiązanie między światem, który jest tekstem i tekstem,
który jest wszystkim”26. Wiąże się to z myślą bliską współczesnej narratologii, że
świat poznajemy przez opowiadanie o nim, a życie to snucie narracji27. Jak pisała
teoretyk metafikcji, Patricia Waugh:
Jeśli nasza wiedza o świecie jest teraz pojmowana jako zapośredniczona przez język,
to literacka fikcja (światy skonstruowane wyłącznie z języka) staje się użytecznym
modelem do poznawania konstrukcji samej „rzeczywistości”28.

22 Idem, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1990, Kraków 1997, s. 117.
23 V. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją…, op. cit., s. 138.
24 R. Federman, Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?, tłum. M. ŚpikDziamska, „Literatura na Świecie” 1984, z. 9, s. 223.
25 Granice, podobieństwa, różnice modernizmu i postmodernizmu to kwestia sporna i wciąż
poddawana dyskusji. Podzielam zdanie Lindy Hutcheon, która w artykule Historiograficzna
metapowieść. Parodia i intertekstualność historii pisała: „Postmodernizm w mniejszym stopniu
jest okresem aniżeli poetyką czy ideologią”.
26 P. Czapliński, Nieepicki model prozy…, op. cit., s. 78.
27 Pisze o tym m.in. A. Burzyńska w artykule Idee narracyjności w humanistyce [w:] Narracja.
Teoria i praktyka, red. B. Janusz, Kraków 2008, ss. 22–26.
28 P. Waugh, op. cit., ss. 2–3. Cyt. za: R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 175.
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Metafikcja a autotematyzm
Autotematyzm29, czyli pisanie o pisaniu, termin literaturoznawczy i krytycznoliteracki stworzony na gruncie polskiej literatury przez Artura Sandauera w latach
50. xx wieku, znalazł swoją kontynuację w metafikcji. Zjawiska te mają wiele
wspólnych cech – w obu odnajdujemy deziluzję, autorefleksyjność, obnażenie
warsztatu pisarza, wskazywanie celów i sposobów ukształtowania utworu. Jednak autotematyzm, w pierwotnym rozumieniu30, określa utwory, w których autor
umieszcza siebie i swoje czynności twórcze na tym samym poziomie tekstu, co
wydarzenia i bohaterów, „dominującą rolę grają refleksje dotyczące celów i sposobów pisania, konwencji artystycznych i metod budowania dzieła”31. Autotematyzm jest wobec tego jedną z cech metaliteratury, choć w starszych opracowaniach
bywał utożsamiany z metafikcją.
Termin „autotematyzm” to pojęcie wyłącznie polskie, niestosowane w badaniach literackich w innych krajach. We francuskim literaturoznawstwie na nazwanie tego zjawiska (związanego tam przede wszystkim z nurtem nowej powieści)
używa się określeń: le roman réfléchi oraz mise en abyme, natomiast na gruncie
anglojęzycznym funkcjonują m.in. sformułowania: self-reference (practice of writing, metafiction i surfiction)32. Problem z odróżnieniem metafikcji od autotematyzmu wynikać może z braku konsekwencji terminologicznej wśród polskich badaczy literatury – wymiennego używania terminów, jakby były one synonimami.
Wprowadzając obce pojęcie, powinniśmy podjąć próbę ustalenia jego relacji z istniejącym już, rodzimym określeniem, tak się jednak nie stało. W związku z tym
większość książek opisywanych jako metafikcyjne umieszcza się również w klasyfikacjach powieści autotematycznych.
Odejście od źródłowego rozumienia autotematyzmu było konsekwencją zainteresowania się polskich badaczy (m.in. Andrzeja Wernera, Stefana Żółkiewskiego i Michała Głowińskiego) opracowaniami problemu literatury autorefleksyjnej
w tekstach zagranicznych:
Zjawisko autotematyzmu ukazało się w znacznie większej skali problemów zarówno w zakresie swego historycznego pochodzenia, mechanizmów przejawiania się
w utworach, jak i pełnionych przez nie funkcji estetycznych i społecznych. Znamienne, że temu problemowo poszerzonemu oglądowi autotematyzmu towarzyszyły nowe jego terminologiczne nazwania33.
29 Zjawisko to łączy się z terminami: „literatura warsztatowa” (określenie Stefana Żółkiewskiego)
i „powieść jako metodologia powieści” (sformułowanie Michała Głowińskiego). Obszernie
o autotematyzmie pisała Ewa Szary-Matywiecka, Autotematyzm [w:] Słownik literatury polskiej
xx wieku, red. A. Brodzka, Wrocław 1992, ss. 54–62.
30 A więc w rozumieniu twórcy pojęcia – Artura Sandauera. Autotematyzm byłby tu pojęciem węższym
niż metafikcja, lecz pamiętać trzeba o ewolucji tego terminu, który w szerszym rozumieniu może być
ekwiwalentem autorefleksyjności, pojęciem nadrzędnym wobec metafikcji. (V. B. Bakuła, Oblicza
autotematyzmu. Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956, Poznań 1991, ss. 22–23).
31 Słownik terminów literackich, op. cit., s. 48. Cyt. za: W. Browarny, op. cit., s. 29.
32 E. Szary-Matywiecka, op. cit., s. 54.
33 Ibidem, s. 55.
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Termin „metafikcja” został przeniesiony na grunt polski, gdyż autotematyzm
stał się określeniem zbyt wąskim. Biorąc pod uwagę daty narodzin pojęć, autotematyzm był pierwszy, lecz Sandauer mówił o xix-wiecznej genezie tego zjawiska w prozie polskiej. Natomiast terminem „metafikcja” określa się już utwory
xiv-wieczne, choć samo sformułowanie ma swój początek w 1970 roku. Należy
dodać, że autotematyzm, według Sandauera, odnosi się do utworu, w którym jest
wykorzystywany:
Technika autotematyczna wyraża się obecnością w utworze literackim wypowiedzi
o pisaniu tegoż utworu, a zatem wypełnieniem zawartości przedmiotowej utworu
literackiego problematyką pisarstwa. Ujmując rzecz nieco inaczej, powiedzieć można, że wedle Sandauera autotematyzm to konfrontowanie gotowego utworu z warunkami jego pisarskiego powstawania przez czynienie ich przedmiotem przedstawianym w tym utworze, tak aby »t o , c o s i ę p i s z e , było logicznym wnioskiem
z tego, ż e s i ę p i s z e «34. (Samobójstwo Mitrydatesa)

Autotematyzm wypowiedziany wprost nie przekracza kompetencji przeciętnego czytelnika, ma swoje źródła w dobrze nam znanej „ironii romantycznej
i bajronicznej autoironii, które nierozerwalnie łączą się z pojęciami osoby i osobowości twórcy”35. Tematyka literacka podejmowana jest bezpośrednio i często
ogranicza wartości poznawcze dzieła na rzecz metaliterackości. Wobec potrzeby
ciągłej aktualizacji form metafikcjonalnych autotematyzm byłby właśnie jednym
z chwytów powtarzalnych, jeśli nie fundamentalnych dla metafikcji.
Narrator metafikcyjny
Narrator metafikcyjny to narrator ujawniony, obecny wyraźnie w tekście, sygnalizujący nam wariantowość tekstowych rozwiązań, podkreślający fikcyjność opisywanych bohaterów i świata, eksponujący literackość konstruowanej rzeczywistości. W Cudzie wszystko dzieje się inaczej, niż się spodziewamy i oczekujemy. To
historia miłości na opak w świecie funkcjonującym na opak – rzeczywistość obserwujemy w krzywym zwierciadle groteski. Początkowo zostajemy zmyleni przez
narrację – trzecioosobową, odwołującą się do tradycji xix-wiecznej powieści realistycznej, prowadzoną trybem niemalże sprawozdawczym. Sposób opowiadania przywodzi na myśl reporterską, skrupulatną relację nastawioną na informację – narrator mówi prosto, zwięźle, w czasie przeszłym, w trybie oznajmującym
igrającym z przypuszczającym, bez zbędnych opisów, skupiając się na czynnościach bohatera: „wyszedł”, „był”, „kupił”. Ignacy Karpowicz dopełnia tę technikę
narracyjną zbędnymi, wydawałoby się, szczegółami podawanymi w nawiasach,
np. „korzystając z komórki (szara nokia)” (Cud, s. 8). W swojej twórczości często
wykorzystuje nawiasy, by narrator mógł coś dopowiedzieć, skomentować, określić, zaakcentować, ujawnić myśli bohatera wtedy, kiedy są one rozbieżne z jego
34 E. Szary-Matywiecka, op. cit., s. 54.
35 Ibidem, s. 55.
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zachowaniem. Aktualizując w ten sposób konwencjonalną narrację realistyczną36,
podważa zarazem obiektywność opowiadania, wszechwiedzę narratora i jego wiarygodność. Jeśli wszechwiedzący narrator miał być dla czytelnika autorytetem,
a jego sądy i komentarze nie powinny budzić żadnych zastrzeżeń37, to Karpowicz
przez narrację wyraża niepewność informacji i subiektywność języka.
Dzięki nawiasowym dopowiedzeniom opowiadający staje się jednym z bohaterów tej historii: poznajemy go jako filologa, ironistę, uważnego obserwatora
i kreatora wydarzeń. Osoba narratora pojawia się kilka razy w tekście, gdy zostaje
wspomniany, choć nie wprost, przez babcię i matkę Mikołaja, jako ktoś, kto zdecyduje o ich losie, wie, co będzie dalej, opowie o przeżytych przez kobiety wydarzeniach: „Powiedziała po to, żeby słowa mogły zostać odnotowane. Ale o tym
wiedzieć nie mogła. Albo nie chciała” (Cud, s. 106). Czuje się pewnie w stwarzanym przez siebie świecie. Daje nam do zrozumienia, że wie więcej, niż zapisuje –
jest pośrednikiem w kontaktach pomiędzy czytelnikiem a postaciami i to on decyduje, które ich myśli czy słowa ujawni. Ma świadomość, że od tego, co zapisze,
zależy, jaki obraz postaci zrekonstruuje odbiorca:
Po kilku minutach, kiedy wyeliminowała wiele możliwych rozwiązań (nie podamy
przykładów, nie chcąc kompromitować Anny), poddała się i zdradzona przez dotyk,
zawierzyła wzrokowi. (Cud, s. 143)

Narrator Karpowicza często wtrąca w opowieść komentarz metatekstowy, wypowiada się „obok” świata przedstawionego – w tych momentach zwraca naszą uwagę
na proces tworzenia powieści, na jej niegotowość, potrzebę nieustannej redakcji:
Korpus właściwych tekstów ciągle pozostawał bez redaktora, ciągle nie było wiadomo, co miało prawo się zdarzyć. Rzeczywistość Pisma migotała. Litery układały się
w rozmaite słowa, słowa zaś w rozmaite zdania. Zdania – w rozmaite historie. Należało poczekać, aż ktoś zaprowadzi w tym wszystkim porządek. Przyłapie zdarzenia
i osoby. Przypisze jedne do drugich. (Cud, s. 246)

Fragmenty te nie są w żaden sposób zaznaczone w tekście i rodzą pytania o relację autor – narrator w powieściach Ignacego Karpowicza. Opowiadający to twór
na granicy literackości i rzeczywistości, realnej osoby autora i podmiotu narracji.
Opowieść ulega więc swoistemu rozdwojeniu, równolegle przemawia do odbiorców „ja” autorskie i „ja” wykreowane:
Każda wypowiedź, a dzieło literackie szczególnie wyraziście, stawia nas wobec zjawiska, którego przyczyny zakorzenione są głęboko w istocie języka i komunikacji,
a które można nazwać paradoksem twórcy. Paradoks ów polega na tym, że z jednej strony wszystko, co jest w dziele, powołane zostało do istnienia przez intencję
36 Czyli trzecioosobową, przezroczystą, zachowującą porządek przyczynowo-skutkowy, skupioną
na fabule, sięgającą po styl potoczny i literacki.
37 Por. B. Kaniewska, A. Legeżyńska, Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej,
Poznań 2005, s. 90.
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i działania autora, że odpowiada on za sens każdego słowa, każde zdanie może
przedstawić jako swoje zdanie, a każdą postać uczynić swoim rzecznikiem; z drugiej
jednak strony z żadnym swoim słownym wcieleniem, w jakiejkolwiek konfiguracji
znaczeniowej, nie może być w pełni utożsamiony i zawsze pozostaje na zewnątrz
treści swej mowy i swego dzieła38.

Nadrzędność woli narratora nad słowami, tworzywem konstruowanego świata,
jest najwyraźniej widoczna w powtarzającej się (jedynie ze zmienionym imieniem)
kilkakrotnie formule, stanowiącej o pewnym pakcie metafikcyjnym: „Można by
odnieść wrażenie, że drobne przypadki i zbiegi okoliczności złożyły się tak, żeby
usunąć z drogi Artura potencjalne przeszkody” (Cud, s. 152, 158). Karpowicz tworzy swoistą fikcję w fikcji, dlatego że jego bohaterowie kłamią i to kłamstwo problematyzują, analizują, próbują odnieść do jakiejś prawdy, która najczęściej okazuje się im niedostępna39. Za pomocą chwytów metafikcyjnych autor zwraca uwagę
czytelnika na zależność słowo – świat także poza literaturą, zwłaszcza poza nią.
Narrator i bohaterowie wciąż kwestionują możliwości języka, nie mogą się pogodzić z tym, że opowieść – nasze życie – podlega schematyzacji i uproszczeniu.
Patricii Waugh udało się ująć istotę metafikcji i zarazem przedstawić różnicę
pomiędzy nią a rodzimym autotematyzmem – literatura metafikcyjna zadawać
ma pytania natury filozoficznej, poddawać w wątpliwość oczywistość rzeczywistości, wskazywać na jej literackość. Posługiwanie się kategoriami filologicznymi
dla opisu świata przedstawionego w pewien sposób dekonstruuje nie tylko fikcję,
ale też narusza granice rzeczywistości i wskazuje na jej językową proweniencję.
Metafikcja, na usługach teorii o światach możliwych, pozwala na zatarcie granicy pomiędzy tym, co rzeczywiste, pewne, sprawdzone, a zmyśleniem, możliwością – między faktem a fikcją. Metaliteratura wpisuje się, o czym była już mowa,
w dyskurs o fikcji literackiej – o jej naturze, roli, znaczeniu dla literatury i życia
codziennego40. Jak twierdził John Barth: „wszelka fikcja traktuje w istocie o sobie
samej, o tworzeniu świata przy pomocy słowa”41.

38 A. Okopień-Sławińska, Semantyka „ja” literackiego. („Ja” tekstowe wobec „ja” twórcy) [w:] eadem,
Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Kraków 1998, s. 121.
39 Np. „Kłamstwa i przeszłość, która się z nimi nie zgadzała, a także planowana przyszłość, która
nie mogła się spełnić, ponieważ została zbudowana na przeszłości wymyślonej, a więc na kanwie
beletrystycznej, nie na faktach” (Cud, s. 90).
40 Wyczerpująco analizuje to zagadnienie A. Łebkowska (A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją…,
op. cit., ss. 7–58).
41 Ch. Russel, Sklepienie języka. Autorefleksyjność współczesnej literatury amerykańskiej, tłum. J. Wiśniewski [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wyb., oprac. i wstęp Z. Lewicki, tłum.
J. Wiśniewski, Warszawa 1983, s. 375.
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Abstract
Metafiction vs Autothematism – Differences and Dependencies
(on the basis of „Cud” novel by Ignacy Karpowicz)

The paper aims to analyse the depiction of metafiction in the novel by Ignacy
Karpowicz – contemporary Polish writer, novelist, translator of English, Spanish
and Amharic.
I would like to show how our life is seemingly real and how life is illustrated in
books, how writers expose fiction. First of all, I intend to explore what metafiction
is and how to create it. I will demonstrate that metafiction is so stylistically experimental in everything from form to subject matter that it attracts a sort of skepticism that prevents self-reflection. Often metafiction becomes “too self-involved”
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for the reader, and this may actually be a good thing. I will also try to show that
metafiction displays the properties located in what science calls chaos. Furthermore
and foremost, that a metafiction text is a complex system. I want to present four
main characteristics shared by them: nonlinearity, self-reflexivity, self-reference
and self-organization. It is also to show that metafiction and scientific chaos are
embraced by a larger revolution in contemporary thought that examines the similar roles of narrative, and of investigative procedure, in our “reading” or knowledge of the world. This is done so, in order to create a fiction and to make a statement about the creation of that fiction. My ultimate aim is also to investigate
different ways to use the metafiction in the novel by Karpowicz. I believe that this
newer form of fiction will lead to a broader perspective on what can be considered
traditional literature.
It is not possible, however, to write about metafiction and metafiction type of literature without considering its connection to autothematism as well as autobiography.
While preparing my Master’s Thesis I often had to deal with too general and
superficial treatment of the topic of literature metafiction, confusion of metafiction with autoreflection or autothematism or even intertextuality.
In the preface, I am analyzing the specifics of metafiction as opposed to autothematism. I believe that this term has got its specific amplification in metafiction
too. In the article, I show the significant differences between the two taking into
consideration how they relate to and influence each other.

Katarzyna Kuchowicz
Uniwersytet Jagielloński

Autoportret wypędzonego.
Kilka uwag teoretycznych
o prozie wysiedlonych
i funkcjonujących w niej
stereotypach

Przeżycia związane z ii wojną światową bez wątpienia należą do podstawowych
doświadczeń kształtujących tożsamość Europejczyków w drugiej połowie ubiegłego wieku. Lata 1939–1945 trwale zmieniły oblicze świata, zachwiały zarówno systemem moralnym, jak i etycznym, przyczyniając się do destabilizacji ładu
społecznego oraz głębokich przemian w kulturze i sztuce. Trauma czasu pogardy
wywarła na świadkach i ich potomkach tak silne piętno1, że nawet ponad siedemdziesiąt lat później temat wciąż powraca w literaturze oraz prasie.
Po roku 1945 pojawiła się fala publikacji wspomnieniowych, do której należą
przede wszystkim dokumenty osobiste, takie jak pamiętniki, dzienniki, autobiografie czy listy. Wspólnym tematem tych tekstów jest wojna oraz związane z nią
problemy. Działania militarne opisywano na wiele sposobów, dla jednych były
przygodą, dla innych dramatem2, wielu autorów skupiło się także na życiu codziennym i trudnościach, z jakimi wówczas się borykali. Jedną z ważniejszych
kwestii związanych z ii wojną światową jest często podejmowany problem przymusowych migracji.
Zakończenie działań militarnych, zanim przyniosło wyczekiwany pokój, stało się przyczynkiem geopolitycznej reorganizacji światowego ładu. W Europie
Środkowo-Wschodniej najważniejszymi zmianami były przesuwanie granic oraz
tworzenie nowych państw. Wywołały one niespotykaną dotąd falę przymusowych
migracji. Celem przesiedleń było trwałe usunięcie z terytorium danego kraju
1
2

V. M. Hirsch, Żałoba i postpamięć [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, tłum. K. Bojarska, red. E. Domańska, Poznań 2010, ss. 247–280.
O różnorodności konwencji pisania o ii wojnie światowej świadczą choćby takie utwory jak: Przygody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haška czy Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego.
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mniejszości zarówno etnicznych, jak i narodowych. W pewnym sensie doświadczenie emigracji stało się więc wspólnym losem Europejczyków, co potwierdzają badacze, wskazując na trzy główne problemy, z którymi musieli borykać się
wszyscy przymusowo przesiedlani. Po pierwsze zostali zmuszeni do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania, emigracji ze swojej małej ojczyzny, po
drugie cierpieli z powodu brutalnego traktowania i represji, po trzecie utracili
na skutek powojennych przemian poczucie bezpieczeństwa, jakie dawał im status
większości. W przypadku wypędzanych Niemców dodatkowym problemem było
przypisywanie im odpowiedzialności za wywołanie ii wojny światowej oraz branie odwetu na cywilach za popełniane przez nazistów zbrodnie3.
Literackie opracowanie negatywnych doświadczeń przymusowych migracji
z biegiem czasu doprowadziło do swoistej konwencjonalizacji sposobów wyrażania własnych przeżyć oraz utrwalenia się określonych stereotypów. Zjawisko jest
szczególnie widoczne w tekstach niemieckich określanych mianem Vertreibungsliteratur4, co można przetłumaczyć jako: „literatura wypędzonych”. Chciałabym
nieco przybliżyć jej tematykę.
Jednym z bardziej rozpowszechnionych obrazów w tego rodzaju twórczości jest
przedstawianie siebie jako ofiary, które można uznać za kluczowy element tworzenia autoportretu wypędzonego. Najważniejszym (i zarazem najtragiczniejszym)
doświadczeniem wpływającym na takie samopostrzeganie jest wkroczenie Armii
Czerwonej na zamieszkiwane przez wysiedlanych tereny. „Wyzwoliciele” Europy spod nazistowskiej okupacji traktowali wszystkich z jednakową brutalnością5,
choć największe obawy przed spotkaniem z Rosjanami żywili oczywiście Niemcy.
3

4

5

Współcześnie nikt nie obarcza ludności cywilnej winą za rozpętanie wojny, warto jednak mieć na
uwadze, że tuż po zakończeniu walk właśnie w ten sposób odnoszono się do wszystkich Niemców. W rozkazach wojskowych pojawiają się wprost namowy do brania odwetu i zemsty, v. rozkaz
nr 0150 dowódcy 2. Armii Wojska Polskiego z 24 czerwca 1945 roku; cyt. za: Wysiedlenia, wypędzenia
i ucieczki…, op. cit., s. 184. Na problem zwraca też uwagę Beata Halicka, v. B. Halicka, Polski Dziki
Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948, Kraków 2015, s. 206.
O terminologii pisała szerzej B. Halicka, v. B. Halicka, op. cit., ss. 30–33. Warto też dodać, że
świadectwa zjawiska Fluch und Vertreibung są konsekwentnie archiwizowane, v. Dokumentation der Vertreibung der deutschen aus Ost-Mitteleuropa, in Verbindung mit A. Diestelkamp,
R. Laun, P. Rassow, H, Rothfels, bearbeitet von T. Schieder, hrsg. Vom Bundesministerium für
Vertriebene, a sam zbiór, jak zauważają znawcy, nie jest zamknięty i wciąż napływają nowe
teksty włączane do archiwum, v. P. Fagot, Von einem Gedächtnis zum anderen [w:] Anklage,
Nachdenken und Idealisierung. Die Funktion der Geschichte in der Literatur über der ehemaligen
Ostgebiete/Zeugnisse von Flucht und Vertreibung, red. J.-L. Gerrer, Berlin 2013, s. 11.
Motyw brutalnej Armii Czerwonej pojawia się zarówno w utworach fikcjonalnych (często odnoszących się do realiów historycznych epoki), jak i świadectwach czasu. Pełna lista świadectw
jest właściwie niemożliwa do skompletowania, dlatego pragnę zwrócić uwagę jedynie na kilka
tekstów, m.in.: V. H. Bienek, Czas bez dzwonów, tłum. M. Podlasek-Ziegler, Gliwice 1999;
P. Lachmann, Wywołane z pamięci, Olsztyn 1999; H. Waniek, Finis Silesiae, Wrocław 2003;
W. Bukowski, Als wir jung in Gleiwitz waren, Dülmen 2014; W. Bittner, Gliwice zwano kiedyś
Gleiwitz: historia niemiecko-polska. Gleiwitz heißt heute Gliwice: eine deutsche-polnische Gesichte, Wrocław 2003; H. Plüschke, U. Pless-Damm, E.von Schwerin, Wypędzone. Relacje kobiet ze
Śląska i Pomorza, wyb. i tłum. E. Czerwiakowska, Warszawa 2013; Wir ließen die Heimat zurück.
Erlebensberichte von Vertreibung und Flucht, red. N. Merian, Augsburg 2007.
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Warto zaznaczyć, że strach przed czerwonoarmistami jest jednym z najczęstszych
motywów ucieczki mieszkańców Górnego Śląska6. Wolfgang Schwarz w opracowaniu dokumentów Bundesministerium für Vertriebene dla okręgu Gliwice-Toszek
właściwie nie podaje innych bezpośrednich przyczyn migracji mieszkańców miasta. Wprost wyznaje: „W Gliwicach Rosjanie szaleli niczym Jeźdźcy Apokalipsy”7.
W większości relacji przytoczonych przez badacza pojawiają się brutalni żołnierze,
którzy mordowali niewinnych cywilów oraz gwałcili napotkane kobiety8. Schwarz
wylicza, że Gliwice na skutek wojny utraciły 106 tysięcy mieszkańców9. Liczba podawana przez naukowca wydaje się nieco zawyżona, faktem jest jednak, że w styczniu 1945 roku, w miesiącu wkroczenia Rosjan do miasta, odnotowano najniższą
liczbę mieszkańców, szacowaną na 55 tysięcy (w 1939 roku zameldowanych było
prawie 115 tysięcy osób)10. Za krytyczny moment w zmianach struktury demograficznej Gliwic uważa się ostatnie miesiące wojny oraz ofensywę sowiecką11.
Analizując niemieckie teksty wspomnieniowe i świadectwa czasu, Pascal Fagot
zauważa, że wykształcił się negatywny wzór przedstawiania radzieckich żołnierzy
jako dzikich, nieokrzesanych i nieludzkich bestii, dzięki któremu poszkodowani
Niemcy mogli nie tylko solidaryzować się ze sobą w cierpieniu, ale także pozbyć się
balastu zrzucanej na cywilów winy za rozpętanie wojny12. Sowieci mieli bowiem
być gorsi i bardziej brutalni niż naziści, powszechnie utożsamiani ze wszystkimi
Niemcami. Podkreślanie cierpienia i zwracanie uwagi na agresję Armii Czerwonej można rozumieć jako klasyczny mechanizm przeniesienia, ale także wyparcia. Oba są symptomatyczne dla prozy wspomnieniowej, której autorzy próbują
uchylić się od społecznie przypisywanych im przewinień lub antycypując ewentualne zarzuty, zawczasu udowadniają własną niewinność13. Doświadczenie represji i nieusprawiedliwionej przemocy przyćmiewające wszystkie inne wydarzenia
wojenne było niejednokrotnie przyczynkiem do rozpoczęcia zapisywania własnej
6

7
8
9
10
11
12
13

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niemiecki termin Vertreibungsliteratur stosowany jest wymiennie
z pojęciem Flucht und Vertreibung [ucieczka i wypędzenie], trudno jednak postawić znak równości
między przymusowymi wysiedleniami a ucieczką. Równorzędne traktowanie tych zjawisk miało
istotny wpływ na autodefinicję autorów, którzy także w przypadku decyzji o ucieczce z dotychczasowego miejsca zamieszkania, a w dalszej kolejności migracji, byli postrzegani tak samo jak ludność
przymusowo wysiedlana. Doprowadziło to do posługiwania się analogicznymi, skonwencjonalizowanymi sposobami samoprezentacji oraz przyjęcia przez uciekających stereotypu ofiary.
W. Schwarz, Die Flucht und Vertreibung. Oberschlesien 1945/1946, Bad Nauheim 1956, s. 118.
Por. U. Pless-Damm, H. Plüschke, E. von Schwerin, op. cit. Problem przedstawienia Armii Czerwonej w świadectwach przymusowych migrantów omawia wyczerpująco B. Halicka, v. B. Halicka,
op. cit., ss. 102–103, 106–130.
W. Schwarz, op. cit., s. 124.
B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004, s. 67.
K. Kuchowicz, Gleiwitz/Gliwice. Wpływ wojny na ludność miejską, „Maska” 2015, nr 26, ss. 155–161.
P. Fagot, Von einem Gedächtnis zum anderen [w:] Anklage, Nachdenken und Idealisierung. Die
Funktion der Geschichte in der Literatur über der ehemaligen Ostgebiete/Zeugnisse von Flucht und
Vertreibung, red. J.-L. Gerrer, Berlin 2013, s. 18.
Ibidem, s. 19; J. Reulecke, Generationelle Aspekte der neueren deutschen Erinnerungskultur
[w:] Kiregskindheiten und Erinnerungsarbeit. Zur historischen und literarischen Verarbeitung
von Krieg und Vetreibung, red. C. Gansel, P. Zimniak, Berlin 2012, s. 17.
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historii i stabilizacji identyfikacji narodowej, a w dalszej linii do autokreacji i budowania obrazu „ja” w oparciu o ramy pamięci kolektywnej14. Kumulacja traumy
sprawia, że w gruncie rzeczy nie można zweryfikować prawdziwości wspomnień
wypędzonych, choć często służą one jako materiał źródłowy. Tym bardziej warto pamiętać o pojawiających się elementach autokreacji, do których należy także
motyw tabuizowania ewentualnych związków danego autora z nazistami czy popierania przez niego nsdap. Fagot twierdzi, że autorzy Vetreibungsliteratur najczęściej przedstawiają siebie jako przeciwników nazizmu, który w czasie wojny
byli z m u s z e n i popierać15. Zabieg ten pozwala na autoprezentację autora jako
zupełnie niewinnego i niezaangażowanego w machinę wojenną, a więc szczególnie mocno poszkodowanego na skutek (niezasłużenie) doznanego odwetu. Szczegółową analizę zjawiska wypierania niewygodnych doświadczeń nazistowskich
przeprowadzili Harald Welzer, Sabine Moller i Karoline Tschugnall, demaskując
mechanizmy obronne funkcjonujące we wspomnieniach i literaturze wojennej.
Na podstawie badań prowadzonych przez niemieckich uczonych można wnioskować, że ideologie czy zachowania oceniane przez społeczeństwo z perspektywy czasu negatywnie są (nie zawsze świadomie) wypierane, natomiast ulegają
wzmocnieniu wspomnienia mogące wzbudzać w społeczeństwie pewnego rodzaju litość pomieszaną z podziwem. Najczęściej stosowanym chwytem autokreacyjnym, po jaki sięgają autorzy wspomnień, jest podkreślanie swojej bohaterskiej
postawy oraz sprytu podczas starć z wrogiem. Welzer, Moller i Tschugnall udowadniają jednak, że większość relacji z wojny była wzorowana na utworze Remarque’a
Na zachodzie bez zmian16.
Eksponowane w Vertreibungsliteratur przeżycia nie ograniczają się tylko do
wypierania zaangażowania politycznego i militarnego. Dotyczą także przetrwania
wojny, przejścia przez obóz koncentracyjny czy innych traumatycznych doświadczeń, z którymi jednostka się uporała (lub które przepracowała dzięki literaturze).
Chociaż wypieranie i wzmacnianie wspomnień ma pomóc podmiotowi poradzić
sobie z przeżywaną traumą, po opracowaniu literackim i publikacji zyskuje szeroki
oddźwięk społeczny17. Dzięki procesowi wydawniczemu świadkowie i ich biografie
14 „Ein (Wieder-) Gewinn positiven Selbstwertgefühls ist nach derartigen kollektiven Erfahrungen nach
Rüsen nur durch die Integration negativer Elemente in das historische Selbstbild und Geschichtsbewusstsein möglich. Rüsen stellt dabei jedoch deutlich heraus, dass sein Konzept der »historischen Trauer«
im Falle eigener kollektiver Personen- oder Gebietsverluste nicht greife. Ritualisierte nationele Trauer um
die eigenen (Kriegs-) Toten fungiere vielmehr als Bestätigung des kollektiven Selbstwertgefühls und stabilisiere eine nationale Identität, die durch die erlittenen Verluste selbst nicht beeinträchtigt sei”, S. Scholz,
Vertriebenen Denkmäler. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft, Padeborn 2015, s. 130.
15 P. Fagot, op. cit., s. 19, 21.
16 H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy socjalizm i Holokaust
w pamięci rodzinnej, tłum. P. Masłowski [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, ss. 351–410.
17 Robert Traba oraz Rober Żurek zauważają dodatkowo, że: „»Flucht und Vertreibung«, niezależnie
od rodzaju recepcji, należy do ważnych niemieckich miejsc pamięci, poprzez które definiuje
się współczesna tożsamość niemiecka”, v. R. Traba. R. Żurek, Vertreibung czy „przymusowe
wysiedlenia”? Polsko-niemiecki spór o pojęcia, pamięć i sens uprawiania polityki wobec historii
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mają szansę zyskać szacunek oraz poważanie wśród czytelników. Mechanizm ten
służy odbudowaniu utraconej na skutek wojny pewności siebie, przywróceniu
poczucia wartości i godności. Za przykład mogą posłużyć przeżycia i późniejsze
relacje wysiedlanych kobiet, które wspominają wielokrotne gwałty dokonywane głównie przez czerwonoarmistów18. Przesiedlone Niemki opisują swoją silną
motywację i chęć przetrwania koszmaru wojny oraz pragnienie powrotu na łono
społeczeństwa, opieki nad posiadaną rodziną lub marzenie o jej założeniu. Autorki
relacji zebranych w tomie Wypędzone. Relacje kobiet ze Śląska i Pomorza zwracają
uwagę, że (niekiedy ponowne) wyjście za mąż i wychowanie potomstwa pozwoliło im znów poczuć się pełnowartościowymi kobietami19.
Kolejnym aspektem autoportretu uchodźcy jest częste odcinanie się od wydarzeń sprzed 1939 roku. To wojna definiuje tożsamość, a jeśli już pojawiają się
wcześniejsze wspomnienia, najczęściej ukazują minione lata jako raj utracony20.
Przypisywanie niemieckim cywilom winy za koszmar lat 1939–1945, jakie miało
miejsce tuż po wojnie21, i odbieranie im możliwości cieszenia się zakończeniem
działań militarnych poprzez zmuszanie do migracji spowodowało, iż dla milionów ludzi 1945 był rokiem „brutalnego załamania, w którym czas się zatrzymał,
[był to rok – K.K.] końca niemieckiej historii na wschodnich obszarach”22. Nie
dziwi zatem idealizacja przeszłości23. Po 1945 pojawiła się realna szansa na odcięcie się od działań zbrojnych. Ludzie wierzyli, że ustanie przemoc, jakiej codziennie doświadczali. W przypadku wypędzonych było to mylne mniemanie, gdyż po
zakończeniu działań zbrojnych i latach krótko po nich następujących dla setek
tysięcy ludzi sytuacja opresyjna trwała nadal, co wywołało dodatkową frustrację
i zawód, powiększając kontrast pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Stereotypy obecne w Vetreiebungsliteratur nie są jednak najważniejszym problemem nurtu. Jest nim traktowanie zjawiska przymusowych wysiedleń jako
typowo niemieckiego24, co siłą rzeczy prowadzi do niesłusznej monopolizacji
cierpienia. Bo chociaż wydawałoby się, że pojęcia opisujące doświadczenia

18
19
20

21
22
23
24

[w:] Przełom i wyzwanie. xx lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy 1991–2011, red. W. M. Góralski, Warszawa 2011, s. 421.
V. B. Halicka, op. cit., ss. 114–116.
V. H. Plüschke, U. Pless-Damm, E. von Schwerin, op. cit.
Dobrym przykładem zjawiska są utwory wspomnieniowe H. Bienka, v. H. Bienek, Reise in
die Kindheit. Wiedersehen mit Schlesien, Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem,
tłum. M. Podlasek-Ziegler (wydanie dwujęzyczne), Gliwice 1993; idem, Brzozy i wielkie piece.
Dzieciństwo na Górnym Śląsku, tłum. W. Szewczyk, Gliwice 1991. Obraz dzieciństwa gliwickiego prozaika w kontekście Arkadii opracowała Katarzyna Tałuć, v. K. Tałuć, Literacki obraz
krajobrazu lat dzieciństwa Horsta Bienka. Wspomnienie o Gliwicach [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. 21, red. L. Jodliński, D. Recław, N. Zaporowska, Gliwice 2007, ss. 87–104.
L. F. Helbig, op. cit., s. 185.
J.-L. Gerrer, op. cit., s. 29.
V. B. Halicka, op. cit., s. 76.
Warto zwrócić uwagę, że badacze nie są zgodni co do „niemieckiego” charakteru zjawiska.
E. Hahn i H. Hahn zauważają, że nie istniał nigdy „niemiecki wschód”, był to wyłącznie chwyt
propagandowy, legitymizujący politykę Rzeszy. Naukowcy wskazują też na różnorodność
doświadczeń migrantów i zbytnią generalizację terminu, prowadzącą do przyznawania statusu
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niemieckie odnoszą się także do tekstów innych przesiedlanych, to jednak część
badaczy przykłada dużą wagę do rozpatrywania terminu w kontekście narodowościowym oraz geograficzno-przestrzennym:
Jako główne regiony ucieczki i wypędzenia można określić trzy przestrzenie geograficzne: Prus Wschodnich/Prus Zachodnich, Pomorza Gdańskiego, Śląska Dolnego/
Górnego oraz Kraju Sudetów. Ten aspekt geograficzny powinien zasadniczo stanowić nadrzędne kryterium klasyfikacji tekstów [Vertreibungsliteratur – przyp. K.K]25.

Podobne stanowisko jak cytowana wyżej Sandra Kersten prezentuje znawca tematu, Louis Ferdinand Helbig, który zastrzega używanie terminów Vertreibungsliteratur oraz Flucht und Vertreibung wyłącznie do celów opisywania przepędzanej
i uciekającej ludności niemieckiej, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę z występowania analogicznych zjawisk w krajach Europy Południowo-Środkowej (niestety
w tekście nie zostało doprecyzowane, o które dokładnie chodzi)26. Warto też mieć
na uwadze, że powojenne migracje miały charakter wielonarodowościowy:
Moralnie i politycznie uzasadnionym wspomnieniom wypędzenia towarzyszą też często wspomnienia „innych” o wielokulturowym bogactwie każdego z obszarów, z którego Niemcy uciekali bądź zostali wypędzani czy ewakuowani po ii wojnie światowej27.

Różnorodność narodowościowa migrantów wynika w dużej mierze z wielokulturowej specyfiki obszarów pograniczy, na co zwracają uwagę cytowani wyżej
Eva Hahn i Hans Hahn. Po zakończeniu wojny wraz z nowym podziałem administracyjnym Europy zauważalne stało się kulturowe „oczyszczanie” regionów,
a ludność, którą zmuszano do wychodźstwa, bardzo często uzyskiwała wówczas
status mniejszości, co jest przez badaczy traktowane jako czynnik konfliktogenny28. Zjawisko przymusowych wysiedleń nie jest zatem związane z konkretną narodowością i traktowanie go w tych kategoriach nie wydaje się do końca słuszne.
Kontrowersje wokół terminu Vertreibungsliteratur i symboliczne zawłaszczenie przez Niemców doświadczenia przesiedleń znajduje odbicie w projekcie
„upamiętnienia wysiedleń Niemców po ii wojnie światowej”29. Konsekwentne
budowanie stereotypu ofiary doprowadziło do zaburzenia proporcji w dyskursie

25
26
27
28
29

przepędzonych ludności, której w rzeczywistości nie powinno się określać tym mianem, v. E. Hahn,
H. Hahn, op. cit., ss. 485–486.
S. Kersten, Strukturierungsversuch zur Flucht- und Vetreibungsliteratur [w:] Verhandlungen der Identität
Literatur und Kultur in Schlesien seit 1945, red. J. Joachimsthaler, W. Schmitz, Dresden 2004, s. 223.
V. L. F. Helbig, Literaturtheoretischen Überlegungen zum Dichtungstypus der Vertreibungsliteratur [w:]
Unerkannt und (un)bekannt. Deutshche Literatur in Mittel- und Osteuropa, red. C. L. Gottzmann,
Tübingen 1991, s. 182.
E. Hahn, H. Hahn, Die Vertreibung im deutsche Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte,
Padeborn 2010, s. 565.
V. H. Lemberg, Minderheiten als Konfliktursachen [w:] Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen
Europa. Völkerrecht – Konzeption – Praxis (1938–1950), red. R. Melville, J. Pešek, C. Scharf, Mainz
2007, ss. 99–110.
R. Traba, R. Żurek, op. cit., s. 421.
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dotyczącym migracji powojennych. Podczas gdy polityka europejska zwraca się
w stronę „uciekinierów i wypędzonych”, to:
W polskiej mozaice pamięci kulturowej miejsce niemieckiego „Vertreibung” zajmują
deportacje ludności polskiej w Związku Radzieckim, jednak centralnym meta-miejscem pamięci jest tragedia Polaków w II wojnie światowej […]30.

Jak zauważają Robert Traba i Robert Żurek, zatarg o terminologię oraz zaburzona proporcja w obrębie obecności tematu wypędzania Polaków i Niemców
w dyskursie i świadomości społecznej prowadzą do narastania konfliktów pomiędzy obiema stronami sporu31. Badacze wskazują na liczne gesty mające pogodzić
historie obu narodów oraz na próby zwrócenia uwagi publicznej na problem, jednak dodają, że „w 1998 r. kończy się okres politycznego otwarcia w stosunkach
polsko-niemieckich i intensywnego obywatelskiego dialogu, rozpoczyna się etap
gry interesów i konkurencji strategii politycznych wobec historii”32. Naukowcy
przypominają postać Eriki Steinbach, która obarczała Polaków i Czechów odpowiedzialnością za powojenny dramat ludności niemieckiej. Warto zaznaczyć, że
załamanie w stosunkach polsko-niemieckich i przerzucanie odpowiedzialności
za dramat cywilów na Rzeczpospolitą jest zakorzenione właśnie w konwencjonalizacji wspomnień oraz obecnym w nich stereotypie ofiary33. Niemiecka opinia
publiczna często podkreśla, „że Niemcy w latach drugiej wojny światowej byli nie
tylko sprawcami, ale i ofiarami”34, czemu trudno zaprzeczyć, choć należy pamiętać, iż w czasie wojny, ale także już po zakończeniu działań militarnych, poszkodowanych było znacznie więcej narodów. Przedmiotem sporu jest więc zarówno
jednostronny obraz historii, na który Polacy nie mogą wyrazić zgody, jak i konieczność uwzględnienia różnych aspektów i sytuacji w s z y s t k i c h przymusowo wysiedlonych. Polityczny aspekt dyskusji wokół „literatury wypędzonych” nie
ogranicza się do konfliktu o semantyczne pojęcia Flucht und Vertreibung, sugerujące bezprawność działania Polski, ale także ogniskuje wokół instrumentalizacji pojęcia (niemieckiej) ofiary. Stephan Scholz łączy te elementy z przypisywaną
Niemcom „niezdolnością do żałoby” [niem. Ünfähigkeit zu trauern]35. Pytanie
jednak, czy budowanie historycznej świadomości narodowej musi odbywać się
poprzez negację doświadczeń Innych, dokonującą się poprzez konsekwentnie budowany przez Niemców autoportret własny jako ofiar ii wojny światowej.
Pozostaje faktem, że po 1945 roku (choć także i w latach 1939–1945, dzięki umowom międzynarodowym) migrowali nie tylko tak zwani „Ostdeutsche”

30
31
32
33
34
35

Ibidem, s. 421.
Ibidem.
Ibidem, s. 425.
V. także S. Scholz, op. cit., ss. 133–136.
R. Traba, R. Żurek, op. cit., s. 428.
S. Scholz, op. cit., ss. 133–135.
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(którzy najczęściej są uważani za przedstawicieli nurtu Flucht und Vertreibung36),
ale również ci osiedleni jeszcze przed wojną na Wołyniu, w Besarabii, czy też
przedstawiciele Niemców karpackich37. Zakończenie ii wojny światowej było
szansą (a niekiedy i przymusem) repatriacji Niemców krymskich czy sudeckich,
warto więc pamiętać o ich obecności i udziale w powojennych ruchach migracyjnych38. Problem dotyczy nie tylko regionów, na których mieszkali Niemcy, przymusowymi migracjami byli objęci także Polacy wypędzani z Litwy39, Ukraińcy
przesiedlani po ii wojnie światowej z dawnych terenów rp40 czy Estończycy wywożeni na Syberię41. Swoisty fenomen stanowiła również sowiecka czystka w Obwodzie Kaliningradzkim42. Zmieniający się po ii wojnie światowej wizerunek
Europy Środkowo-Wschodniej, związany z utworzeniem nowych państw, nie pozostał bez wpływu na wielonarodowościowe migracje. Co więcej, emigranci różnych narodowości doświadczali represji na tle rasowym, przemocy, część z nich
została brutalnie wypędzona, dzieląc przeżycia twórców Vertreibungsliteratur43.
Przymusowe migracje i związana z nimi trauma miały charakter ponadnarodowy

36 E. Hahn i H. Hahn nie tylko uważają, że nie istnieje „niemiecki wschód”, ale także twierdzą,
że sam termin Flucht und Vertreibung prowadzi do nieusprawiedliwionego przypisywania
statusu przepędzonych wszystkim migrującym Niemcom, których zarówno identyfikacja
narodowościowa, jak i przyczyny emigracji budzą wśród badaczy wątpliwości, v. E. Hahn,
H. Hahn, op. cit., ss. 485–488.
37 V. J. Kokorák, Die Slowakeideutschen im Zeichen das Hakenkreues: Radikalisierung und „Feinde”
der Volksgruppe 1939–1945 [w:] idem, Die deutsche Minderheit in der Slowakei 1918–1945,
Hamburg 2013, ss. 217–276.
38 Losy niemieckich mniejszości etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej opisane są w: K. M. Gauß,
Niemcy na peryferiach Europy. Wędrówki przez Litwę, Spisz i brzegiem Morza Czarnego, tłum. S. Lisiecka,
Wołowiec 2008. Temat ten poruszają także autorzy publikacji: Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich,
Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, szczególnej uwadze czytelnika polecam: T. Tönsmeyer, „Das verspätete Erwachen” – Die Slowakeideutschen 1939 [w:] Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, red. J. Kochanowski, M. Sach, Osnabrück
2006, ss. 225–235; Ágnes Tóth Die kollektive Schuld. Zum Vorgehen gegen die deutsche Minderheit in Ungarn 1946–1946 [w:] ibidem, ss. 319–332; Ch. Morissey, Die Karpatendeutschen aus der Slowakei. Kollektive Erinnerung und Integration in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1975 [w:] ibidem, ss. 333–352.
39 V. A. Bubnys, Stosunki litewsko-polskie podczas ii wojny światowej [w:] Tematy polsko-litewskie. Historia,
literatura, edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 1999, ss. 188–135; Z. Gluza, Stosunki polsko-litewskie podczas ii wojny światowej [w:] ibidem, ss. 135–143; A. Kasperavičius, Relituanizacja i „powrót do macierzy”. Spojrzenie z Kowna na mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny 1939–1944 [w:] ibidem, ss. 105–118.
40 V. R. Kabaczij, Wygnani na stepy. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy
w latach 1944–1946, Warszawa 2012.
41 K. Brüggemann, Von Migranten, Verbannten und Deportierten: Sibirien als Ort der estnischen Geschichte [w:] Zwangsmigrationen in Nordeuropa im 20. Jahrhundert, „Nordost Archiv. Zeitschrift
für Regionalgeschichte”, xiv (2005), Lüneburg 2006, ss. 113–140.
42 Als Russe in Ostpreußen. Sowjetische Umsiedler über ihren Neubegginn in Königsberg/Kaliningrad
nach 1945, red. E. Matthes, tłum. A. Ackermann, Ostfildern 1999.
43 Skalę przymusowych migracji oraz jej różnorodność pod względem narodowości migrujących
przedstawia rzetelna praca Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht –
Konzeption – Praxis (1938–1950), red. R. Melville, J. Pešek, C. Scharf, Mainz 2007.
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i, niestety, w dwudziestym wieku nie należały do zjawisk rzadkich44. Analogie,
które można dostrzec w sytuacji przesiedlanych, pozwalają rozszerzyć rozumienie
formuły „ucieczki i wypędzenia” i posługiwać się nią inaczej niż tylko w kontekście
niemieckim. Tworzenie kryteriów i ustalanie dominant, jakie proponuje Kersten
czy Helbig, naprowadzają na trop traktowania Vertreibungsliteratur jako zespołu
cech literackich składających się na odrębny nurt pisarski. Jego trzon tworzyłaby
twórczość Niemców przymusowo wysiedlanych ze Śląska, Pomorza, Mazur czy
Kraju Sudetów. Poza głównym nurtem termin opisywałby także utwory autorów
pochodzących ze wschodu czy południa Europy, pod warunkiem, że niezależnie
od zamieszkiwanej szerokości geograficznej dzieliliby oni w ostatnich miesiącach
wojny i krótko po jej zakończeniu doświadczenia takie jak: represje, agresja ze
strony Armii Czerwonej, przyznanie statusu mniejszościowego danej grupie oraz
narastająca wobec przesiedlanych niechęć lokalnej społeczności. W ten sposób
Vertreibungsliteratur słusznie otworzyłaby się na twórczość polskich repatriantów
z okolic Wilna i Lwowa, świadectwa Hucułów, Łemków czy Ukraińców. Jednocześnie jednak znaczenie niemieckiego terminu, obejmujące zarówno kryterium
przestrzeni, jak i narodowości, utrwaliło się w badaniach na tyle mocno, iż należałoby poszukać nowego języka, który pozwoliłby na mówienie o analogicznych
zjawiskach bez faworyzacji czy dyskryminacji którejkolwiek z grup przymusowo
przesiedlanych.
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Abstract
The self-portrait of an exile. A few theoretical remarks
on the literature of displacement and the stereotypes within

The main purpose of the article is to remark stereotypes in literature of expulsion
and hence to examine their position and existence in German literature and theoretical consequences for literary studies they involved.
The starting point for reflection is review of particular images which have been
already examined and described by German scholars. Author of the article claims,
that the stereotypical representations in so called Vertreibungsliteratur, constitute
self-portrait of the expelled one. As the considerations shows, conventionalization
of memories influence understanding of the Vertreibungsliteratur term and its
semantic loads and hence leads to distortion of image of forced migration.

Anna Kuchta
Uniwersytet Jagielloński

Między pamięcią a wyobraźnią.
„Może Estera” Katii Petrowskiej
jako opowieść o kreowaniu
autobiografii

„Przedzieram się przez gruzowisko historii”1 – pisze w swoim literackim debiucie
Katia Petrowska. Może Estera to przejmująca opowieść o poszukiwaniu własnej
tożsamości, o odkrywaniu rodzinnych tradycji, o autobiografii in statu nascendi.
„Muszę jechać” (me, s. 8), tłumaczy urodzona w Kijowie w 1970 roku autorka
i wyrusza w podroż – zarówno fizyczną (odwiedza Berlin, Warszawę, Salzburg,
Kijów, Kalisz, Wiedeń oraz wiele innych miejsc, które zapisały się w historii jej
rodziny), jak i duchową – aby odnaleźć swoje korzenie, wypełnić luki w drzewie genealogicznym, przełamać wieloletnie milczenie. Nieustanne poczucie braku, niekompletności i zagubienia, a także „syndrom wojny” (me, s. 60) („nikt nie
[zna] na to lekarstwa”, me s. 60) stały się motywacją jej wędrówek i poszukiwań.
Petrowska wyrusza w drogę, aby zebrać rozproszone źródła na temat krewnych –
„strzępy wspomnień, niepewne notatki i dokumenty w dalekich archiwach” (me,
s. 28), odszukać miejsca, które odegrały istotną rolę w jej rodzinnej historii. Przede
wszystkim jednak jest to podróż podejmowana przez pisarkę po to, by odnaleźć
samą siebie, zaś autobiograficzna opowieść powstająca w wyniku owej wyprawy
stanowi swoistą tożsamościową deklarację.
Utwór Petrowskiej wpisuje się w popularny w ostatnich dekadach2 nurt, w którym do głosu dochodzi pokolenie urodzone już po zakończeniu drugiej wojny
1
2

K. Petrowska, Może Estera, tłum. U. Poprawska, Kraków 2015, s. 77. Wszystkie cytaty będą lokalizowane bezpośrednio w tekście i oznaczane skrótem me.
O rozwoju studiów nad postpamięcią na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego
stulecia oraz rosnącej popularności tekstów opisujących doświadczenia drugiego pokolenia
szczegółowo pisze Marianne Hirsch. Por. M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics
Today” 2008, nr 29, s. 105. Także na polskim rynku wydawniczym tematyka ta cieszy się
rosnącym zainteresowaniem; warto wspomnieć choćby o kilku wydanych w ostatnich latach
tekstach traktujących o zjawisku postpamięci: Frascati (E. Kuryluk, 2009), Włoskie szpilki
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światowej, nie bezpośredni świadkowie lat 1939–1945, lecz ich dzieci, które swoją
własną narrację tworzą w oparciu o wojenne doświadczenia rodziców. Fenomen
ten Marianne Hirsch nazywa postpamięcią i w artykule Żałoba i postpamięć definiuje zjawisko jako emocjonalny związek przedstawicieli drugiego pokolenia
z traumatycznymi doświadczeniami oraz wspomnieniami ich najbliższych krewnych. „Postpamięć jest silną i bardzo szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że
jej relacja wobec przedmiotu czy źródła jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienie, ale przez wyobraźnię i twórczość”3, tłumaczy Hirsch opisująca sytuację
„pokolenia po” i podkreślająca, iż bolesne doświadczenia rodziców oraz dalszych
krewnych stają się istotnym czynnikiem, w oparciu o który przedstawiciele kolejnej generacji budują swoją narrację i tożsamość. Podobne obserwacje notuje
także Tomasz Bilczewski, podkreślając, że dla przedstawicieli drugiego pokolenia nierzadko to właśnie „ból przeżywany przez rodziców jest miejscem, z którego [biorą] swój początek”4. Także sama Petrowska ujmuje swoje doświadczenia,
posługując się analogiczną metaforyką, i spisuje na kartach książki Może Estera
próby konfrontacji z rodzinnym dziedzictwem wspomnień: „ta wojna jest twoim
początkiem, twoją historią, twoim antykiem, […] i gdyby nie było wojny, nie miałabyś żadnej historii” (me, s. 243). Autobiograficzna proza Petrowskiej stanowi
więc nie tylko zapis poszukiwań autorki oraz świadectwo niełatwego odkrywania
po latach śladów krewnych i przodków, ale jest także portretem przedstawicielki
drugiego pokolenia, która musi zmierzyć się z konsekwencjami wspomnień i historii przejętych od najbliższych.
Twórczość powojennej generacji jest jednak nie tylko świadectwem dojścia do
głosu dzieci ocalałych, ale często łączy się ją także z pytaniem o to, jak należy rozmawiać o wojnie i Holocauście dziś, kiedy odchodzą świadkowie owych tragicznych wydarzeń, a uczestnikami dialogu stają się przede wszystkim przedstawiciele
„pokolenia po”. „Nie rozmawialiśmy z ocalonymi z Zagłady – wysłuchiwaliśmy ich
historii: z pokorą i szacunkiem”5, stwierdza Anka Grupińska w niedawno wydanym
zbiorze Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga; zauważa, że
włączenie się w dyskusję „generacji po” może oznaczać możliwość otwartego dialogu („ta rozmowa całkiem jest inna”; me, s. 8), nie tylko o doświadczeniach drugiej
wojny światowej, lecz także o pamięci drugiego pokolenia czy transmisji traumy
w znacznie szerszym kontekście. W swoich wypowiedziach przedstawiciele powojennej generacji konfrontują się z wydarzeniami historycznymi i rodzinną przeszłością, ale pytają także o możliwość tworzenia własnej narracji oraz o konsekwencje

3
4
5

(M. Tulli, 2011), Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne (M. Grynberg, 2014), Mała Zagłada
(A. Janko, 2015).
M. Hirsch, Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle
współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 254.
T. Bilczewski, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz,
Warszawa 2013, s. 51.
A. Grupińska, Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie o schedzie pozagładowej [w:] M. Grynberg,
Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 7.
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życia w postpamięci. Nad tymi zagadnieniami pochyla się też autorka utworu Może
Estera, która rozlicza się nie tylko z historią rodzinną, ze wspomnieniami prywatnymi czy wręcz intymnymi, ale również szuka recepty na brak zakorzenienia oraz
opowiada o uczeniu się świadomego pielęgnowania wspomnień.
Petrowska wprost formułuje kluczowe dla powojennej generacji pytania: „Co
ja tu w ogóle robię? Co mnie tu sprowadza?” (me, s. 229) i na głos zastanawia
się nad swoją pozycją, możliwościami oraz udziałem w międzypokoleniowej
transmisji pamięci: „Kim tutaj jestem? Czy wolno mi na to patrzeć?” (me, s. 229).
Pytania te wskazują na stały niepokój, dezorientację i nieumiejętność odnalezienia się w świecie wypełnionym narracjami poprzedniej generacji. Osobiste doświadczenia, przemyślenia oraz przeżycia dzieci ocalałych Hirsch trafnie określa
„spóźnionymi historiami”6, ponieważ konkurują one w nierównej walce z traumatyczną narracją, którą drugie pokolenie dziedziczy po rodzicach oraz bliskich
krewnych, i nazbyt często są „klasyfikowane jako mniej ważne, mało istotne lub
nie dość wyraziste”7. Petrowska zauważa, iż jej biografia naznaczona jest wydarzeniami sprzed narodzin, które przyjmuje jako swoje, gdyż na poziomie emocjonalnym nierzadko niemożliwe okazuje się odróżnienie cudzych historii od własnych wspomnień: „Jej wojna stała się moją wojną […] i w pewnym momencie
nie potrafiłam już odróżnić jej wojny od moich wyobrażeń i pozostawić w spokoju jej wspomnień na półkach mojej pamięci”8 (me, s. 75). Typowe dla pokolenia obarczonego postpamięcią nakładanie się na siebie narracji poprzedniej
generacji oraz osobistych przeżyć, o którego konsekwencjach pisali także Karein
Goertz9 i Efraim Sicher10, zobrazowane zostaje już w otwierającej książkę Może
Estera, pozornie niewinnej, niemalże anegdotycznej historii, która przydarzyła się
Petrowskiej na dworcu kolejowym w Berlinie, gdzie spojrzenie na reklamę koncernu Bombardier, kanadyjskiej firmy specjalizującej się między innymi w produkcji i budowie infrastruktury kolejowej, staje się pretekstem do rozważań na
temat wojny i tragedii minionego pokolenia („myśli się natychmiast o bombach
[…] o artylerii, o tej potwornej, niepojętnej wojnie”; me, s. 6). Mimowolne skojarzenia, przypadkowo napotkane słowa lub obrazy, które automatycznie niemal
kierują myśli autorki w stronę przeszłości, powracają wielokrotnie w utworze, zaś
owa wsteczna orientacja świadomości ujawnia się także na płaszczyźnie semantycznej, w języku stosowanym przez Petrowską („wciąż na nowo budziłam się
M. Hirsch, Żałoba i postpamięć, op. cit., s. 254.
A. Kuchta, Zawłaszczone narracje. Obrazy postpamięci w zbiorze Oskarżam Auschwitz.
Opowieści rodzinne Mikołaja Grynberga, „Konteksty Kultury”, t. 12, nr 2, ss. 251–264.
8 Warto dodać, iż analogiczne obserwacje pojawiają się w autobiograficznej Małej Zagładzie Anny
Janko, której matka, Teresa Ferenc, ocalała z masakry we wsi Sochy (1 czerwca 1943 roku): „[…]
zabrałam ci twoją historię, mamo, twoją apokalipsę. […] Mam ją we krwi. […] Dziś może więcej
jej we mnie niż w tobie”. Por. A. Janko, Mała Zagłada, Kraków 2015, s. 242.
9 K. Goertz, Transgenerational Representations of the Holocaust. From Memory to „Post-Memory”,
„World Literature Today” 1998, nr 72, ss. 33–38.
10 V. E. Sicher, The Future of the Past. Countermemory and Postmemory in Contemporary American
Post-Holocaust Narratives, „History and Memory” 2000, nr 12, ss. 66–68.
6
7
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w przepełnionym pociągu”; me, s. 75)11, „nie robiłam różnicy między kacetem,
miejscem pamięci i miejscem” (me, s. 242). Jak tłumaczy Goertz, postpamięć ma
fundamentalne znaczenie w kształtowaniu tożsamości przedstawicieli drugiego
pokolenia, zaś przeszłość i wspomnienia wydarzeń, których nie przeżyli osobiście, „[stają] się integralną częścią ich osobowości”12.
W swojej nieformalnej autobiografii Petrowska podkreśla, iż zagubienie, niepokój, a także tęsknota za tym, co nigdy niepoznane i niemożliwe do odzyskania,
oraz powracające myśli o tragedii poprzedniej generacji towarzyszyły jej niemal
na każdym kroku – „tak czy owak zawsze myślę o wojnie” (me, s. 6), tłumaczy
autorka. Przedstawiciele drugiego pokolenia, urodzeni nierzadko ponad dekadę po
zakończeniu ii wojny światowej, znajdują się w niezwykle trudniej sytuacji: z jednej
strony otaczają ich przejęte po rodzicach i bliskich krewnych wspomnienia oraz
lęki („strach dziedziczny”13), z drugiej – powojenna rzeczywistość, nieprzystająca
do opowieści poprzedniej generacji, obca i niezrozumiała. „My nigdy nie potrafimy
się dopasować, zapuścić korzeni, nie potrafimy się nawet wolniej poruszać, pędzimy naprzód jak ptaki” (me, s. 218), wyjaśnia Petrowska, akcentując, że dorastanie
wśród obcych wspomnień i cudzych narracji może skutkować trwałą nieumiejętnością odnalezienia swojego miejsca w świecie, poczuciem wyobcowania, samotności
albo wręcz wykorzenienia („w mojej podróży jestem sama”; me, s. 240).
Prowadzona przez autorkę opowieść składa się z urywków wspomnień, krótkich szkiców pełnych niedopowiedzeń, obrazów niedokończonych albo ledwie
zarysowanych. Być może brak ciągłej narracji odzwierciedla równie fragmentaryczną historię familii Petrowskiej („pochodzenie naszej rodziny opiera się na
niepewnym przekładzie bez oryginału”; me, s. 48), pełną białych plam („o mojej
babci […] nic nie wiadomo, nie pozostawiła po sobie w historii żadnych śladów
ani wielkich czynów, niczego oprócz nas”; me, s. 180), rodzinnych sekretów i pytań, na które autorka (a wraz z nią także i czytelnicy) być może nigdy nie pozna odpowiedzi. Owa niekompletna saga rodzinna łączy w sobie wspomnienia
zasłyszane od bliższych i dalszych krewnych, informacje pochodzące ze źródeł
historycznych oraz wyobrażenia pisarki wypełniające zagadkowe, niedookreślone
miejsca, tworząc zbiór intrygujących opowieści. Część z nich – pełna szczegółowych i konkretnych informacji, dat, miejsc oraz nazwisk, czasem dodatkowo
uzupełniana z trudem zdobytymi fotografiami – przypomina kronikę albo reportaż, pozostałe zaś traktują o osobach zupełnie nieznanych, wręcz bezimiennych,
i nie starają się dotrzeć do prawdy obiektywnej. Czytelnik znajdzie więc na kartach utworu zarówno anegdotyczne lub wzruszające literackie portrety krewnych
Petrowskiej (np. wspomnienie o niepoznanej osobiście przez autorkę babci Ricie, która stała się jej bliska dzięki wspomnieniom ojca; me, ss. 179–181), pełne
11 Warto dodać, iż podobną metaforykę można zaobserwować w wypowiedziach przedstawicieli
drugiego pokolenia w wywiadach przeprowadzonych przez M. Grynberga, zawartych w tomie
Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne. Por. M. Grynberg, op. cit.
12 K. Goertz, op. cit., s. 33 [tłum. własne].
13 A. Janko, op. cit., s. 9.
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napięcia opowieści mogące stać się scenariuszem filmu sensacyjnego (np. relacja
o zamachu na niemieckiego dyplomatę, dokonanym w marcu 1932 roku przez
brata dziadka Petrowskiej; me, ss. 129–166), jak i dramatyczne obrazy wojenne
(np. relacja dotycząca masakry w Babim Jarze w 1941 roku; me, ss. 169–179) czy
na wpół zasłyszane, na wpół wyobrażone historie z życia rodziny, które wydarzyły
się (albo mogły się wydarzyć) długo przed narodzinami autorki.
W przypadku drugiego pokolenia wiedza o wydarzeniach sprzed ich narodzin
oraz o traumatycznych doświadczeniach rodziców jest zawsze zapośredniczona
przez wyobraźnię, która dążąc do wypełnienia luk w otrzymanych od poprzedniej
generacji opowieściach, uzupełnia bądź projektuje to, czego nie może przywołać
z pamięci14. O szczególnym znaczeniu i roli imaginacji w procesie międzypokoleniowej transmisji wspomnień wprost pisze Hirsch15, wtóruje jej Dorota Kołodziejczyk, zauważając, że właśnie zadaniem wyobraźni „jest poszukiwanie formy
dla (nie)możliwej pracy pamięci”16 oraz uzupełnianie braków w przejętych historiach i obrazach. Dla Petrowskiej możliwość wyobrażania sobie wydarzeń z życia
jej krewnych i przodków staje się sposobem oswajania odziedziczonej traumy,
a także pozwala przeciwstawić się poczuciu niekompletności, wyciszyć nieustanne „pragnienie, by wiedzieć” (me, s. 27) oraz zaspokoić potrzebę zrozumienia
swojego pochodzenia i rodzinnej przeszłości.
Rola wyobraźni ujawnia się w opowieści o Esterze – prababce autorki, której, jak sygnalizuje tytułowe „może”, nawet imię jest niepewne – ze względu na
brak źródeł i zatarte już wspomnienia. Historia stworzona przez Petrowską składa
się w dużej mierze z domysłów, hipotez i wyobrażonych obrazów. Ich fikcyjności
autorka nie próbuje zresztą nawet zaprzeczać, przeciwnie, już tworząc narrację,
łączy ze sobą przeciwstawne pomysły, spekulacje, „[szczyptę] zmyślenia” (me,
s. 202) oraz zadaje liczne pytania retoryczne:
Myślę, że nazywała się Estera, powiedział mój ojciec. Tak, może Estera. Miałem
dwie babcie i jedna z nich nazywała się Estera, właśnie tak. […] Może Estera została
w Kijowie. […] Zastrzelono ją na miejscu, z niedbałą rutyną, żołnierze nie przerwali nawet rozmowy, nawet dobrze się nie odwrócili, jakby przy okazji. Albo nie,
nie. […] Obserwuję tę scenę z okna domu położonego naprzeciwko, jak Bóg. Może
tak się pisze powieści. Albo bajki. Siedzę wysoko, widzę wszystko! […] Skąd znam
w szczegółach tę historię? Gdzie ją podsłuchałam? Kto podszeptuje nam historie,
które nie mają świadków, i po co? (me, ss. 193–204)

Potomkowie ocalałych dorastają nie tylko wśród obcych narracji, ale dodatkowo przekaz otrzymany od rodziców muszą uzupełniać przez wyobraźnię, ponieważ międzypokoleniowa transmisja pamięci nie przypomina prostego prze14 Por. M. Hirsch, Past Lives. Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, nr 17, s. 664.
15 Por. np. eadem, The Generation of Postmemory, op. cit., s. 107; eadem, Past Lives. Postmemories
in Exile, op. cit., s. 664.
16 D. Kołodziejczyk, Postkolonialne odzyskiwanie pamięci. Zawłaszczenia, fabulacje, niesamowite
odpominanie [w:] Od pamięci biodziedzicznej…, op. cit., s. 296.
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kazu faktów historycznych. „W naszej genealogii także są luki. Nie mamy drzew
genealogicznych”17, tłumaczy skomplikowaną sytuację „generacji po” Henri Raczymow, zaś ich pamięć określa jako „podziurawioną” (me, ss. 98–105). Strata
krewnych, zerwane więzi oraz brak możliwości dotarcia do historycznych źródeł
na temat przeszłości rodziny sprawiają, iż drugie pokolenie musi polegać na rozproszonych, niepełnych i naznaczonych cierpieniem wspomnieniach generacji,
która przeżyła pewną zbiorową traumę.
Petrowska doskonale zdaje sobie sprawę, że historie przekazywane przez najbliższych są subiektywne, bywają niepełne lub niejasne, ulegają także psychologicznym mechanizmom pamięci (zapominaniu, wyparciu czy fantazji), rozmywają się lub zmieniają:
Czytam, co mój ojciec napisał o ewakuacji. Wszystko się zgadza, brakuje tylko fikusa, o którym mi wcześniej opowiadał. […]
– Papo, ale przecież opowiadałeś mi o fikusie, który został zdjęty z ciężarówki.
– O jakim fikusie? Nie przypominam sobie. Może zapomniałem. (me, ss. 200–201)

Zbierając wspomnienia rodziców i krewnych, autorka nie boi się więc wskazywać nieścisłości, polemizować, dopytywać, poszukiwać prawdy historycznej, ale
jednocześnie wie, że pewnych szczegółów nigdy nie uda się jej ustalić, a rodzinna saga, którą spisuje, zawsze będzie nosić znamiona fikcyjnej opowieści („Czy ten fikus
istniał, czy jest fikcją?”; me, s. 202). Co gorsza, jak zauważa, także obiektywne
źródła informacji bywają nierzadko zawodne albo niekompletne („przedzierałam
się przez stosy dokumentów, szukałam nas w dawnych księgach i w Internecie”;
me, s. 47), „tu jest zdjęcie ulicy Ciepłej, jednak nie ten fragment, którego pani
potrzebuje”; me, s. 99). Może Estera nie jest bowiem zapisem kompletnej historii rodziny Petrowskiej, autorka nie daje gotowych i pewnych odpowiedzi, raczej
stawia pytania i utrwala także swoje przygody na drodze poszukiwania źródeł,
niejednokrotnie wspomina o porażkach, pomyłkach i ślepych zaułkach, w które
zabrnęła podczas zbierania materiałów („niektóre nazwiska moich krewnych były
tak rozpowszechnione, że nie było sensu ich szukać”; me, s. 24). Sprawia to, iż
czytelnik może obserwować konfrontację pisarki ze zdobywanymi informacjami,
jej reakcje oraz sposób, w jaki komponuje swoją autobiografię, miejsca niedookreślone uzupełniając przez „wkład wyobraźni, projekcji i kreacji”18.
Odtwarzając zdarzenia sprzed wielu dekad, autorka na każdym kroku odkrywa nowe fakty o swojej rodzinie, które rozpatruje w szerokim kontekście historyczno-kulturowym, dopełniając swoją prywatną autobiografię o erudycyjne
dygresje na temat kultury żydowskiej, społecznej historii Europy w dwudziestym
wieku, znaczenia pamięci i tradycji. Podróż śladami wspomnień jest dla pisarki
jednocześnie pretekstem do rozważań, w jakim stopniu zdarzenia z przeszłości
determinują przyszłość kolejnych pokoleń oraz w jaki sposób można zmierzyć
17 H. Raczymow, Memory Shot Through With Holes, tłum. A. Astro, „Yale French Studies” 1994,
nr 85, Discourses of Jewish Identity in Twentieth-Century France, s. 104.
18 A. Szczepan, Rozrachunki z postpamięcią [w:] Od pamięci biodziedzicznej…, op. cit., s. 318.
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się z bolesną historią rodzinną. Petrowska udowadnia, iż wiedza o historycznej
przeszłości („pamięć przeszłości”19, jak określa to Anna Sawisz) i znajomość własnych korzeni potrzebna jest „generacji po” do samoidentyfikacji. Odnalezienie,
a następnie zrozumienie rodzinnej historii – nie tylko tej odwołującej się do wojennej traumy, ale także tej, która „zaczęła się o wiele wcześniej” (me, s. 93) – może
bowiem stać się fundamentem budowania swojej tożsamości i sprawić, że „własna
przyszłość staje się coraz większa, coraz bardziej rozległa” (me, ss. 252–253).
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Abstract
Between memory and imagination. Katia Petrowska’s „Może Estera”
as a story about creating an autobiography

The subject of the following article centers around the issue of postmemory
(a term by M. Hirsch) basing on Może Estera (published in 2015), an autobiographical work written by Katia Petrowska, who follows her relatives’ memories searching not only for her family history but also for her own identity. The main aim
is both to present the experience of “the second generation” in the context of the
phenomenon of postmemory and to analyze the effect of transmitted memories
and on next generation representatives’ narrative and identity. Interpreting the
subject of postmemory the authoress provides a theoretical background referencing, among others, the thought of M. Hirsch, K. Goertz.
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Uniwersytet Jagielloński

„Poznać samą siebie
przez pisanie”. Autoportret,
autobiografia i autotematyzm
w dzienniku Rut Lieblich

Powstały w czasie ii wojny światowej dziennik Rut Lieblich pozostaje całkowicie
nieobecny w rodzimej recepcji literaturoznawczej (nie wspominając już o zbiorowym imaginarium) i trudno się temu dziwić. Chociaż pisany po polsku diariusz
został przetłumaczony na hebrajski oraz angielski i wydany kolejno w Izraelu1
i w Stanach Zjednoczonych2, to nigdy nie ukazała się jego polska edycja. Co ciekawe,
egzemplarzy obcojęzycznych wersji nie posiadają ani Biblioteka Narodowa, ani
Biblioteka Jagiellońska, a na dodatek pozycje te nie są odnotowane w tzw. bibliografii poloników zagranicznych3. Omawiany dziennik stanowi swoistą „białą kartę”,
niezapisaną nawet przez badaczy Holocaustu4. W niniejszym artykule opieramy się
1
2
3

4

Tłumaczenie i redakcja – Jehoshua Eibeshitz. Dziennik ukazał się w 1990 w Hajfie. Informację
tę zawdzięczamy pani Halinie Birenbaum.
Por. R. Lieblich, Ruthka. A Diary of War, tłum. i red. J. Eibeshitz, A. Eibeshitz, Brooklyn – New
York 1993.
Por. D. Bilikiewicz-Blanc, E. Dożańska, A. Karłowicz i in., Literatura, „Polonica Zagraniczne [Bibliografia 1990]” 1998, ss. 131–192; D. Bilikiewicz-Blanc, A. Karłowicz, T. Szubiakiewicz i in., Literatura, „Polonica Zagraniczne [Bibliografia 1993]” 1999, ss. 141–203; Bazy BN. Bibliografia poloników zagranicznych [on-line:] http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=11 [9.09.2015].
Nie wspomina o nim nawet Justyna Kowalska-Leder w swym studium, kluczowym dla tematu diarystyki dzieci Holocaustu. Por. eadem, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze
dokumentu osobistego, Wrocław 2009. Swoistym wyjątkiem jest tu niewielka wzmianka (odsyłająca do
amerykańskiego wydania diariusza Rutki) w artykule Eweliny Konopczyńskiej-Toty. Por. eadem, „Żeśmy
w ogóle nie płakali”. Diarystyka dziecięca okresu Holocaustu, „Refleksje” 2013, nr 3, s. 49. Informacje o Rut
pojawiają się jednak czasem w materiałach związanych z Andrychowem (por. np. M. Biel-Pająkowa,
Andrychowska Anna Frank, „Nowiny Andrychowskie” 1998, nr 7–8, ss. 12–13). Z kolei w anglojęzycznym
literaturoznawstwie dziennik Lieblich przywoływany jest niekiedy w tekstach poświęconych rekonesansowi badań nad Shoah (por. L. O. Vasvári, Introduction to and Bibliography of Central European
Women’s Holocaust Life Writing in English, „clcWeb: Comparative Literature and Culture” 2009, nr 11.1
[on-line:] http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1422&context=clcweb [11.11.2015]).
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na kopii maszynopisu5 sporządzonego w oparciu o oryginalny rękopis, gdyż ten
ostatni pozostaje również (przynajmniej na chwilę obecną) niedostępny6.
Tekst, o którym mowa, jest formalnie dziennikiem pisanym na bieżąco, bez
dystansu czasowego, chociaż jego autorka nazywa go pamiętnikiem, co wynika ze
stosowania pewnego szablonu („mój pamiętniczku”), którym operowało (i nadal
operuje) pisarstwo diarystyczne kobiet i dziewcząt. Dziennik powstał w Andrychowie, w rodzinnym mieście autorki. Składa się z trzech zeszytów i obejmuje
notatki z 28 miesięcy okupacji. Pierwszy zapis datowany jest na 13 sierpnia 1940,
a ostatni na 28 grudnia 19427. W sierpniu następnego roku niespełna siedemnastoletnia wówczas Lieblich została wywieziona z getta w Andrychowie do
Auschwitz i tam zginęła. Rękopis przetrwał dzięki nieznanej z nazwiska osobie,
której autorka powierzyła go przed transportem do obozu zagłady. Dziennik napisany jest – jak już zaznaczono – w zdecydowanej większości w języku polskim,
pierwszym języku Rutki, aczkolwiek zawiera również fragmenty w językach hebrajskim i angielskim, których diarystka intensywnie się uczyła.
O autorce
Rut urodziła się 6 grudnia 1926 roku w zamożnej rodzinie żydowskiej Ziny i Emmanuela8 Lieblichów (tutaj warto zaznaczyć, że przed wojną w Andrychowie żyła
społeczność żydowska licząca 387 osób, z których zaledwie 25 przeżyło Holocaust9). Rodzice Rut zajmowali się hotelarstwem i restauratorstwem. Należąca do
nich kamienica stoi do dziś przy ul. Krakowskiej w Andrychowie. Rutka ukończyła sześć klas szkoły powszechnej, którą wraz z wybuchem wojny zamknięto.
Dziewczynka kontynuowała naukę na tzw. „kółkach”, czyli na nieformalnych zajęciach tematycznych, organizowanych przez młodzież w celach samoedukacyjnych, oraz na prywatnych lekcjach u Mai Weisberg10, pojawiającej się często na
kartach diariusza jako niedościgniony wzór i jednocześnie przyjaciółka. Ponadto
Fragmenty omawianego dziennika nie zostały jednak przedrukowane w dwóch ważnych anglojęzycznych antologiach poświeconych diarystyce dziecięcej czasu Holocaustu – chodzi tu o Children in the
Holocaust and World War II. Their Secret Diaries (wyb. L. Holliday, New York 1995) i Salvaged Pages.
Young Writers’ Diaries of the Holocaust (wyb. i oprac. A. Zapruder, Yale 2002).
5 Pamiętnik Ruth Lieblich, Archiwum Yad Vashem, sygn. 03/3442. Wszystkie cytaty w artykule
podajemy (odnotowując datę dzienną) za tym maszynopisem. Jego kopią dysponujemy dzięki
uprzejmości pana Edwarda Wincentego Szlagora. W cytatach zachowujemy pisownię oryginalną.
6 Znajduje się w zbiorach prywatnych.
7 Między tym wpisem a datą transportu do Auschwitz minęło ponad siedem miesięcy. Nie wiadomo,
czy Rut świadomie zrezygnowała z pisania (w tekście dziennika pojawiają się sygnały pozwalające
na takie przypuszczenie – omawiamy je dalej), była zbyt wycieńczona, by pisać, czy też po prostu
nie zachowały się późniejsze fragmenty. Dziennik uzupełniony jest listami dziewczynki do znajomych i odpowiedziami na nie. Jeden z listów („Anulki” do Rutki) pochodzi z 24 marca 1943 roku,
a z jego treści można wnioskować, że Lieblich prowadziła jeszcze wtedy korespondencję.
8 Zwanego przez andrychowską społeczność „Mundkiem”.
9 Por. Y. Shamir, Introduction [w:] R. Lieblich, op. cit., ss. xxx–xxxii; E. W. Szlagor, W 60. rocznicę
likwidacji andrychowskiego getta, „Wadoviana” 2004, nr 8, ss. 92, 97.
10 Inne wersje zapisu tego nazwiska: Weksberg, Wexberg.
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swoje humanistyczne zainteresowania Rut realizowała dzięki różnorodnej lekturze. Wśród nazwisk twórców wymienionych w dzienniku jako niezwykle inspirujące pojawiają się m.in. Berta von Sutter, Adam Mickiewicz, Friedrich Schiller,
William Szekspir i Julian Tuwim. Wśród tytułów znajdziemy takie jak: Gwiazda
przewodnia Jeanie Gould, Czahary Marii Rodziewiczówny, czy Mojżesz współczesny Belmonta Leo. Z biegiem czasu wzrasta nie tylko świadomość literacka
Lieblich (dzieli ona swoje lektury na „dobre” i „szmaty”), ale pojawia się również
potrzeba tworzenia własnych utworów: „Ja piszę, bo czuję, bo muszę” (17 grudnia
1940). Pisanie to powód do dumy i ważna część życia dziewczyny. W noworocznych postanowieniach i planach na rok 1941 pojawia się i takie – swego rodzaju
– „autożyczenie”: „pisać powieści i nowele” (31 grudnia 194011).
Z utworów autorstwa Rut, których tytuły znajdziemy na kartach dziennika, nie
zachował się żaden. Z relacji diarystki wynika, że pisała nowelki (m.in. Leśniczówka, Szczęście, Więdnący kwiat), artykuły, referaty (m.in. Wielki Żyd – Teodor Herzl,
Rola kobiety) oraz wiersze. Była również autorką jednego utworu dramatycznego
stworzonego na święto Chanuka, który nazwała „sztuką hebrajską”. Lieblich miała
świadomość swojego talentu, o czym świadczy na przykład zapis z 28 grudnia
1941 roku: „Mówią mi, że mam talent. Cieszę się, jak to dobrze!”.
W 1941 roku przesiedlono rodzinę Rut do utworzonego właśnie getta na terenie Andrychowa. Tam diametralnie zmieniło się życie dziewczynki, począwszy od
znacznych utrudnień w dalszym kształceniu, przez pogarszanie się warunków życiowych, na przymusowej pracy przy regulacji rzeki i wyrębie drzew skończywszy.
Wojna i Holocaust
Mimo że wojna i Holocaust nie są tematami przewodnimi, pojawiają się raz po
raz na kartach dziennika i z całą pewnością determinują życie Lieblich. Już na
początku zapisków czytamy:
13 sierpień 1940 r. Czas wojenny.
[…] jestem ciężarem rodzicom, bo po co ja jem ten chleb, kiedy nie umiem na niego
zarobić. Przedtem nie odczuwałam tego, bo powodziło nam się dobrze, ale teraz
[…] słyszę i widzę troskę rodziców o chleb codzienny. (18 sierpnia 1940)

Pisanie diariusza staje się – zwłaszcza w początkowym okresie jego tworzenia – rodzajem ucieczki przed straszną rzeczywistością. Terapeutyczne działanie
autobiograficznych zapisów, na które wskazuje w swoich pracach chociażby Małgorzata Czermińska12, ma jednak w przypadku Rut szczególne znaczenie. Wypierając rzeczywistość, wybiega ona w przyszłość, wyobrażając sobie wspaniałe życie
11 Data niepewna (nieczytelny maszynopis). W wydaniu amerykańskim fragment przypisany do
31 grudnia 1940 roku. Por. R. Lieblich, op. cit., s. 17.
12 Por. np. M. Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, s. 11.
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w wymarzonej ojczyźnie: „pojadę do Palestyny by odbudowywać i wznosić gmach
przyszłej Ojczyzny” (2 listopada 1940).
Nie znaczy to jednak, że Rut pogrąża się tylko i wyłącznie w marzeniach. Wojenna trauma znacznie „skraca” okres jej adolescencji i wymusza na dziewczynce
zmianę priorytetów. „[…] wojna pchnęła myśli na inne tory. Materializm, dobry
zawód i prędki zarobek, o tym trzeba myśleć” – pisze Lieblich 16 lipca 1941 roku
po powrocie z kursu modniarstwa. Czas wojenny dla dzieci żydowskiego pochodzenia to bowiem – jak zauważa Justyna Kowalska-Leder – „z jednej strony doświadczenie reifikacji i ubezwłasnowolnienia, z drugiej zaś – przeciwnie – okres
usamodzielnienia, przyspieszonego dorastania”13. Dojrzałość Rut widać nie tylko
w jej trzeźwym podejściu do koszmarnej rzeczywistości, ale także w rozmaitych
refleksjach na temat wpływu wojny na kształt tożsamości, zarówno własnej, jak
i innych. Przykładowo, kilkuletni podopieczni Lieblich (bo mimo młodego wieku pełniła rolę nauczycielki) jawią się na kartach dziennika jako „stare, przegniłe dzieci […] postacie dziecięce, a oczy dorosłe, kokieteryjne, zalotne, kobiece
u dziewcząt, władcze u chłopców” (25 stycznia 1942).
Początkowy, względnie chłodny, przekaz wraz z rozwojem tragicznych wypadków nabiera coraz bardziej emocjonalnego charakteru. Tak w relacji z przesiedlenia do getta (wrzesień/październik 1941) czytamy:
[…] wygnano Żydów na brzegi, do dziur i nor […]. (28 września 1941)
[…] my biedni Żydzi tu, w tym „nowym Gecie” na Szewskiej i jeszcze paru ulicach
na „brzegach” doszczętnie zginiemy, zamknięci, bez dostępu do miasta, żywności,
i życia. (10 października 1941)

Sytuacja w getcie, a także świadomość własnego położenia, rodzą bezsilny
bunt: „wszystko […] ma mi być odebrane? Za co? Przecież dopiero zaczynałam
żyć […] brutalnie przerwano mi wszystko” pisze diarystka 11 listopada 1941 roku.
Z biegiem czasu świat Rut zaczynają determinować dwie kwestie: wizja zbliżającej się śmierci i chęć życia mimo tragicznych warunków. „Na […] horyzoncie
mego życia pojawia się niepojęta czarna plama – śmierć […], dobrze jest żyć,
nawet naszym marnym życiem” (31 marca 1942). Obóz koncentracyjny („lager”)
pojawia się trzykrotnie: 31 listopada 1941, gdy dziewczynka przeżywa śmierć kolegi, którego „nie wzięto do lagru”; 12 lutego 1942, gdy z kolei pisze, iż „jak grom
z jasnego nieba” spadła na nią świadomość, że i jej „grozi wywiezienie do lagru”
oraz 26 września 1942, gdy wspomnienie chwil radości (podczas święta Sukkot)
zakłócone zostaje przez nagłą wizję „chłopców za drutami lagrów”.

13 J. Kowalska-Leder, op. cit., s. 235.
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Autobiografia – autotematyzm – autopoznanie
Andrzej Cieński w refleksji na temat powstawania autobiografii, dzienników,
pamiętników itp. stawia tezę o związku wyobcowania i osamotnienia z twórczością autobiograficzną. Ta ostatnia ma się rozwijać zwłaszcza (choć nie wyłącznie)
w wyniku takich alienujących doświadczeń egzystencjalnych jak na przykład pobyt w więzieniu, szpitalu, czy na emigracji, ale również (i równocześnie) jako efekt
„poczucia inności” charakterystycznego dla „przedstawicieli mniejszości narodowych”14. Osamotnienie wprost wyartykułowane jest w wielu fragmentach dziennika
Lieblich i to już na samym jego początku. Tak w zapisie z 16 sierpnia 1940 roku
czytamy: „poprostu tęsknie za tym czemś, a tym czemś może być tylko przyjaciółka
[…], a jak sobie nie znajdę przyjaciółki, Ty pamiętniku zostaniesz moim przyjacielem i powiernikiem!”. Jeśli więc przyjąć za dobrą monetę rozpoznanie Cieńskiego,
to być może w omawianej przestrzeni zarysowuje się związek między zagładą a tym,
czym się w niniejszym tekście zajmujemy, związek między Holocaustem a autobiografią – potrzebą, koniecznością jej tworzenia. Samotność, poczucie zagrożenia,
„stan wyjątkowy” stają się jednym z bodźców diarystycznej twórczości Lieblich.
Co do samej autobiograficzności omawianego dziennika nie ma chyba żadnych wątpliwości. Mamy tu do czynienia z klasycznym wariantem zdefiniowanego przez Philippe’a Lejeune’a „paktu autobiograficznego”15. Tożsamość autorki
z narratorką i bohaterką nie budzi w tym przypadku zastrzeżeń. Ciekawa jest
natomiast inna, skądinąd też składająca się w triadę, relacja. Głównym celem
tworzenia dziennika, co wielokrotnie deklaruje diarystka, było „poznanie siebie”,
zgłębienie własnego „ja”. Gdy przyjmiemy owe enuncjacje zgodnie z koncepcją
wspomnianego „paktu”, zarysuje nam się tutaj interesujący związek między autobiografią, autotematyzmem i autopoznaniem. Przytoczmy kilka fragmentów:
[…] doszłam właśnie do wniosku, żeby pisać pamiętnik to może z czasem poznam
siebie gruntownie. (13 sierpnia 1940)
A te spisane karty pamiętnika […] będą mi zawsze przypominać […] niedoświadczenie i naiwność. (19 lutego 1941)
[…] postanowi-łam poznać samą siebie przez pisanie pamiętnika. (8 czerwca 1942)

Wstawki autotematyczne w tym autobiograficznym utworze stosunkowo często
łączą się z kwestią autopoznania/autopoznawania. Autotematyzm pełni tu w pewnym sensie funkcję autopoznawczą, czy też raczej jest czymś, co stopniowo uświadamia (i pozwala wyrazić) niemożliwość poznania siebie. W dzienniku Lieblich
poznanie „ja” już pierwszego dnia zapisków jawi się jako „dość trudna sprawa”
(13 sierpnia 1940). Kolejne strony diariusza potwierdzają tylko tę tezę, czego
dowodem jest wielokrotnie później powtarzane „nie wiem”, a także następująca
14 A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992, ss. 100–101.
15 Por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, tłum. A. Labuda [w:] idem, Wariacje na temat pewnego
paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, ss. 21–56.
– 67 –

Beata Maciejczyk, Paweł Wiktor Ryś

konkluzja z 29 października 1940 roku: „zaczęłam pisać ten pamiętnik z tym przekonaniem, że przez to poznam samą siebie. Ale dotychczas rezultaty nie są najlepsze”.
W pewnym momencie wydaje się jednak, że Rut udało się osiągnąć zamierzony
cel: „pisząc tu różne, nawet małoważne rzeczy, doszłam do wniosku, że po większej
części już znam siebie” (15 lutego 1941), lecz w późniejszych fragmentach diarystka znów wycofuje się z tej deklaracji, zauważając z pogodną skądinąd (auto)ironią:
Wszystkie wyrocznie nauki zastanawiają się nad zagadką człowieczego „ja” […],
a młode, ledwo rozbudzone, naiwne dziewczątka chcą ten najtrudniejszy z problemów rozwiązać. Poznać człowieka, to znaczy samą siebie. Wysokie, szczytne aspiracje! (8 czerwca 1942)

Można zaryzykować tezę, że im późniejszy chronologicznie wpis w dzienniku, tym (nie licząc drobnych wyjątków) więcej sygnałów zwątpienia Rut w „moc”
pisania (i w możliwość poznania siebie przez diarystyczną twórczość). Ostatecznym, druzgocącym wręcz, wyrazem tej niewiary jest autotematyczny komentarz
w jednym z ostatnich (co chyba w tym kontekście nie do przecenienia) zapisów
w dzienniku, w którym Lieblich notuje, że jednak słowami „trudno się zadowolić”,
bo „są zbyt lichym miernikiem wartości, zbyt są szumne i takie jakieś nienaturalne”
(12 grudnia 1942).
Autotematyzm a (auto)obcość
Wspomniana wyżej nieufność do słów wymaga rozpatrzenia pod innym jeszcze
kątem: stosunku Lieblich do własnego dziennika. We wczesnych fragmentach
diariusza opisy wydarzeń z życia codziennego i intymne wyznania przeplatają się
z wypowiedziami refleksyjnymi, nakierowanymi na uporządkowanie obserwowanych zjawisk16. Wraz z upływem czasu refleksja i próby uogólnień zaczynają
jednak dominować nad warstwą konfesyjną, a jednocześnie wydłuża się dystans
między dziewczynką i jej „powiernikiem”, do którego na początku zapisków zwraca się w drugiej („ty pamiętniku”, 16 sierpnia 1940), a w późniejszych chronologicznie fragmentach głównie w trzeciej osobie („muszę zakomunikować mojemu
pamiętnikowi”, 4 lutego 1942). I chociaż nie brak w omawianym dzienniku zdań
w stylu „jak rozkosznie czuć w sobie błogosławioną moc tworzenia!” (20 lutego
194217), to jednocześnie systematyczna praktyka diarystyczna prowadzi Rut do
wniosku, że dokonuje ona w pewnym sensie reifikacji swego wnętrza.
Ten ambiwalentny stosunek dziewczynki do własnych notatek dobrze pokazuje następujące zdanie: „Dla mnie pamiętnik jest czasem bardzo bliski, kocham go,
16 Na temat autorefleksyjnych funkcji autotematyzmu V. B. Bakuła, Oblicza autotematyzmu. Autorefleksyjne tendencje w prozie polskiej po roku 1956, Poznań 1991, ss. 26–33 i in.
17 Warto zaznaczyć, że przytoczony, entuzjastyczny fragment odnosi się nie tyle do pisania dziennika, ile – Rut stosuje to rozróżnienie – do twórczości stricte artystycznej. Ten podział wyjaśnia
(przynajmniej w pewnym sensie) rozbieżności między pochwałą tworzenia a niepokojem
wiążącym się z diarystyczną praktyką.
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a czasem znów wydaje mi się jakąś obcą, nie moją cząstką” (19 lutego 1942). Wspomniana „obca cząstka” to uzewnętrzniona (a co za tym idzie uprzedmiotowiona)
postać wewnętrznych stanów, własne myśli „przełożone” na niewłasne, pochodzące
z zewnątrz słowa, ich „inna” forma – jednocześnie bliska i daleka i przez to właśnie
niepokojąca. W procesie przeistaczania myśli w słowa, a słowa w znaki, dzieje się
coś, co rozczarowuje dziewczynkę, coś, co jej własne zapiski czyni dla niej obcymi:
„przelewam moje uczucia tu na ten papier, ale przecież na papierze stają się tylko
martwymi słowami, nie ma w nich tego ognia, z którym ja piszę” (16 sierpnia 1940).
Przychodzi taki moment, w którym obcość zapisków staje się dla diarystki nieznośna: „nie mogę śmiało myśleć i wypowiadać się w pamiętniku. Boję się dat
i całego tego bazgrania w dzisiejszych czasach okropnych…” (12 marca 1942).
Przytoczone zdania trzeba chyba rozumieć jako wyraz obaw przed tym, że dziennik mógłby dostać się w niepowołane ręce, ale również jako sygnał lęku przed
„marnowaniem” czasu (i życia) na diarystyczną twórczość, przed „pochłonięciem”
egzystencji przez pisanie. Najbardziej tajemniczy fragment tego zapisu: „boję się
dat” paradoksalnie potwierdza ten trop. Jak bowiem zauważył Jacques Derrida,
„data działa jak imię własne”18, skrywa doświadczenie tego, kto ją zanotował. Narastający u Rut, wraz z tworzeniem kolejnych fragmentów, lęk zdaje się wiązać
właśnie z owym wpisaniem własnego doświadczenia („imienia”) w zewnętrzny
porządek dat, z nasilającym się poczuciem wyobcowania przez pisanie, które miało być przecież lekarstwem na samotność. Autotematyczna technika służy więc
autorce – oprócz omówionych już funkcji – do obnażenia obcości języka (jako
alienującego porządku symbolicznego), a tym samym pozwala uchwycić (choć to
już daleko idący wniosek) obcość w sobie.
Autoportret w pęknięciu
Autobiograficzny wymiar dziennika Rut objawia się na innym jeszcze poziomie. Jak
bowiem zauważa Arleta Galant w tekście Autobiografia i płeć, kultura, stawiając określone oczekiwania i podpowiadając wybrane wzorce mówienia i pisania, w pewnym
sensie interpeluje kobiety do tworzenia pisarstwa autobiograficznego19. Co ciekawe,
podobne rozpoznanie znajdziemy u samej Lieblich w zapisie z 8 czerwca 1942:
Mniej więcej od 12 lat każda dziewczynka (przeciętnie) zaczyna pisać pamiętnik. Właściwie dlaczego? Pobudki co do tego są różne. Taki mały, niedorosły podlotek słyszy
z rozmów starszych koleżanek, że one w tym wieku pisały dzienniczki i pamiętniki,
takie „cielątko” chcąc stać się ważnym samo też próbuje […] dziewczęta piszą pamiętnik, by na podstawie własnych przeżyć i zanotowanych myśli poznać […] własne ja.

O ile jednak Galant podkreśla genderowy (nie biologiczny) wymiar rzeczonej
interpelacji, o tyle Rut nie ma oczywiście tej świadomości. Owo sprowadzenie
18 J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, tłum. A. Dziadek, Bytom 2000, s. 19.
19 Por. A. Galant, Autobiografia i płeć [w:] Gender w weekend, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2006,
ss. 267–268, 271.
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pisania pamiętników do czynności typowo kobiecej, dziewczęcej, jak i widoczne w przywołanym fragmencie dążenie do poznania kobiecego „ja” obnaża –
uchwytną na kartach diariusza – kulturową presję20. W omawianym dzienniku
mamy bowiem do czynienia ze swoistym napięciem spowodowanym rozdźwiękiem między utrwalonym kulturowo wzorcem kobiety, do którego dziewczynka
aspiruje, a pojawiającymi się „niepowodzeniami” w realizacji tego modelu.
To rozdarcie ujawni się w pełni, gdy zestawimy tu następujące cytaty. „Jestem
[…] trochę rozbrojoną21 13 letnią dziewczynką” (13 sierpnia 1940); jestem „roztrzepana i […] czuję, że to jest złe” (25 sierpnia 1940); „starsi uważają, mnie za
kokietkę […] lubię się podobać” (15 lutego 1941). Chcę „być dobrą żoną i matką”
(31 grudnia 194022), „poważną, mądrą, ustatkowaną” (16 sierpnia 1940). Jestem
„uczuciowa, rozbrykana, zła, zazdrosna” (9 grudnia 1940), tymczasem ideałem
kobiety jest „słodkie, łagodne, delikatne stworzenie, które ma charakter silny”
(30 marca 1941). Kolejne fragmenty: „Muszę mieć dobrą opinię i zasłużyć na miłość otoczenia” (23 lutego 1941), a „jestem nikczemna” (26 marca 1941), „czasem
nawet brutalna” (30 marca 1941). „Modlę się, żebym była inna. Nie podobam się
sobie” (10 maja 1941) i tak dalej. Można więc powiedzieć, że ideał kobiety, który
zawarty jest na kartach dziennika (a pamiętajmy, że mamy do czynienia z modelem międzywojennym sprzężonym z tradycją żydowską), wyraża się w powiedzeniu „posłuszna, pobożna była i przędła”23. Nic więc dziwnego, że temperamentna,
kreatywna, nieszablonowa Lieblich nijak nie może się w ów wzorzec wpisać24.
Największym problemem (jako że była to sfera najbardziej napiętnowana
przez wspomniany model) zdaje się być budząca się seksualność Rutki. Przykła20 Na podobne kwestie (choć w innym kontekście) zwracał już uwagę Lejeune. Por. P. Lejeune,
Dziewczęce „ja”. (O dziennikach panien z xix wieku), tłum. M. i P. Rodakowie [w:] idem, „Drogi
zeszycie...”, „drogi ekranie...”. O dziennikach osobistych, wyb., wstęp i oprac. P. Rodak, Warszawa
2010, ss. 201–202 i in.
21 Od „broić” – dokazywać, brykać itp. Słowo to w powyższym znaczeniu funkcjonuje do dziś
w gwarze andrychowskiej.
22 Data niepewna. Por. przypis 11 tego artykułu.
23 Tematykę statusu kobiety żydowskiej w okresie międzywojennym w Polsce i relacji między wzorcem kobiety Polki i Żydówki porusza np. Bożena Umińska w pracy Postać z cieniem. Portrety
Żydówek w polskiej literaturze od końca xix wieku do 1939 roku (Warszawa 2001), wprowadzając
pojęcie „modelu szacowności” jako rodzaju ideologii powstałej w odpowiedzi na przemiany
społeczno-polityczne w Europie i określającej normy obyczajowe. W przestrzeni owej „szacowności”
znajdują się, jako „typowo kobiece”, następujące cechy: bierność, słabość intelektualna, wrażliwość,
współczucie, stosowność, normatywność, poprawność społeczna, pokora, uległość, ofiarność,
poświęcenie, aseksualność (por. ibidem, s. 86, 88, 97, 132, 283). Umińska zwraca ponadto uwagę na
fakt, że w każdej kulturze patriarchalnej, a zatem również w kulturze polskiej i żydowskiej, kobiety
są represjonowane; wyznacza im się konkretne role społeczne i oczekuje się określonych zachowań.
Zasadniczo obydwa te kręgi kulturowe, co podkreśla autorka, różnią się tylko w szczegółach
(por. ibidem, ss. 59–62), przy czym w kulturze polskiej owa represyjność (choćby ze względu na
odmienną specyfikę religijną) jest nieco mniejsza. Można zatem zaryzykować uogólnienie, że
wzorzec ideału kobiety będzie wyglądał podobnie w obydwu przypadkach.
24 Podkreślając „nieprzystosowanie” Rut do tego modelu, nie staramy się jej bynajmniej zaszufladkować
jako „wariatki piszącej na strychu”, która to kategoria jest skądinąd znanym kulturowym szablonem
dla kobiet pisarek (por. A. Galant, op. cit., s. 269), ale pokazać, z czego wynikała omawiana presja.
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dowo, w notce z 26 marca 1941 czytamy: „Mam za wcześnie rozbudzone zmysły
przez wczesne i złe uświadomienie, a później towarzystwo chłopców […] jestem
namiętna, mam gorącą naturę”. Co kryją te zdania? Po pierwsze, konserwatywny
model dziewczęcości (powściągliwość, skromność, pruderia itd.) funkcjonujący
jako norma. Po drugie, przekonanie Rutki, że tego modelu nie realizuje, a (jak
wynika ze zdania) chciałaby – co budzi oczywiście silne poczucie winy. Po trzecie, destrukcyjny wpływ kultury na kształtowanie się tożsamości. Biorąc pod uwagę
zwłaszcza kontekst, w którym to zdanie pada (Holocaust), można by zaryzykować
tezę, że normy kulturowe, wzorce zachowań bywają czasem nie mniej opresyjne
niż przemoc fizyczna i równie konstytutywne dla formowania się (wypaczania) „ja”.
Cechy Rutki (żarliwość, zmysłowość, impulsywność, kreatywność, nieszablonowość, niepoukładanie, transgresyjność) to cechy zwalczane przez kulturowy
model przekazany dziewczynce. Cechy, które pojawiają się na kartach dziennika
jako „niewłaściwe”, wymagające pracy nad sobą, zmiany itd. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której autorka komunikuje coś o sobie zarówno wprost, jak i między wierszami (nie do końca nawet zamierzenie). Obydwa rodzaje komunikatów
składają się jednak paradoksalnie na jej „mówienie o sobie”. Innymi słowy, autoportret Lieblich „wyłania się” z częściowo stematyzowanego w dzienniku pęknięcia
pomiędzy dążeniem do odegrania utrwalonej przez kulturę roli kobiety (dziewczyny) a ciągłym przekraczaniem przez bohaterkę wzorca, do którego sama aspiruje.
Kulturowa presja
Sygnalizowana tu wielokrotnie, szeroko rozumiana, kulturowa presja zdaje się łączyć (choć na rozmaitych płaszczyznach) wszystkie poruszone wątki. Wybrzmiewa ona niezależnie od tego, czy czytamy dziennik Rut pod kątem autobiograficzności, autotematyzmu czy zawartego w nim (auto)portretu. Oczywiście, formy,
sposoby obecności i skala tej presji bywają w poszczególnych passusach bardzo
różne. Niemniej jednak tym, co wspólne dla fragmentów poświęconych pisaniu,
dojrzewaniu, poszukiwaniu „ja”, czy w końcu – naznaczającemu wszystko inne
– dramatowi Holocaustu są, ujawniające się raz po raz, „normatywne” wzorce
myślenia i zachowania. Modele, które nie tylko w żaden sposób nie pomagają, ale
stają się w tych tragicznych czasach dodatkowym obciążeniem dla kilkunastoletniej dziewczynki.
15 maja 1941 roku Lieblich zanotowała: „kultura zamiast poprawiać los, pogarsza tylko” i niech to zdanie będzie puentą niniejszego artykułu.
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Abstract
“Get to know myself by writing”. Self-portrait, autobiography
and self-references in the Ruth Lieblich’s diary

The article is a kind of introduction to the study of the insofar unreleased in Polish
(although written in this language) Ruth Lieblich’s diary. The authoress is a Jewish
girl from Andrychów, who in 1943 – at the age of seventeen – died in Auschwitz.
The Holocaust, although it appears on the pages of a diary (ghetto, forced labor,
“camp”) is not, contrary to what one might believe, the main subject of the writing.
The diary, called by the authoress herself a “memoir”, has for her – as it seems –
the compensatory function (denial of reality, “look ahead into the future”) and,
above all, self knowledge. The purpose of its creation, which Lieblich repeatedly
declares was to “know herself ”, explore her own “I”. By adopting these pronouncements (according to the concept of “autobiographical pact” by Philippe Lejeune)
the article attempts to show the relationship between autobiography, self-references and self-knowledge. The main argument, however, says that the (self-)portrait
of Lieblich emerges from thematized in the diary cracks between the desire to play
the role that is culturally ascribed to women (girls) and continuous crossing of the
pattern, to which she aspires.

Natalia Michna
Uniwersytet Jagielloński

Francuzek portret własny.
Kwestia kobiecej tożsamości
we współczesnym feminizmie
francuskim

Zagadnienie tożsamości jest kwestią szeroko dyskutowaną w różnych obszarach
badań naukowych z zakresu filozofii, psychologii, socjologii czy antropologii1.
Problem ten coraz częściej ujmuje się również transgresyjnie. Na gruncie filozofii
tożsamość może być rozumiana jako podstawowa identyfikacja jednostki, konstytuująca jej stabilność ontyczną. W tym ujęciu jest ona inaczej zasadą porządkującą, scalającą wielowymiarową jednostkę ludzką. Filozoficznie rozumiana tożsamość to również osobowościowa struktura indywidulanego „ja”, która dzięki zasadzie różnicującej pozwala na wyodrębnienie jednostki od „innych” i od świata
zewnętrznego. Psychologia podkreśla z kolei pewien zestaw uczuć, przedstawień,
wartości, które pojedyncza istota odnosi do siebie w sposób trwały, a także na bazie którego konstytuuje się jej stosunek do samej siebie i do świata zewnętrznego.
Na gruncie socjologii pojęcie tożsamości jednostkowej to najczęściej narzędzie
służące do wieloaspektowego opisu interakcji, w jakie uwikłana jest każda jednostka będąca częścią organizmu społecznego. Wobec tak różnych ujęć tego zagadnienia, które dodatkowo zmieniają się w zależności od obszarów kulturowych,
istotną rolę odgrywa kategoria transgresyjności, uwzględniana szczególnie w naj1

V. m.in. Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci, red. W. Kalaga, Katowice 2004; Staropolski ogląd
świata. Tożsamość i odmienność, red. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2011; A. Titkow, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa 2007; M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre,
Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992; W kręgu psychologicznej problematyki
tożsamości, red. D. Kubacka-Jasiecka, Kraków 2008; E. H. Erikson, Identity and the Life Cycle, New York 1980; J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008; B. Friedan,
Mistyka kobiecości, tłum. A. Grzybek, Warszawa 2012; Tożsamość kobiet. Silne indywidualności
w sztuce, kulturze i religii, red. J. Posłuszna, B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2014; E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca xx wieku, Kraków 2012.
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nowszych badaniach kulturowych2. Transgresja oznacza świadome przekraczanie
granic historycznie utrwalonych przez poszczególne dyscypliny naukowe, także
w zakresie badań na kwestią ludzkiej tożsamości.
Według Camille Pagli wskazanie podstaw kobiecej tożsamości i jednoznaczne
określenie jej natury są najbardziej problematycznymi i najtrudniejszymi tematami w historycznej debacie nad kwestią kobiet3. Artykuł w pierwszej kolejności
omawia kwestię kobiecej tożsamości w ramach francuskiej myśli feministycznej,
która stanowi historycznie ciekawy przypadek ujmowania kobiet i kobiecości na
gruncie europejskim. W obrębie tej refleksji problem transgresyjnego podejścia do
zagadnienia tożsamości odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ to właśnie we
Francji, kraju tradycyjnie zdominowanym przez męski punkt widzenia, narodził
się liberalny feminizm, traktujący kwestię samookreślenia kobiet w priorytetowy
i nowatorski sposób. W artykule zostanie omówiony rozwój francuskiej myśli feministycznej w kontekście problemu tożsamości kobiet, a podstawowym punktem odniesienia będą rozważania współczesnej francuskiej feministki Elisabeth
Badinter. Kluczowym zagadnieniem tu poruszanym jest specyfika współczesnego
francuskiego feminizmu, proponującego transgresyjne podejście do sprawy samookreślenia kobiet, wbrew panującym, tradycyjnym nastrojom patriarchalnym
i maternalistycznym. Celem artykułu będzie zatem przedstawienie i omówienie
propozycji nowej kobiecej tożsamości na przykładzie filozoficznego autoportretu
współczesnych Francuzek.
Liberalny feminizm wczoraj i dziś
We Francji myślenie feministyczne od początku istnienia ruchu skoncentrowane
było na problemie tożsamości kobiet, które tradycyjnie postrzegano w odniesieniu do płci męskiej. Współcześnie głównym nurtem w obrębie myślenia feministycznego w tym kraju jest liberalny feminizm, reprezentowany między innymi
przez Elisabeth Badinter.
Liberalny feminizm jest najstarszym i najszerszym nurtem całego ruchu feministycznego. Jego historycznie dominującym postulatem była idea emancypacji kobiet4, która miała zostać zrealizowana dzięki wielokierunkowej reformacji
społeczeństwa oraz głębokim i trwałym zmianom w mentalności przedstawicieli
obydwu płci. Obecnie liberalny feminizm opiera się głównie na indywidualistycznej koncepcji jednostki, w pełni niezależnej i racjonalnej, odpowiedzialnej za
swoją własną kreację osobowościową5. Współczesne zwolenniczki tego rodzaju
2
3
4
5

Zbiór wyników badań nad transgresyjną naturą tożsamości na gruncie kulturowym prezentuje
m.in. tom pod redakcją J. Posłusznej i B. Walęciuk-Dejneki Tożsamość kobiet. Silne indywidualności
w sztuce, kulturze i religii, Kraków 2014.
C. Paglia, Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Neferetiti do Emily Dickinson, tłum. M. Kuźniak,
M. Zapędowska, Poznań 2006, s. 8.
Więcej na temat historii i postulatów liberalnego feminizmu pisze R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002, ss. 19–63.
Ibidem, ss. 47–50.
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myślenia starają się upodobnić kobiety do męskiego pierwowzoru, co jednak często poddawane jest krytyce ze względu na wątpliwe korzyści płynące z postulatu
ich bezwzględnej maskulinizacji.
Historycznym przykładem liberalnego myślenia feministycznego była pierwsza fala feminizmu, która skupiała się głównie na postulacie przyznania równych
praw kobietom i mężczyznom. Pierwszym spisanym manifestem, w którym kwestia ta została explicite wyrażona, było Wołanie o prawa kobiety Mary Wollstonecraft z 1789 roku. Za inną klasyczną pracę dotyczącą tego problemu uznaje się
Poddaństwo kobiet Johna Stuarta Milla, napisaną w 1869. Istotnym momentem
dla rozwoju liberalnego feminizmu było również wydanie w 1963 roku Mistyki
kobiecości autorstwa Betty Friedan – książka ta stała się jedną z najważniejszych
prac feminizmu drugiej fali. Największą organizacją tego nurtu jest amerykańska
National Organization for Women (now), współzałożycielką której była wspomniana Betty Friedan. now, z początku domagająca się reform prawnych i systemu edukacji, z czasem dodała postulaty o prawie kobiet do aborcji i równouprawnieniu osób homoseksualnych.
Filozofka Elisabeth Badinter, wpisując się w powyższy nurt myślowy, zajmuje
się badaniem historii kobiet oraz, kluczowym dla niniejszych rozważań, problemem ich tożsamości na przełomie xx i xxi wieku.
Esencjalistki vs. konstrukcjonistki
Problem kobiecej tożsamości ma długą historię w ramach całego nurtu myślenia
feministycznego. Badinter wpisuje się w tradycję historycznych rozważań dotyczących kwestii istnienia – bądź nieistnienia – istoty kobiecości, przyjmując jednocześnie krytyczne stanowisko wobec niektórych współczesnych trendów6, które
stanowią często rozwinięcie tradycyjnej (w ramach dyskursu nad kwestią kobiecej
tożsamości) pary pojęć: esencjalizmu oraz konstrukcjonizmu. Krótkie omówienie
tych dwóch stanowisk (czy też poglądów na naturę kobiety) jest koniecznie z uwagi
na próbę zarysowania tożsamościowego autoportretu współczesnych Francuzek.
Wraz z rozwojem feminizmu drugiej fali pojawiła się kwestia istnienia cech
wyróżniających (czyli esencji, istoty) dwóch rodzajów przedstawicieli gatunku
homo sapiens: męskiego i żeńskiego. Zagadnienie to podzieliło badaczki tematu
na dwie grupy: esencjalistki i konstrukcjonistki7. Szczegółowe omówienie filozoficznych źródeł tego podziału oraz wszystkich jego obecnych nurtów jest w tym
miejscu niemożliwe, dlatego ograniczę się do wyjaśnienia obu tych terminów
i wskazania ich filozoficznego podłoża.
Współczesny esencjalizm w rozumieniu feministycznych teoretyczek wywodzi się z dwóch historycznych stanowisk filozoficznych: Arystotelesa i Johna
6

7

Badinter jako przedstawicielka liberalnego feminizmu sprzeciwia się myśleniu esencjalistycznemu, reprezentowanemu przez zwolenników i zwolenniczki naturalizmu oraz maternalizmu.
Esencjalistyczne stanowisko w ramach współczesnej debaty nad tożsamością kobiet zajmują
takie myślicielki jak S. Firestone, A. Rich, M. Daly, M. Rosaldo, D. Dinnerstein, S. Ortner.
Terminu „konstrukcjonizm” używam za: E. Hyży, op. cit.
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Locke’a. Najogólniej mówiąc, sprowadza się on do twierdzenia o realnym istnieniu prawdziwej istoty rzeczy, czyli esencji. Istota rozumiana jest jako kompleks
stałych i niezmiennych cech oraz właściwości, a więc określeń konstytuujących
i definiujących tę właśnie rzecz. W księgach vii–ix Metafizyki Arystoteles wyjaśnia, że esencja określana jest jako składająca się z esencjalnych własności
substancji rzeczy, a własność jest esencjalna, jeśli jest konieczna dla tej rzeczy8.
Arystotelesowska koncepcja esencji, wielokrotnie modyfikowana, przetrwała aż
do początków xx wieku, kiedy tradycja analityczna zaproponowała empiryczną
krytykę tego pojęcia. Ponowne jego odrodzenie przyszło wraz z rozwojem logiki
modalnej, kiedy to esencjalne własności (w zmodyfikowanym rozumieniu) powróciły do filozoficznych analiz. Niewątpliwie jednak esencjalistyczne myślenie
miało wielki wpływ na ukształtowanie metafizycznej koncepcji kategorii kobiety.
W O rodzeniu się zwierząt9 Arystoteles pisze o mężczyźnie jako wartościowo odmiennym, sensu stricto lepszym od kobiety. Filozof zauważa, że kobiety są niedoskonałymi mężczyznami, istotami bardziej materialnymi, cielesnymi i nawet
na najbardziej podstawowym poziomie biologii pełnią podrzędną rolę, ponieważ
w przypadku reprodukcji kobieta jest jedynie przyczyną materialną, a mężczyzna
przyczyną formalną, konieczną do powstania nowego życia. Kobieta w szerszej
perspektywie według Arystotelesa nie jest także samodzielnym podmiotem moralnym. Zawsze pozostaje zależna, poddana i w tym sensie niedoskonała. Kobieta
jako taka jest zatem definiowana przez zespół cech esencjonalnych (Arystoteles
nie odmawia jej posiadania istoty człowieka), ale jest to definiowanie „w stosunku
do” mężczyzny, przy jednoczesnym założeniu o jej istotowej niższości10.
Nieco odmienną od arystotelesowskiej koncepcję esencji zaproponował
w xvii wieku John Locke. Filozof ten wyróżnia dwa rodzaje esencji rzeczy: realną
i nominalną. Locke twierdzi, że nie posiadamy żadnych dowodów na to, iż postulowane przez wielu myślicieli istoty rzeczy istnieją w inny sposób niż tylko jako
abstrakcyjne idee11. Esencje innymi słowy abstrahowane są ze zdeterminowanych
regularności obserwowanych w przyrodzie. Mówiąc zatem o istocie gatunku ludzkiego, dokonujemy procesu myślowego, w którym na podstawie zdań już uznanych
za prawdziwe dochodzimy do przyjęcia nowego twierdzenia – w tym przypadku
o istnieniu określonej esencji człowieka. Locke nazywa ją nominalną, ponieważ
stanowi zbiór dających się zmysłowo uchwycić cech, występujących na tyle stale
i w powiązaniu, że mogą one otrzymać nazwę. W tym ujęciu istota człowieka to zatem nic innego jak fikcja tworzona przez język, a przynależność do danego gatunku
jest kwestią zgodności z umowną definicją każdej badanej jednostki.
Obie te tradycje myślenia esencjalistycznego w różnych formach znalazły swoje zastosowanie w feministycznych teoriach dotyczących kobiecej tożsamości.
Ewa Hyży wymienia tutaj przede wszystkim trzy teorie: biologizm, naturalizm
8
9
10
11

Arystoteles, Metafizyka, wstęp i tłum. K. Leśniak, Warszawa 2009, ss. 124–174.
Idem, O rodzeniu się zwierząt, ii, 732 a, tłum. P. Siwek [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2001.
Idem, Polityka, I, 1060 a, tłum. L. Piotrowicz [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 2003.
J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1955, ss. 57–66.
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i uniwersalizm12. W biologizmie esencja kobiety ufundowana jest w terminach
kobiecych, biologicznych uposażeń. Naturalizm zakłada, że jej istota jest czymś
postulowanym i zalecanym. Opierając się najczęściej na teologicznych lub ontologicznych podstawach, wywodzi on naturę kobiety z boskich atrybutów lub z właściwości egzystencjalnych. Uniwersalizm upatruje esencji kobiety w społecznych
odniesieniach, odwołując się do jej kulturowych lub społecznych funkcji.
Feministyczny konstrukcjonizm w kwestii kobiecej tożsamości jest stanowiskiem diametralnie odmiennym od esencjalizmu. Antyesencjalistyczna krytyka
zwolenniczek konstrukcjonizmu przybierała oczywiście różne formy: jako pierwsze kategorię esencji zakwestionowały kobiety kolorowe, te pochodzące z Trzeciego
Świata i lesbijki13. Najogólniej jednak tym, co scala tego rodzaju rozważania, jest
przekonanie, że nie istnieją jakiekolwiek naturalne bądź esencjalne dane, które
poprzedzałyby społeczne i/lub kulturowe procesy determinacji każdego podmiotu. Jedną z odmian myślenia antyesencjalistycznego prezentowała Simone
de Beauvoir. Jej poglądy miały znaczący wpływ na liberalną postać feminizmu,
a w węższej perspektywie otwarły drogę do transgresyjnego modelu tożsamości,
reprezentowanego przez współczesne kobiety we Francji.
Spuścizna Simone de Beauvoir
Omówienie filozoficznego autoportretu współczesnych kobiet we Francji wymaga
przywołania najważniejszych punktów filozofii „matki” europejskiego, antyesencjalistycznego14 feminizmu, Simone de Beauvoir. Jej poglądy na naturę kobiety
i kwestię kobiecej tożsamości uważane są obecnie nie tylko za fundament współczesnego liberalnego feminizmu, ale także za bezpośrednie źródło inspiracji dla
Badinter i innych myślicielek francuskich15.
W Drugiej płci de Beauvoir sporo miejsca poświęciła zagadnieniu istoty kobiecości. Filozofka wskazała na problem kobiet, które zostały pozbawione możliwości
niezależnego od czynników zewnętrznych określenia własnej tożsamości. Sytuacja
ta silnie oddziaływała na przedstawicielki tej płci w kolejnych epokach, ponieważ
potrzeba samookreślenia uważana jest powszechnie za jedną z najbardziej podstawowych i przynależnych gatunkowi ludzkiemu potrzeb. De Beauvoir pisze:

12 E. Hyży, op. cit., ss. 44–48.
13 Ibidem, ss. 50–55.
14 Barbara Marshall wysuwa twierdzenie, że w istocie poglądy de Beauvoir na naturę kobiety były
silnie esencjalistyczne (filozoficzny esencjalizm). Marshall uważa, że francuska filozofka kładła
silny nacisk na zdolność kobiety do rodzenia, do dawania życia. Wartość reprodukcyjna przypisywana kobietom mocno zakorzenia je z kolei w ich cielesności. Marshall podkreśla zatem, że
de Beauvoir nie udało się uciec od sprowadzenia istoty kobiety do wymiaru cielesnego, materialnego, choć jednocześnie podejmowała ona próby wskazania tego właśnie wymiaru jako
głównego źródła jej zniewolenia przez mężczyzn i przypisania roli „Innej”. Por. B. Marshall,
Engendering Modernity. Feminism, Social Theory, and Social Change, Boston 1994.
15 Por. N. Bauer, Simone de Beauvoir, Philosophy, & Feminism, New York 2001.
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Każdy człowiek pragnie się utwierdzić; owo Inne, które mu przeczy i które go ogranicza, nie przestaje być mu potrzebne: człowiek może siebie osiągnąć tylko poprzez
rzeczywistość, którą sam nie jest16.

Samookreślenie oznacza zatem zdefiniowanie własnej tożsamości, które jest
nie tylko indywidualną potrzebą każdego człowieka, ale przede wszystkim wewnętrzną koniecznością. Francuska filozofka podkreśla rolę, jaką w procesie poszukiwania tożsamości odgrywa świat zewnętrzny, w tym także drugi człowiek.
Zatem pojawia się tutaj egzystencjalistyczne pojęcie sytuacji, które determinuje
horyzont tożsamościowych poszukiwań każdej ludzkiej jednostki.
Zaznaczając jedynie niewątpliwy wpływ Sartrowskiego egzystencjalizmu na
feministyczną myśl de Beauvoir, należy przywołać jej fundamentalne twierdzenie o tym, że nikt nie rodzi się kobietą, ale staje się nią w procesie poszukiwania
własnej tożsamości. Nie można zatem twierdzić o istnieniu danej nam wraz z momentem narodzin trwałej i niezmiennej istoty. Esencja człowieka jest efektem
podmiotowego wysiłku podejmowanego przez jednostkę w ramach jej indywidualnej egzystencji. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za ukonstytuowanie
własnej, niepowtarzalnej tożsamości, i dlatego zarówno mężczyzna, jak i kobieta
[…] nie jest zakrzepłą rzeczywistością, lecz stawaniem się; […] tyle dyskusji zostało
zafałszowanych dlatego, że chce się kobietę ograniczyć do tego, czym była, do tego,
czym jest dziś, zamiast wysunąć zagadnienie jej możliwości17.

Kolejne pojawiające się w myśli de Beauvoir charakterystyczne dla egzystencjalizmu pojęcie to koncepcja możliwości, która wskazuje na istnienie wrodzonej
wolności każdego człowieka18. Wolność ta czyni go samorealizującym się projektem19. Zatem również kobieta, jako projekt, ma prawo i obowiązek poszukiwania
własnej tożsamości, niezależnej od woli mężczyzny, ideału macierzyństwa, ról
i pozycji społecznych, ekonomicznych czy kulturowych.
Filozoficzna spuścizna de Beauvoir, krótko zarysowana w tym artykule, pozwala na stwierdzenie, że możliwość zakwestionowania tradycyjnych ról kobiety
jako żony i matki wśród współczesnych Francuzek posiada trwałe, filozoficznie
ukonstytuowane, historyczne źródła i tym samym wyjaśnia specyfikę ich sytuacji
na gruncie europejskim. Francuzki, dzięki m.in. antyesencjalistycznemu myśleniu de Beauvoir, wypracowały nowe modele kobiecości. Istotnie wykraczają one
poza tradycyjne określenia i pozwalają na wyodrębnienie oryginalnego tożsamościowego autoportretu tych kobiet.
16
17
18
19

S. de Beauvoir, Druga płeć, t. 1, tłum. G. Mycielska, Kraków 1972, s. 219.
Ibidem, s. 88.
Ibidem, s. 89.
De Beauvoir bazuje w tym miejscu na fundamentalnej tezie egzystencjalizmu, w myśl której
istnienie wyprzedza istotę. Por. J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski,
Warszawa 1998, ss. 27–28, 38–39.
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Przełamanie naturalizmu
W ramach tradycji myślenia antyesencjalistycznego sytuują się także poglądy
Badinter, która przeprowadza filozoficzną krytykę trzech ideologii naturalistycznych: ekologii, etologii oraz feminizmu esencjalistycznego. Badaczka określa je
mianem reakcyjnego naturalizmu, który w drugiej połowie xx wieku odrodził się
i wpłynął na tożsamościową konstytucję kobiet w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Naturalistyczny ekologizm dotyczy przede wszystkim kwestii antykoncepcji,
znieczuleń okołoporodowych oraz sztucznych wytworów cywilizacji, takich jak
mleko modyfikowane czy pampersy. Badinter wskazuje na radykalny charakter
zwolenników tego rodzaju myślenia, którzy przyrównują wszystkie te innowacje
do zła koniecznego, mającego negatywny wpływ na współczesne kobiety. Skrajne
myślenie ekologów dopełnia etologia, która kładzie szczególny nacisk na biologię
człowieka, podkreślając jego istotę jako ssaka. Ludzka matka, tak jak wszystkie inne
matki ssaków, musi być niewątpliwie obdarzona wrodzonym instynktem macierzyńskim, który stanowi także o jej kobiecej tożsamości. Badinter skupia się głównie
na trzeciej ideologii, czyli tradycji myślenia w ramach esencjalistycznego feminizmu drugiej fali. Feminizm lat 60. i 70. odkrył, że równość między obiema płciami
jest ułudą i w związku z tym jedynym, pozostającym tożsamościowym, kryterium,
do którego powinny odwoływać się kobiety, jest natura i macierzyństwo.
Jak podkreśla Badinter, reakcyjność naturalistycznych ideologii polega na tym,
że odwołują się one w prosty sposób do prastarej mądrości Matki Natury i postulują
powrót do tradycyjnych form macierzyństwa. Formy te oznaczają przede wszystkim nieograniczone miejscem i czasem karmienie piersią oraz odrzucenie wszelkich
sztucznych „narzędzi” ułatwiających życie młodym matkom. Innymi słowy, kobieta
na nowo ma stać się oddaną rodzicielką i opiekunką domowego ogniska, definiowaną przez swoje zaangażowanie w sprawy rodziny i poświęcenie się dzieciom.
Badinter twierdzi, że wkład naturalizmu we współczesny kształt macierzyństwa i tożsamościowe myślenie płci żeńskiej nie może zostać w pełni zbagatelizowany. Nie sposób bowiem całkowicie pominąć kwestii bycia matką w ramach dyskursu nad tożsamościowym statusem kobiet. Macierzyństwo jednak musi zostać
„jedynie” jedną ze składowych, a nie istotą kobiecości. Takie podejście prezentują
właśnie współczesne Francuzki, które przekraczają ramy tradycyjnego esencjalistycznego naturalizmu, nie porzucając jednocześnie historycznie rozumianych
ról matki, żony i piastunki domowego ogniska. Transgresja ta oznacza przesunięcie środka ciężkości w kierunku konstrukcjonizmu, zapewniającemu szerokie
spektrum możliwości definicyjnych dla współczesnej kobiety.
Francuzek portret własny
W perspektywie historycznej francuskie kobiety zawsze znajdowały się na rozdrożu „bycia kobietą” i „bycia matką”. Kojarzono je jako symbol wyrafinowania i elegancji, zdobiący dom i męża, bądź całkowicie podlegały konieczności sprostania
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wymogom społecznym, które kładły nacisk na posiadanie jak największej liczby
potomstwa. Macierzyństwo było zatem warunkiem koniecznym do uznania kobiety za pełnowartościową jednostkę.
Francuzki niewątpliwie posiadały specjalny status płci szlachetniejszej od
rodzaju męskiego. Będąc muzami artystów, przyczyniły się do utrwalenia kulturowego postrzegania własnej kobiecości jako owianej tajemniczą aurą, wysublimowanej, mającej zachwycać urodą i inspirować mężczyzn do lepszych, wyższych
uczynków. Wydaje się, że takie postrzeganie francuskich kobiet było kwintesencją seksizmu, którego następstwem stały się: utrwalana przez wieki nierówność
płciowa, zależność od mężczyzn i wielopoziomowe zdeprecjonowanie płci pięknej, czyli wszystkie zakwestionowane przez francuskie feministki, począwszy od
końca xviii wieku, zjawiska.
Obecnie we Francji historycznie zakorzeniony seksizm, traktujący kobiety
jako „ozdobny dodatek” do mężczyzny, współistnieje z jednym z najbardziej żywotnych i różnorodnych ruchów feministycznych na świecie. W kraju tym nadal
stawia się kobietom szczególnie wysokie wymagania, rozmaite normy, na przykład idealnej sylwetki i elegancji, a także wymogi dotyczące charakteru: skromność, wyrafinowanie, powściągliwość. Wbrew licznym reformom utrzymany jest
także rozdźwięk pomiędzy statusem społecznym kobiet i mężczyzn, zarówno na
gruncie ekonomicznym, jak i politycznym. W życiu codziennym nadal trafiają one na wiele zakazów i nakazów, które zakorzenione w tradycji, nie ustępują
miejsca wszystkim zdobyczom nowoczesnego prawa i postępowej moralności
francuskiego społeczeństwa. Wszystkie te wymagania, zakazy i nakazy są echem
historycznego ideału kobiety jako żony, której głównym zadaniem jest przydawanie splendoru mężowi i zaspokojenie jego naturalnych potrzeb, oraz matki, odpowiedzialnej za wychowanie dziecka i zapewnienie mu najlepszych warunków
do rozwoju.
Badinter stara się wyjaśnić, że w jakiś sposób współczesnym Francuzkom udało się jednak pogodzić tradycyjny model matki i żony z nowoczesnym postulatem
indywidualnego rozwoju i emancypacji. Przypadek francuskich kobiet stanowi
bowiem ewenement na skalę światową. Francuzki od zawsze praktykowały wczesną separację od niemowlęcia oddawanego mamkom, opiekunkom czy guwernantkom. O ich specyficznej sytuacji pisze antropolog, Bronisław Malinowski:
Od chwili rozwiązania, wzory biologiczne i instynktowne impulsy są popierane
i wzmacniane przez społeczeństwo, […] zarówno w niższych, jak i wyższych warstwach prawie wszystkich narodów Europy. Jednak nawet tutaj, […] istnieje szereg społeczeństw, gdzie zwyczaj i rozluźnienie wrodzonych impulsów pozwalają na
istotne odchylenia. Mamy więc zwyczaj wysyłania dzieci na pierwszy rok życia do
wynajętej mamki, swego czasu ogromnie rozpowszechniony wśród francuskiej klasy średniej, mamy też niemal równie szkodliwy zwyczaj chronienia piersi kobiety
przez wynajęcie mamki lub przez karmienie dziecka sztucznym pokarmem20.
20 B. Malinowski, Dzieła, t. 6, Seks i stłumienie w społeczności dzikich, tłum. B. Golda, G. Kubica, Z. Mach,
Warszawa 1987, ss. 34–35.
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Jednocześnie Francja nadal może pochwalić się stosunkowo dużym przyrostem naturalnym w czasach powszechnego w Europie niżu demograficznego21.
Nie przeszkadza temu także fakt, że obecnie kraj ten jest światowym liderem
w używaniu wszelkich metod antykoncepcji. Na czym zatem polega wyjątkowa
sytuacja francuskich kobiet, które rodzą dzieci i równocześnie dbają o swój własny rozwój, świadomie kreując nowoczesną kobiecą tożsamość?
Wydaje się, że wyjaśnienie fenomenu Francuzek ma swoje źródła po pierwsze
w historii statusu kobiet we Francji już od wczesnych czasów średniowiecznych.
Od xiii wieku normalną była wspomniana przez Malinowskiego praktyka oddawania potomstwa pod opiekę mamek. Biedne kobiety powierzały swoje dzieci
obcej osobie, ponieważ musiały pracować, aby utrzymać rodzinę. Bogate chciały
być wyzwolone i dostosować się do panującej mody. Zamożne kobiety pragnęły
mieć dzieci, ale jednocześnie myślały o spełnianiu się jako panie domu i ozdoby
własnych mężów. Choć motywacje w obu tych przypadkach były skrajnie różne,
to efekt pozostawał ten sam: Francuzki przez wieki uczyły się, w jaki sposób optymalnie pogodzić pracę i czas wolny z posiadaniem dziecka. Macierzyństwo uważano za ważny element życia każdej kobiety, kluczowy także z punktu widzenia
społeczeństwa, ale nigdy nie przesądzało ono o istocie kobiecości.
Transgresja a tożsamościowe kontinuum
Historycznie ugruntowana sytuacja francuskich kobiet rozwinęła się następnie
wraz z nastaniem xx wieku. Impulsem do nastania światopoglądowej rewolucji
w ich mentalności stał się pluralizm możliwych postaw i przekonań dotyczących
idei macierzyństwa. Pluralizm, jako cecha charakterystyczna postmodernizmu, doprowadził według Badinter do wyłonienia się nowych, społecznych „typów” kobiecości, które pozwoliły współczesnym Francuzkom uniknąć dylematu: „wszystko
albo nic”22. W ten sposób obecnie możemy mówić o czterech transgresyjnych, tożsamościowych typach kobiecości (rozumianych jako idealne wzorce). Są to: tradycjonalistki, neotradycjonalistki, kobiety nowoczesne oraz postmodernistki23.
Tradycjonalistki stanowią kontynuację historycznego wzorca kobiety – matki,
najczęściej wielodzietnej, która swoją tożsamość i rozwój wiąże z wychowaniem
dzieci i prowadzeniem domu. Współczesna francuska tradycjonalistka rezygnuje
z pracy i nadal spełnia się jako matka oraz opiekunka domowego ogniska, choć
jednocześnie, co istotne, daleka jest od zaakceptowania tradycyjnego porządku
patriarchalnego. Jest to niewątpliwe novum, będące konsekwencją wieloletnich
wpływów ideologii feministycznych we Francji. Kobieta tradycjonalistka chce być
matką, ale matką świadomą, decydującą i niezależną od męskiego punktu widzenia.
21 V. G. Pison, Tous les pays du monde, „Population & Sociétés” 2009, nr 458; źródło podaję za
E. Badinter, Konflikt. Kobieta i matka, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2013, ss. 183–184.
22 Ibidem, s. 197.
23 Badinter podaje typologię nowych kobiecych tożsamości, odwołując się do badań Neila Gilberta, opublikowanych w książce A Mother’s work. How Feminism, the Market and Policy Shape
Family Life, New Haven 2008.
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Często to właśnie tradycjonalistki przejmują rolę „głowy rodziny”, dekonstruując
tradycyjny ideał męskiej dominacji w sferze prywatnej.
Neotradycjonalistki to najczęściej matki dwojga dzieci, dla których praca i spełnienie zawodowe stanowią istotny składnik ich tożsamości. Kobiety te nadal na
pierwszy plan wysuwają rodzinę, ale świadome ograniczenie liczby potomstwa pozwala rozszerzyć sferę ich niezależności i wolności osobistej. Neotradycjonalistki
chcą ponadto równego podziału obowiązków domowych między dwoje rodziców.
Sytuacja zmienia się radykalnie u kobiet nowoczesnych, które starają się pogodzić ideę bycia matką z pracą zawodową, lecz większą wagę przykładają do kariery
i samorozwoju. Są one gotowe zrezygnować z większej ilości potomstwa na rzecz
rozwoju indywidulanego. To najczęściej kobiety niezamężne, żyjące w związkach
partnerskich, decydujące się co najwyżej na posiadanie jednego dziecka. Macierzyństwo nie stanowi jednak dla nich stanu koniecznego. To raczej świadomy wybór jednego potomka, który często podyktowany jest chęcią wpisania się w model
nowoczesnej, otwartej rodziny z jednym dzieckiem.
Na drugim końcu kontinuum w stosunku do tradycjonalistek znajdują się
postmodernistki. To kobiety bezdzietne, kładące główny nacisk na rozwój indywidualny i karierę zawodową. Najczęściej są przedstawicielkami biznesu, polityki
oraz wolnych zawodów. W przypadku postmodernistek bezdzietność jest świadomym i pożądanym wyborem. Brak dzieci nie staje się powodem do wstydu
i zmartwień, ale do radości czerpanej ze swobody zarządzania czasem i z wielości
możliwych scenariuszy życiowych. Postmodernistki zmieniają partnerów, pracę,
podróżują, inwestują w siebie.
Przedstawioną powyżej typologię kobiecych tożsamości można określić mianem transgresyjnej, ponieważ pokazuje ona przede wszystkim, że we współczesnej
Francji tożsamość kobiety sytuuje się w spektrum rozciągniętym między dwiema
skrajnie różnymi postawami. Z jednej strony niezmiennie od wieków jest to kobieta
matka (tradycjonalistka), z drugiej: kobieta wyzwolona (postmodernistka). Transgresyjność polega na tym, że wspomniane kontinuum powstaje dzięki przekraczaniu kolejnych tożsamości, ich modyfikacji aż do momentu całkowitego zerwania
z tradycją. Innymi słowy, tożsamościowe kontinuum rozciąga się między naturalizmem i esencjalizmem z jednej strony, a z drugiej: kreacjonistycznym modelem
kobiety wyzwolonej. Warto podkreślić, że żaden z nowych kobiecych typów tożsamościowych nie jest uprzywilejowany. Wraz z upływem czasu przewaga ilościowa jednego modelu nad drugim może się zmieniać, lecz jakościowo pozostają one
równoważne. Francuskie kobiety realizujące powyższe schematy tożsamościowe
są przypadkiem szczególnym, pokazującym w szerszej perspektywie, że bycie kobietą może oznaczać więcej niż jedną, ograniczoną definicję.
Badinter nie twierdzi, że sytuacja Francuzek jest ideałem, do którego powinny dążyć wszystkie kobiety. Filozofka wskazuje na wiele luk i niedociągnięć we
współczesnym francuskim prawie rodzinnym oraz w systemie opieki nad matkami i dziećmi. Niewątpliwie jednak fenomen francuskich kobiet pokazuje, że
możliwe jest pełnienie jeszcze innych, oprócz matki, ról, a macierzyństwo nie
– 84 –

Autoportret, autobiografia, autotematyzm...

musi z konieczności stanowić o istotowej tożsamości kobiet. Autoportret współczesnych Francuzek ma zatem wiele różnych odsłon: matki tradycyjnej, matki
nowoczesnej, żony, singielki, niezależnej finansowo businesswoman. Powyższe
przykłady pokazują, że dzisiejsze kobiety nie potrzebują teorii, w ramach której
określana jest ich istota, ale praktycznej akceptacji wolności do kreowania własnej
i niepowtarzalnej tożsamości.
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Abstract
Self-portrait of French women.
The issue of feminine identity in contemporary French feminism

The article focuses on the issue of feminine identity in French feminist thought,
which is historically interesting case of recognizing women and femininity. The
transgressive approach to the issue of feminine identity plays a particularly important role in this reflection. Moreover it is France, a country traditionally dominated
by a male point of view, where liberal feminism which treats feminine identity in
innovative way, was born. The article presents the development of French feminist
thought in the context of the problem of feminine identity and the basic reference
point is the thought of contemporary French feminist, Elisabeth Badinter. The aim
of this article is to present and discuss proposals for a new feminine identity, on the
example of philosophical self-portrait of contemporary French women.

Karol Pluta
Uniwersytet Jagielloński

Self-portrait of an enslaved
soul – Emily Dickinson’s
biography in the light
of the poet’s work

Introduction
“The soul selects her own society / Then shuts the door / On her divine majority
/ Obtrude no more”1 – is it possible to cut off from one’s own family, the outer
world and creating one’s own “inner world”2? The result of building the impassable boundaries around oneself, impenetrable for the uninitiated, is focusing on
creating a sense of one’s own identity, understanding of ’I’ and contacting with
the Soul3. Over the last twenty years of her life, Emily Dickinson – one of the
most enigmatic personalities of the American lyrical works, never left her home
in Amherst, Massachusetts, where the only safe space was the bedroom in which
she worked. An air of mystery about the Dickinson’s personality is also enhanced
by the ignorance of the physical presentation of the poet herself, because until
today, has remained only one credible image, the perpetuating her face at the age
of seventeen. The orgy of speculation about the author’s life among more than
1775 lines mounted especially after her death in 1886, when her works were discovered4. This resulted in the formation of an inscrutable, sentimental image of
Emily Dickinson, which is not considerably reflected in her poems. Hence, there
is a need to reveal what is contained in often at first reception obscure verses and
1
2
3
4

E. Dickinson, The soul selects her own society [in:] The Selected Poems of Emily Dickinson,
ed. E. Hartnoll, London 1994, pp. 7–8.
“Inner world” – a creation of the mind serving as the emotional refuge in a safe space of feelings,
experiences, inaccessible to other people.
“Soul” – a word that starts with a capital letter directly refers to punctuation means used by
Emily Dickinson in her poems.
G. Monteiro, Dickinson’s Select Society, “Dickinson Studies” 1981, No. 39, pp. 41–42.
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discover “a portrait of an unknown” of the poet of Amherst. Separating physicality
from the rest of existence in order to know the one’s own identity, immersing ’I’ of
the unit in the “reality of the Soul”, which seeks refuge from external experiences,
is worth applying5. With respect to all the above reasons, there may be undertaken
an attempt to identify the image of the “spectral poet”6 emerging from her lyrical
works. What personalities, factors influenced the alienation of Emily Dickinson
and the beginnings of the creative process? However, citing the words of Stanisław
Barańczak in the preface to the Polish edition of the selection of Dickinson’s poems, it should be remembered that:
After all, these poems themselves does not naturally meet the conditions that we set
for biographical or historical documents. And thus, drawing arbitrary conclusions
about real experiences, views, health status or sexual preference of the author from the
texts of poems is at least a questionable proceeding; it is sometimes an obvious abuse7.

Poetic inspirations
After more than 150 years, the work of Emily Dickinson remains difficult to classify within the framework of an era or literary current; it eludes any pattern or
comparison with other authors from the second half of the nineteenth century.
The poet of Amherst was creating unprecedented poetic images. These images
seemed to be difficulty at first contact with them, but being an evidence of the
power of imagination of Emily Dickinson, her nature and personality, which infiltrated the nascent creativity. The subject of her lyrical works is very diverse and
presents a wide spectrum of reality perception perspectives, one’s own ‘I’, beginning from the nature, through prevailing pain and death, to the faith and the role
of the Creator in human existence. The author never created clearly defined poetic
program, and thus, never commented on her work or what personalities or music
had had an influence on it. However, there may be highlighted a special role of
“two fathers” of the Emily Dickinson’s poetic path8.
5
6
7

8

“Reality of the Soul” – a metaphysical space created by the projection of the human mind; the
world of personal experiences, referring to the previously mentioned “inner world”.
“Spectral poet” – a term used by some critics and biographers dealing with the achievements of
Emily Dickinson, highlighting the aura of mystery and speculation that built up around her personality throughout her life, because of the isolation and conscious limiting of contact with other people.
S. Barańczak, Skoro nie można mieć wszystkiego [in:] E. Dickinson, 100 wierszy, ed. S. Barańczak,
Krakow 1990 (Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego, vol. 1), p. 16; original quote: „Same te
wiersze w naturalny sposób nie spełniają przecież warunków, jakie stawiamy dokumentowi biograficznemu czy historycznemu. A zatem wysnuwanie z tekstów wierszy arbitralnych wniosków
na temat realnych przeżyć, poglądów, stanu zdrowia lub preferencji seksualnych autorki jest
procederem co najmniej wątpliwym; czasem jest oczywistym nadużyciem”. All translations of
Polish texts come from the author of the essay.
“Two fathers” – a term indicating two figures from the circle of literature or philosophy that affect the formation of thoughts, according to Emily Dickinson’s beliefs.
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The first was one of the European romanticism pioneers – William Blake. His
Songs of Innocence published in 1789, and also Songs of Experience released five
years later, resent strong contrasts and contradictions that occurs in the course of
human life, demonstrating the incessant conflict between harmony and suffering, faith and its complete rejection9. However, he perceived good and evil as two
opposites, necessary for human existence, constituting on understanding of the
first state as a “passivity obedient to the Reason”, and its opposition as an “activity
growing from the Energy”10. Similarly, he interpreted the vision of hell as a source
of unbridled energy, not of an infinite pain and torment. Blake professed views
closely associated with the Puritan ideology, that proclaims the most important
mystical experience is the personal revelation. He stressed the importance of the
“poetic genius” in the life of an artist and the process of creation11. The imagination, also seen as a vision, is a parabolic reflection of the divine particle located
in every human being. Owning to the fact, there was revealed the similarity of
vision states to the divine state.The power of artistic creation is activated under
the influence of appropriate impulses coming not from the outside world, but
from the internal introspection into the one’s own subconsciousness. In Emily
Dickinson’s works, the fascination of imagination is clearly crystallised, which is
an inherent attribute of human existence and development of one’s own identity.
It enables the creation of entirely new, fantastic manifestations of reality accessible
only to the author, which is an important cognitive clue in the light of the biography of the poet, who spent most of her life in isolation from the outside world. The
power of this force is shown by one of the last Emily Dickinson’s poems, To make
a prairie, where a confidence of the power of “revery”, if “bees are few” is clearly
formed12. There should also be pointed out the usage of metaphors associated with
the natural world, that tries to draw inspiration from it, an example of which are
the mentioned clover and bee. Although playing a seemingly small role, resulting
from physical conditions, they determine the correctness of the whole process
and, consequently, constantly regenerating nature cycle.
God – the father?
In the works of Emily Dickinson, a few other correlates are worth noting as well.
Like Blake, she uses many paradoxes articulated by a fine play with words. There is
clearly highlighted the tendency to match two different meanings or themes, such
as pain – joy, death – love, which are connected by one joint element, bonding the
intertextual background. That love is manifested not only in the category of a feeling for the other person, but also gradually evolves into a concept of love for God.
D. Vultee, William Blake – Biography [on-line:] http://www.blakearchive.org//exist/blake/archive/
biography.xq?b=biography&targ_div=d3&targ_pict=1 [1.09.2015].
10 M. Jain, The Images of Evil in Blake’s Songs of Innocence [on-line:] http://www.the-criterion.com/
V4/n1/Manali.pdf [1.09.2015].
11 P. Ackroyd, Blake, New York 1996, pp. 84–89.
12 E. Dickinson, To make a prairie [in:] The Selected Poems of Emily Dickinson, op. cit., p. 120.
9
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As a result of a revelation, a man may come closer not only to the Creator, but
also create works similar to His mastery and infinite power. But Emily Dickinson
controverts this conviction, because on one hand, she has a respect for God, but
on the other – she conducts a frequent, emotionally charged dialogue with Him –
“I never saw a moor […] I never spoke with God / Nor visited in heaven / Yet certain am I of the spot / As if the chart were given”13. The poet intuitively felt stimuli
from the outside world, relying on remembered images and imagination, which
was telling her what is the actual picture of reality. At the same time, there reveals
the subjectivism of such conception of space, which also influences the individualisation of the overall perception of all forms of existence, and thus it becomes
possible to instinctively search a way to Heaven and contact with God. In the
above words, the poet of Amherst underlined the thought identical to a doctrine
recognised by most of people from the circle of her family and townsfolk known
to her, though resigning from a certain harshness and fear of the Creator that
accompanies the believers to gradually reconcile with faintness of human existence and see God as the benevolent “Creator of Heaven and Earth”14. The spirit
of Protestantism, in which the poet grew up, and the impenetrable, inaccessible
nature of her father influenced the work in the metaphysical, linguistic and formal
field. As Stanisław Barańczak writes:
On one hand, it is about the role of introspection and direct dialogue with God,
on the other– about a deep and fundamental impact of familiarity with the Bible,
melody and versification of Protestant hymns on the subject matter and poetics of
her poems. Its distinctive irregular jamb only superficially creates the impression
of a revolution in the English system line made on her own; in essence, as it was proven by expert analyses, it is rather an innovative processing of rhythmic and metric
patterns of hymns from a hundred years back15.

The Emily Dickinson’s father, whose personality will be elaborated later in the
text, is one of the key elements on which the concept of the presented world created by the poet is based. There reveals another duality and paradoxical nature of
the parent – he is sometimes gentle, indulgent, which has its resonance in creating
the image of a good God the Father, who is merciful to His Children16. However,
13 E. Dickinson, I never saw a moor [in:] Selected Poems and Letters of Emily Dickinson,
ed. R. N. Linscott, New York 1959, p. 168–169.
14 P. J. Keane, Emily Dickinson’s approving God. Divine Design and the Problem of Suffering, Columbia 2008, pp. 25–29.
15 S. Barańczak, op. cit., p. 11; original quote: „Mowa tu z jednej strony o roli introspekcji
i bezpośredniego dialogu z Bogiem, z drugiej – o głębokim i zasadniczym wpływie, jaki na
tematykę i poetykę jej wierszy wywarła zażyłość z Biblią oraz osłuchanie się z melodyką
i wersyfikacją hymnów protestanckich. Jej charakterystyczny nieregularny jamb tylko z pozoru
stwarza wrażenie dokonanego na własną rękę przewrotu w angielskim systemie wiersza; w istocie, jak to udowodniły specjalistyczne analizy, jest to raczej nowatorskie przetworzenie wzorców
rytmiczno-metrycznych znanych z wcześniejszych o całe stulecie hymnów”.
16 “Children” – following the thought compliant with Christian doctrine, all people were created
in God’s likeness, hence the word begins with a capital letter.
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more frequent it shows his other side, as God who punishes for bad deeds and is
an unreachable goal of human efforts, which are in advance doomed to fail. This
conviction is associated with a puritanical belief about the inevitability of human
lives and the theory of predestination, according to which the man’s life is planned
from the birth, and the only way to salvation is to work hard, which affects the
attitude of individualism and belief in the power, abilities of an individual. Biblical themes also become apparent: “Was it Goliath was too large, / Or only I too
small?”17 The crucifixion of Jesus Christ and His suffering becomes synonymous
with the poet’s spiritual condition, as she mentioned in many letters: “Savior, crucify me! Because death gives the edge to the victory; faith must faint, if we are to
understand”18. Jesus becomes a master for her, she feels a bond with Him, and her
soul wants to get closer to His unsurpassed excellence.
Another author, who to some extent affected the artistic path of Emily Dickinson, was Ralph Waldo Emerson and the expressed in the thought of transcendentalists opposition to the institutional understanding of religion19. The postulate
of personal contact with God, calling for the rejection of the yoke, which was the
Church for Emerson20, and also the sense of priority of the Puritan metaphysical
experience exceeding the borders of the dogma influenced the poet’s approach to
principles of faith, previously regarded as unquestionable, instilled in her by her
father: “The brain is wider than the sky / The brain is just the weight of God” – at
that time, the expanding boundaries of cognition were regarded by the poet as
manifestations of the divine creative force equipoised by the human mind trying
to understand the age-old riddle of existence21. In addition, the Emerson’s cognition of the nature and its impact on the constitution of one’s own subjectivity,
preceded by a self-analysis based on the subjectivity of experiences and feelings,
imprinted a clear mark on Emily Dickinson, devoting time in the closed space of
her bedroom spent on interior reflections involving her own ’I’. She focused exclusively on her inner reality and the process of learning herself, oscillating on the
border of introspection, blurring of external stimuli to feel new, phantasmagorical
world. It is difficult to clearly determine the extent to which the poet was inspired
by the views advocated by Blake and Emerson in this regard.
Road to the land of happiness
The poet’s perception of worldliness, what awaits man after death, prompts to
set a question – is it possible to achieve a “metaphysical immortality”22? At this
17 E. Dickinson, I took my power in my hand [in:] The Selected Poems of Emily Dickinson, op. cit., p. 46.
18 S. Leiter, Critical companion to Emily Dickinson. A literary reference to her life and work,
New York 2007, pp. 117–118.
19 B. Attebery, Dickinson, Emerson and the Abstract Concrete, “Dickinson Studies” 1979, No. 35, pp. 18–20.
20 J. Reiss, Emily Dickinson’s Self-Reliance, “Dickinson Studies” 1980, No. 38, pp. 27–29.
21 E. Dickinson, The brain is wider than the sky [in:] Selected Poems and Letters of Emily Dickinson,
op. cit., p. 98.
22 L. Elektorowicz, Emily Dickinson listy do świata, „Arka” 1991, No. 33, pp. 24–25.
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point, there is activated an irrationality theme, allowing extra-rational cognition,
which can be tailored to a cognitive schema used by Emily Dickinson in a poem
of Because I could not stop for Death23: “Because I could not stop for Death / He
kindly stopped for me / The carriage held but just ourselves / And Immortality”24.
Death is seen as both a Grim Reaper and a mysterious Friend who becomes an
inseparable companion of every human being. The represented world is based on
the creation kept in cool tones of the urban space, which enslaves the individual,
despite the presence of a known image of seemingly safe family home during the
journey with Death: “We paused before a house that seemed / A swelling of the
ground / The roof was scarcely visible / The cornice but a mound”25.
In poems devoted to passing away, death seems to be an apparent contrast
between two depictions of this state. Some offer a vision close to the nature of romantic creations where death is only a stage of transition, a journey towards eternity, which appears as an undetermined, beautiful space, filling the entire Soul.
The paradox lies in the fact that it is the Soul that is able to create a vision of the
“impenetrable land of happiness”, although the divine spark is necessary and may
be obtained only from the Creator26. Because Emily Dickinson, despite the pervasive influence of the Puritan doctrine did not question the existence of God, as
well as His impact on human existence, and thus – the existence of an immortal
soul. The second type of imaging focuses on showing the futility of human life and
the inevitability of the end. The poem of I heard a Fly buzz – when I died reveals
the prospect of the inexorably approaching end of life and nothingness, whose
grim messenger seems to be a Fly – a kind of omen of death for the poetess27. In
reference to this distinct imaging of frailty of human existence in comparison
with the eternal world of nature there is also shown a schematicity of the process
of passing away from the perspective of the dying person. Even if there are no restrictions of a religious or formal nature, every man has to perform some duties to
the living, such as the communication of the last will. For many it can be a shocking juxtaposition of two orders, collision of holiness with something seemingly
trivial, but, in reality, something closer to human nature. In addition, death is
personified as a “life companion”, but also in this, there lies a certain degree of understatement which is so specific to the poetess. The lyrical subject seeks to fully
learn the essence of humanity, but it is not his or her primary objective. It may
give the impression that the inner world of the author is focused to some extent
on knowing her own egotistic ’I’, which is not fully justified, considering “closing
the door leading to the poetess herself ”28.
E. Dickinson, Because I could not stop for Death [in:] The Selected Poems of Emily Dickinson, op. cit., pp. 159.
Ibidem.
Ibidem.
L. Elektorowicz, op. cit., p. 23.
E. Dickinson, I heard a Fly buzz – when I died [in:] The Poems of Emily Dickinson, ed. T. H. Johnson, Cambridge 1955, pp. 358–359.
28 “Closing of the door leading to the poetess herself ” – a metaphorical wording indicating the
physical and emotional isolation of the poetess.
23
24
25
26
27
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Angels of the soul
Some critics set a bold thesis that Emily Dickinson and the lyrical ‘I’ equated to
her had a Werther character features, but this is an over-interpretation. Mainly,
there was emphasised the fact that, like Werther, the poet suffered from some
heartbreaks. In addition, her withdrawal from social life and total isolation were
to be signs of rebellion, opposition to the rules governing the extremely conservative community of Amherst. There were even feminist voices, that Emily
Dickinson allegedly could not deal with the lack of gender equality and thus she
decided to express it by a silent opposition, through the withdrawal. These statements are reflected in the actual events only in the case of unrequited love. Emily
Dickinson probably never experienced a true love, although in her life appeared
a number of hypothetical candidates, whom she mentioned in her works, but
in a non-obvious, metaphorical way29. The theme of unrequited love that enhances
the state of emptiness and progressing despair, and consequently isolation could
be triggered by the unexplained relationship with Benjamin Franklin Newton, an
employee of her father, who, however, due to the very low social status and wealth
probably was not accepted by the family of Emily Dickinson as her fiancé, which
resulted in his departure. Shortly after these events, in 1853, he died30. At this
point, appears a germinating conviction of the poetess to choose solitude, because
it becomes impossible to find love and human mortality destroys the feeling of
eternity formed by the Soul.
“I never lost as much but twice” – it is not known whether it is about the characters that were “in the sod” or other events affecting the feeling of loss31. Accusing the “Burglar” of stealing the “Angels” from her life, descended before by
the Creator may suggest that in her life, at least two people played a very significant role32. One of them is a married pastor, Charles Wadsworth, for whom
Emily Dickinson allegedly had sincere, deep feelings during adolescence, though
it was never unrequited33. Yet, the poet stressed the desire to find love in her life,
not referring only to its spiritual dimension, but also the physical or even erotic
level, as evidenced by the descriptions of love of two lovers standing in opposition to the extremely conservative morality of contemporary society, symbolised
by advancing storm waves, ready at any moment to grab them in the depths and
separate forever. However, the only relationship of the poet, confirmed by the
sources, with judge of the Supreme Court of Massachusetts, Otis Lord, was not of
this nature, partly because of its concealment from others, as well as its period –
the last years of life of the poet from Amherst34. From the foregoing, there can be
29 A. Habegger, My Wars Are Laid Away in Books. The Life of Emily Dickinson, New York 2002,
pp. 213–218, 246–251.
30 S. Leiter, op. cit., pp. 9–10.
31 E. Dickinson, I never lost as much but twice [in:] The Poems of Emily Dickinson, op. cit., p. 38.
32 Ibidem.
33 S. Leiter, op. cit., pp. 10–14.
34 J. E. Walsh, Emily Dickinson in Love. The Case for Otis Lord, New Brunswick 2012, pp. 14–21.
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drawn a somewhat tentative conclusion that the first of these “missing characters”
was a man close to the heart of Emily Dickinson. However, reflecting about the
other person becomes brighter, particularly in light of biographers of evidence
suggesting a significant impact of death of the father, Edward Dickinson, a wellknown and respected lawyer, on the process of a gradual withdrawal from public
space, and finally – a complete isolation35. Emily Dickinson had a great respect for
her father, but it seems that sometimes she feared his inapproachability, severity
and progressive disintegration of the emotional bond with the family. It becomes
noticeable approach to God mentioned in the above part of the text, because after
the death of senior of the Dickinson family, there occurred a kind of “transfer” of
his idealised character in the works of the daughter to the Creator, whose imaging
bore the hallmarks of Emily Dickinson’s father36. As she wrote in a letter to her
friend and editor, Thomas Wentworth Higginson: “His heart was pure and terrible and I think no other like it exists”37. Did his domination over the “world of
the poet” affected her alienation? If the answer is positive, at the same time, there
appear an issue of unsolved to the present day relationship between the mother
and daughter. Emily Dickinson seemed to regret the lack of closeness between
her and her life giver, but at the same time, losing in the space of her own ‘I’ and
rejecting the most natural need to be loved and understood by the person closest
to her.
Enslaved space
“After great pain a formal feeling comes” – does the “stiff Heart” still remember
who caused its suffering?38 When the first sensation of pain wears off, it is followed
by another. This is a very melancholy depiction of the mental state of a person
descending into the abyss of a depressive state, ashamed to suffer and hiding her
experiences from others shows what adversities the poetess was struggling, as well
as what she felt surrounding herself with only her work, isolating from the outside
world. Of course, it should be remembered that this may be only a kind of metaphor, generalisation aimed to present the situation of people mired in despair and
show a broader perspective, closer to the recipients. Similarly, you can receive a bit
alarming picture of the “purple well” from which “it come back Eternity” a breath
of life of the “woman white”39. It seems that Emily Dickinson was trying to convey a reflection on suffering, oscillating on the border between the immanent
state of depression due to traumatic experiences that were attributed to the poet’s
35 S. Barańczak, op. cit., pp. 10–12.
36 P. J. Keane, op. cit., pp. 33–35.
37 Emily Dickinson’s Letter to Thomas Wentworth Higginson, June 1874 [in:] Selected Poems and
Letters of Emily Dickinson, op. cit., p. 22.
38 E. Dickinson, After great pain, a formal feeling comes [in:] The Poems of Emily Dickinson, op. cit.,
pp. 272–273.
39 E. Dickinson, A solemn thing it was, I said [in:] Selected Poems and Letters of Emily Dickinson,
op. cit., p. 79.
– 94 –

Autoportret, autobiografia, autotematyzm...

biography – the most difficult is to reconcile to loneliness and the fact of own
choice of “the road of loneliness” becomes paradoxical. “There is a solitude of
space”, but this is only a “society” compared “with that profounder site / That polar
privacy / A Soul admitted to Itself / Finite Infinity”40.
“I have not told my garden yet” – whether the poet was trying to hide the
consequences of the progressive depression or kidney disease – nobody knows
for sure41. In the description in the poem, there occur ennoblement of certain elements, which do not draw attention in everyday life: street, shops, table. The space
takes on a new meaning. For Emily Dickinson, for most of her life located in the
both physically and spiritually, emotionally “enslaved space”, the nature embodying freedom and abandon becomes more important than people42. The description
reveals it as an active participant, and the vision is seen not as a static image, but as
a living, true matter that vibrates from the tension and wait for the unknown. The
seasons seem to influence not only the change of artistic direction of the poetess,
but also her Soul, which simultaneously absorbs the external image and creates its
own vision.
„A narrow fellow in the grass / Occasionally rides”– from her childhood, because of the frailty and poor health Emily Dickinson spent a lot of time outdoors43.
That is why she was fascinated with nature and the great respect for it. In the
work of the poet, there is a picture of the lyrical subject interested in the world
around him or her, but remaining at some distance from it, feeling a kind of fear;
as he or she was watching the environment through a foggy window glass44. This is
reflected in the biography of Emily Dickinson, staying for most of her life exclusively in the confined space of the family house. However, she cherishes memories
of happy moments with plants and animals, calling them the citizens of Nature.
One of them is the “Bird” who “came down the Walk” – a precise description
from the perspective of a careful observer, through this, showing admiration for
the creations of the world of nature and its physiognomic manifestations45. In addition, it is worth paying attention to a large dose of irony, shown especially in
the language, when the bird proceeds to eat the worm, as if it was in the most
sophisticated restaurant. Thus, Emily Dickinson reveals her sense of humour and
escaping from the barriers posed by her era.

40 E. Dickinson, There is a solitude of space [on-line:] http://www.bartleby.com/113/5025.html
[1.09.2015].
41 E. Dickinson, I have not told my garden yet [in:] Selected Poems and Letters of Emily Dickinson,
op. cit., pp. 36–37.
42 “Enslaved space” – a term indicating a metaphorical barriers surrounding both physical and
extrasensory dimension of human existence.
43 E. Dickinson, A narrow fellow in the grass [in:] Selected Poems and Letters of Emily Dickinson,
op. cit., pp. 112–113.
44 S. Leiter, op. cit., pp. 375–376.
45 E. Dickinson, A Bird came down the Walk [in:] The Poems of Emily Dickinson, op. cit., p. 261.
– 95 –

Karol Pluta

Conclusion
“We never know we go, when we are going”46 – we go away and disappear forever,
imperceptibly; there ends up one step and the next begins. There cannot be unequivocally said that the works of Emily Dickinson include real indications that
can guide the recipient to the autobiographical reading. The poet consciously differentiated the lyrical subject from herself while introducing an attempt to tell us
anything – about the world, and our own ‘I’– or the sign, as noticed by Stanisław
Barańczak47. In the structure and language of the works, there are mainly half
rhymes, broken verses, a specific use of punctuation. In opposition to this, there
stands an extremely rich vocabulary and elaborate metaphors that can be interpreted in many ways48. This reveals a paradox that emerges from the biography
of the poet – puritanical upbringing and rules favoured imposition of a restrictive, poor form, and the uninhibited Soul – a variety of thematic and specific
uninhibited release of her own consciousness as ambiguous language, apparently
does not matching the content. The uniqueness of her works and the mystery of
biographies still stimulate mass imagination. The reasons for separation of Emily
Dickinson from the outer world remain unclear and probably will never be fully
explained, but two lines concluding the above argument in a manner specific for
a poet reveal her extraordinary understanding of human existence and feeling of
loss from the moment of birth, even renouncing worldliness and transition the
sphere shrouded in conjecture where only the Soul is the Companion: “The missing All prevented me / From missing minor things”49.
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Abstract
Self-portrait of an enslaved soul – Emily Dickinson’s biography
in the light of the poet’s work

Emily Dickinson was one of the icons of American poetry. However, her figure is
still shrouded in mystery and surrounded by a halo of conjectures. No one even
knows what she looked like in the later years of her life. Her poetry is a study of
her specific alienation from living among people and entry into the depths of her
own “self ” as well as an attempt to find identity in her hermetic world. Unceasing
interest in new biographies or literary analyses proves that secrets of the poet
from Amherst never stopped capturing the recipients’ imagination. Researchers
are trying to find out why she completely withdrew from the world and – was she
really so extremely lonely? Therefore, the manner in which the poet’s biography
contributed to her works is worth considering. In order to study this relationship,
the author analysed the texts of Stanisław Barańczak and Leszek Elektorowicz devoted to Emily Dickinson as well as her own works and letters, which are a remarkably valuable source of knowledge for the purposes of this paper and polemicize
with the image of “a lonely spinster”. The poet craved attention of other people by
sending them numerous poems and remarkably sophisticated, elaborate letters.
For the subsequent generations, Dickinson iconized herself as a lonely ghostlike
poet. It must be emphasised that she was conscious of her poems which were
continuously edited, transformed and arranged in volumes. Multiple versions of
the same texts are the proof of their editing. The poet was also conscious of their
uniqueness and the fact they were difficult to read for both publishers and readers.

Ewelina Pudełko
Uniwersytet Opolski

Autoportret poety
odbity w zwierciadle.
Łabędź i autotematyzm
w polskiej oraz francuskiej
poezji symbolistycznej

Poezja symbolistyczna, zarówno polska, jak i francuska, obfituje w obrazy odbijających się w wodnym zwierciadle śnieżnobiałych łabędzi, pływających po stawach
przykrytych mgłą i oświetlonych światłem księżyca. Jest to z pewnością figura
mogąca stanowić ucieleśnienie zainteresowań twórców przełomu xix i xx wieku,
które zmierzały ku niezgłębionej tajemnicy ludzkiego wnętrza oraz ku nieosiągalnemu ideałowi sztuki. Taka optyka ukształtowała się we Francji, lecz wpłynęła
na kierunek rozwoju poezji w całej Europie, również na ziemiach polskich. Anna
Balakian stwierdziła, że wszystkich symbolistów, niezależnie od przynależności
narodowej, łączyło:
[…] całkowite oderwanie od własnej nacji, zwrócenie ku wnętrzu, umysł zajęty tym,
co leży poza narodowymi, doczesnymi, geograficznymi, grupowymi uwarunkowaniami ludzkiego losu; ściślej mówiąc, myśl skupiona wyłącznie na walce między
przemijaniem istoty ludzkiej a wiecznością dzieła, wiecznością piękna jako symbolu
istniejącego tylko w myśli1.

Sposób postrzegania rzeczywistości przez poetów symbolistów sprawił, że
w ich twórczości postać odbitego w wodzie łabędzia ma szczególne znaczenie.
Według Balakian ptak ten stanowi w twórczości tego okresu „jeden z najbardziej charakterystycznych symboli”, oznaczających niechęć do wszystkiego,

1

A. Balakian, Międzynarodowy charakter symbolizmu [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki
literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1997, s. 130.
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co przyziemne, i umiłowanie tego, co wyjątkowe i idealne2. Jak zauważa Maria
Podraza-Kwiatkowska, analizując tę figurę:
Jest zatem łabędź symbolem zarówno idealistyczno-mistycznym, jak i autopoetyckim
[…]. Jako ptak dostojny, królewski, bywa łabędź uważany wprost za symbol poety.
Badacze symboliki łabędzia podkreślają, że łabędź symbolizuje potęgę poety i poezji3.

Ireneusz Sikora ponadto zauważa, że epoka modernizmu obfituje szczególnie
w metaforykę metapoetycką, natomiast łabędź jest znakiem kojarzącym się jednoznacznie autotematycznie4. Krystyna Wojtynek-Musik, rozważając szczególną
rolę archetypu lotu w poezji francuskiej drugiej połowy xix wieku, porównuje
ze sobą figury trzech pojawiających się w niej ptaków-symboli: kruka, albatrosa
i właśnie łabędzia. Pierwszy, według badaczki, najczęściej przedstawia życie poety
pogrążonego w ciemnościach własnej duszy, drugi obrazuje rozdźwięk pomiędzy
przyziemną rzeczywistością i sztuką, natomiast trzeci symbolizuje sztukę idealną,
niedostępną i wyniesioną ponad przeciętność5.
Przy czym ten piękny, biały ptak zazwyczaj w polskiej i francuskiej poezji symbolistycznej występuje w powiązaniu z motywem odbicia w wodzie, co nie pozostaje bez znaczenia dla interpretacji. Jeśli uznać łabędzia za wizerunek poety, to
czym może być jego zwielokrotnienie? Podraza-Kwiatkowska snuje swoje rozważania na ten temat w sposób następujący:
Trzeba także pamiętać, że łabędź usytuowany na wodzie i w tej wodzie odbijający
się, połączony jest z symboliką odbić: luster, Narcyzów, także: ech. Symboliką interpretowaną bądź to z punktu widzenia filozoficznego (byt istotny i akcydentalny,
zagadnienie subiektywizmu epistemologicznego), bądź to z punktu widzenia subiektywizmu twórczego (świat stworzony przez artystę stanowi odbicie jego psychiki), czy wreszcie – z punktu widzenia autotematyzmu sensu stricto (zamknięte koło
poezji i refleksji na jej temat)6.

2

3
4

5
6

Badaczka, zestawiając ze sobą symbol łabędzia oraz mity Herodiady czy Salome, dochodzi do
wniosku, że: „Wszystkie te istoty oznaczają dążność do oczyszczenia i uwewnętrznienia natury,
wywodzącej się od Verlaine’a i Mallarmégo, a owa natura to pejzaż europejski obfitujący w jałowe
odłogi, lodowce, stojące wody, lasy ścięte mrozem, lśniące skamieliny […]”. Ibidem, s. 132.
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001, s. 137.
Zastanawiając się nad przyczynami zwiększenia zainteresowania tematyką autoteliczną w okresie Młodej
Polski, badacz stwierdza, że należą do nich: „niepragmatyczny sposób rozumienia istoty sztuki w ogóle,
i po drugie – pojawienie się u schyłku xix wieku nowej publiczności literackiej, odmiennej kategorii odbiorców, zakłócających stabilny dotychczas model społecznego funkcjonowania literatury i związanych
z nią wartości. […] stąd – pojawienie się w literaturze Młodej Polski motywów autotematycznych, wreszcie stworzenie wyjątkowo bogatej mitologii artysty, rekompensującej niejako ówczesnemu twórcy poczucie niedocenienia, a często i przegranej, gdy znalazł się on wobec bezwzględnych praw czytelniczego
rynku”. I. Sikora, Łabędź i lira. Studia i szkice o literaturze Młodej Polski, Zielona Góra 2001, s. 62.
K. Wojtynek-Musik, Poétiser à la manière symboliste. Étude sur les techniques symbolistes de
l’imaginaire et de la versification, Katowice 2000, s. 74.
M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 139.
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Zatem postać łabędzia pogłębia znaczenie motywu zwierciadła i odbicia w wodzie w literaturze symbolistycznej, kierując uwagę odbiorcy ku pozostawionemu
w dziele poetyckim autoportretowi twórcy. Jego obrazem jest właśnie szlachetny, tajemniczy, biały ptak. Trzeba jednak podkreślić, że autoportret ten nie jest
wizerunkiem realnej osoby, jej uczuć i doświadczeń, lecz stanowi odwzorowanie
wyobrażonego ideału, do którego osiągnięcia zmierza artysta. Najczęściej jednak
pojawia się on po to, aby ukazać dystans, jaki dzieli poetę i jego możliwości twórcze od tego upragnionego wzorca.
Obraz białego łabędzia na stawie przypomina zatem obraz poety, który poszukuje inspiracji w służącej mu za zwierciadło wodzie. Symbol ten jest bliski figurze
Narcyza pochylonego nad źródłem i kontemplującego nie tylko swój wizerunek,
ale i odbijający się na tym tle świat. Wpatrywanie się w siebie, lecz siebie nierealnego, idealnego, rozmywającego się przy każdym podmuchu wiatru, zdaje się
więc być aktem poszukiwania natchnienia twórczego. Umiłowanie fikcyjnego
i efemerycznego obrazu, który nie daje pewności, a stawia jedynie pytania, sytuuje człowieka wobec tajemnicy. Takie ukierunkowanie ku poznawaniu własnej
głębi oraz odkrywaniu zagadki rzeczywistości Michał Głowiński interpretuje jako
sposób postępowania poety. Zwraca on uwagę na to, w jaki sposób symboliści
zmienili sposób postrzegania motywu odbicia w zwierciadle:
Podstawowe znaczenie ma dla nas fakt, że symboliści wbrew tradycji ukształtowali relacje między patrzącym a odbiciem. Narcyz nie pada już ofiarą złudzenia, naiwności czy
fałszywej optyki. Jest świadomy gry, jaką prowadzi, szuka siebie w zwierciadle, rzutuje
siebie w świat – nie dlatego jednak, że jest konsekwentnym solipsystą, który na kształt
i podobieństwo swojego „ja” chciałby formować uniwersum. […] Narcyz jest poetą7.

Poeta natomiast, w poezji symbolistycznej skryty pod postacią łabędzia lub
Narcyza, dąży do stworzenia alternatywnej rzeczywistości. Jego wpatrzenie w siebie nie oznacza jedynie zachwytu nad sobą, ale również fascynację zjawiskiem
zwielokrotnienia świata oraz jego przekształcania czy zniekształcania poprzez
odbicie, a nawet kreowania nowego uniwersum dzięki rozbudzeniu wyobraźni,
które wywoła tafla wody. Anna Czabanowska pisała o owym potencjale twórczym
akwatycznych zwierciadeł:
Obraz poetycki odbicia w wodzie jednoczy w sobie […] znaczenia jednostkowe
i kosmiczne. Stając się symbolem twórczości, nie przestaje oznaczać natury ulegającej rozdwojeniu i kontemplującej samą siebie. Odbicie w wodzie to często symbol
biernego utrwalenia rzeczywistości, ale także stwarzania nowych światów8.

Poeta symbolistyczny dosyć często pozostawia w swojej twórczości niedosłowne autoportrety, używając wizerunku łabędzia oraz, przez jego zdwojenie, ukazuje
7
8

M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia [w:] idem, Mity przebrane, Kraków 1990, s. 71.
A. Czabanowska, W zwierciadłach jezior. Symbolika odbicia w wodzie w poezji Młodej Polski,
„Ruch Literacki” 1987, z. 4–5 (163–164), s. 274.
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nam niezwykłą złożoność swej artystycznej duszy, a także tajemniczość i niedostępność świata, w którym egzystuje.
Jednym z utworów podejmujących temat skomplikowania psychiki twórcy jest
wiersz pt. Łabędź na stawie Wacława Rolicza-Liedera, poety z pewnością nie czołowego dla epoki, ale interesującego ze względu na bogactwo warsztatowe oraz
oczytanie w literaturze francuskiej. Utwór napisany w konwencji erotyku zawiera
myśl jak na ten gatunek dość nietypową, a ogniskującą wokół świata wewnętrznego podmiotu lirycznego, a nie wokół jego kochanki, ani nawet uczuć przez nią
wzbudzonych. W centrum tej refleksji pojawia się właśnie tajemniczy łabędź obrazujący nieodgadnioną, milczącą duszę poety:
O, widzę stawy jesienne, półciemne!
Od drzew czerwonych łabędź się wyłania:
To moja dusza przez wody tajemne
Życia tak płynie pełna zapytania…9

Mrok, czerwień drzew oraz kontrastowo w to tło wbudowana postać białego ptaka
sprawiają, że dusza podmiotu lirycznego staje się centralnym elementem utworu,
bez którego właściwe odczytanie go byłoby niemożliwe. Przy wadze takiego symbolu oddala się i blednie postać kochanki, dla której podmiot liryczny deklarował
się milczeć jako paź u jej stóp. Najistotniejsza staje się dusza autora miłosnego
wyznania pochłonięta zupełnie nieznanym nam życiem, pogrążona w ciszy, tajemnicza i niezgłębiona, nieskora nawet do tego, aby wypowiedzieć swoją miłość
do kobiety.
Motyw białych łabędzi w zestawieniu z odbijającą taflą wody pojawia się również
w liryku Bogusława Butrymowicza pt. Białe łabędzie. Płynące po wodzie, dostojne,
zagadkowe ptaki stanowią w tym utworze bardziej wieloznaczny i złożony symbol:
Po wodzie bladolazurowej,
Kędy się sennie nurt przetacza,
Jak wiecznie jedna myśl tułacza –
Płynęły białe łabędzie...
Lato strącało kwiat lipowy
Na biel ich skrzydeł sinośnieżną –
Ciszą... tęsknotą wód przybrzeżną
Płynęły białe łabędzie...10

Powtarzająca się fraza kończąca każdą strofę i zakończona wielokropkiem wywołuje u czytelnika nastrój melancholii oraz milczącej, refleksyjnej zgody na
przemijanie, ale również stawia pytanie, kim lub czym są te mgliście zarysowane,
jakby bezcielesne postaci. Rytmika odpływania w dal białych, dostojnych ptaków,
które nie dają spokoju myślom i nieustannie prowokują umysł do wysiłku, wyda9 W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane, wyb. i wstęp J. W. Gomulicki, Warszawa 1960, s. 96.
10 B. Butrymowicz, Białe łabędzie [w:] Poezja Młodej Polski, wyb. i wstęp M. Jastrun, wyd. 3,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967 (bn i 125), s. 239. Pierwodruk: „Życie” 1898, nr 47.
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je się mieć zdolność do absolutnego opętania ludzkiego rozumu. W pierwszych
trzech strofach, jak również w siódmej i ósmej, ostatni wers napisany jest w czasie
przeszłym, natomiast w pozostałych w czasie teraźniejszym, co sprawia wrażenie,
jakby powracające z przeszłości duchy krążyły wokół podmiotu lirycznego, nie
pozwalając mu skupić uwagi na niczym poza sobą. Co więcej, dowiadujemy się,
że łabędzie nie zmieniają się od wieków, ale jakby zastygłe w swym tajemniczym
trwaniu krążą, wywołując u obserwatora obsesję.
Wysoko wznosząc szyje gięte,
Z wzrokiem utkwionym w stromy brzeg,
Wciąż jednym kręgiem jak w obłędzie:
Przez strugi nieme i zaklęte –
Ciągle te same z wieku w wiek
Pływają białe łabędzie...
...Oto znów biały zastęp płynie
Bez ruchu skrzydeł, wody bluzgu
Zda mi się – jakby po mym mózgu
Płynęły białe łabędzie...11

Łabędź stanowi tu najważniejszy symbol, od którego nie sposób się uwolnić.
Jest jednocześnie zastygły, jakby zatrzymany w czasie, i wplątany w cykliczny,
nieustanny ruch, wywołujący wrażenie odbywającego się na oczach czytelnika
misterium. Jednostajność, z jaką płyną po wodzie białe ptaki, potęguje jeszcze
sfera brzmieniowa wiersza: monotonny, medytacyjny rytm oraz powtórzenia,
wywołujące wrażenie jakby w kółko powtarzanej mantry, kierującej myśli i emocje podmiotu lirycznego ku spotkaniu z głębią własnej psychiki. Dochodzi tu do
zderzenia rzeczywistości i świata niezwykłego, zasugerowanego czytelnikowi jako
sfera doświadczenia intelektualnego i duchowego.
Utworem, w którym wizerunek genialnego artysty występuje w bezpośrednim powiązaniu z motywem łabędzia, jest wiersz Rekompensata Piotra Odmieńca
Własta (właściwie: Marii Komornickiej). Tekst ten pochodzi z Xięgi poezji idyllicznej, a więc z okresu po przemianie poetki w mężczyznę-twórcę12. Przedstawia on
wizję artysty – karła, który swym śpiewem sławi „bezmiar Gwiazd” i aspiruje ku
temu, co wieczne, choć jest nędzny niczym pająk.
11 Ibidem, s. 240.
12 Osobnym, bardzo interesującym tematem rozważań, na które w tej skromnych rozmiarów pracy nie
znajdziemy miejsca, byłoby zagadnienie związku przemiany Marii Komornickiej w mężczyznę ze znaczeniem analizowanego utworu. Wydaje się bowiem, że w utworze Rekompensata poetka przygląda się
sobie, swojej pierwotnej małości i kruchości, a zarazem wielkości, do której zmierza i którą umożliwiła
jej przemiana. Zatem pozostawiony w tym wierszu autoportret miałby rzeczywisty związek z jej
życiowym doświadczeniem. W przemianie artystki w mężczyznę Maria Janion widzi przede wszystkim poszukiwanie „człowieczości”, która umożliwić mogła wstęp do grona prawdziwych twórców godnych mierzenia się z ideałem. Wydaje się więc, że figura łabędzia była symbolem przyporządkowanym
jedynie poecie – mężczyźnie. O alternatywie kobiecości lub owej „człowieczości”: M. Janion, Maria
Komornicka [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 230. Szerzej na temat przyczyn przemiany poetki: I. Filipiak, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006, s. 73.
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Och! Cuda! Wspaniałości! Szczęście!
Zasłużyć sobie! Dorównać! Być godnym!
W tym ogromie dobrotliwości
Unosić się olśniewającym niczym Łabędź.
W łonie tej przestronnej wolności,
Poruszony niegasnącym żarem,
Jak Pegaz w boskim szale,
Przesadzić jednym skokiem Wieczność!
Ekstazy, Szaleństwa, Uniesienia,
Przygody, Cuda, Odnowy,
Tysiące narodzin, istnień, śmierci,
W krainie Prawdy i Piękna!13

Łabędź jest tutaj symbolem bytu wspaniałego, pełnego i godnego spotkania ze
Stwórcą. Należy podkreślić, że nazwa białego ptaka została zapisana wielką literą,
podobnie jak np. słowa: Geniusz, Świątynia, Mistrz, Duch Ojcowski, Czas, Cuda,
Wieczna Jutrzenka. Oznacza to, iż jego symbolika wpisuje się w szereg znaczeń
związanych z boskością, wiedzą najwyższą i władzą nad czasem. Zatem łabędź,
będący artystą, owym karłem pogrążonym w „ekstazie i szale”, może dotykać
wielkich tajemnic oraz wznieść się ponad przeciętny żywot człowieka. Mimo swej
małości i słabości doświadcza on wielkiej przemiany. W wierszu tym zarysowana
jest bowiem granica między nikłością bytu twórcy a jego przyszłą wielkością.
Tak, to ciągnie, skręca, łamie,
W porywie wspaniałym
Małe i stare ciało ludzkie,
Które to nowe życie przytłacza.
Mała czaszka wybucha płomieniami,
Większa będzie jutro –
I szersza będzie gama
Natchnionego biednego Karła14.

Okazuje się, że kruchość starzejącego się ciała otwiera się na nowe życie, pełne wielkich, duchowych odkryć i przygód. Mimo iż artysta jest tylko karłem, przeobraża
się w olśniewającego, niezwykłego łabędzia – symbol artystycznej doskonałości.
Niestety jednak poeci piszący na przełomie xix i xx wieku często stawali
w obliczu rozbieżności własnych zdolności i tego wymarzonego ideału. Bertrand
Marchal zauważył, że symbolizm wiąże się z intensywnie przeżywanym przez
artystów kryzysem wartości oraz kryzysem literatury dotykającym nie kwestii
formalnych, lecz tych dotyczących świadomości twórcy, a także jego relacji do
siebie samego i do świata15. Z entuzjastyczną wizją Piotra Odmieńca Własta kontrastuje obraz przedstawiony przez Charlesa Baudelaire’a w utworze pt. Łabędź,
13 M. Komornicka vel P. Odmieniec Włast, Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie, oprac. B. Stelingowska, tłum. J. Majewska, Warszawa 2011, ss. 55‒57.
14 Ibidem, s. 57.
15 B. Marchal, Le Symbolisme, Paryż 2011, s. 39.
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w którym biały ptak wygląda na zmęczonego. Pragnienia drzemiące w tytułowej
postaci tego liryku nie mogą zostać spełnione, a jej niezwykłość zostaje poniżona
z powodu braku możliwości zaspokojenia elementarnej potrzeby. Wspominając
dawną wspaniałość mitycznej Troi oraz „Starego Paryża”, podmiot liryczny, będący poetą, przygląda się nieszczęsnemu ptakowi uwięzionemu w pułapce własnej
wielkości. Nieskazitelna biel jego upierzenia pokrywa się kurzem, a stworzony do
śpiewu dziób zasycha z pragnienia. Artysta mówi:
Zobaczyłem łabędzia. Ciało ociężałe
Przewalał na swych płetwach kamień po kamieniu –
Po wyboistym gruncie wlokąc pierze białe.
Przystanął, dziób rozwarłszy przy suchym strumieniu,
Kąpał w kurzawie skrzydła, pełen żądz i dreszczu –
I zdał się wołać, wód swych rodzimych spragniony:
„Kiedy zagrzmisz, piorunie – kiedy spadniesz, deszczu?”
Widzę biednego ptaka, symbol utrapiony,
Jak ku niebu – niby ów człek owidiuszowy –
Ku niebu szyderczemu, okrutnie jasnemu,
Dziób suchy konwulsyjnie otwiera do mowy,
Jak gdyby słał wyrzuty Bogu wszechmocnemu!16

Suchość strumienia i brak życiodajnej wody sprawiają, że łabędzia dotyka groźba
śmierci. Owe „żądze i dreszcze” to znaki dążenia do celów wyższych niż przyziemne zaspokajanie potrzeb. Łabędź jest artystą, w którym drzemią niespożyte źródła natchnień. Jednakże wysuszone koryto rzeczne nie potrafi nasycić jego
wyobraźni, dlatego skazany jest on na milczenie. Jego zaschnięte gardło wydaje
z siebie tylko lament i skargę.
Ponieważ w strumieniu nie ma wody, ptak nie może ujrzeć swego odbicia,
co powoduje utratę kontaktu z samym sobą, poczucie zatracania przez artystę
własnej tożsamości. W utworze Baudelaire’a zauważa się związek postaci łabędzia
z samym poetą, który przywołuje w myślach sylwetkę Andromachy odbijającej
się w rzece Simois – postać symbolizującą utratę i tęsknotę za minioną wielkością
i szczęściem. Wydaje się, że biały ptak w pewnym stopniu obrazuje kondycję artysty odczuwającego tęsknotę za przeszłością i niemożność powrotu do niej. Co
więcej, ów żal paraliżuje zdolności twórcze, zamyka poetę w błędnym kole myśli
o tym, co minione, i o tych, którzy doświadczyli straty. Blokuje również zdolność
do odnajdywania w sobie, we własnej głębi, inspiracji, pozbawia pozytywnego
stosunku do swojej osoby i wyobcowuje. Postać łabędzia staje się dla poety symbolem osobistego cierpienia, zagubienia oraz niemocy:

16 Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, tłum. B. Wydżga, Kraków 2005.
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To też na widok Luwru widmo mię przytłacza
Mego łabędzia, który na strumienia grobie
Dziwacznie swój rozpinał płaszcz biały tułacza,
Pożerany tęsknotą […]17.

Myśląc o otaczającym go świecie, o zmieniającym się Paryżu, mitycznej Troi i jej
upadku oraz o łabędziu skąpanym w kurzu wysuszonego strumienia, Baudelaire
nie traci z oczu swojej osoby, kontempluje zarówno rzeczywistość skazaną na
przemijanie, jak i stan własnej duszy. Jean-Paul Sartre spostrzegł, że w świadomości poety istnieje pewna skłonność do narcyzmu, do patrzenia na siebie przez
pryzmat obserwowanych rzeczy. Filozof pisze:
Pierwotną postawą Baudelaire’a jest pochylanie się. Pochylanie się nad sobą jak
Narcyz. Nie ma w nim w ogóle bezpośredniej świadomości, która nie byłaby tym
wyostrzonym spojrzeniem. Nam wystarcza, że widzimy drzewo czy dom; całkowicie pochłonięci ich kontemplacją zapominamy o nas samych. Baudelaire jest człowiekiem, który nigdy o sobie nie zapomina. Obserwuje siebie patrzącego; patrzy,
aby widzieć siebie patrzącego; kontempluje swoją świadomość drzewa, domu, toteż
rzeczy jawią mu się jedynie poprzez nią, bledsze, mniejsze, mniej wzruszające, jakby
postrzegał je przez lornetkę. […] Przedmioty to preteksty, odbicia, ekrany, same
w sobie nigdy nie posiadają znaczenia, a ich jedynym przeznaczeniem jest dostarczanie mu okazji do kontemplowania siebie, gdy na nie patrzy18.

Ów łabędź byłby więc autoportretem samego Baudelaire’a. Możliwość utożsamienia się z białym, nieszczęśliwym ptakiem pozwala autorowi Albatrosa rozmyślać nad własnym wypaleniem, nad postradaną siłą i nad wyschniętym źródłem,
z którego nie można już zaczerpnąć, aby zaspokoić pragnienia twórczej wyobraźni.
Problematyki rozczarowania artysty własnymi możliwościami dotyka również
wspaniały sonet Stéphane’a Mallarmégo pt. Dziewicze, żywe, piękne dziś… Utwór,
którego kluczową postacią jest również łabędź, porusza kwestię trudności, jakie
napotyka twórca dążący do ideału, pragnący wznieść się wysoko ponad przeciętność i stworzyć dzieło wyabstrahowane, integralne, wolne od subiektywnych
emocji i refleksji autora. Pierre-Olivier Walzer uważa, że biały ptak z tego sonetu
symbolizuje poetę przeżywającego kryzys twórczy19. Leksyka zastosowana w tym
liryku („agonia biała”, „strach lodu”, „gnuśna zima”, „jezioro uśpione”, „głuche jezioro”, „przezroczysty lodowiec lotów”) istotnie ewokuje stan apatii i marazmu.
Dominująca biel, słownictwo związane z zimą, oznaczającą uśpienie przyrody, wytwarza specyficzny nastrój biernego zamyślenia, wyciszenia umysłu i zmysłów czy
nawet – jak go określił Jean-Pierre Richard – „paraliżu duchowego”20. Przytoczmy fragment utworu, w którym najwyraźniej uwidacznia się ów kryzys twórczy;

17
18
19
20

Ibidem, s. 191.
J.-P. Sartre, Baudelaire, tłum. K. Jarosz, Kraków 2007, ss. 19–20.
P.-O. Walzer, Essai sur Mallarmé, Aubin, Ligugé (Vienne) 1963, s. 139.
J.-P. Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paryż 1961, s. 251.
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postać łabędzia przedstawiona jest tam pośród lodowego pejzażu, pozbawiającego nadziei i przesączonego nudą [franc. l’ennui]:
Głuche jezioro, które nawiedził pod szronem
Przezroczysty lodowiec lotów, co nie pierzchły!
Wspominając wspaniałość swą łabędź zamierzchły
Uwalnia się bez jutra w jeziorze uśpionem
Przeto, że strefy życia nie śpiewał przed zgonem,
Gdy zimy, gnuśnej smutkiem, jarzyły się zmierzchy21.

Uwięziony, a jednocześnie wyzwalający się ptak, znajduje się w dość dwuznacznej
sytuacji. Fraza „uwalnia się bez jutra” ma tutaj kluczowe znaczenie. Łabędź staje się wolny, jednakże wygnany i pozbawiony nadziei pozostaje nadal zmrożony
„marzeniem pogardy”.
Pętający ptaka paraliż nie pozostaje bez związku z jego uwikłaniem w czas.
Określenia związane z przemijaniem w utworze Mallarmégo stanowią bardzo
istotny trop interpretacyjny. Symboliczny ptak wydaje się istnieć w pewnym sensie poza czasem, w zawieszeniu pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Wspomina on swą dawną wspaniałość, przygląda się sobie samemu,
dokonuje autorefleksji, przemierza własne trwanie w taki sposób, aby odnaleźć
i zjednoczyć we własnym bycie odległe, różne stany22. Łabędź „zamierzchły” wybiega w przeszłość i w przyszłość w poszukiwaniu prawdy o sobie, potrafi istnieć
w pewien sposób poza wymiarem temporalnym egzystencji. Wyzwala się zarówno od minionych wydarzeń, jak i od czyhającej na niego śmierci.
Szyją strząśnie agonię białą, której drżeniem
Przestrzeń obdarza ptaka, co jest jej przeczeniem,
A nie strach lodu, co mu pióra spętał twardy23.

W równym stopniu istnieje on po śmierci, jak i przed śmiercią („strefy życia nie
śpiewał przed zgonem”, „szyją strząśnie agonię białą”). Jak twierdzi Richard, łabędź jest „skazany na konanie bez końca” i jednocześnie zdolny prawdziwie je
odrzucić24. Wydaje się, że choć słaby i kruchy, nie podlega procesowi starzenia
i umierania; i choć nieruchomy, statyczny oraz niewzruszony, potrafi przemierzać
czas dla pozostałych istnień biegnący nieubłaganie. Owa pułapka temporalności,
w jakiej znajduje się łabędź, sprzyja jego pogrążaniu się w refleksji i ciszy. Wchodzi on w okres kryzysu twórczego, milczenia spowodowanego niemożnością wyrażenia zgłębianej tajemnicy za pomocą dostępnego języka.
Jak zostało wyżej zauważone, apatia białego ptaka współgra z nastrojem, jaki
wywołuje u poety doświadczenie własnej niemocy. Maria Podraza-Kwiatkowska
21 Tłumaczenie M. Jastruna pochodzi z tomu: S. Mallarmé, Wybór poezji, red. A. Ważyk, Warszawa
1980, s. 53. Pozostałe cytaty z tego utworu znajdują się na tej samej stronie.
22 J.-P. Richard, op. cit., s. 252.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 253.
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twierdzi, że łabędź w poezji symbolistycznej często pojawia się właśnie w kontekście napotykania na problemy artysty z wypowiedzeniem noszonej w wyobraźni
wizji. Pisze:
Królewski ptak występuje również w funkcji symbolicznej związanej z trudnościami warsztatowymi poety: milczący łabędź, podobnie jak sfinks, bywa symbolem
podkreślającym walor ciszy, milczenia; walor bardzo istotny wobec niemożliwości
ujęcia poprzez słowo zagadki bytu25.

Ów motyw milczenia artysty, symbolicznie przedstawionego w postaci łabędzia, wiąże się również z motywem zwierciadła wody, w której ptak się odbija
i, pogrążony w refleksji, przygląda się samemu sobie, analizując przyczyny i możliwe ścieżki wyjścia z kryzysu twórczego. Usiłuje, nawiązując raz jeszcze do sonetu
Mallarmégo, „strząsnąć agonię białą” i wydostać się spod lodowej skorupy paraliżującej jego talent. Biały łabędź, podobnie jak Narcyz, będąc poetą w epoce tworzącej podwaliny dla nowoczesności, istotą wrażliwą i odbierającą świat w znacznie bardziej złożony sposób niż przeciętny człowiek, intensywnie obserwuje siebie
samego, a także to, co go otacza, aby pełniej wyrazić kryjącą się za zewnętrzną
powłoką rzeczywistości tajemnicę. Próba odnalezienia w otaczającym go świecie
materiału podatnego na kreatywne przekształcenia i poszukiwania owego „nieznanego” może prowadzić do frustracji, doświadczenia własnej niemocy i melancholijnego zatopienia się w kontemplującym milczeniu.
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Abstract
A Self-Portrait of a Poet Reflected in a Mirror.
A Swan and Mise en Abyme in Polish and French Symbolist Poetry

A swan sailing on a pond and its reflection in water was a recurring motif in
the Symbolist poetry. At the turn of the 19th and the 20th centuries the mise en
abyme effect created by the motif was often coined by literary critics to the image
of a poet who, in his pursuit of perfection, was always inclined to drift away from
everything which was mundane and imperfect. Polish Modernist poets: Bogusław
Butrymowicz, Wacław Rolicz-Lieder and Maria Komornicka found a powerful
source of inspiration in the French lyric poetry of Stéphane Mallarmé and Charles
Baudelaire. The multiplied character of an artist hid in the form of a white bird
who, in his pursuit of the ideal of art was experiencing creativity crises and who
was faced with the dilemma of the limits of the personal revelation or self-discovery and the poet’s creative abilities, was the motif frequently used in French and
Polish lyric poetry.

Ewelina Suszek
Uniwersytet Śląski

Czy ja jestem?
Gdzie ja jestem? Ile mnie jest?
O (nie)obecności samego siebie
w poezji Mirona Białoszewskiego

Wieloaspektową dialektykę obecności i nieobecności badacze poezji Mirona Białoszewskiego rozpatrywali w kontekście kontemplacyjnego, buddyjskiego rozpłynięcia się podmiotu1. Niekiedy tłumaczyli ją rozwojem podmiotowości sylleptycznej2 lub pismem, bardziej lub mniej sprawnie uobecniającym zarówno to, co
jest, jak i to, czego nie ma3. Inni interpretatorzy, biorąc pod uwagę szczególną jej
intensyfikację w utworach powstałych po 1974 roku (kiedy autor przeżył pierwszy
zawał serca), ujmowali ją w świetle gestu pożegnania i poezji senilnej4.
Interesujący mnie tutaj wariant rozchwiania między obecnością i nieobecnością pozostaje w wyraźnym związku z problemem tożsamości podmiotu i kreacji autoportretu poetyckiego. Pokrewne kwestie: „kto ja jestem?”, „czy ja jestem
skądś? nie stąd?” w świecie poetyckim napotykają na „nieoczywistość”, narażają
na „niejasności” i skazują na „lepienie widoku z domysłu” – by posiłkować się
1
2
3
4

V. T. Cieślak, Prawie haiku Mirona Białoszewskiego [w:] O wierszach Mirona Białoszewskiego.
Szkice i interpretacje, red. J. Brzozowski, Łódź 1993; A. Gleń, „W tej latarni…”. Późna twórczość
Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004, ss. 191–204.
V. E. Winiecka, Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006.
V. ibidem; A. Gleń, op. cit., ss. 17–43; T. Stępień, Najmniejszy kabaret świata [w:] Miniatura
i mikrologia, t. 2, red. A. Nawarecki, Katowice 2001, s. 164.
V. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań
1999, ss. 77–99; H. Zaworska, Być i nie być, „Twórczość” 1986, nr 4, ss. 104–106. S. Rosiek, Pamiętnik
z półgrobu [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993,
ss. 130–143; J. Brzozowski, Wiersze ostatnie Mirona Białoszewskiego [w:] ibidem, ss. 215–225;
M. Stala, Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym [w:] ibidem, ss. 96–113; K. Pietrych, Co
poezji po bólu. Empatyczne przestrzenie lektury, Łódź 2009, ss. 133–149; J. Fazan, Fizjologia
i metafizyka, czyli o „nudnociekawym byciu” jako temacie poezji Mirona Białoszewskiego, „Ruch
Literacki” 1997, z. 2, ss. 203–213.
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metaforą autora5. Pytanie jeszcze bardziej fundamentalne: „czy ja jestem?” także
wzbudza wątpliwości. Po części – jak sądzę – można to tłumaczyć tym, że „ontologia” Białoszewskiego dopuszcza szereg form pośrednich, ugruntowanych przez
lingwistyczne eksperymenty. Neologiczne zrosty i złożenia typu „międzybycie”,
„niedobyt”, „innobyt”, gry z własnym nazwiskiem (słynna przymiotnikowa forma
„Białoszewskawy”), deminutywne „trwanko” (mizerne trwanie) lub określenia
na trwanie zagrożone, „terminalne”: „półżycie”, „półduch” i „półgrób” sprawiają, że „prawie niebyt sąsiaduje z nibybytem”6 oraz przekonują, że obecność jest
stopniowalna. Marian Stala, rejestrując w późnej poezji pojawienie się abstraktów
typu „nic”, „nicość”, także z prefiksem nie-: „niebycie” i „niedosyt”7, wnioskuje,
że w finale tej twórczości: „teatr egzystencji przekształcił się w teatr niebycia”8.
Jednakże niektóre spośród konceptów zawartych w pośmiertnie wydanym Oho
wykorzystywane były przez poetę znacznie wcześniej. Jednym z nich jest zakwestionowanie utrwalonej kulturowo analogii: ludzkie życie – pory roku. W Nowej
wiosennej słabosze czyli wierszach antywiosennych rachunek jest prosty: wiosenne
przebudzenie do życia jest odwrotnie proporcjonalne do „rozkwitu” egzystencji
człowieka, a lakoniczność wypowiedzi, kalekie i nowotworowe formy językowe oraz
niski rejestr stylistyczny pozwalają przypuszczać, że także i do rozkwitu tekstu artystycznego. Za Joanną Armatowską chciałabym mówić o równoczesnej „anemiczności” języka i osłabieniu bohatera lirycznego jako „»podwójnym« wybrakowaniu”9:
wiosną we mnie dmuchło
na zdechło
(S, s. 342)
wiosna jasna
jak cholera
działa na mnie
katrupiąco
(S, s. 343)
zimy nie lubię
wiosny nie lubię
po co mnie jeszcze
trzyma na czubie
moja gałąź?
(S, s. 343)
5
6
7
8
9

M. Białoszewski, …lepienie widoku z domysłu [w:] idem, Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane,
Warszawa 2008, s. 359. W dalszej części pracy na określenie wydania stosuję następujący skrót:
S, a po nim podaję numer strony, z której pochodzi utwór.
H. Zaworska, op. cit., s. 106.
M. Stala, op. cit., s. 110.
Ibidem.
J. Armatowska, Mirona Białoszewskiego i Emmanuela Lévinasa oswajanie istnienia. Fenogram
w pięciu odsłonach, „Teksty Drugie” 2011, nr 6, s. 154. Zależność tę można rozpatrywać w szerszym kontekście. A. Sobolewska, pisząc o twórczości Białoszewskiego, zauważa: „Jak w magii
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za wiosennym podmuchem
poczułem się pół-duchem
poł-dupem
(S, s. 343)

Podobną negację tradycyjnych asocjacji odnajdziemy już w Mylnych wzruszeniach
(1961). Mimo że tytuł liryku ja zawiosny, w przeciwieństwie do tytułu przed chwilą przywołanego, poprzez uprzywilejowaną pozycję zaimka osobowego sugeruje
silne „ja”, wersy ostatnie: „potem		
jak odniebiała [wiosna – E.S.] / to ja się
zepsułem zgrzałem”10 stanowią realizację formuły: „czym więcej wiosny (życia),
tym mniej mnie / gorzej z moim byciem”.
Wyeksponowanie „ja” jest wyraźniejsze także dzięki temu, że tytuł sąsiedniego
wiersza ma paralelną konstrukcję (ja niemierny) i zawiera równie niepewną wskazówkę interpretacyjną. Wieloznaczność tego utworu jest nawet bardziej rozwinięta.
Zgodnie z definicją słownikową „mierny” to po pierwsze: „niewielki, niedostateczny
pod względem miary, objętości, ilości, siły”, po drugie: „nieosiągający średniego poziomu, mający niewysoką jakość, wartość”11. Dodanie w tytułowym wyrazie morfemu „nie-” potęguje polisemię. Czy „ja” jest wielkie, silne, czy zaledwie dostateczne?
Czy jest wspaniałe, a może tylko nieprzeciętne? Wątpliwości nie rozwieje lektura:
stoję na niebie
wiosennym dużym
duży jeszcze większy
to ono maleje
[…]
(M, s. 30)

Takie zwroty jak „stoję na niebie”, „[niebo – E.S.] przechodzi przeze mnie”
(M, s. 30) sugerują nieobcą tej poezji, prawie boską pozycję mówiącego, niebiańskie lub wręcz „ponadniebiańskie” przymioty „ja”. Hiperbolizowane, okazuje się
większe od dużego, wiosennego nieba (znów sprawdza się zasada odwrotnej proporcjonalności). Jest to jednak niepokojące i męczące12. Dominuje przeświadczenie o spóźnieniu, stąd niecierpliwość, a nawet irytacja:

sympatycznej, niekompletnej rzeczy odpowiada okaleczone słowo (»ebo/ężyc«), rzeczy ukrytej – słowo dziurawe (»ta…nica«); rzeczy miłej – łagodne (ulubione przez poetę zdrobnienie,
np. »cieplutko«, »transik«).” A. Sobolewska, Ja – to ktoś znajomy [w:] eadem, Maksymalnie
udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997, s. 43.
10 M. Białoszewski, ja zawiosny [w:] Mylne wzruszenia, Warszawa 1961, s. 31. W dalszej części pracy na określenie wydania stosuję następujący skrót: M, a po nim podaję numer strony, z której
pochodzi utwór.
11 Mierny [w:] Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 455.
12 Do podobnych wniosków interpretacyjnych dochodzi G. Borkowska – v. G. Borkowska, „Pędy,
rytmy”: jeszcze o Białoszewskim, „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 154.
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[…]
ale mnie męczy
bo przechodzi przeze mnie
a ja wciąż nie zdążyłem
zmierzyć ręką ręki
stopnia swojego dojścia do czegoś
[…]
(M, s. 30)

Możliwe, że „niemierny” w tym kontekście dałoby się także tłumaczyć jako „niepozwalający się zmierzyć”, a zatem o niepewnej wielkości. To wszystko pozostaje
w sferze domysłów, ponieważ wypowiedź jest enigmatyczna, skazuje na wątpliwości poprzez ukształtowanie warstwy leksykalnej (zaimek nieokreślony „czegoś”),
rezygnację z interpunkcji, zastosowany podział wersyfikacyjny. W ostatnim dystychu ciekawy efekt stwarza dodatkowo amfibologia – finalne wersy „prawie się
nie czuję / dziurawy z wgryzania się” (M, s. 30) traktować można wielorako. Wolno chyba dopatrywać się w nich związku przyczynowo-skutkowego – wiązałoby
się to z takim przykładowo odczytaniem: „prawie się nie czuję / (bo jestem) dziurawy z wgryzania się”. Równie dobrze konstrukcja dopuszczałaby spójnik łączący – „prawie się nie czuję / (i jestem) dziurawy z wgryzania się” – wówczas wers
ostatni wzmacniałby wymowę pierwszego. W obu przypadkach mielibyśmy do
czynienia z istnieniem niepełnym, niecałościowym, okaleczonym, „dziurawym
z wgryzania się”, a nawet – skoro podmiot liryczny mówi „prawie się nie czuję” –
z niepewną obecnością, z istnieniem zagrożonym, z odczuwaniem siebie tak,
jakbym nie istniał, jakby prawie mnie nie było. Jeżeli natomiast w przytaczanych
wersach uznamy przerzutnię, zmieni to sposób rozumienia zapisu: „prawie się nie
czuję / dziurawy z wgryzania się” oznacza, że prawie się czuję pełny, choć – jak
wiadomo – „prawie” sugeruje „nie do końca”. Zatem oba modele zakładają stopniowanie bycia – przy czym pierwszy przesuwa bardziej w kierunku nieobecności, a drugi – w kierunku opozycyjnym.
Kwestia istnienia jest tak dalece nieoczywista, że domaga się wywodu. Otwierający tom Mylne wzruszenia wiersz Wywód jestem’u (M, s. 7) – jeżeli wierzyć tytułowi
zbioru – narażony jest jednak na pomyłkę. Utwór stanowi parodię języka naukowego
i filozoficznego13. Pierwsze sygnały tego odnajdziemy w niepoprawności fleksyjnej
i formie anakolutowej, występujących już w jego tytule, a kolejne – upotocznienie
i zakłócający logiczność antytetyczny charakter wypowiedzi („jestem głupi”; „może
niegłupi”) – w samym tekście. Nawet centralny wers „wiem że jestem” ponownie
poprzez mechanizm przerzutni zatraca jednoznaczność, uzyskując dopowiedzenie
„taki jak jestem”. W rezultacie czterokrotnie powtórzony czasownik „wiedzieć” (dominuje pierwszoosobowe „wiem”) wcale nie otwiera na wiedzę – może z wyjątkiem
13 O nawiązaniach do „»gatunkopodobnych« typów wypowiedzi naukowej” piszą A. Świrek i C. Zgorzelski, dokonując interpretacji Studium klucza M. Białoszewskiego. V. A. Świrek, Z gatunkiem czy
bez…: O twórczości Mirona Białoszewskiego, Zielona Góra 1997, ss. 87–93; C. Zgorzelski, Ku czemu
zmierza poeta naszej doby [w:] Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978, s. 339.
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puenty („[…] każdy dla siebie jest najważniejszy / bo jak się na siebie nie godzi / to
i tak jest się jaki jest”), częściowo zresztą opartej na tautologii. Warto tutaj jednak za
Piotrem Michałowskim zauważyć, że w przypadku autoportretu literackiego:
Ekspresję niewiedzy (wyznanie klęski samopoznania albo niemocy artysty […])
z jednej strony można uznać za rezygnację z autoportretu, z drugiej – za jedyny
niepodważalny rys osobowości, a więc także istotny, choć paradoksalny element
własnego wizerunku14.

Chociaż poeta swobodnie i z humorem wykorzystuje wzorzec stylistyczny, trudno
mi się zgodzić z Małgorzatą Łukaszuk-Piekarą, która przekonuje, że pytania Białoszewskiego o to, „jak można być sobą”, „być osobno”, „być o(b)sobą” są nazbyt
uniwersalne dla filozofów15. Znacznie bliższe jest mi stanowisko Joanny Armatowskiej16, Anny Sobolewskiej17 i Adriana Glenia18 . Problematyka poruszana w poezji
Białoszewskiego miewa charakter filozoficzny, co więcej, autor porusza te kwestie,
które w sposób szczególny okazały się istotne dla współczesnych myślicieli. Nawet
opisywane doświadczenia (na przykład bólu, bezsenności, ruchu) są zastanawiająco
podobne do tych przywoływanych przez Edmunda Husserla, Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Martina Heideggera, Emmanuela Lévinasa czy Maine’a de Birana jako
egzemplifikacje tez o obecności i nieobecności, a także o granicach istnienia, podmiotowości, świadomości i o ciele. Tym natomiast, co robi Białoszewski, jest uproszczenie uwydatniające paradoksy (a zatem w praktyce podważające oczywistości),
uniezwyklenie i zindywidualizowanie oraz zaprzeczenie zdroworozsądkowemu widzeniu świata – a wszystko na mocy wolnościowych praw poezji i jej języka.
Autor Było i było konstruuje sytuacje liryczne w taki sposób, by rozwinąć podmiotowość dynamiczną19, zwiększyć możliwości percepcyjne, upłynnić granice,
niejako rozplenić obecność (być „tu” i „tam” jednocześnie), oddzielić ciało od
ducha, zasugerować dezintegrację między „ja” dawnym a teraźniejszym, podobnie do kubistów i surrealistów oraz innych turpistycznych poetów lub na wzór Leśmianowski rozczłonkować także ciało. Może się to dziać dzięki snowi lub stanom
do niego zbliżonym, symbolizowanym przez rozhuśtany ontologicznie „trapez
przyśnień” (wiersze z cyklu Liryka sprzed zaśnięcia), a także na skutek niesubordynacji członków ciała, niekiedy spowodowanej chorobą lub bólem (Mit osobisty,
liryki z cyklu Spotkania z nożem).
Część z tych ogólnie zarysowanych tendencji można dostrzec na przykładzie
wiersza Autoportret odczuwany z cyklu Autoportrety:
14 P. Michałowski, Niewyrażalność siebie i poetycki autoportret negatywny [w:] Literatura wobec
niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998, s. 314.
15 M. Łukaszuk-Piekara, „Niby ja”. O poezji Mirona Białoszewskiego, Lublin 1997, s. 54.
16 V. J. Armatowska, op. cit., ss. 149–168.
17 V. A. Sobolewska, „Lepienie widoku z domysłu”. Percepcja świata [w:] eadem, op. cit., s. 71.
18 V. A. Gleń, op. cit.
19 V. I. Górska, Posiadacz samego siebie. O Mironie Białoszewskim raz jeszcze, „Przestrzenie Teorii”
2005, nr 5, s. 321.
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Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.
Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.
Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?
___

Gdzie są moje granice?
___

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.
Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.
Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.
___

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
(S, s. 81)

Chociaż wiersz pochodzi z neoawangardowego tomu Obroty rzeczy, wypowiedź
sprawia wrażenie prostej, stonowanej w eksperymentach lingwistycznych, a pytania
retoryczne przypominają nieco te zadawane przez dzieci. Wydawałoby się, że uwaga
Michela Beaujoura o autoportrecie literackim tłumaczy choć trochę ten efekt:
[…] wstępne doświadczenie autoportecisty jest doświadczeniem pustki, nieobecności wobec samego siebie. […] Lecz gdy tylko autoportecista zacznie cokolwiek pisać,
ta pustka zmienia się w obfitość. Pod jego pióro pchają się głupstwa […]20.

– fundowane przez kody kulturowe, konwencje antropologiczne i psychologiczne.
Specyfika tych kodów polega na tym, że „[…] generują z łatwością wypowiedzi,
ukierunkowując je w taki sposób, że pierwotna afazja, a potem nadmierna obfitość u tego, kto chciałby się »odmalować« […], odnajdują łatwo równowagę w banale […]”21. Autoportret odczuwany banalny jednak nie jest. W istocie kluczowe,
wyodrębnione graficznie pytanie: „gdzie są moje granice” otwiera skomplikowaną tematykę, zogniskowaną wokół kwestii samorozumienia, autoidentyfikacji,
dystansu wobec siebie oraz problemu przestrzeni własnej obecności („ciałoprze-

20 M. Beaujour, Autobiografia i autoportret, tłum. K. Falicka [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska,
Gdańsk 2009, s. 101.
21 Ibidem.
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strzeni”, by użyć terminu Magdaleny Sarnińskiej-Góreckiej22), linii demarkacyjnej
między „ja” i „nie-ja” oraz kryteriów jej wydzielania.
Ponieważ najmniej znajoma i najbardziej uzależniona od ułomnej pamięci
i cudzych spojrzeń jest własna twarz (kluczowa przecież w autoportrecie)23, kreowany przez Białoszewskiego obraz jest wręcz obcy. Do tego rozmazany, pociągnięty niepewną kreską, wyznaczany czymś efemerycznym, wątpliwym – „ruchem albo półżyciem”24. Trudno stwierdzić, „gdzie ja jestem”, więc nie wiadomo,
czym dokładnie jest przedmiot obrazu. Metafory stosowane w cyklu Autoportrety
sprawiają, że granica między „ja” i otoczeniem nie wydaje się czymś trwałym. We
wcześniejszej Autobiografii zdolność do modyfikowania była dowodem siły inicjatora zmian – nawet jeśli pozostawała w sferze intencjonalnej:
Wydłużcie się w szyję
wy – moje ściany,
żebym mógł wyjrzeć
na tę codzienną płytę z popołudniem.
Chcę posłuchać opiumowych szlagierów
na naszych rozstrojonych brukach
i zawiasach.
(S, s. 70)

Zaimek dzierżawczy „moje” uruchamia tutaj nie tylko aspekt posesywny, ale również sugeruje władanie ścianami na wzór „transhumanistycznej” protezy, zwiększającej zdolności percepcyjne jej właściciela. W wyrazie „chcę” usłyszeć można
zdecydowanie, choć już w następnym passusie zmieni się tonacja emocjonalna.
Tymczasem w Autoportrecie odczuwanym to, co pozapodmiotowe, dominuje.
Animalizacje i animizacje separują i autonomizują poszczególne elementy:
Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?
[…]
Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.
Zawsze jednak
pełza we mnie
22 „Wyobrażając sobie przestrzeń cielesną, myślimy zarazem o przestrzeni okołocielesnej, czyli
o pewnym zakresie wyznaczanym zasięgiem i możliwościami moich własnych zmysłów – dlatego też na ujęcie szeroko rozumianej przestrzeni związanej z cielesną obecnością podmiotu
i przez ten podmiot modyfikowaną używam określenia »ciałoprzestrzeń«”. M. SarnińskaGórecka, Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości, Toruń 2012, s. 114.
23 V. M. Adamska, Tadeusz Różewicz – autoportret poetycki pisany z pamięci, „Konteksty Kultury”
2015, z. 2, s. 230.
24 Kreacja autoportretu w ruchu jest także istotna w innym wierszu z tego cyklu: „Potem ześlizgnąć
się / po sieci schodów / na środek rojącej się pustki, / dogonić szklany portret / w tej! – nie, w innej
witrynie / i nim jeszcze ostygnie / z ciepłego ruchu, / wyrwać z ram / muru i żaluzji, / i już na każde
uderzenie / w dzwon niepokoju / mieć tę swoją odnalezioną / pieśń nad pieśniami…” (S, ss. 70–71])
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pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Brutalizacja („pełza”) podkreśla obcość (ponownie skalowanego) istnienia,
a przez to akcentuje również stan swoistej dwoistości. Niemożliwe raczej wydaje
się powiedzenie „moje istnienie” lub „ja istnieję”, skoro animalizowane istnienie
„pełza we mnie”. Staje się ono natomiast powiązane z pewną przestrzenią. Uzależnienie egzystencji od miejsca podkreśla następna strofoida:
Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Przypuszczam, że do niej nawiązują smutne słowa z tomu Oho: „[…] miejsce wolne / miejsce to ja” (S, s. 377), które – otwierając cykl Podstarzałość – sygnalizują
sferę tanatalną. Przy lekturze obu wierszy nasuwa mi się skojarzenie z tym oto
fragmentem Fenomenologii percepcji Marleau-Ponty’ego:
Jeżeli mam ciało i za jego pośrednictwem działam w świecie, […] nie jestem w przestrzeni i w czasie; nie myślę przestrzeni i czasu: jestem z przestrzenią i z czasem,
moje ciało odnosi się do nich i je obejmuje. Zasięg tego obejmowania jest miarą
egzystencji. […] Moje ciało ma swój świat […]25.

Autorka książki Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości w ślad za wpływowymi, współczesnymi filozofami formułuje tezę, że „świadomy podmiot myślący musi być ufundowany na podmiocie ucieleśnionym”26, ale jednocześnie
podkreśla szczególną kłopotliwość w poznawaniu własnego ciała:
Moje ciało jest zawsze ze mną, jest permanentne, i ta stała i wszechogarniająca obecność nie dotyczy świata czy zewnętrznej rzeczywistości, ale mnie samego. Jednakże
nawet dla mnie nie jest ono całkowicie poznawalne i przejrzyste, nie mogę go bowiem obejrzeć czy dotknąć jak innych obiektów, nie mogę się wobec niego obiektywnie zdystansować lub dokonać redukcji fenomenologicznej27.

25 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, wstęp J. Migasiński,
Warszawa 2001, s. 160.
26 M. Sarnińska-Górecka, op. cit., s. 38. Podobnie pisze A. Łebkowska: „[…] w czasach nam
współczesnych nie tylko nie da się mówić o pojęciu podmiotu bez kategorii cielesności, lecz także
nie da się też zapomnieć o tym, że ciało, zamiast na przykład powłoki dla tego, co wewnętrzne,
pojmowane jest obecnie także na sposób fragmentaryczny, rozproszony, przekraczający podział
na wnętrze i zewnętrze, a zarazem nie dający się w pełni zapisać znaczeniami”. A. Łebkowska,
Jak ucieleśniać ciało. O jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 18.
V. także w: A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej, Warszawa 2014, ss. 9–10.
27 M. Sarnińska-Górecka, op. cit., s. 38.
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Podobnie Drew Leder, nawiązując do tradycji fenomenologicznej, pisze o owej
niepoznawalności. Autor The Absent Body sugeruje, że zasadę Heisenberga powinno się odnieść także do swojego ciała28, którego status określa jako „nieobecną
obecność” lub też – jak w przypadku poruszających się rąk – jako „obecność marginalną”29. W tym samym duchu pisał Michał Rusinek: „[…] w swoim niezdystansowaniu, w swojej bezpośredniości moje ciało jest dla mnie jakby nieobecne,
a zarazem jest warunkiem wszelkiej obecności”30.
Paradoksalność sytuacji lirycznej polega jednak na tym, że poszczególne
członki się autonomizują, a powstały dystans zakłóca ich „nieobecną obecność”.
Stają się one bardziej obecne dla percypującego je podmiotu, ale ceną okazuje się
przynajmniej częściowa utrata nad nimi władzy („Może ich wtedy nie doliczać
do siebie?”). Białoszewski radykalizuje doznanie dezintegracji do tego stopnia,
że – posiłkując się terminologią Marleau-Ponty’ego – należałoby powiedzieć, iż
mamy tu do czynienia z zakłóceniem „postrzegania wewnętrznego”31 oraz zaburzeniem doświadczenia „schematu ciała” – owej „mapy cielesnego siebie”, której
to zawdzięczamy poczucie spójności i świadomości cielesnej32.
Patologię dostrzega również Edward Balcerzan. Badacz wiąże ją ze „strategią
pacjenta”, charakterystyczną dla poezji popaździernikowej33. Wśród zgromadzonych przykładów jej realizacji oprócz Autoportretu odczuwanego wymienia między innymi Zmyślonego człowieka Tymoteusza Karpowicza z tomu Kamienna
muzyka (1958). W moim przekonaniu oba liryki łączy podobieństwo, łatwe do
zauważenia już od pierwszych wersów. Karpowicz pisze:
Nie przyglądaj się mej twarzy –
twarz to zmyślona
Ciułałem martwy rys po rysie
rozpinałem nad sobą sarkofag
Pół życia straciłem lecz dokonałem arcyrzeczy:
nawet krzywe zwierciadło
takiej twarzy nie może pogiąć
Nie przysłuchuj się mojej mowie –
jest także zmyślona
[…]
V. D. Leder, The Absent Body, Chicago 1990, s. 17.
M. Sarnińska-Górecka, op. cit., s. 13, 16.
M. Rusinek, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Gdańsk 2012, s. 182.
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 94.
Por. M. Sarnińska-Górecka, op. cit., s. 14, 31, 106. Za A. Dziadkiem można tu także mówić
o utracie „kinestezyczności”, czyli „zdolności do postrzegania i określania miejsca swojego ciała
oraz ciał innych ludzi”. A. Dziadek, op. cit., s. 86.
33 V. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1935–1965. Strategie liryczne, cz. 1, wyd. 2, Warszawa
1984, ss. 190–225. Warto zwrócić uwagę na poetyckie autoportrety T. Różewicza – jak wiadomo, autora bardzo ważnego dla pokolenia ’56. M. Adamska zestawia Autoportret odczuwany
z późniejszym utworem zadanie domowe (z tomu zawsze fragment). V. M. Adamska, op. cit.,
ss. 227–240; T. Różewicz, zadanie domowe [w:] idem, Poezja 3, Wrocław 2006, s. 388.
28
29
30
31
32
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Nie przyglądaj się mym rękom
nie przyglądaj się mym stopom
nie przyglądaj się memu cieniowi –
zmyśliłem siebie
jestem zmyślony człowiek –
owoc nie istniejącego drzewa34

Chociaż niektóre wnioski o obecności są zgoła odmienne („Patrzą na mnie, /
więc pewnie mam twarz”; „Zawsze jednak / pełza we mnie / pełne czy też niepełne, / ale istnienie”), finał Autoportretu odczuwanego – podobnie jak Zmyślonego człowieka – również zatraca bohatera w niebycie i podważa „pierwotne pole
obecności”35. Balcerzan, by określić literackie manewry tych poetów, zagląda do
Psychopatologii nerwic Andrzeja Kępińskiego:
Istotą zaburzenia jest […] utrata poczucia rzeczywistości: własnego ciała w depersonalizacji, a otaczającego świata – w derealizacji […]. Ponieważ rzeczywistość ma przede
wszystkim aspekt zmysłowy, namacalny, a więc obraz własny [człowieka – E.B.] też jest
materialny, tak jak obraz otaczającego świata. Swoją nierealność odczuwa się zatem
jako nierealność cielesną. Własne ciało wydaje się nierzeczywiste, zmienione, obce36.

Być może opisywana przez Białoszewskiego kondycja odpowiada do pewnego
stopnia także tej charakteryzowanej przez Jacques’a Lacana. Zachowanie bohatera lirycznego wydaje się właściwe etapowi poprzedzającemu „stadium lustra”,
w którym „jednostka doświadcza siebie, własnego ciała jako rozczłonkowanego”37
i nie potrafi skoordynować ze sobą wszystkich członków38. Zdaniem Pawła Dybla
znakomitą jego egzemplifikacją jest malarstwo Hieronima Boscha – artystyczna
wizja „pokawałkowanych ludzkich ciał, których poszczególne części zdają się żyć
własnym bytem, przerastać w formy zwierzęce, roślinne itp.”39. Co istotne, stan
pierwotnego chaosu, rozczłonkowanego protopodmiotu jest dla jednostki nie do
zniesienia, zagraża bowiem jej istnieniu40.
W Autoportrecie odczuwanym istnienie jest faktycznie niepewne. Klamrę
kompozycyjną utworu stanowi dwukrotna parafraza „Myślę, więc jestem” [cogito
ergo sum]. Pierwsze wnioskowanie prowadzi do ostrożnego potwierdzenia istnienia („Patrzą na mnie, / więc pewnie mam twarz”), troszkę w myśl przekonania
George’a Berkeley’a: „Być, znaczy być postrzeganym” [esse est percipi]41. Zastosowanie podmiotu domyślnego podkreśla atmosferę niepewności. Zakończenie
34
35
36
37
38
39
40
41

T. Karpowicz, Zmyślony człowiek [w:] Dzieła zebrane, t. 1, Wrocław 2011, s. 66.
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 101.
A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1972, cyt. za: E. Balcerzan, op. cit., s. 191.
P. Dybel, Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, Kraków 2000, s. 249.
Por. ibidem, s. 226.
Por. ibidem, s. 236.
Por. ibidem, s. 249.
Zgadzam się z rozpoznaniem G. Borkowskiej: „Oto podstawowy paradoks percepcji i samopoznania. Białoszewski odwraca […] powszechnie przyjęte założenia i relacje. To nie świat jest zależny
od dociekliwości podmiotu, to podmiot w swej funkcji samopoznawczej uzależnia się od doznań
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jest bardziej apodyktycznym wyznaniem własnej nieobecności („Nie ma mnie /
więc nie wątpię”). W ostatnim dwuwierszu Białoszewski odwraca Kartezjańskie
człony wnioskowania, konsekwentnie wprowadza ich negację, a także usuwa jeden z elementów („myślę”)42. W ten sposób uwyraźnia pozostałe – istnienie oraz
wątpienie. Lektura Rozprawy o metodzie, jakiej dokonuje Merleau-Ponty, również
akcentuje ich związek:
Ten, kto wątpi, nie może wątpiąc wątpić, że wątpi. Wątpienie, nawet najogólniejsze,
całkowite, nie jest unicestwieniem mojej myśli, to jedynie pewna pseudo-nicość (un
pseudo-neant); nie mogę przekroczyć bytu, mój akt wątpienia i on właśnie ustanawia możliwość pewności, zajmuje mnie, angażuje, nie mogę udawać, że jestem
niczym, w momencie, gdy go dokonuję43.

W tym świetle wypowiedź liryczna wydaje się logiczna (wszak ten, którego nie
ma, faktycznie nie wątpi). Jednocześnie jednak poprzez pierwszoosobową formę
naraża się na paradoksy – kiedy nadawca wypowiedzi, którego obecność w sposób oczywisty jest zakładana, generuje wypowiedź o swojej nieobecności, sytuacja
komunikacyjna ulega skomplikowaniu44. Łatwo uwikłać się w paradoks kłamcy:
czy człowiek Białoszewskiego zmyślił siebie podobnie jak bohater wiersza Karpowicza, czy raczej zmyśla własne nieistnienie, a więc i własną mowę? Czy portret
maluje ten, którego nie ma? Być może rację ma Beaujour, stwierdzając, że każdy
autoportret podszyty jest nicością. Wtóruje mu Tomasz Kunz: „[…] autoportret nigdy nie przedstawia, nie odmalowuje jakiejś poprzedniej obecności »ja«, myślanej
w kategoriach »posiadania siebie«, ale jest właśnie narzędziem prezentowania tej
pustki, która rozwiewa się w miejscu utraconego podmiotu”45. Wydaje się jednak,
że w wierszu Białoszewskiego sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. W Autoportrecie odczuwanym, a więc w autoportrecie doświadczanym, ukształtowanym
i potwierdzonym przez przeżycie, a może tylko intuicyjnym, czyli niepewnym, nieistnienie płynnie graniczy z „pełnym, czy też nie” istnieniem. Wpisuje się to w dwa
przeplatające się porządki: obecności (spojrzenie, ruch, miejsce w przestrzeni, sens,
wątpienie) oraz nieobecności (dezintegracja, brak wątpliwości, paradoks).
Sobolewska przekonywała, że w późnej twórczości Białoszewskiego właściwa forma egzystencji człowieka to „międzybycie”, ponieważ „ja” przedstawione

42
43
44
45

płynących ze świata. […] Poeta przecież wie, że tylko przyjęcie z zewnątrz różnych »widoków«,
pozwala zbudować jakiś »domysł« na temat samego siebie”. G. Borkowska, op. cit., s. 155.
Czasownik „myśleć” stanie się natomiast słowem-kluczem Autoportretu radosnego – jego pierwsza
strofa głosi: „Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy. / Cieszę się, że myślę. / Myślcie, że się cieszę” (S, s. 82).
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Fragmenty, tłum. J. Migasiński, P. Stefańczyk,
Warszawa 1988, s. 97.
Podobne rozważania nad zdaniem „Jestem martwy” [I am dead] snują M. Bal i M. Williams
Gamaker. Por. M. Bal, M. Williams Gamaker, Scenography of Death. Figuration, focalization and
finding out, „Performance Research” 2013, nr 8, s. 182.
T. Kunz, Zasnuwanie pustki. Wokół projektu poetyckiego autoportretu Tadeusza Różewicza [w:]
Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec,
Kraków 2008, ss. 390–391.
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porusza się niczym wahadełko46, pulsując zgodnie ze „zmiennym rytmem istnienia i nie-istnienia”47. Moim zdaniem należałoby tę uwagę rozszerzyć również na
niektóre wcześniejsze utwory – wszak i w nich „ja” szkicowane jest przy całym
jego uwikłaniu w dialektykę obecności i nieobecności, a pytania: „gdzie ja jestem?”, „ile mnie jest?” i „czy w ogóle jestem?” zakreślają ogólne ramy podszytych
niepewnością lirycznych autoportretów.
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Abstract
Do I exist? Where am I? How much of me is there?
About (un)presence of oneself in Miron Białoszewski’s poetry

The area of the author’s interest – variant of vagaries between presence and absence in Miron Białoszewski’s poetry exists in clear relation with the issue of subject identity and poetic self-portrait creation. As the analysis and interpretation
of the chosen poems show (mainly from the volumes: Obroty rzeczy (Swing of the
Items) and Mylne wzruszenia (False Emotions), the questions “do I exist?”, “where
am I?”, “how much of me is there?” have not found apparent answers since the
beginning of his work. Białoszewski constructs lyrical situations in such a manner as to develop dynamic subjectivity, liquefy borders, so to say to disseminate
presence. The article shows that the problems touched in this poetry is sometimes
of philosophical character, what is more, the poet brings up these questions which
turned out to be particularly essential for contemporary philosophy.

