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Tezy o podmiocie, podmiotowoÊci, to˝samoÊci
– perspektywa prze∏omu wieków

„Epoka nasza, czyli zgon / Ogromna Die Likwidation”

Cz. Mi∏osz, Traktat moralny

„Imi´ cz∏owieka zawsze by∏o wpisane w metafizyk´ mi´-

dzy tymi dwoma znaczeniami: koƒca i celu. Ma ono zna-

czenie tylko w tej eschato-teleologicznej sytuacji.”

J. Derrida, The Ends of Man

„To, kim jestem, musi byç rozumiane jako to, kim si´

sta∏em. (...) Moje samorozumienie ma z koniecznoÊci wy-

miar czasowy i opiera si´ na narracji.”

Ch. Taylor, èród∏a podmiotowoÊci. Narodziny to˝samoÊci nowoczesnej

„W Êwiecie nie by∏o jeszcze nigdy tak wiele i tak zró˝ni-

cowanej p o d m i o t o w o Ê c i jak dzisiaj.”

A. Gehlen, W kr´gu antropologii i psychologii spo∏ecznej

Kategorie podmiotu, podmiotowoÊci, to˝samoÊci, choç wieloznaczne – bo za-

korzenione w odmiennych tradycjach kulturowej wiedzy i prezentowane najcz´-

Êciej jako osobne projekty metateoretyczne ró˝nych dyscyplin, proponujàcych

w∏asne klasyfikacje formalno-semantyczne oraz zró˝nicowane zakresy treÊci po-

j´ç (Spendel 1994: 32) – sà coraz ch´tniej stosowane, a wspó∏czesnoÊç w∏àczy∏a

je w interdyscyplinarny j´zyk badawczy, który przenika tak˝e do myÊli literatu-

roznawczej. Zmiany w horyzoncie badawczym wspó∏czesnego literaturoznawstwa,

zw∏aszcza wprowadzenie perspektywy antropologicznej i porównawczej, spowo-

dowa∏y wzrost zainteresowaƒ kulturowymi i estetycznymi mo˝liwoÊciami przeka-

zywania indywidualnych oraz zbiorowych doÊwiadczeƒ i prze˝yç, sposobami od-

krywania podmiotowoÊci cz∏owieka.

Wyobraênia literacka XX wieku wykreowa∏a skomplikowane, intrygujàce ob-

razy ludzkiej podmiotowoÊci, ale dopiero koniec wieku podsumowa∏ filozofi´ kry-



zysu podmiotu i ujawni∏ podmiotocentrycznà dominant´ epistemologicznych za-

interesowaƒ ponowoczesnoÊci, szukajàcej odpowiedzi na pytania: kim jest i do-

kàd zmierza cz∏owiek w wieku cywilizacji? co i dlaczego czyni z sobà i z inny-

mi, i z Innym? na czym polegajà jego dylematy ÊwiadomoÊciowe i to˝samoÊciowe?

Literatura stanowiàca estetyczne medium wiedzy o byciu-w-Êwiecie stawia po-

dobne pytania, otwierajàc w∏asne Êcie˝ki penetracji podmiotowoÊci. Transforma-

cje obrazu cz∏owieka w zwierciadle dwudziestowiecznej literatury sà wielokrotnie

zwiàzane z przekszta∏ceniem ideowo-estetycznego modelu i funkcji samego dzie∏a

czy nawet ze zmianà wàsko rozumianej struktury tekstu. (Miodyƒski 1992: 15) Na-

le˝y zatem na wst´pie postawiç tez´ o zale˝noÊci konceptu podmiotowoÊci od

estetycznego modelu dzie∏a, artystycznej praktyki i ÊwiadomoÊci twórcy, tak˝e

od historycznie zmiennej rzeczywistoÊci determinujàcej warunki i mo˝liwoÊci

poznawania. Literackie figury podmiotowego doÊwiadczania, konceptualizowa-

nia i wyra˝ania Êwiata wymagajà zatem interpretacji ró˝nych aspektów dzie∏a:

ideowych, Êwiata przedstawionego, kompozycyjno-stylistyczno-j´zykowych, pozo-

stawiajàc i tak ciàgle otwarty – mimo zgodnoÊci, i˝ „ja” wyobraêniowe (teksto-

we) nie jest identyczne z „ja” rzeczywistym (autorskim, empirycznym) – pro-

blem reprezentacji czy relacji fikcji i fakcji. Prostà odpowiedê na pytanie „kim

jestem” mo˝na znaleêç tylko w elementarzu.

Propozycja spojrzenia na literatury s∏owiaƒskie po roku 1989 w perspektywie

zagadnienia podmiotu i podmiotowoÊci wynika∏a nie tyle z oczekiwania, ˝e lite-

ratura odpowie na pytania „kim jest cz∏owiek”, „kim jest podmiot”, ile z prze-

konania, ˝e perspektywa ta nie bez powodu awansowa∏a w dyskursach wspó∏-

czesnych, ˝e skutecznie umo˝liwia wglàd w dynamiczne, zale˝ne i zmienne

problematy ludzkiej podmiotowoÊci, w indywidualne i spo∏eczne formy to˝samo-

Êci podmiotu, manifestujàce si´ egzystencjalnie, kulturowo i cywilizacyjnie. Tak-

˝e w meandry procesu przeobra˝ania tradycyjnie rozumianej podmiotowoÊci

(w procesie decentracji, wykruszania kulturowego wzoru podmiotu i to˝samoÊci

oraz rozpadu mitów ÊwiadomoÊciowych) w czynniki inne, quasi-podmiotowe lub

pozapodmiotowe, takie jak np. dyskurs, gra j´zykowa lub j´zyk jako taki, bycie,

ró˝nia, struktury, formy w∏adzy, mechanizmy ekonomiczne i inne, poprzedzajàce

i formujàce stron´ podmiotowà (Lorenc 1998: 5). Za∏o˝ono zatem, ˝e obok wie-

dzy informacyjnej o prawie nieznanych tekstach najnowszej literatury tom za-

prezentuje interpretacje indywidualnie wybranych kwestii, implikowanych ja

podmiotowym i ja stematyzowanym (Okopieƒ-S∏awiƒska 1998: 122).

Kategorie podmiotu i podmiotowoÊci wywodzà si´ ze s∏owników filozofii i w nich

znajdujà êród∏owà eksplikacj´. W innych dyscyplinach wiedzy uzyska∏y nowe

znaczenia, stajàc si´ wartoÊciowymi poj´ciami operacyjnymi, które s∏u˝à tak˝e

psychologii, socjologii, antropologii, prawu, pedagogice, politologii, lingwistyce,

teorii i historii literatury. Przenikn´∏y tak˝e do dyskursu publicznego, podlega-

jàc pozytywnemu nacechowaniu aksjologicznemu, co odczytujemy jako rys zna-

mionujàcy oczekiwania i potrzeby zm´czonej ponowoczesnoÊci. Wspó∏czeÊnie sy-

nonimami podmiotu sà: cz∏owiek, osoba, indywiduum, jednostka / istota ludzka,

ja; antonimem zaÊ jest przedmiot. Atrybutami podmiotu-cz∏owieka sà: godnoÊç,

indywidualnoÊç, ÊwiadomoÊç, wolnoÊç, aktywnoÊç i odpowiedzialnoÊç. (...) Na upo-
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wszechnienie si´ s∏owa podmiot w polskim dyskursie publicznym wp∏yn´∏y w g∏ów-

nej mierze przemiany spo∏eczno-polityczne dokonujàce si´ po 1989 roku, oparte na

pobudzaniu aktywnoÊci i odpowiedzialnoÊci za swój los ka˝dego obywatela, oraz spo-

∏eczna nauka KoÊcio∏a (Majer-Baranowska 2003: 243). Potoczne rozumienie

podmiotu jako synonimu wartoÊci oka˝e si´ zbie˝ne z ogólnà tendencjà wspó∏-

czesnej epistemy.

Rok 1989 mo˝na uznaç za prze∏omowy dla historii S∏owian, a mentalnà au-

r´ „ucz∏owieczania” i „uaktywniania” podmiotu za czynnik charakterystyczny nie

tylko dla dyskursu publicznego, wnikajàcy do j´zyka literatury i dyskursu lite-

raturoznawczego, tak˝e do innych dyskursów stosowanych w Europie. W filo-

zofii zachodnioeuropejskiej tendencj´ do restytuowania wolnego, aktywnego, od-

powiedzialnego podmiotu najpe∏niej prezentujà Manfred Frank i Wolfgang

Welsch, upatrujàcy nowego podmiotu w postaci indywiduum i noÊnika rozumu

transwersalnego, który ma swój byt (Dasein) w procesach przejÊcia i wymiany

(Welsch 1998: 439), uzgadniania ró˝nych konstelacji sensu i racjonalnoÊci. Dla

Welscha problemem pierwszorz´dnym jest pluralizacja i ró˝nicowanie typów ra-

cjonalnoÊci (tam˝e: 473), umo˝liwiajàce ∏àczenie naukowoÊci z màdroÊcià. Pro-

pozycja wykroczenia poza tradycyjne formu∏y podmiotu i podmiotowoÊci zmie-

rza ku paradygmatowi rozumu komunikacyjnego, akceptujàcego wieloÊç

i margines, tak˝e wra˝liwoÊç i s∏aboÊç. Za ratowaniem osobowego, wolnego

podmiotu, Êwiadomego i odpowiedzialnego, przeciwko zapomnieniu osoby jako

pojedynczego jestestwa wypowiada∏a si´ wielokrotnie Chantal Delsol: Tylko po-

jedyncze jestestwo mo˝na uznaç za godne niezale˝nie od wszystkich cech wià˝à-

cych je z grupà (Delsol 2003: 215). W polskiej refleksji filozoficznej najbardziej

znane sà publikacje Agaty Bielik-Robson, podejmujàcej konsekwentnà i rady-

kalnà prób´ obrony podmiotu i ludzkiej podmiotowoÊci. Kategoria podmiotu –

pisze autorka w Innej nowoczesnoÊci – nie jest wi´c dla mnie ˝adnà oczywisto-

Êcià, dogmatycznym punktem wyjÊcia, tak charakterystycznym dla tradycyjnej filo-

zofii ÊwiadomoÊci. Przyjmuj´ za fakt – i to jak najbardziej usprawiedliwiony –

zniecierpliwienie akademickim kartezjanizmem (...), godz´ si´ na definicj´ pod-

miotu, która niewiele ma wspólnego z triumfalnym, w∏adczym cogito: jako war-

toÊç, która domaga si´ obrony, podmiot ods∏ania swojà kruchoÊç, niepewnoÊç, wa-

runkowoÊç. (...) Podmiot, o jaki mi chodzi, nie jest kategorià epistemologicznà,

lecz egzystencjalnà (...) g∏´bokà strukturà sta∏oÊci w Êwiecie nieokie∏znanej zmia-

ny (Bielik-Robson 1998: 10). Powtórzona za Haroldem Bloomem (autorem

konceptu cz∏owieka jako podmiotowoÊci zale˝nej) definicja podmiotowoÊci ja-

ko strategii bycia w kulturze (tam˝e: 12) jest tak˝e daleka od doskona∏oÊci. Jed-

nak˝e wywody autorki nale˝à w ca∏oÊci do najciekawszych polskich g∏osów w spra-

wie podmiotu, podmiotowoÊci i dyskursu màdroÊciowego. Dobrze wprowadzajà

w zawi∏à histori´ podmiotu w filozofii i przypominajà o sporach i polemikach,

które zawsze wokó∏ tego trudnego zagadnienia by∏y toczone, tak˝e w polskiej

myÊli filozoficznej.

Uznajàc wàtek filozoficzny za szczególnie wa˝ny dla refleksji literaturoznaw-

czej, co potwierdzajà autorzy publikacji zebranych w niniejszym tomie, rezygnu-

jemy z pe∏niejszej jego prezentacji, poniewa˝ rezygnujemy te˝ z przedstawiania
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kontekstów innych dyscyplin, ograniczajàc informacj´ zaledwie do wskazania

kilku pozycji bibliograficznych. Wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e jest on opisany, tak

jak opisane sà (i przez filozofów, i przez literaturoznawców) zasadnicze dla po-

nowoczesnoÊci transformacje podmiotu, jego post´pujàca decentracja, decydu-

jàca o nowej roli i o nowym rozumieniu to˝samoÊci. Miejsce „ja”-centrum trans-

cendentalnej apercepcji zaj´∏o na przyk∏ad „ja”-cia∏o, miejsce modernistycznych

dyskursów kulturowych, wspierajàcych si´ na silnym i wolnym „ja”-podmiocie,

zaj´∏y dyskursy rozproszone (cz´sto wieloznaczne, amorficzne), prezentujàce

zmienne i czàstkowe koncepcje podmiotu, gry cielesne i gry j´zykowe. Status

ponowoczesnego podmiotu bazuje na wieloznacznoÊci, wizja meta-podmiotu

ulega degradacji (zob. Perkowska 2003). Podmiot filozoficzny ma wi´c d∏ugà

i zawi∏à histori´, którà uzupe∏niajà nie mniej z∏o˝one historie i teorie podmio-

tu literackiego czy podmiotu autorskiego, pozostajàce w skomplikowanych rela-

cjach z historiami podmiotu egzystencjalnego i jego bycia-w-Êwiecie.

Podejmujàc temat podmiotu i podmiotowoÊci w literaturze, rozpoczniemy od

przypomnienia tezy i przekonania W∏adys∏awa Panasa, ˝e zagadnienie „osoby”,

„podmiotu” i „podmiotowoÊci” stanowi jedno z najbardziej s∏abych miejsc w my-

Êleniu strukturalistyczno-semiotycznym. (...) Semiotyka podmiotu – uwzgl´dniajà-

ca ca∏à dramaturgi´ podmiotu – w dalszym ciàgu czeka na sformu∏owanie (Panas

1991: 124). Byç mo˝e wspó∏czesny pluralizm kulturowy i metodologiczny – cha-

rakterystyczny tak˝e dla autorów niniejszego tomu – u∏atwi kolejne próby wej-

Êcia w refleksj´ nad podmiotem i podmiotowoÊcià, choç postmodernistyczna

kultura „Êlepej plamki” – czyli kultura sprz´gni´ta z wiedzà o tym, ˝e wszelkie es-

tetyczne w∏asnoÊci, estetyczne kody, wzory i style sà z istoty rozbie˝ne i nie dajà si´

zjednoczyç w ˝adnej zamkni´tej metaca∏oÊci, a to z tej racji, ˝e wszystkie one za-

wierajà w sobie nieskoƒczony wymiar anestetycznoÊci i wspierajà si´ na niesynte-

tyzowalnej dwoistoÊci ods∏aniania i zas∏aniania, uznawania i wykluczania, dopusz-

czania do ÊwiadomoÊci i spychania w nieÊwiadomoÊç (Perkowska 2003: 161) –

nie zach´ca do wysi∏ków porzàdkujàcych tak zró˝nicowanà i paradoksalnà ma-

teri´ znakowà.

WÊród tradycyjnie literaturoznawczych zagadnieƒ badawczych oscylujàcych wo-

kó∏ podmiotowoÊci pojawiajà si´ problemy: osobowego podmiotu mówiàcego,

manifestujàcego si´ mi´dzy innymi w konstrukcjach podmiotu autorskiego (zw∏asz-

cza w ró˝nych wariantach podmiotu domyÊlnego, ujawniajàcego nadrz´dnà per-

spektyw´ autorskà, Êlad jego podmiotowoÊci), podmiotu literackiego, postaci

literackiej, j´zyka ustanawiajàcego j´zykowy obraz osoby, osob´ podmiotowà (nar-

ratora, podmiot liryczny, postaç), mo˝liwoÊci i sposoby (strategie komunikacji)

wypowiadania, styl, pozycj´ czy funkcj´ (zob. Kuêma 1993). Dla literaturoznaw-

cy szczególnie wa˝ne jest „ja” literackie w semantycznej strukturze tekstu wraz

z jego identyfikacjami oraz odniesieniami wobec innego (zob. Balcerzan, Bolec-

ki 2000: 6) i wobec rzeczywistoÊci (Êwiata), autorefleksjà, ÊwiadomoÊcià (tak˝e

jej granic), to˝samoÊcià i poczuciem to˝samoÊci, jego rolami (maskami) auten-

tycznymi i pozorowanymi. Poniewa˝ literatura wspó∏czesna intensyfikuje indywi-

dualizm i podmiotowoÊç z pe∏nym jej uposa˝eniem, czyli samoÊwiadomoÊcià, prze-

konaniami, wiedzà, uzdolnieniami, umiej´tnoÊciami (tak˝e uzale˝nieniami), czyniàc
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obiektem zainteresowania doÊwiadczenie cz∏owieka, warto przypomnieç jeszcze

jednà (dobrze korelujàcà z problematykà) definicj´, wed∏ug której podmioto-

woÊç stanowi zindywidualizowanà, i w tym sensie skonkretyzowanà, j e d -

n o Ê ç Ê w i a d o m o Ê c i o w o - e m o c j o n a l n à (Dziamski 2002: 214). Tak poj-

mowana podmiotowoÊç, przywracajàc znaczenie zapoznanej wra˝liwoÊci, mo˝e

stanowiç êród∏o prawdziwie osobowego doÊwiadczania bycia w Êwiecie, które

otwiera drog´ do cz∏owieka duchowego, nara˝onego na zmiennoÊç i problema-

tycznoÊç rzeczywistoÊci i Êwiata.

Wymiar indywidualny, jednostkowy, autentyczny, subiektywny staje si´ dla

literaturoznawcy wyzwaniem. Aby mu sprostaç, dà˝y do przedstawienia literac-

kiego obrazu podmiotu, a tak˝e nasyconej podmiotowo struktury, stylu, j´zyka.

Takiemu podejÊciu sprzyja antropologia literacka (zob. Rembowska-Pluciennik

2004: 9), wnioskujàca na podstawie indywidualnego stylu (indywidualnej poety-

ki) o podmiocie (indywidualnym i ponadindywidualnym), jego ÊwiadomoÊci, wra˝-

liwoÊci, zdolnoÊci do empatii. Literaturoznawczym modelem opisu podmiotowo-

Êci mogà byç figury retoryczne (stanowisko Blooma). Poj´cie tropu umo˝liwi∏o

Ryszardowi Nyczowi nie tylko penetracje j´zykowych Êladów podmiotowoÊci, ale

i rozpoznanie dynamizmu wspó∏czesnego podmiotu, zanurzonego w „ja” po-

wierzchniowym i „ja” g∏´bokim. Opisywane przez Nycza koncepcje podmioto-

woÊci ujawniajà modelowe jak si´ wydaje zjawisko ewoluowania w j e d -

n y m k i e r u n k u: od wariantów statycznych i esencjalnych do dynamicznych

i funkcjonalnych (Nycz: 115). Stanowisko literaturoznawcy koreluje z ustalenia-

mi filozofów. Ch´tnie do nich powracamy jako do g∏ównych kodyfikatorów i nie-

strudzonych badaczy zagadnienia podmiotu i podmiotowoÊci, z którym na wie-

le sposobów zmaga si´ nasza ponowoczesna myÊl, zakorzeniona w doÊwiadczeniu

strukturalizmu i j´zykoznawczym modelu komunikacji. Byç mo˝e racj´ majà ko-

gnitywiÊci, kiedy twierdzà, ˝e nast´pne dekady literaturoznawstwa zwià˝à si´ nie

z j´zykoznawstwem, nie z komunikacjà, lecz z biologià, badaniami neurologicz-

nymi (Kuêma 2002: 64). Póki co, pozostajà nam te modele podmiotu i rzeczy-

wistoÊci, które pomimo wszystkich trudnoÊci pomagajà rozumieç cz∏owieka i je-

go podmiotowoÊç, pomagajà szukaç odpowiedzi na stare pytania: kim jestem?

dokàd zmierzam? czym jest moje „ja” i „nie-ja” w Êwiecie? Prawdopodobnie

ka˝dy z konceptów podmiotowoÊci dostarczy jakiejÊ czàstkowej odpowiedzi.

Koncept kartezjaƒski zwróci uwag´ na podmiotowoÊç myÊlenia i autonomi´, na

w∏adz´ p∏ynàcà z pozycji centralnej; koncept hermeneutyczny na podmiotowà

ciàg∏oÊç poprzez zakorzenienie w kulturze, j´zyku i tradycji; koncept struktura-

listyczny na podmiotowoÊç zredukowanà do funkcji, systemu relacji. Dla Derri-

dy podmiotowoÊç jest miejscem, gdzie dokonuje si´ ró˝nicowanie i powtarzanie,

podmiot natomiast jest systemem relacji pomi´dzy warstwami: bloku magicznego,

psychiki, spo∏eczeƒstwa, Êwiata (Derrida 2004: 395). Dla Vattimo i Levinasa pod-

miotowoÊç zmierza ku etycznoÊci jako obowiàzku i warunku ocalenia cz∏owieka.

Polityczne, spo∏eczne, kulturowe i egzystencjalne warunki zmieniajà rzeczywi-

stoÊç i ujawniajà nowe zjawiska. Literatura odpowiada na problemy zmieniajà-

cego si´ Êwiata i cz∏owieka. Publikowane w zbiorze artyku∏y próbujà je opisaç

w perspektywie wy∏aniajàcego si´ z dzie∏a podmiotu, jego to˝samoÊci indywidu-

11Tezy o podmiocie, podmiotowoÊci, to˝samoÊci – perspektywa prze∏omu wieków



alnej i zbiorowej, jego tropów identyfikacyjnych i podmiotowoÊciowych. Wybór

tematów i kontekstów badawczych pozostawiono do indywidualnej decyzji. Stàd

wieloÊç stanowisk, ró˝ne, odmienne i wspólne, punkty widzenia. Zaskakujàce

byç mo˝e podobieƒstwa horyzontu badawczego nie powinny dziwiç. Wynikajà

z przynale˝enia do wspólnej tradycji wiedzy humanistycznej, kszta∏towanej przez

europejskà filozofi´ humanistycznà, antropologi´, strukturalizm, poststruktura-

lizm, psychologi´, socjologi´ i wypracowane w tych dziedzinach wiedzy orienta-

cje i metodologie. Âwiat s∏owiaƒski, choç osadzony we w∏asnych kulturach, zma-

gajàcy si´ z w∏asnymi problemami i realiami, nie jest Êwiatem osobnym. Uczestniczy

w tej samej nie koƒczàcej si´ historii emancypacji cz∏owieka i w tym samym my-

sterium iniquitatis, rozgrywanym teraz na scenie postmitycznej i radykalnie nie-

-metafizycznej.

Prace u∏o˝ono w tomie w blokach j´zykowych: zachodnios∏owiaƒskim, wschod-

nios∏owiaƒskim i po∏udniowos∏owiaƒskim. Taki uk∏ad wydawa∏ si´ odpowiedni

dla wyeksponowania specyfiki rzeczywistoÊci kulturowej, w której powstaje lite-

ratura i w której funkcjonuje podmiot autorski, prezentujàcy w∏asne strategie

bycia w tekÊcie i w kulturze. Aby wprowadziç w podj´te zagadnienia, przedsta-

wiç zawarte w artyku∏ach tezy i sposoby stratyfikacji badanego materia∏u, zrezy-

gnowano z zaproponowanego w spisie treÊci porzàdku, przyjmujàc za kryterium

podobieƒstwo problemów i rezultatów badawczych. Autorzy ∏àczà postawy ergo-

centryczne z antropocentrycznymi, co jest doÊç typowe dla wspó∏czesnego warsz-

tatu literaturoznawczego. Zaskakuje natomiast powrót paradoksu, bo wiele ob-

serwacji koƒczà konkluzje z klucza paradoksu, ulubionej figury awangardy,

powracajàcej tak˝e w postmodernizmie. Retoryka paradoksu wydaje si´ dobrze

przylegaç do wspó∏czesnej estetyki i wspó∏czesnej rzeczywistoÊci.

Charakterystyczne dla ponowoczesnej podmiotowoÊci zmienne formu∏y au-

torskiego podmiotu i podmiotowoÊci w nowszej czeskiej prozie dziennikowej oma-

wia Józef Zarek. Autor wyró˝nia w dziennikach trzy sposoby kontaminowania

literackoÊci z egzystencjalnym autentyzmem, realizowane jako autorskie strate-

gie: Êwiadectwa, wyznania i wyzwania. Tematyczno-retoryczne zabiegi czeskich

pisarzy wpisujà si´ w model podmiotowoÊci paradoksalnej – otwartej na nie-

przewidywalne i zaskakujàce przeobra˝enia.

Józef Olejniczak w tekÊcie K∏opoty z „ja” w polskich narracjach po 1989 roku

analizujàc strategie podmiotu autorskiego w powieÊciach Gnój Wojciecha Ku-

czoka i Wojna polsko-ruska pod flagà bia∏o-czerwonà Doroty Mas∏owskiej do-

strzega, i˝ doÊwiadczenia autopenetracji i cogito (osadzone w czasie, przestrze-

ni, j´zyku) prowadzà do zacierania Êladów autorskich, niepokojàcego nikni´cia

„ja”, choç zarazem, paradoksalnie, w procesie tracenia i dekonstruowania zna-

ków identyfikacyjnych kszta∏tuje si´ ÊwiadomoÊç zwiàzków z realnà rzeczywisto-

Êcià oraz ÊwiadomoÊç ludzkiej to˝samoÊci, którà w odniesieniu do omawianych

tekstów i kontekstów mo˝na okreÊliç jako kondycj´ to˝samoÊciowego wygnania,

wykorzenienia z domu, na podobieƒstwo wygnaƒczego doÊwiadczenia emigran-

ta pozbawionego êród∏owego locum. Skazane na siebie „ja” i „nie-ja”, w rela-

cjach do bycia-w-Êwiecie, notujà swe podwojone Êlady egzystencjalnego bytowa-

nia i egzystencjalnego wyalienowania.
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Jeszcze bardziej skomplikowany obraz podmiotowoÊci prezentuje Marta So-

uçková w Ró˝nych formach podmiotu w prozie s∏owackiej po 1989 roku. To, co

Olejniczak zapowiedzia∏ przy powieÊci Mas∏owskiej jako niepokojàce zjawisko

nikni´cia „ja”, w najnowszej literaturze s∏owackiej staje si´ zjawiskiem nagmin-

nym. W pantekstualnym Êwiecie autorskich panstrategii nie ma podmiotu sta∏e-

go, stabilnego, to˝samego. Jest karuzela czàstkowych podmiotów, „instalujàcych

si´” w cudzych g∏osach, j´zykach, tekstach, osobach. Cudzy g∏os jest uwa˝any za

w∏asny. „Ja” traci w∏asne ja, przechodzàc w gnomiczne „to”, stajàc si´ innym,

subpodmiotem, a mo˝e tylko podosobowoÊcià w∏asnej osoby. W transforma-

cjach, symulacjach i automistyfikacjach podmiot jest ró˝nicowany, dekonstruowa-

ny, nicowany a˝ do unicestwienia i nicoÊci. KiedyÊ podmiot potwierdza∏ si´

przez literackà, tekstowà egzystencj´, teraz rozpada si´, rozpryskuje i znika, po-

zostawiajàc 20 pustych stron. W miejsce dawnego podmiotu pojawia si´ pod-

miot zerowy, pusty podmiot. Obserwujàc gr´ z podmiotami, jak równie˝ semio-

tyczne nadznaczenie w kodowaniu (semantyczne, symboliczne, graficzne – bo

ka˝dy znak usi∏uje znaczyç, wbrew og∏oszonemu wyrokowi Êmierci znaku i sym-

bolu) nie sposób nie zadaç pytania, o co si´ toczy ta gra? Ruletka jest grà o wszyst-

ko albo o nic. Na podobne pytanie inny badacz odpowiedzia∏: Wsz´dzie tylko gry

j´zykowe, gry resztkami... Ale gra toczy si´ zwykle o coÊ. W tym wypadku stawkà

jest byç mo˝e poj´cie osobowej to˝samoÊci cz∏owieka, bez którego nie do pomyÊle-

nia sà na przyk∏ad takie poj´cia, jak godnoÊç ludzka czy prawa cz∏owieka. Kto wie,

czy przypadkiem nie gramy z diab∏em o w∏asnà dusz´ (Sikora 1997: 42).W kon-

tekÊcie anty-metafizycznej aury ponowoczesnej filozofii podmiotu pytanie brzmi

jak dysonans, niekoniecznie êle sfunkcjonalizowany. Souçková pokaza∏a, ˝e za-

warty w strukturze prozy s∏owackiej podmiot tekstowy intensywnie wskazuje na

swoje zró˝nicowanie, a tak˝e na ontologicznà nieto˝samoÊç podmiotu i osoby.

Nieustannie dyslokowany podmiot, wtràcany w ró˝ne miejsca, jest – znowu pa-

radoksalnie – stale nie na swoim miejscu. Nie jest to jednak utopijne miejsce,

którego nie ma (sytuacja awangardy, poszukujàcej to˝samoÊci w Êwiecie znaków

utopijnej wyobraêni), ale niemal êród∏owe dla podmiotu (êród∏os∏ów terminu

wskazuje na podrzutka) miejsce podrzucenia, wtràcenia, skazania, czyli miejsce,

które nie jest miejscem swoim, w∏asnym, w∏aÊciwym. Tekst zmusza do podj´cia

refleksji nad sytuacjà postmodernistycznego dyskursu o niemo˝liwym podmiocie

i niemo˝liwej podmiotowoÊci w atopii j´zyka, odgraniczajàcego podmiot od

Êwiata.

O podmiocie na scenie pisania (tekstu i j´zyka) oraz na scenie Êwiata

(egzystencji i bycia w Êwiecie) traktuje artyku∏ Barbary Czapik-Lityƒskiej „Ja

jestem” – myÊlàcy podmiot na scenie pisma i na scenie Êwiata, b´dàcy próbà

opisu traumatycznego doÊwiadczenia konfrontacji z wojnà i zag∏adà, z wojnà

rozumianà dos∏ownie i przenoÊnie, doÊwiadczenia traumatycznego, najbli˝-

szego problematycznemu doÊwiadczeniu bezpoÊredniemu – nieciàg∏emu i nie-

spójnemu, a wi´c zderzeniu z niepoj´tym czymÊ (p∏ynàcym z „ja” g∏´bokiego),

co choç odczuwane jako realnie napierajàce, nie poddaje si´ werbalizacji

lub skrywa si´ w okolicach s∏owa i litery, pozostajàc z podmiotem i Êwiatem

w relacjach obcoÊci i nieto˝samoÊci. Wprowadzajàc w zagadnienie zapisu i mo˝-
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liwoÊci przedstawienia doÊwiadczenia tego, czego nie ma, Ryszard Nycz przy-

pomina – powracajàcà i w naszych pracach – figur´ podmiotu jako Êwiadka,

podmiotowoÊci jako mo˝liwoÊci Êwiadczenia o przynale˝noÊci istnienia do nie-

wspó∏miernych, nieprzet∏umaczalnych na siebie Êwiatów. W tej perspektywie wi-

dziane terytoria reprezentacji, podmiotowoÊci ods∏aniajà podobnà, zagadkowà

a konstytutywnà w∏asnoÊç: zasadniczej nieciàg∏oÊci ich wymiarów oraz hetero-

genicznoÊci natury, oswajajàcej nieludzkie, integrujàcej radykalnie ró˝ne (Nycz

2004: 8). A wi´c raz jeszcze paradoksalny koncept podmiotowoÊci radykal-

nie atopijnej. Artyku∏ dotyczy tekstów Drakuliç, UgreÆiç (chorwackie pisarki

emigrantki, a wi´c autorki doÊwiadczajàce dyslokacji w p∏aszczyênie doÊwiad-

czenia dos∏ownego) oraz Oraiç Toliç, uobecniajàcà w transgresyjnym, granicz-

nym doÊwiadczeniu j´zykowym doÊwiadczenie nadchodzenia czegoÊ, czego

nie ma.

O niemo˝noÊci j´zykowej reprezentacji doÊwiadczenia traumatycznego pisze

Nirman Moranjak-Bamburaç (autorka mieszka w Sarajewie, mieÊcie szczególnie

dotkni´tym przez wojn´) w eseju Czy jest wojna w piÊmie wojennym? Autorka

neguje rzekomy autentyzm ekspresji w „piÊmie wojennym” (równie polemiczna

jest dla niej kategoria zwana „Œensko pismo”), interpretujàc literatur´ wojennà

jako antywojennà. Wydaje si´, ˝e nowe figury Êwiadka i ofiary – pojawiajàce si´

w pustym miejscu po zlikwidowanej figurze bohatera – poÊwiadczajà nie tylko

antywojenny charakter literatury o wojnie, ale tak˝e degradacj´ cz∏owieka. Pod-

miot wojenny tworzy bowiem zaskakujàce konfiguracje, utrwalajàce g∏ównie prze-

moc i patologi´ – negatywnà i nieludzkà stron´ to˝samoÊci zbiorowej oraz ne-

gatywnà stron´ rozumu panujàcego. I te obrazy negatywnej to˝samoÊci zdajà si´

paradoksalnie przemawiaç za autentyzmem literackiej ekspresji, utrwalajàcej

nieludzki charakter doÊwiadczanej rzeczywistoÊci. Bo jej obraz nie jest przecie˝

wynikiem pustych gier j´zykowych, raczej gier nieludzkich, wynikajàcych z roz-

rostu archetypu cienia.

O podmiotowym autentyzmie w kontekÊcie filozofii podmiotu pisze Alina Âwie-

Êciak, przedstawiajàc poezj´ Marcina Âwietlickiego i Andrzeja Sosnowskiego,

a wi´c poetów wyraênie wp∏ywajàcych na obraz najnowszej polskiej poezji. W pre-

zentowaniu sposobów poetyckiej artykulacji podmiotowoÊci badaczka korzysta

tak˝e z kategorii to˝samoÊci, by dojÊç do supozycji, i˝ Âwietlicki sytuuje si´ po

stronie modernistycznej koncepcji podmiotowoÊci etycznej (substancjalnej), za-

anga˝owanej, która warunkuje pewnà sta∏oÊç w zmieniajàcym si´ Êwiecie, sta-

∏oÊç umo˝liwiajàcà traktowanie podmiotowoÊci jako wartoÊci koniecznej w bu-

dowaniu postawy etycznej cz∏owieka. Sosnowski, dla którego to˝samoÊç nie jest

projektem mo˝liwym, sytuuje si´ bli˝ej podmiotowoÊci estetycznej, w czym przy-

pomina koncept Blooma – podmiotowoÊci nieautonomicznej, zale˝nej, stosujà-

cej obronne strategie estetyczno-retoryczne.

Innà jeszcze mo˝liwoÊç odczytania podmiotowoÊci cz∏owieka skazanego na

traum´ wojennà pokazuje Krystyna Pienià˝ek-Markoviç. W najnowszej poezji

chorwackiej znajduje Êlady podmiotu nieto˝samego i niepodmiotowego: bezsil-

nego, pasywnego, nie-widzàcego, nie-dzia∏ajàcego, nie-piszàcego, nie-wierzàce-
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go. Martwy czas wojny naznacza swojà martwotà tak˝e ludzki podmiot, który

zredukowany do biernego rejestratora Êladów wojennego okaleczenia, zdegra-

dowany do kopii, jednej z wielu, przedmiotu-rzeczy (pozbawionej atrybutu pod-

miotowego) ucieka w ludyczno-karnawa∏owy Êwiat iluzji. Artyku∏ mówi o braku

podmiotowoÊci jako o winie. Podmiot degradowany do pozycji biernego obser-

watora nie podejmuje próby ustanowienia siebie wed∏ug jakiegokolwiek porzàd-

ku wartoÊci. Postmityczna scena, odci´ta od ˝ywej mowy mitu i symbolu, jest mar-

twa. Trudno odmówiç najnowszej poezji chorwackiej braku autentyzmu

w wyra˝aniu podmiotu, którego jakby nie by∏o, a który dêwiga baga˝ traumy nie

do zniesienia.

Wojna odciskajàca pi´tno na ÊwiadomoÊci i egzystencji cz∏owieka jest t∏em

dla rozwa˝aƒ o literaturze serbskiej. Zoran Djeriç w artykule Serbscy pisarze jako

Êwiadkowie, (wspó∏)uczestnicy, ofiary ostatniej dekady XX wieku daje obszerny

przeglàd tego, co literatura wspó∏czesna proponuje. A ˝e jest naznaczona do-

Êwiadczeniem wojny, wi´c i perspektywa oglàdu jest adekwatna. Posi∏kujàc si´

poj´ciem literackiego Êwiadectwa, autor analizuje literackà percepcj´ wojny w pry-

zmatach: Ja egotycznego, Ja sceptycznego, Nie-Ja, Innego-Ja, Pseudo-Ja. W ten

sposób Êwiadectwa ÊwiadomoÊci artystycznej i egzystencjalnej sà ró˝nicowane

(i typizowane), uzale˝niane od preferowanego typu podmiotu i modelu este-

tycznego.

Problem równowagi wewn´trznej podmiotu, ustanawiania harmonii mi´dzy

to˝samoÊcià a etycznoÊcià podjà∏ Peter KáÆa w artykule MoralnoÊç i to˝samoÊç.

Problematyka podmiotu w prozie s∏owackiej po roku 1989. Poprzez analiz´ trzech

masek autorskiego podmiotu: stra˝nika moralnoÊci i humanizmu, opowiadacza

historii o s∏owackiej mentalnoÊci, ironiczno-sarkastycznego intelektualnego gra-

cza – badacz dochodzi do ogólniejszych wniosków o ustanawiajàcym siebie Ja

jako podmiotu samoÊwiadomego i etycznego, partycypujàcego w nadawaniu

równowagi otoczeniu i Êwiatu dzi´ki poszerzaniu ÊwiadomoÊci, i dzi´ki podmio-

towoÊci etycznej.

Dylematy to˝samoÊciowe i etyczne wynikajàce z konceptu podmiotowoÊci ko-

biecej przedstawia Galia Simeonova-Konach, analizujàc to˝samoÊç bohaterki

wybranej powieÊci Emilii Dvoryanovej. Pani G. buduje swojà podmiotowoÊç w re-

lacjach z siecià znaków kulturowych i wartoÊci. Proces formowania indywidual-

nej ÊwiadomoÊci jest porównywalny do procesu indywiduacji, w wyniku którego

dochodzi do ustanawiania to˝samoÊci psychospo∏ecznej.

Problem redukcji ludzkiej podmiotowoÊci w sytuacji granicznej, jakà jest sta-

roÊç, zbli˝ajàca do Êmierci, pokazuje w artykule StaroÊç a podmiotowoÊç Kalina

Bachneva, równie˝ na przyk∏adzie jednej powieÊci bu∏garskiej autorstwa A∏beny

Stambo∏owej. Podejmujàc apori´ Êmierci, badaczka – za pomocà kontekstów fi-

lozoficznych i psychologicznych – poszukuje podmiotowych w∏asnoÊci umo˝li-

wiajacych godne odejÊcie bez opuszczanie siebie. Jednà z nich jest zdolnoÊç po-

zostania podmiotem (w∏asnoÊç potencjalna podmiotu, zdolnoÊç do bycia

podmiotem) w sytuacji „degradujàcej” cz∏owieka do funkcji biologicznych. Ar-

tyku∏ zwraca uwag´ na dramat staroÊci, na aksjologiczny wymiar bycia podmio-
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tem (podmiot jako wartoÊç), stanowiàcy jeden z podstawowych wyró˝ników by-

cia podmiotem w Êwiecie. Tak˝e na zapoznanà kategori´ antropologicznà – pa-

mi´ç jako locum ocalenia od zapomnienia.

O znaczeniu pami´ci w budowaniu to˝samoÊci pisze te˝ Anna Gawarecka, ana-

lizujàc nieprzystosowanego do nowoczesnego Êwiata bohatera powieÊci Krato-

chvila. Pisarz wyzyskuje narracyjne teorie to˝samoÊci, by przy ich pomocy kszta∏-

towaç porzàdek biograficzny i uzyskiwaç odpowiedzi na zasadnicze pytania

o granice to˝samoÊci i podmiotowoÊci w obcym Êwiecie.

Literatury wschodnios∏owiaƒskie reprezentujà cztery prace. Uwzgl´dniajàc naj-

wyraêniejsze tendencje rozwojowe tych literatur, autorki podejmujà prób´ opi-

su najwa˝niejszych zagadnieƒ z kr´gu problematyki to˝samoÊci i podmiotowoÊci

cz∏owieka. W swym badaniu zmierzajà do pokazania typologii modeli bohate-

rów oraz ich zale˝noÊci nie tylko od czynników egzystencjalnych, lecz tak˝e spo-

∏ecznych i politycznych.

Irina S. Skoropanowa w artykule Modele cz∏owieka w literaturze rosyjskiej prze-

∏omu XX i XXI wieku a problem to˝samoÊci ukazuje zmiany literackiego obrazu

cz∏owieka w p∏aszczyênie ÊwiadomoÊci pisarzy, postrzegajàcych kwestie to˝samo-

Êciowe jako ewoluujàce i procesualne. Badaczka ∏àczy rzeczywistoÊç tekstowà

z rzeczywistoÊcià pozatekstowà, traktujàc tekst literacki jako êród∏o wiedzy o cz∏o-

wieku i jako Êwiadectwo jego ÊwiadomoÊci.

Swiet∏ana Gonczarowa-Grabowska na materiale rosyjskiego dramatu pokazu-

je zró˝nicowanie wspó∏czesnego bohatera. Typologi´ tekstowych postaci (boha-

ter: „spo∏eczno-egzystencjalny”, „spo∏eczno-ontologiczny”, „realny” i „postmo-

dernistyczny”) ∏àczy z przemianami rzeczywistoÊci rosyjskiej.

O koncepcji cz∏owieka w literaturze bia∏oruskiej pisze Iryna Szaulakowa-Ba-

rzienka. Z interpretacji badaczki wy∏ania si´ obraz poszukiwania zagubionej

zdegradowanej soboÊci (to˝samoÊci) – indywidualnej i narodowej, wielkiego dà-

˝enia do restytuowania podmiotowego „ja” i odrodzenia imienia bia∏oruskiego

cz∏owieka.

Wojna w duszy cz∏owieka to temat artyku∏u Pomi´dzy maskà a cieniem: aspekty

to˝samoÊci w najnowszej prozie ukraiƒskiej Ireny Betko. Autork´ zainteresowa∏y

meandry procesu indywiduacji, w wyniku którego mo˝e zaistnieç cz∏owiek o au-

tentycznej to˝samoÊci i samoÊwiadomoÊci, cz∏owiek jako wartoÊç, a nie tylko

jako gatunek zoologiczny. Artyku∏ stanowi prób´ zbadania mechanizmów psy-

chicznych toczàcych si´ w „ja” powierzchniowym i w „ja” g∏´bokim, którego nie-

Êwiadome treÊci sà opisywane poprzez archetypy persony i cienia.

Oprócz interpretacji tekstualnej, zwróconej ku praktykom dyskursywnym, ku

semantyce literackiego „ja” czy literackiego bohatera, oglàd badawczy uzu-

pe∏nia problemy indywidualnego podmiotu o kwestie to˝samoÊci zbiorowej,

kulturowej, narodowej. Artyku∏y Zdzis∏awa Darasza i Lecha Miodyƒskiego pre-

zentujà zagadnienia wieloto˝samoÊciowej podmiotowoÊci oraz narodowej wie-

lopodmiotowoÊci. Uwzgl´dniajàc szeroki kontekst historycznoliteracki i politycz-

no-spo∏eczny, stanowià pog∏´bione studia literaturoznawczo-kulturoznawcze

dotyczàce ma∏ych narodów po∏udniowos∏owiaƒskich – s∏oweƒskiego i macedoƒ-

skiego.
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Na materiale eseju s∏oweƒskiego Zdzis∏aw Darasz zaprezentowa∏ dylematy

ÊwiadomoÊciowe kulturalnych elit s∏oweƒskiego spo∏eczeƒstwa, ich kulturowe i po-

lityczne zmagania o wolnoÊç i wartoÊci identyfikowane podmiotowo – w per-

spektywie indywidualnej i zbiorowej.

Lech Miodyƒski rozwa˝a problemy literatury macedoƒskiej w sytuacji margi-

nalizacji kulturowej. Badacza interesujà przemieszczenia w dziedzinie to˝samo-

Êci: politycznej, cywilizacyjnej, piÊmienniczej, podmiotu twórczego i jednostki

„obywatelskiej”. Po rozpoznaniu doÊwiadczenia marginalizacji i jego opisie przed-

stawia projekty upodmiotowienia i identyfikacji.

Wi´kszoÊç prezentowanych w tomie tekstów wyraênie naznacza perspektywa

antropologiczna. W procesie interpretacji, gdy model teoretyczny wype∏niany

jest treÊciami antropologicznymi, bez których nie sposób rozumieç podmiotu

w tekÊcie, a tym bardziej cz∏owieka poza tekstem, konieczne staje si´ wprowa-

dzanie wielorakich kontekstów. Oprócz najbardziej dla tomu cennych szerokich

opisów i merytorycznie z∏o˝onych interpretacji znajdujemy w nim artyku∏y po-

ruszajàce wybrane problemy (niekiedy aspekty problemów), a nawet tylko wy-

brane konteksty podejmowanych zagadnieƒ. Dopiero z ca∏oÊci propozycji, które

z pewnoÊcià b´dà podlegaç weryfikacji, wy∏ania si´ obraz (doÊç sfragmentalizo-

wany) prezentowanych literatur i stosowanych strategii badawczych. Przez po-

wrót do zainteresowaƒ conditio humana (Bielik-Robson 1998: 6), znamienny dla

doby ponowoczesnej, reaktywujàcej histori´ literatury nie stroniàcà ani od kate-

gorii ludzkiego doÊwiadczenia, ani od kategorii literackiego Êwiadectwa, ani od

kategorii podmiotu i podmiotowoÊci (por. Kostkiewiczowa), ani od kategorii

to˝samoÊci, literaturoznawca wspó∏czesny ma nadziej´ nadà˝yç za zmieniajàcym

si´ tekstem w Êwiecie i Êwiatem w tekÊcie.

Sformu∏owane powy˝ej wst´pnie uwagi o podmiocie, podmiotowoÊci, to˝sa-

moÊci, mo˝na zamknàç ustaleniem, i˝ wspó∏czesne stanowiska badawcze do-

wartoÊciowujà koncept podmiotu wieloznacznego, wieloto˝samego, nieautono-

micznego, zale˝nego, dynamicznego, rozproszonego, podlegajàcego wn´trzu

i zewn´trzu, ró˝norodnym dyskursom i systemom norm: j´zykowych, psycho-

spo∏ecznych, ideologicznych, cielesnych czy seksualnych. Akceptujàc koncept pod-

miotu-znaku, jako podmiotu-tekstu-znaku z wielorakimi „semiozami zachodzàcy-

mi w przestrzeni indywidualnej podmiotowoÊci” zaczynamy – powiada Wojciech

Kalaga – postrzegaç podmiot – tak jak ka˝dy inny tekst – jako struktur´ nebular-

nà, bez klarownie zarysowanych granic, wprawdzie uporczywie, ale w istocie tylko

pozornie narzucanych nam przez obecnoÊç cia∏a” (Kalaga: 274). Ta w znacznym

stopniu „rozluzowana” definicja podmiotu znalaz∏a potwierdzenie tak˝e w ni-

niejszym tomie, który poszerzy∏ problematyk´ podmiotu indywidualnego (au-

torskiego, tekstowego, egzystencjalnego) o zagadnienia podmiotu zbiorowego,

osadzonego w semiozach podmiotowoÊci (i to˝samoÊci) wspólnotowej, spo∏ecz-

nej. Traumatyczne doÊwiadczenia i prze˝ycia utrwalone w literackich Êwiadec-

twach, dokumentujàcych najnowszà czasoprzestrzeƒ – przywo∏ywane tak˝e w pu-

blikowanych artyku∏ach – domagajà si´ dla podmiotu wi´kszej przytomnoÊci,

domagajà si´ te˝ kszta∏towania wizerunku podmiotowoÊci po˝àdanej, czyli etycz-

nej i autonomicznej. I ten zwrot ku rozumieniu podmiotu jako wartoÊci i za-
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dania, a podmiotowoÊci jako „wagi Êwiata”, wydaje si´ doÊç znaczàcy i doÊç

szeroko zakrojony.
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SUMMARY

Theses on the subject, subjecthood, identity – perspective from the break of centuries

The goal of the article opening the Subjecthood volume is to discuss the key notions of

the collection (subject, subjecthood, identity) and to place them in the newest research

perspective, broadening the horizon of knowledge within history of literature with the

achievements of other disciplines in the humanities. The article presents different perspectives

on the subject and subjecthood primarily from the point of view of poetics, esthetics and

philosophy. It discusses the current state of research and specific interpretive proposals of

authors who deal with selected questions related to subjecthood and identity in national

literatures.
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I. OBSZAR ZACHODNIOS¸OWIA¡SKI

JÓZEF OLEJNICZAK

K∏opoty z „ja” w polskich narracjach
po 1989 roku

Pytanie, jakie w niniejszym artykule chc´ postawiç dotyczy kwestii podmio-

tu/podmiotowoÊci w polskich narracjach ostatniej dekady dwudziestego wieku.

A dok∏adniej – chodziç tu b´dzie zarówno o kwesti´ statusu podmiotu autor-

skiego (narratora), a wi´c problem z zakresu tradycyjnie pojmowanej poetyki,

jak i – te kwestie wydajà mi si´ i donioÊlejsze, i ciekawsze – o ca∏y kompleks

spraw zwiàzanych z zatarciem si´ granic humanistycznych dyscyplin, które to za-

tarcie granic zwiàzane jest z prze∏omem postmodernistycznym i humanistykà post-

strukturalnà. „PodmiotowoÊç” (w polskim literaturoznawstwie ten niezbyt zgrab-

ny termin zawdzi´czamy chyba Ryszardowi Nyczowi [zob. Nycz 2002: 87-117])

to ju˝ nie tylko kwestia statusu autorskiego „ja” w dziele literackim – to teraz

tak˝e sprawa to˝samoÊci („ja” tekstowego i „ja” autorskiego), problem autobio-

grafizmu, to znaczy sposobów i stopnia przenikania doÊwiadczeƒ biograficznych

pisarza do literackiego tekstu, ale ju˝ rozumianych nie w kategoriach literackiej

komunikacji – kategoria „paktu autobiograficznego” Philippe’a Lejeune’a nie zda

si´ tu na wiele, bli˝szy b´d´ rozumieniu tej problematyki zaproponowanemu przez

Paula de Mana (zob. Lejeune 2001; de Man 2000). Ale problem podmiotu/pod-

miotowoÊci/„ja” w dwudziestym wieku, a z ca∏à pewnoÊcià w jego drugiej po∏o-

wie, sta∏ si´ te˝ najbardziej istotnym zagadnieniem ontologicznym i epistemolo-

gicznym, rozwa˝anym w wielu systemach filozoficznych. Radykalnie zosta∏a

podwa˝ona koncepcja podmiotu Kartezjusza, stanowiàca przecie˝ podstaw´ na-

ukowego poznania Zachodu1.

Impuls dla renesansu zainteresowaƒ problematykà podmiotu literackiego przy-

szed∏ z myÊli filozoficznej – Heideggerowskie „bycie-ku-Êmierci”, wyartyku∏owa-

1 O problematyce podmiotu w myÊli dwudziestego wieku zob. Taylor, Charles, èród∏a pod-

miotowoÊci. Narodziny to˝samoÊci nowoczesnej, prze∏. Micha∏ Gruszczyƒski i in., oprac. Tade-

usz Gadacz, Warszawa 2001. Micha∏ Pawe∏ Markowski w swojej Êwietnej, acz kontrowersyj-

nej, ksià˝ce o twórczoÊci Witolda Gombrowicza (Markowski, Micha∏ Pawe∏, Czarny nurt.

Gombrowicz, Êwiat, literatura, Kraków 2004) ∏àczy kryzys podmiotu w myÊli dwudziestowiecz-

nej przede wszystkim z psychoanalizà Jacquesa Lacana i dekonstrukcjà Jacquesa Derridy, do

niektórych tez tej ksià˝ki jeszcze w niniejszym artykule powróc´.



ny przez Jean-Paul Sartre’a „absurd egzystencji” czy – z naszego „literackiego”

punktu widzenia to kwestia najwa˝niejsza (pytanie o „Êwiat po OÊwi´cimiu”, po-

stawione przez Theodora Adorno, powtórzone przez Emanuela Lévinasa, a w lite-

raturze najsilniej bodaj artyku∏owane w poezji Tadeusza Ró˝ewicza i Czes∏awa

Mi∏osza). W dwudziestym wieku og∏oszono „likwidacj´ indywiduum” – to w pra-

cach Adorna, ale bliska tej formu∏y jest te˝ koncepcja „banalnoÊci z∏a” Hannah

Arendt; og∏oszono „koniec cz∏owieka” (Jacques Derrida, Francis Fukuyama),

„Êmierç autora” (Roland Barthes) i „zmierzch cz∏owieka” (Michel Foucault).

Przypominam te formu∏y – choç Êwiadomy jestem ich metaforycznoÊci – bo ich

zestawienie wskazuje na sytuacj´ cz∏owieka jako jednostki we wspó∏czesnym Êwie-

cie i – co zdaje mi si´ równie wa˝ne – w nowoczesnym dyskursie filozoficznym.

Stanowi∏y te˝ owe formu∏y wyzwanie dla literatury i literaturoznawstwa, prze-

mieÊci∏y banalne z pozoru pytanie – „Kim jest autor?” – z obszaru zaintereso-

waƒ historii literatury, socjologii literatury czy biografistyki literackiej, na teren

ontologii dzie∏a literackiego oraz ontologii i epistemologii w dziele literackim.

Jak widaç, choçby na podstawie przywo∏anych ju˝ nazwisk, problematyka pod-

miotu/podmiotowoÊci/„ja” sta∏a si´ w ostatnich z górà trzydziestu latach najwa˝-

niejszym bodaj wyzwaniem dla literaturoznawstwa i to – co do tego nie mo˝e byç

˝adnych wàtpliwoÊci – wyzwaniem podj´tym i „skonsumowanym”. Przy czym w pol-

skiej ÊwiadomoÊci literackiej to wyzwanie zosta∏o podj´te dopiero w ostatniej de-

kadzie minionego wieku, co jest zapewne zwiàzane z tym, i˝ dopiero po 1989

roku rozpoczà∏ si´ w Polsce proces kszta∏towania si´ normalnego rynku wydaw-

niczego i nowoczesnego obiegu informacji, co zaowocowa∏o du˝à iloÊcià przek∏a-

dów na j´zyk polski klasycznych ju˝ tekstów Barthesa, Adorna, Derridy, Lacana

czy Foucaulta. Te przyczyny – brak przek∏adów, kiepski cz´sto dost´p do tekstów

êród∏owych, brak normalnie funkcjonujàcego rynku wydawniczego – sà oczywi-

Êcie s∏abym usprawiedliwieniem tego opóênienia dla literaturoznawców, ale w od-

niesieniu do pisarzy wchodzàcych w ˝ycie literackie w latach dziewi´çdziesiàtych

dwudziestego wieku zdajà si´ faktami istotnymi, w znacznym stopniu kszta∏tujà-

cymi zarówno pisarskie postawy oraz strategie, jak i wp∏ywajàcymi na literackà

form´. Bo – do takiej tezy jestem przekonany, choç z ca∏à pewnoÊcià jest ona

ska˝ona wadà braku odpowiedniego dystansu, opisywany tu historycznoliteracki

proces jest w toku – cechà charakterystycznà polskiej prozy ostatniej dekady

dwudziestego wieku i pierwszych lat wieku nast´pnego jest, tak˝e na p∏aszczyê-

nie „podmiotowoÊci”, wtórnoÊç, nie w sensie pejoratywnym (nie chc´ tu dokony-

waç prostej krytycznoliterackiej oceny), lecz w tym znaczeniu, ˝e utwory powsta-

jàce w omawianym okresie bàdê to w Êwiadomy sposób nawiàzujà do konkretnych

tekstów i postaci z historii literatury, nie tylko polskiej, czego najlepszym przy-

k∏adem jest powieÊç Paw∏a Huelle Mercedes-Benz ostentacyjnie nawiàzujàca do

spuÊcizny Bohumila Hrabala, a innym Piotra Szewca Zmierzchy i poranki (innym,

bo o ile Huelle nawet w podtytule sygnalizuje zwiàzki z Hrabalem, o tyle tekst

Szewca koresponduje z opowiadaniami Brunona Schulza na poziomie wyobraê-

ni), bàdê to w oczywisty dla mnie sposób nawiàzujà do literackiej tradycji i tek-

stowej przesz∏oÊci, ale przez pryzmat ponowoczesnej i podstrukturalnej myÊli hu-

manistycznej – to zjawisko w najbardziej oczywisty chyba sposób ilustruje nurt,
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wed∏ug okreÊlenia Micha∏a Kopczyka, kreujàcy Êwiaty idealne w powieÊci lat dzie-

wi´çdziesiàtych, do którego to nurtu badacz zalicza na przyk∏ad Zmierzchy i po-

ranki Szewca, Bia∏y kamieƒ Anny Boleckiej, Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk,

Sny i kamienie Magdaleny Tulli, Ester Stefana Chwina, Madame Antoniego Libe-

ry, Lid´ Aleksandra Jurewicza, Niebieskà Mena˝eri´ Izabeli Filipiak i Powrót do Bre-

itenheide Wojciecha Kowalewskiego (zob. Kopczyk 2002: 219-230). W jedynej jak

dotàd próbie syntezy literatury polskiej dwóch ostatnich dekad dwudziestego

wieku, w podsumowaniu rozdzia∏u poÊwi´conego prozie lat dziewi´çdziesiàtych,

Przemys∏aw Czapliƒski napisa∏: Proza polska lat dziewi´çdziesiàtych zdaje si´ w przy-

spieszonym tempie poszukiwaç w∏asnej to˝samoÊci – stàd szybkie przywo∏ywanie

i odrzucanie tradycji powieÊciowych, powroty do dawnych konwencji i Êmia∏e ekspe-

rymenty. Drà˝enie to˝samoÊci oznacza jednak nie tylko przepatrywanie tradycji, lecz

tak˝e szukanie odpowiedzi na pytanie, co jest celem istnienia prozy: opisywanie

Êwiata, odnajdywanie zakrytego (np. mitycznego) sensu, odkrycie narracji istniejà-

cych w Êwiecie, podrobienie j´zyka, którym Êwiat przemawia czy wreszcie uczenie dy-

stansu do wszelkich konwencji. Niemo˝noÊç pogodzenia wszystkich tych zadaƒ, a rów-

noczeÊnie niekwestionowana wartoÊç ka˝dego z nich powoduje, ˝e proza ta dà˝y coraz

wyraêniej do narracji pojemnej – zdolnej pomieÊciç w sobie wtr´ty autobiograficzne

i ostentacyjne zmyÊlenie, erudycyjny esej i klasycznà fabu∏´. Chodzi wi´c o form´

przekraczajàcà fikcyjnoÊç, odzwierciedlajàcà wieloÊç porzàdków Êwiata, a zarazem

tak fikcyjnà, jak nieskrycie fikcyjna jest dzisiejsza rzeczywistoÊç (Czapliƒski 1999:

283). Przytoczy∏em ca∏oÊç wyró˝nionà w ksià˝ce Êródtytu∏em „Proza lat dziewi´ç-

dziesiàtych – skrót panoramy” z dwóch powodów: po pierwsze, gdy˝ si´ z teza-

mi Czapliƒskiego zgadzam, choç inaczej interpretowa∏bym êród∏a prowadzàce do

takiego opisu stanu polskiej prozy, do czego jeszcze w niniejszym artykule b´d´

wraca∏; po drugie zaÊ dlatego, i˝ w tej skrótowej diagnozie uda∏o si´ autorowi

uchwyciç, wskazaç na par´ cech polskich narracji, które mocno zwiàzane sà

z problematykà podmiotowoÊci. Jakie to cechy? Pierwsze zdanie (Proza polska

lat dziewi´çdziesiàtych zdaje si´ w przyspieszonym tempie poszukiwaç w∏asnej to˝sa-

moÊci…) wskazuje na zarówno dynamik´ sytuacji historycznoliterackiej, jak i pe-

wien jej kryzys: poszukuje si´ przecie˝ to˝samoÊci, gdy jej brak, proces poszuki-

wania nie jest zakoƒczony mimo przywo∏ywania tradycji powieÊciowych i powrotów

do dawnych konwencji, te same tradycje si´ szybko odrzuca, a dawne konwencje

zast´puje Êmia∏ymi eksperymentami. Co wi´c zostaje? Odzyskanie to˝samoÊci nie

jest mo˝liwe na gruncie tradycji ani nowatorstwa… Pozostaje literacka, tekstowa,

gra, zmieszanie „wszystkiego ze wszystkim” – realizmu i kreacjonizmu, fikcji

i prawdy, autobiografii i zmyÊlenia, klasycznej fabu∏y i erudycyjnego eseju. Czyli

– chcia∏oby si´ powiedzieç – nihil novi! A jednak, jednak nie! Tylko, ˝e elemen-

tu scalajàcego, ∏àczàcego wszystkie nieomal zjawiska polskich narracji ostatnich

parunastu lat (powsta∏ych po 1989 roku) szuka∏bym nie w problemie stosunku

do rzeczywistoÊci (realizmu, wg okreÊlenia Czapliƒskiego [zob. Czapliƒski 1999:

47-75]), ale sytuacji tekstowej i strategii podmiotu autorskiego.

Tym wspólnym elementem jest dystans, najcz´Êciej ironiczny, podmiotu autor-

skiego do opowiadanej fabu∏y i – szerzej – Êwiata przedstawionego oraz – co

mo˝e najistotniejsze – dystans do o˝ywianych konwencji fabularnych, z regu∏y
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mocno osadzonych w literackiej tradycji, zwykle ∏atwo rozpoznawalnych. No i jesz-

cze kwestia autobiografii, niedoceniona jak si´ zdaje przez Czapliƒskiego, ˝y-

wio∏ autobiograficzny opanowa∏ bowiem polskie narracje dwóch ostatnich de-

kad, elementami autobiograficznymi obdarzani sà i narratorzy i bohaterowie

tych próz, a i gatunki autobiograficzne cz´sto sà o˝ywiane. W drugiej cz´Êci ni-

niejszego tekstu postaram si´ to pokazaç w dwóch reprezentatywnych, jak mi

si´ zdaje, choç bardzo ró˝nych, powieÊciach ostatnich lat – Wojnie polsko-ruskiej

pod flagà bia∏o-czerwonà Doroty Mas∏owskiej i Gnoju Wojciecha Kuczoka.

Pytanie podmiotu brzmi: – pisa∏ Jonathan Culler – czym jest moje „ja”? Czy

tym, czym jestem, stworzy∏y mnie okolicznoÊci? Jaka jest relacja mi´dzy indywidu-

alnoÊcià jednostki, a mojà to˝samoÊcià, jako cz∏onka pewnej grupy? Do jakiego stop-

nia „ja”, którym jestem, „podmiot”, jest si∏à sprawczà, kimÊ, kto dokonuje wybo-

rów, a nie kimÊ, komu wybory zostajà narzucone? Sam wyraz „podmiot” [subject]

w j´zyku angielskim zawiera w sobie dwuznacznoÊç, fundamentalnà z punktu wi-

dzenia teorii: podmiot to agens bàdê czynnik dzia∏ajàcy, wolna podmiotowoÊç, do-

konujàca czegoÊ, tak jak w wypadku „podmiotu w zdaniu”. Podmiot to jednak tak-

˝e „podlegajàcy czemuÊ”, jak w wypadku okreÊlenia „lojalny poddany [subject] Jej

Królewskiej MoÊci”, lub przedmiot czegoÊ, jak w okreÊleniu „przedmiot [subject]

eksperymentu”. Teoria sk∏ania si´ ku poglàdowi, ˝e byç podmiotem to podlegaç ró˝-

norodnym systemom norm (psychospo∏ecznych, seksualnych, j´zykowych) (Culler

1998: 126-127). W dalszym toku tego – przyznaj´, ˝e stojàcego na pograniczu

nauki i popularyzacji wiedzy – podr´cznika Culler dokumentuje, i˝ w poststruk-

turalnej teorii literatury, przede wszystkim pod wp∏ywem nowej lektury marksi-

zmu i psychoanalizy, przewa˝aç zaczyna poglàd, i˝ to˝samoÊç podmiotu raczej

jest efektem ró˝norodnych (etnicznych, religijnych, spo∏ecznych, kulturowych…)

dzia∏aƒ, ni˝ niezmiennà i trwa∏à postawà (zob. Culler 1998: 135). Konsekwen-

cjà takiego stanu rzeczy jest wy∏onienie si´ we wspó∏czesnej humanistyce wielu

dyskursów mniejszoÊci. To sà w odniesieniu do polskiej kultury i literatury ob-

serwacje zasadnicze! Dlaczego? Zwracam uwag´, ˝e w „ponowoczesnych” dys-

kusjach na temat to˝samoÊci praktycznie rzecz bioràc nie u˝ywa si´ poj´cia na-

ród, a co za tym idzie: nie ma w tych sporach problemu to˝samoÊci narodowej.

JeÊli takà konstatacj´ zestawiç z polskà tradycjà (kulturowà, politycznà, lite-

rackà, religijnà), to mo˝e si´ okazaç, i˝ ze wzgl´du na histori´ dziewi´tnastego

i dwudziestego wieku (w skrajnych ocenach niepodleg∏oÊç Polska w dwudzie-

stym wieku odzyskiwa∏a w 1918 i 1989 roku) oraz z uwagi na traktowanie w pol-

skiej tradycji literatury jako noÊnika tradycji narodowej i obarczanie jej odpo-

wiedzialnoÊcià za podtrzymywanie to˝samoÊci narodowej, w polskiej kulturze

(tak˝e literackiej) i myÊli ponowoczesne rozumienie to˝samoÊci nie ma racji

bytu. Tymczasem literacka praktyka ostatnich pi´tnastu lat czerpie z takiego jej

rozumienia, jako w∏aÊnie efektu ró˝norodnych dzia∏aƒ, jako czegoÊ zmiennego,

a nie danego przez sam fakt uczestnictwa we wspólnocie j´zyka, religii, historii,

kultury – postawy niezmiennej i trwa∏ej. A wi´c dokona∏ si´ prze∏om, który na-

wet górnolotnie mo˝na by okreÊliç jako fundamentalny? Wydaje si´, ˝e tak…,

choç przeczy temu ton wi´kszoÊci toczonych w Polsce politycznych dyskusji. Pro-

blem w tym, ˝e ˝adnego prze∏omu nie by∏o… ˚e raczej mamy tu do czynienia
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z fina∏em procesu, jaki w literaturze polskiej trwa od co najmniej po∏owy wie-

ku. Krzysztof K∏osiƒski w Êwietnej sylwetce Mi∏osza, w której kluczem analizy

twórczoÊci autora Ziemi Ulro jest w∏aÊnie problematyka podmiotu/podmiotowo-

Êci, losu/autobiografii oraz to˝samoÊci/nieto˝samoÊci i tradycji/wykorzenienia wska-

zuje, ˝e: Osià, punktem zwrotnym, symbolicznym wiàzad∏em obu cz´Êci biografii

b´dzie dla Mi∏osza chwila, kiedy obiera emigracj´, co dzieje si´ dok∏adnie w po∏o-

wie stulecia (1951). Inaczej: skoro wygnanie jest skokiem w anonimowoÊç i ozna-

cza zaczynanie wszystkiego od nowa, niemal powtórne narodziny, choç niekoniecz-

nie odrodzenie, Êrodek wieku tyle˝ dzieli ˝ycie pisarza na pó∏, co i zarazem je

zdwaja, mno˝y. W istocie, wszystko czego doÊwiadcza mieszkaniec dwudziestego

wieku jest nacechowane dwuznacznoÊcià. (K∏osiƒski 1994: 178) Przypominam, ˝e

w po∏owie dwudziestego wieku nast´puje te˝ wielki powrót do polskiej kultury

Witolda Gombrowicza, wi´c obserwacj´ K∏osiƒskiego z powodzeniem mo˝na

uogólniç na wi´kszà iloÊç literackich zjawisk. Tam – w po∏owie wieku – jest po-

czàtek procesu, który prowadzi do zjawisk w polskich narracjach (a myÊl´ te˝,

˝e dotyczy on równie˝ poezji) ostatniej dekady dwudziestego wieku i pierwszych

lat wieku dwudziestego pierwszego.

W moim przekonaniu najwa˝niejszymi oznakami tego procesu by∏ wielki spór

z tradycjà romantycznà toczony w twórczoÊci Gombrowicza i Mi∏osza oraz lite-

ratura „ma∏ych ojczyzn” powstajàca tu˝ po kl´sce wrzeÊniowej na emigracji –

chodzi o eseistyk´ i powieÊci Stanis∏awa Vincenza, eseje Jerzego Stempowskie-

go, Józefa Wittlina czy tak˝e – choç pisane nieco póêniej – Mi∏osza2. Nurt za-

poczàtkowany w literaturze polskiej przygotowanà przez Mieczys∏awa Grydzew-

skiego i Ksawerego Pruszyƒskiego antologià Kraj lat dziecinnych3. Nie bez znaczenia

dla kszta∏towania si´ owej to˝samoÊci „ma∏ych” („prywatnych”) ojczyzn w lite-

raturze polskiej ostatniej dekady minionego wieku mia∏ te˝ dzia∏ „Europa Ârod-

ka” z pierwszych dwudziestu trzech numerów wydawanych wówczas w Pary˝u

Zeszytów Literackich, którego kontynuacjà zdaje si´ byç dzia∏alnoÊç Êrodkowo-

europejskiego kwartalnika Kafka, w którym to kwartalniku nota bene cz´sto pu-

blikuje Andrzej Stasiuk. W przedmowie do antologii Kraj lat dziecinnych, w 1942

roku, jej redaktorzy pisali mi´dzy innymi: jeÊli za lat kilkanaÊcie czy kilkadziesiàt

inni polscy pisarze wspominaç b´dà swoje kraje dzieciƒstwa, b´dà to dzieciƒstwa

zas∏uchane w szum Ba∏tyku bardziej ni˝ w szum Dniepru, w las tucholski a nie no-

wogródzki, wyros∏e w cieniu fabryk a nie kolumn dworu, w gwarze miasta, a nie

w zapachu oczeretów. (…) Tego b´dzie w przysz∏oÊci wiele: tamto nie powróci ju˝
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Stempowski – Wittlin – Mi∏osz. Kraków 1992. Ostatni rozdzia∏ tej ksià˝ki poÊwi´cony jest pró-

bie interpretacji – jako kontynuacji – polemik z dzia∏u „Europa Ârodka” z Zeszytów Literac-

kich.
3 Chodzi o: Kraj lat dziecinnych, Londyn 1942 (drugie wydanie – 1987). W tomie publiko-

wali swoje eseje: Zdzis∏aw Czermiƒski, Karol Estreicher, Olgierd Górka, Zbigniew Grabow-

ski, Kazimiera I∏∏akowiczówna, Zygmunt Karpiƒski, Marian Kukiel, Maria Kuncewiczowa,

Boles∏aw Leitgeber, Stanis∏aw Mackiewicz, Zygmunt Nowakowski, Ksawery Pruszyƒski, Adam

Romer, Antoni Sobaƒski, Jerzy Stempowski, Tymon Terlecki, Irena Tuwim, Boles∏aw Wienia-

wa-D∏ugoszowski i Karol Zbyszewski.



wi´cej. (…) Wystarczy: Polska (Danilewicz-Zieliƒska 1987: 4). Jak ju˝ z tych kró-

ciutkich fragmentów wynika, intencja redaktorów i pomys∏odawców by∏a zupe∏-

nie inna ni˝ ta, którà na podstawie lektury polskich powieÊci z koƒca dwudzie-

stego wieku rekonstruujà Czapliƒski i Kopczyk. By∏o nià przetrwanie narodowej

to˝samoÊci, jej „w-korzenienie” w zbiorowà ÊwiadomoÊç literackà – idea wi´c

w prosty sposób kontynuujàca tradycj´ romantycznà. Teraz – w ÊwiadomoÊci po-

nowoczesnej – przypominam to˝samoÊç nie jest ju˝ czymÊ danym na trwa∏e, jest

w wi´kszym stopniu efektem wyboru suwerennego „ja”.

Nurt „ma∏ych ojczyzn” to pierwsze (bez hierarchii) êród∏o wspominanej na

poczàtku niniejszego szkicu „wtórnoÊci” polskich narracji ostatnich pi´tnastu

lat. èród∏em drugim – o czy ju˝ wspomina∏em – jest rewizja romantycznej tra-

dycji dokonana w literaturze polskiej przez Mi∏osza i Gombrowicza, z mojego

punktu widzenia szczególnie istotne jest dzie∏o Gombrowicza, w którym radyka-

lizm postawienia autorskiego podmiotu w stan podejrzenia, a nawet zagro˝enia,

jego rozszczepienie na wieloÊç póz, ról, stylów, j´zyków nie ma w literaturze

polskiej precedensu, chyba ˝e z tego samego punktu widzenia spojrzeç na pod-

miot autorski poezji Aleksandra Wata. Gombrowicz dziedzicznie obcià˝ony polsko-

Êcià, szlacheckà, katolickà i prowincjonalnà, z tego dziedzictwa uczyni∏ narz´-

dzie i si∏´ w swojej kampanii na rzecz odzyskania przez literackie „ja” suwerennoÊci,

wolnoÊci i prawa do wyboru oraz ekspresji to˝samoÊci. W 1952 roku (a wi´c

w momencie, gdy rozpoczyna∏ dopiero swój powrót do literatury) w pierwszym

numerze paryskiej Kultury Gombrowicz pisa∏: Gombrowicz! Ja, Gombrowicz! Ja,

Gombrowicz! Ja mog∏em rozwiàzaç im r´ce! Otworzyç im oczy Ja, ja, ja Gombro-

wicz mog∏em ich zmusiç do przyj´cia nowej wiedzy o cz∏owieku – a to wyprowa-

dzi∏oby ich z nich, to by im zapewni∏o szczere podejÊcie do w∏asnego fa∏szu, doj-

rza∏e uj´cie niedojrza∏oÊci, ta myÊl zawrotna, myÊl stanowiàca nowy punkt wyjÊcia

otworzy∏aby ich Êwiatu, rozwojowi, pozwoli∏aby im wytrzymaç w najg∏´bszym jeste-

stwie swoim wszystkie te spaczenia które im zadano. Ja, ja, ja Gombrowicz mog∏em

duchowi polskiemu przypiàç te skrzyd∏a! Wi´c jednak by∏em, ja by∏em Nauczycie-

lem i Przewodnikiem narodu mojego! I zdawa∏o mi si´, ˝e s∏ysz´ ich szept wie-

lousty: Gombrowicz, o, Gombrowicz, tak, Gombrowicz, ho, ho, Gombrowicz,

Gombrowicz, Gombrowicz… (Gombrowicz 1996: 242-243). Tak, a w chwil´ póê-

niej b´dzie mnogoÊç „Gombrowiczów” w Dzienniku, Trans-Atlantyku, Porno-

grafii, Kosmosie, a przecie˝ i Józio z Ferdydurke by∏ ju˝ figurà autobiograficznà,

i jeszcze ten wst´p do ksià˝kowego wydania pierwszego tomu Dziennika… Po

tych doÊwiadczeniach to˝samoÊciowe dramaty podmiotów i bohaterów narracji

z ostatnich pi´tnastu lat skazane sà na wtórnoÊç, w znakomitej wi´kszoÊci przy-

padków zuba˝ajàce Gombrowiczowskà problematyk´. Przyk∏adem – pozwol´ so-

bie w tym miejscu na ton krytyczny – autobiograficzne pozy podmiotu prozy Je-

rzego Pilcha.

Tu wi´c pojawia si´ kwestia zasadnicza – czy ZamoÊç Szewca (Zmierzchy i poran-

ki), Wis∏a Pilcha, Gdaƒsk Chwina lub Beskid Niski Stasiuka sà powtórzeniem

gestów z prozy Vincenza, Stempowskiego, Wittlina, Mi∏osza czy niesprawiedli-

wie zapominanego Andrzeja KuÊniewicza, czy mo˝e raczej wyrazem autentycz-

nego doÊwiadczenia, wyrazem potrzeby zakorzenienia, zadomowienia w najbli˝-
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szej przestrzeni rodzinnego domu. I druga – czy k∏opoty z to˝samoÊcià „ja”

w powieÊciach Mas∏owskiej, Kuczoka, Stasiuka i wielu innych sà nawiàzaniem

do tradycji Gombrowicza, rodzajem intertekstualnej pozy, czy – znowu – eks-

presjà doÊwiadczenia autentycznego. OsobiÊcie dwukrotnie sk∏aniam si´ ku pierw-

szym odpowiedziom, co oznacza dla mnie myÊlenie o polskiej prozie powstajà-

cej w ostatnim pi´tnastoleciu w kategoriach ponowoczesnych. Czyli traktuj´ jà

jako intertekstualnà gr´ z tekstowà przesz∏oÊcià, której najcz´Êciej o˝ywiane ob-

szary ju˝ wskaza∏em. Teraz pora, by do nich powróciç i nieco rozwinàç.

Mi∏osz w bardzo wielu miejscach swojej eseistyki podkreÊla elementarnoÊç

doÊwiadczenia przestrzeni dla to˝samoÊci „ja”. Najwa˝niejszà – jak chce wielu

krytyków jego twórczoÊci – wypowiedê eseistycznà (Ziemi´ Ulro) rozpoczà∏ od

nast´pujàcych zdaƒ: Kim by∏em? Kim jestem teraz, po latach, tutaj na Niedêwie-

dzim Szczycie nad Pacyfikiem? (Mi∏osz 1982: 21) Widzenia nad Zatokà San Fran-

cisco zaÊ rozpoczà∏ w taki sposób: Jestem tu. Dwa te s∏owa zawierajà wszystko co

mo˝na powiedzieç, od nich si´ zaczyna, do nich si´ wraca. Tu – to znaczy na tej

ziemi, na tym a nie innym kontynencie, w tym a nie innym mieÊcie, w tej epoce

którà nazywam mojà, w tym stuleciu, w tym roku. Nie jest mi dane ˝adne inne

miejsce ani ˝aden inny czas i od poczucia przemijalnoÊci mego cia∏a broni´ si´ do-

tykajàc sto∏u. To bardzo elementarne – ale gdyby˝ to nauka ˝ycia nie polega∏a na

stopniowym odkrywaniu prawd elementarnych (Mi∏osz 1980: 7). Przywo∏uj´ te po-

wszechnie znane i wiele razy komentowane fragmenty, gdy˝ wyra˝ajà one w mo-

im przekonaniu doÊwiadczenie podmiotu, z jakim boryka si´ ca∏a nieomal lite-

ratura Zachodu drugiej po∏owy minionego wieku. „Twarde” osadzenie „ja”

w przestrzeni i czasie – zdaje si´ mówiç Mi∏osz – stanowi „pierwszy ruch” pi-

sma, mowy, literatury… Wi´c „ja” skazane jest na ciàg∏e potwierdzanie to˝sa-

moÊci, gdy˝ (to konsekwencja uniwersalnej w dwudziestym wieku sytuacji emi-

granta4) nigdy nie jest „u siebie”, zawsze jest wydziedziczone, obce. Zawsze

wi´c musi swà dziedziczonà z tradycji to˝samoÊç przywo∏ywaç, utwierdzaç. Gdyby

próbowaç okreÊliç najbardziej zasadniczy problem stojàcy przed poetà, poezjà,

literaturà, to pewnie w uj´ciu Mi∏osza chodzi∏oby o kwesti´ mimesis, ale rozu-

mianego na specyficzny sposób. Nie o naÊladownictwo rzeczywistoÊci „tu i teraz”

doÊwiadczanej, prze˝ywanej, „oglàdanej” tu chodzi, ale o rzeczywistoÊç „tam

i przedtem”, o przestrzeƒ pami´ci, mitu.5 Tak rozumiem intencj´ okupacyjnego
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4 O sytuacji emigranta, jako o uniwersalnej dla polskiej kultury w dwudziestym wieku pi-

sa∏ Mi∏osz w eseju Prywatne obowiàzki wobec literatury polskiej, w tym te˝ eseju pojawia si´

znakomity koncept, owo zakorzenianie si´ w tradycj´ rozpoczynaç od spraw najbardziej ele-

mentarnych – od powrotów do pierwszych zdaƒ elementarza, zob. Mi∏osz Czes∏aw, Prywatne

obowiàzki wobec literatury polskiej, w: Prywatne obowiàzki, Pary˝ 1985, s. 74-102.
5 ˚eby sàdy tu wyra˝one nie zosta∏y odczytane jako mi∏oszologiczna herezja, musz´ si´

z nich choçby w przypisie rozliczyç. W tekÊcie g∏ównym pisz´ o twórczoÊci i programowych

deklaracjach Mi∏osza z lat czterdziestych, pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych. Bowiem sàdz´, ˝e

w∏aÊnie wtedy Mi∏osz wpisa∏ si´ w nurt arkadyjski, a nawet go wspó∏tworzy∏. Jednak, o ile

twórczoÊç wi´kszoÊci pisarzy, których by∏bym sk∏onny do owego nurtu wpisywaç (np. Vincen-

za, Stempowskiego czy Wittlina) w niewielkim stopniu przekroczy∏a jego problematyk´, o ty-

le twórczoÊç Mi∏osza ewoluowa∏a w∏aÊciwie do Êmierci poety w 2004 roku, a w ostatnich to-

mach miejsce problematyka epistemologiczna (mimesis jest kategorià estetycznà, ale te˝ epi-



Âwiata i emigracyjnej powieÊci Dolina Issy, co pozwala na potraktowanie twór-

czoÊci Mi∏osza, a szczególnie Âwiata i Doliny Issy jako tekstów prekursorskich,

a co najmniej wspó∏tworzàcych nurt arkadyjski, do którego nawiàzywaç zacznie

proza polska w ostatniej dekadzie minionego wieku. Mi∏osz – a z nim Vincenz,

Stempowski, Wittlin, Haupt i wielu innych – mówi mniej wi´cej tak: „wpierw

precyzyjnie okreÊl po∏o˝enie swojego »ja« w przestrzeni i historii, ale takie po-

∏o˝enie, które da Ci poczucie to˝samoÊci”. I ten gest odnajdywania to˝samoÊci,

nawet wbrew egzystencji i losowi zostaje powtórzony w bardzo wielu utworach

narracyjnych z lat dziewi´çdziesiàtych wieku minionego i pierwszych bie˝àcego!

To jest – powtórz´ t´ wyliczank´ – ZamoÊç Szewca, Gdaƒsk Huellego i Chwi-

na, Lida Jurewicza, Dukla Stasiuka, Wis∏a Pilcha, a nawet – zaryzykuj´ – Twor-

ki Bieƒczyka i Âlàsk Kuczoka. I w tym nurcie zgadzam si´ z przypominanà ju˝

w niniejszym artykule tezà Czapliƒskiego, dotyczàcà tego, i˝ zasadniczym pro-

blemem narracji polskich ostatniej dekady minionego wieku by∏ problem reali-

zmu. Tak, bo ten podmiot – jak stara∏em si´ go opisaç – poprzez naÊladowanie

jakiejÊ (zwykle minionej i utraconej) rzeczywistoÊci starajàcy si´ odzyskaç to˝sa-

moÊç, to ciàgle kartezjaƒskie cogito stwarzajàce si´ i okreÊlajàce poprzez akt po-

znawczy. JeÊli si´ oczywiÊcie zgodziç, ˝e mo˝na literatur´ jako akt poznawczy

traktowaç, literatur´ obsesyjnie powracajàcà do doÊwiadczeƒ, przestrzeni (obo-

j´tne: realnej, mitycznej, symbolicznej) i czasu (oboj´tne: idyllicznego czy z∏o-

wró˝bnego) – dzieciƒstwa.

Historia opowiedziana przez niby-dzieci´cego narratora Gnoju Kuczoka jest

tyle˝ rodzinnà sagà, psychoanalitycznym studium dzieciƒstwa i okresu dojrzewa-

nia, co historià miejsca – domu i jego najbli˝szych okolic. Od miejsca si´ po-

wieÊç zaczyna: Ten dom mia∏ dwa pi´tra. (Kuczok 2003: 9) Koƒczy si´ zaÊ wpierw

symbolicznà scenà zapadni´cia si´ domu i – co dla nas istotne – powrotem do

„ja”, które wsz´dzie (gdzie ucieka) ciàgnie za sobà cieƒ tego domu (Kuczok

2003: 212), zdà˝y∏o ostatecznie straciç mow´ (Kuczok 2003: 212), by w ostatnim

zdaniu powieÊci „zatraciç si´” zupe∏nie: By∏em, ju˝ mnie nie ma. (Kuczok 2003:

213). Nie bez znaczenia jest te˝ kompozycja Gnoju. Trzy cz´Êci powieÊci a˝

w nazbyt czytelny sposób uk∏adajà si´ w oÊ czasu: Przedtem – Wtedy – Potem.

W pierwszym zdaniu niniejszego omówienia narratora-bohatera Gnoju okre-

Êli∏em jako „niby-dzieci´cego”, teraz spróbuj´ si´ mu przyjrzeç nieco bli˝ej.

Narracja jest pierwszoosobowa, pami´tnikarska. W Przedtem narrator rekon-

struuje rodzinnà histori´, nie jest jej bohaterem, powieÊç bli˝sza jest tradycji ro-

dzinnej sagi. Co stanowi podstaw´ tej rekonstrukcji? Nie bardzo wiadomo. Za-

pisów czy dokumentów brak, przynajmniej narrator si´ na nie nie powo∏uje.
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stemologicznà) by∏a w niej wypierana przez ontologicznà i metafizycznà. Na marginesie – nie

umiem zgodziç si´ z Markowskim, gdy pisze, ˝e: „Mi∏osz – zw∏aszcza »póêny«, »metafizycz-

ny« – ods∏oni´ty w kilku pierwszych godzinach, nie przynosi ju˝ wi´cej zysku, jest ∏atwo przy-

swajalny, ∏atwo interpretowalny i ju˝ z góry, po kilku wierszach, wszystko o nim wiadomo…”

[Markowski, Micha∏ Pawe∏, Czarny nurt…, s. 9] Przeciwnie, myÊl´, ˝e w∏aÊnie w póênych wier-

szach Mi∏osza dochodzi do g∏osu problematyka podmiotu/podmiotowoÊci, to˝samoÊci/nieto˝-

samoÊci autorskiego „ja” paradoksalnie zbli˝ajàca Mi∏osza do wysoko cenionego przez bada-

cza Gombrowicza.



Jedynym – symbolicznym – Êladem przesz∏oÊci zdaje si´ byç dom zbudowany

przez dziadka („ojca starego K.”), chylàcy si´ do upadku i pod wp∏ywem histo-

rii (II wojna Êwiatowa) w coraz mniejszej cz´Êci zajmowanego przez rodzin´ bo-

hatera, poza tym: ˚adnych Êladów. ˚adnych tradycji. Wszystko na nic. Przedtem

by∏o inaczej. (Kuczok 2003: 58).

W drugiej cz´Êci powieÊci (Wtedy) narrator zmienia perspektyw´. Jest ju˝ uczest-

nikiem zdarzeƒ, a przedmiotem relacji sà jego wspomnienia z w∏asnego dzieciƒ-

stwa, w których centrum usytuowany jest ojciec (stary K.) i konflikt mi´dzy bo-

haterem a ojcem. Przy czym narracja nie jest ju˝ linearna, fabu∏a nie zachowuje

porzàdku przyczynowo-skutkowego. Realistycznie opisane epizody agresji ojca

w stosunku do bohatera przemieszane sà tu z fragmentami retrospekcji si´gajà-

cymi nawet do czasu sprzed narodzin bohatera (na przyk∏ad wspomnienie o tre-

sowaniu „w latach m∏odzieƒczych” przez ojca wilczura). Wtedy koƒczy si´ epi-

zodem narodzin bohatera narratora, majàcym jak sàdz´ wyjaÊniç przynajmniej

jedno ze êróde∏ agresji starego K. w stosunku do niego: Musieli dojÊç, no to do-

szli. Ja ju˝ w∏aÊciwie zwisa∏em jej mi´dzy nogami, ju˝ mo˝na mnie by∏o pog∏askaç

po ciemiàczku; stary K. nie zdà˝y∏ dojÊç z powrotem do domu, a ju˝ odcinali nam

p´powin´. Czu∏em, ˝e w∏asna matka mnie wyda∏a, i ˝adnà mi nie by∏o pociechà

to, ˝e wyda∏a mnie na Êwiat. Âwiat, w którym pierwszà osobà, bezgranicznie znie-

cierpliwionà mojà obecnoÊcià, by∏ stary K. (Kuczok 2003: 185).

W Potem dojrza∏y narrator-bohater prowadzi relacj´ z perspektywy oddalenia

od rodzinnego domu. OpowieÊç o symbolicznej ulewie, zapadajàcym si´ szambie,

rozpadajàcym domu i Êmierci ojca po∏àczona jest tu z relacjà o coraz bardziej

poÊpiesznej ucieczce od rodzinnego domu. Gdy ojciec ginie – jego Êmierç ma sens

symboliczny, w ostatnim fragmencie powieÊci pojawia si´ figura zamilkni´cia

narratora, ojciec zaÊ po Êmierci: Mia∏ delikatnie zdumione rozwarte usta, teraz wy-

pe∏nione glinà nie do wyplucia (Kuczok 2003: 210) – dom si´ zapada, bohater

jest zm´czony i – o czym ju˝ pisa∏em – „traci mow´”, przestaje istnieç, znikni´-

cie/zamilkni´cie narratora/podmiotu/„ja” jest to˝same z koƒcem opowieÊci.

Kuczok opowiada w swojej powieÊci histori´ w gruncie rzeczy banalnà, wiele

razy ju˝ w literaturze opowiedzianà. Dok∏adniej: kontaminuje w niej wiele opo-

wieÊci ju˝ wiele razy opowiedzianych – historia rodzinna, dojrzewanie, kompleks

Edypa, wyjÊcie/ucieczka z rodzinnego domu i jednoczeÊnie niemo˝noÊç oderwa-

nia si´ od niego, a wi´c wskrzeszanie go s∏owem, o˝ywianie opowieÊcià. Kata-

strofa niszczàca dom to˝sama jest z koƒcem opowieÊci, „Êmiercià podmiotu”…

Sàdz´, ˝e w∏aÊnie status podmiotu autorskiego jest w Gnoju najistotniejszy. Wszyst-

ko, co w Êwiecie przedstawionym si´ pojawia powinno zakorzeniaç go w prze-

strzeni, czasie, tradycji, powinno okreÊlaç jego to˝samoÊç, tymczasem jest do-

k∏adnie na odwrót… Czy to wa˝ne, kto w tej powieÊci „mówi”? Michel Foucault

pisa∏: Autor, lub to, co nazwa∏em funkcjà autora, jest z pewnoÊcià tylko jednà z po-

staci znacznie szerszej funkcji podmiotu. Postacià mo˝liwà czy koniecznà? Bioràc

pod uwag´ zmiany historyczne, nie wydaje si´, by kategoria ta by∏a nienaruszalna,

zarówno jeÊli chodzi o jej kszta∏t, z∏o˝onoÊç, a nawet samo istnienie. Mo˝na sobie

wyobraziç kultur´, w której dyskursy krà˝y∏yby bez najmniejszej troski o autora.

Ka˝dy dyskurs, niezale˝nie od formy, wartoÊci i sposobu traktowania, rozwija∏by si´
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w bezimiennym mamrotaniu. Nie zdawano by ju˝ wytartych pytaƒ typu: „Kto rze-

czywiÊcie mówi? On, czy ktoÊ inny? Kto to poÊwiadczy? Co wysnu∏ z otch∏ani swo-

jej wypowiedzi”, lecz zastàpiono by je innymi pytaniami: „Jakie sà modalnoÊci ist-

nienia tej wypowiedzi? Skàd si´ wzi´∏a, jak krà˝y i jak mo˝na jà sobie przyswoiç?

Jakie miejsce b´dzie móg∏ zajàç mo˝liwy podmiot? Kto mo˝e wype∏niç te ró˝ne

funkcje podmiotu?”. A zza tych wszystkich pytaƒ dobiega oboj´tny pomruk: „Cz y

t o  w a ˝ n e ,  k t o  m ó w i?” (Foucault 1999: 219, wyró˝. – J. O.).

MyÊl´, ˝e wa˝ne… JeÊli bowiem powieÊç Kuczoka zestawiç z „klasykiem”

nurtu arkadyjskiego, jakim bez wàtpienia jest Dolina Issy Mi∏osza, mo˝na dojÊç

do interesujàcych i zaskakujàcych konkluzji. Pami´tam, ˝e w powieÊci Mi∏osza

narracja jest trzecioosobowa; pami´tam, ˝e narrator powieÊci przyjmuje w niej

perspektyw´ zbli˝onà do narratora Pana Tadeusza, opowiada, wspomina prze-

strzeƒ i czas bezpowrotnie utracone i minione. Pami´tam w koƒcu, ˝e jest to

opowieÊç o dorastaniu Tomasza, koƒczàca si´ scenà jego wyjazdu z rodzinnych

stron. Dostrzegam te˝, i˝ fabu∏a Doliny Issy jest otwarta – Pozostaje ci ˝yczyç szcz´-

Êcia, Tomasz. Twoje dalsze losy pozostanà na zawsze domys∏em, nikt nie odgadnie,

co z ciebie zrobi Êwiat, ku któremu dà˝ysz. Diab∏y znad Issy pracowa∏y nad tobà,

jak mog∏y, reszta nie nale˝y do nich. Teraz uwa˝aj na Birnika. Znów zasypia, obo-

j´tny na wszystko, nie wiedzàc, ˝e dzi´ki tobie zostanie kiedyÊ wspomniany. Pod-

nosisz bicz – i tutaj urywa si´ opowieÊç. (Mi∏osz 1981: 292) – takie sà ostatnie

zdania powieÊci. Urywa si´ opowieÊç, lecz los Tomasza, bohatera przecie˝ quasi-

-autobiograficznego jest z kontekstu twórczoÊci i biografii Mi∏osza znany… By∏em,

ju˝ mnie nie ma. – mówi w ostatnim zdaniu pierwszoosobowy narrator Kuczo-

ka, powieÊci jeÊli nie autobiograficznej, to z ca∏à pewnoÊcià na takà stylizowa-

nej, ale przecie˝ tak˝e powieÊci o dojrzewaniu. Rodzinne strony („ojczyzna bli˝-

sza”) Tomasza wyniesione sà w wymiar mitu, rodzinny dom bohatera Kuczoka

zapada si´ w szambie, pozostaje po nim gruzowisko oraz gnój i bezmiar gówna.

Âwiat Tomasza jest Êwiatem bez ojca, êród∏em doÊwiadczenia jego inicjacji jest

– jak sàdz´ – poczucie braku. W Êwiecie bohatera Gnoju dominuje ojciec, on

dojrzewa przeciwko niemu. Ale przecie˝ w obu powieÊciach bardzo du˝o jest te˝

znaków wspólnych. Z jednej strony uwznioÊlona tajemniczoÊcià i magià „litew-

skoÊç” – z drugiej degradujàca si´ „ÊlàskoÊç”. Przy czym u Mi∏osza to˝samoÊç

litewska jest wartoÊcià dodatnià, Tomasz b´dzie jà w sobie przechowywa∏, nie-

zale˝nie od kolei przysz∏ego losu, bohater Kuczoka t´ to˝samoÊç b´dzie w so-

bie t∏umi∏, hoduje w sobie nawet nienawiÊç do niektórych jej znaków (na przy-

k∏ad ˝urek gotowany przez ojca), ale bezskutecznie katastrofa najbardziej

wyrazistego symbolu przynale˝noÊci, jakà jest rodzinny dom – mimo i˝ wczeÊniej

uda∏o mu si´ dom opuÊciç, zdobyç wykszta∏cenie, opuÊciç wspólnot´, zerwaç

wi´zy to˝samoÊci – powoduje zanikni´cie „ja”: By∏em, ju˝ mnie nie ma; przypo-

minam raz jeszcze.

Gnojowi Kuczoka przeciwstawiç mo˝na powieÊç Mas∏owskiej Wojna polsko-

-ruska pod flagà bia∏o-czerwonà. JeÊli powieÊç Kuczoka ∏àcz´ tu z nurtem „ma-

∏ych ojczyzn”, wpisuj´ jà proces historycznoliteracki zapoczàtkowany symbolicz-

nie przez antologi´ Kraj lat dziecinnych, to Mas∏owskà widzia∏bym wÊród „uczniów”

Gombrowicza. Jak to rozumiem? Pisa∏ w 1981 roku Jerzy Jarz´bski: Uczniami
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Gombrowicza b´dà wi´c np. twórcy „powieÊci-dzienników” i ró˝nego typu „dzie∏

otwartych”, pisanych w opozycji do konwencjonalnych fabu∏. (Jarz´bski 1984: 168)

Z Gombrowiczem ∏àczà Mas∏owskà dwie oczywiste kwestie – stosunek do j´zy-

ka, „eksperymentatorski”, w radykalny sposób stylizowany, a jednoczeÊnie ∏atwo

rozpoznawalny, co by Êwiadczy∏o, ˝e g∏´boko „upodmiotowiony” oraz strategia

prowokacji. Obydwa elementy ∏àczà si´ z rozwa˝anà w niniejszym szkicu kwe-

stià podmiotowoÊci! Z narratorem i narracjà Mas∏owskiej dzieje si´ coÊ dziwne-

go – nie jestem pewny, czy recenzenci tej powieÊci to dostrzegli. To narracja

(jak u Gombrowicza, chcia∏oby si´ powiedzieç) ustna, oparta na mistyfikujàcym

pomyÊle – narrator jest m´ski, wyraênie zresztà nadu˝ywajàcy w stosunku do

normy j´zyka polskiego zaimka osobowego „ja”. WÊród postaci spotykanych przez

tego pierwszoosobowego narratora-bohatera pojawia si´ postaç okreÊlana jako

Mas∏oska – wpierw jest sekretarkà na policji i do jej obowiàzków nale˝y spisa-

nie jego (Andrzeja „Silnego” Robakoskiego) i Lewego (Macieja Lewandoskie-

go) zeznaƒ: Wtedy sà ró˝ne Êwi´te inkwizycje, robià nam wpierw zdj´cie legityma-

cyjne, co myÊl´, ˝e musz´ doÊç êle wyglàdaç. A potem pokój numer dwajÊcia dwa,

a Lewy jeszcze inny. A ja w∏aÊnie mam przydzielony dwajÊcia dwa, do którego je-

stem za rami´ podprowadzony przez suka, jeszcze przez krótkofalów´ s∏ysz´, jak na-

daje: prowadz´ go na dwudziestk´ dwójk´, to niech Mas∏oska spisze zeznania i ko-

niec z tym burdelem. (Mas∏owska 2003: 167) W trakcie rozmowy z Mas∏oskà (nie

bardzo wiadomo, czemu sekretarka de facto prowadzi przes∏uchanie), bo to ni-

by-przes∏uchanie trzeba okreÊliç jako rozmow´, skoro przes∏uchiwany zadaje w niej

wi´cej pytaƒ i dowiaduje si´ wi´cej od przes∏uchujàcej go Mas∏oskiej, ale to jed-

nak jest przes∏uchanie, skoro Mas∏oska wszystko, co „Silny” mówi zapisuje na

maszynie do pisania. „Us∏yszeç” mo˝na takie na przyk∏ad niby-autobiograficzne

(?) zwierzenie „Doroty Mas∏owskiej” Bo ja niby mia∏am iÊç na studia – ona cià-

gnie. Na polonistyk´, bo wiesz, zawsze by∏am dobra z polskiego, z gramatyki. Naj-

bardziej lubi∏am rozbiór gramatyczny zdania. Poza tym pisa∏am wiersze, ró˝ne

utwory. Niektórzy nawet moi przyjaciele i znajomi twierdzili, ˝e ∏adne, ˝e mog∏abym

nawet z nimi wygraç niejeden konkurs. Bo wiesz. Mia∏am talent, umia∏am i u˝yç

odpowiednio podmiotu lirycznego i epitetu gdzie trzeba. I im si´ to niby podoba∏o,

ale jednoczeÊnie s∏ysza∏am opinie, ˝e widaç wp∏yw frazy Âwietlickiego przetworzonej

przez Dàbroskiego…, sam rozumiesz, jak to wtedy prze˝y∏am, ja myÊla∏am, ˝e pi-

sz´ o swych odczuciach, a okaza∏o si´, ˝e pisz´ o odczuciach, które Âwietlicki i Dà-

broski ju˝ mieli. I tak to wyglàda, co tu du˝o opowiadaç. Wtedy nie zda∏am ma-

tury i wszystko run´∏o, mama mi tu za∏atwi∏a po znajomemu posad´. Tak to

wszystko wyglàda. (Mas∏owska 2003: 175) Po „przes∏uchaniu” nast´puje fanta-

styczny fragment ucieczki „Silnego” z aresztu, monolog umierajàcego w szpita-

lu skierowany bezpoÊrednio do Mas∏oskiej, staje si´ on bohaterem audycji ra-

diowej „Nie umieraj” przygotowanej przez nià, w koƒcu bohaterem jej ksià˝ki…

Iluzja narracji ustnej zostaje ods∏oni´ta – kto w tej powieÊci „mówi”? W czyjej

powieÊci? Jaki jest w Wojnie polsko-ruskiej… status autorskiego podmiotu? A przy-

pomnieç warto, ˝e w ostatnim fragmencie powieÊci status narratora radykalnie

si´ zmienia – dominuje narracja w liczbie mnogiej rodzaju ˝eƒskiego (JesteÊmy

Êmiertelnie powa˝ne, palimy papierosy, zaciàgajàc si´ tak, ˝e echo odpowiada w ca-
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∏ym domu i strzepujemy popió∏ do pustego pude∏ka po akwarelkach. [Mas∏owska

2003: 200]).

Pozostawi´ te pytania bez odpowiedzi – Czy to wa˝ne, kto mówi? (Foucault

1999: 219) – pyta∏, przypominam, Foucault. Gombrowicz zaÊ, a wi´c pisarz, któ-

rego gesty zacierania Êladów autorskiego podmiotu w moim przekonaniu Ma-

s∏owska w swojej powieÊci powtarza, poucza∏ w Dzienniku w nast´pujàcy sposób:

Osobom, interesujàcym si´ mojà technikà pisarskà, przekazuj´ nast´pujàcà recep-

t´. Wejdê w sfer´ snu. Po czym zacznij pisaç pierwszà lepszà histori´, jaka ci przyj-

dzie do g∏owy i napisz ze 20 stron. Potem przeczytaj. Na tych 20 stronach znajdzie

si´ mo˝e jedna scena, kilka pojedynczych zdaƒ, jakaÊ metafora, które wydadzà ci

si´ podniecajàce. Napisz wi´c wszystko jeszcze raz, starajàc si´ aby te podniecajà-

ce elementy sta∏y si´ osnowà – i pisz, nie liczàc si´ z rzeczywistoÊcià, dà˝àc tylko

do zaspokojenia potrzeb twojej wyobraêni. Podczas tej powtórnej redakcji wyobraê-

nia twoja przyjmie ju˝ pewien kierunek – i dojdziesz do nowych skojarzeƒ, które

wyraêniej okreÊlà teren dzia∏ania. Wówczas napisz 20 stron dalszego ciàgu, idàc po

lini skojarzeƒ, szukajàc zawsze pierwiastka podniecajàcego – twórczego – tajemni-

czego – objawicielskiego. potem napisz wszystko raz jeszcze. (…) I wszystko zacznie

ci si´ pod palcami zaokràglaç mocà w∏asnej swojej logiki, sceny, postacie, poj´cia,

obrazy za˝àdajà swego dope∏nienia i to, co ju˝ stworzy∏eÊ podyktuje ci reszt´. (…)

I w ostatecznym rezultacie: z walki pomi´dzy wewn´trznà logikà dzie∏a, a mojà osobà

(gdy˝ nie wiadomo: czy dzie∏o jest tylko pretekstem abym ja si´ wypowiedzia∏, czy

te˝ ja jestem pretekstem dla dzie∏a), z tego zmagania rodzi si´ coÊ trzeciego, coÊ po-

Êredniego, coÊ jakby nie przeze mnie napisanego, a jednak mojego – nie b´dàcego

ani czystà formà, ani bezpoÊrednià mojà wypowiedzià, lecz deformacjà zrodzonà

w sferze „mi´dzy”: mi´dzy mnà a Êwiatem. Ten twór dziwny, tego bastarda, wsa-

dzam w kopert´ i posy∏am wydawcy. Po czym czytacie w prasie: „Gombrowicz na-

pisa∏ Trans-Atlantyk aby dowieÊç…” „Tezà dramatu Âlub jest…”, „W Ferdydurke

Gombrowicz chce powiedzieç…” (Gombrowicz 1982: 104-106)
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SUMMARY

Self-troubles in Polish narrations prose after 1989

The dissertation is an attempt of description of the changes of subject/subjectivity which

appeared in the Polish prose in the last decade of the 20th century. The main thesis is that

the turn to the postmodern way of constructing the author’s “self”, observed by literary cri-

ticism, is deeply involved into the Polish literary tradition. The author shows the stream of

so called „ma∏e ojczyzny”, which begins from the anthology Kraj lat dziecinnych prepared by

Mieczys∏aw Grydzewski and Ksawery Pruszyƒski (continued by Czes∏aw Mi∏osz, Stanis∏aw

Vincenz, Józef Wittlin, Jerzy Stempowski, Andrzej KuÊniewicz and Zygmunt Haupt) and the

work of Witold Gombrowicz. In the tradition of the first stream the author places Gnój by

Wojciech Kuczok and in the tradition of the second – Wojna polsko-ruska pod flagà bia∏o-

-czerwonà by Dorota Mas∏owska. The very basis of the dissertation is modern and postmo-

dern tradition of the description of such categories as the literary subject, the subjectivity,

the author, the identity of the subject. The author identifies himself with the statements of

Michel Foucault (What’s an author?) and Ryszard Nycz (Tropy „ja”. Koncepcja podmiotowo-

Êci w literaturze polskiej ostatniego stulecia).
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ALINA ÂWIEÂCIAK

O podmiotowoÊci 
w poezji Marcina Âwietlickiego 

i Andrzeja Sosnowskiego

Problem podmiotu, podmiotowoÊci i to˝samoÊci, obecny w filozofii w∏aÊciwie

od poczàtku jej istnienia, w ciàgu ostatnich paru(nastu) lat aktualizowany jest

wyjàtkowo cz´sto. Skàd to zwi´kszone zainteresowanie? Mi´dzy innymi stàd, ˝e

podmiotowoÊç jest jednym z aspektów sporu, jaki toczy si´ w dzisiejszej huma-

nistyce, a który – z du˝ym uproszczeniem, rzecz jasna – sprowadzany bywa do

opozycji pomi´dzy liberalizmem i komunitaryzmem. Pozwol´ sobie pokrótce

przedstawiç prezentowane w tym sporze stanowiska (chocia˝ nie nale˝à one do

nieznanych), poniewa˝ wielokrotnie b´d´ si´ do nich odwo∏ywaç.

MyÊl liberalna odrzuca wielowiekowà obecnoÊç filozofii podmiotu jako nie-

spe∏niajàcà wymogów krytyki filozoficznej (zdaniem postmodernistów, waga pod-

miotowoÊci jako problemu filozoficznego jest jednym z przesàdów i samowmó-

wieƒ tej dyscypliny, podobnie jak ujmowanie rzeczywistoÊci przez pryzmat

przedstawienia, stosowanie „wielkich narracji” czy postrzeganie doÊwiadczeƒ ludz-

kich przez pryzmat logocentryzmu), zaÊ druga broni nieredukowalnoÊci kategorii

podmiotu, dowodzàc jednoczeÊnie, ˝e sposób jej rozumienia przez „przeciwni-

ków” – zarzucajàcych historii filozofii totalitarny redukcjonizm – jest redukcjoni-

styczny w∏aÊnie (by dowieÊç w∏asnej tezy, polemiÊci owi zapoznajà wi´kszoÊç tra-

dycji filozoficznej, pomijajà ca∏y „kontrdyskurs”, jaki toczy si´ w ramach dyskursu

podmiotowego i od poczàtku czyni go niejednoznacznym). Liberalna koncepcja

podmiotowoÊci nazywana bywa formalnà (proceduralnà), jako ˝e nie jest ona zwià-

zana z jakimikolwiek uk∏adami przekraczajàcymi „ja”, natomiast koncepcja wy-

pracowana w ramach stanowiska komunitarystycznego – substancjalnà (zaanga-

˝owanà), poniewa˝ odwo∏uje si´ ona do zewn´trznych wobec „ja” uk∏adów sensu,

przede wszystkim wspólnoty i tradycji.

Spór liberalizm–komunitaryzm to oczywiÊcie tylko jeden aspekt zagadnienia

wspó∏czesnej podmiotowoÊci, ale wydaje si´, ˝e najbardziej noÊny, poniewa˝ zwià-

zany z najwa˝niejszymi dyskusjami toczàcymi si´ w ∏onie nauk spo∏ecznych, do-

tyczàcymi kryzysu postindustrializmu i zmienionej roli jednostki w spo∏eczeƒstwie



(zob. np. Giddens 2002; Wielecki 2003). OczywiÊcie istnieje wiele wersji jed-

nego i drugiego stanowiska (rzecz dotyczy przede wszystkim komunitaryzmu),

w ramach których zarysowujà si´ uj´cia opisowe (np. Anthony Giddens) i uj´cia

wyraênie wartoÊciujàce (np. Charles Taylor). Do tego g∏ównego nurtu dysku-

sji do∏àczajà si´ inne, badania nad podmiotem towarzyszà na przyk∏ad kon-

struktywizmowi, który wypracowa∏ narracyjnà koncepcj´ podmiotowoÊci (pod-

miotowoÊç jako konstrukt narracyjny, samorozumienie jako budowanie

opowieÊci), korzystajàc z ustaleƒ wielu nauk humanistycznych i Êcis∏ych (zob.

Skrendo 2004: 65-77).

Tematem tego tekstu nie b´dzie, rzecz jasna, przybli˝anie ró˝nych stanowisk

w sporze o wspó∏czesnà to˝samoÊç, ale próba korelacji tego, co dzieje si´ w fi-

lozofii podmiotu (poj´tej najogólniej, obejmujàcej równie˝ rzeczony spór) z pol-

skà poezjà wspó∏czesnà – a raczej z jej niewielkim wycinkiem. Proponuj´ przyj-

rzeç si´ twórczoÊci dwóch poetów, którzy wyraênie kszta∏tujà obraz poezji polskiej

ostatnich lat – jeden to guru pokolenia „bruLionu”, drugi – „m∏odszych roczni-

ków”. Tak si´ sk∏ada, ˝e silne osobowoÊci twórcze, nadajàce ton ruchowi m∏o-

doliterackiemu, mo˝na – w moim przekonaniu – zestawiç ze sobà w sposób zna-

czàcy, tak by charakterystyczne dla nich modele podmiotowoÊci wchodzi∏y z sobà

w dialog niemal komunitarno-liberalny. Konieczne uproszczenia s∏u˝yç majà oczy-

wiÊcie wyrazistoÊci obrazu, który, co zrozumia∏e, nie roÊci sobie na razie ˝ad-

nych pretensji do ogarni´cia ca∏oÊci.

Marcin Âwietlicki, to˝samoÊç jako autentycznoÊç

Pierwszym z omawianych przeze mnie poetów jest Marcin Âwietlicki, ponie-

wa˝ od niego wszystko si´ zaczyna. Ka˝da narracja o poezji „bruLionu” bez

Âwietlickiego by∏aby niekompletna. To autor manifestów i protestów, ideolog,

a równoczeÊnie poeta, który „ustawi∏” g∏os pokolenia. G∏os ten upomina si´

przede wszystkim o autentycznoÊç. AutentycznoÊç mo˝na uwa˝aç za jednà z pod-

stawowych sk∏adowych podmiotowoÊci, a nawet za jej warunek. Postrzegana jest

wi´c jako wartoÊç – podmiotem jestem o tyle, o ile ˝yj´ w zgodzie z sobà czy –

jak powiedzieliby zwolennicy koncepcji narracyjnych – o ile moja narracja jest

zgodna z mojà ÊwiadomoÊcià siebie. Nic dziwnego, ˝e wielka „kariera autentycz-

noÊci” przypada w polskiej poezji na czas pokoleniowego prze∏omu (zwiàzane-

go z prze∏omem politycznym 1989 roku). Nareszcie bez ˝adnych ideologicznych

przes∏on mo˝na mówiç o tym, co bezpoÊrednio dotyczy podmiotu. „Personizm”

(O’Hara) ma tu wymiar buntowniczego lekcewa˝enia, jest formà negacji. W imi´

prawa do indywidualizmu i wolnoÊci, którego wczeÊniej brakowa∏o. Ale auten-

tycznoÊç jest równoczeÊnie podstawowà sk∏adowà charakterystycznej dla poezji

„bruLionu” mitologizacji podmiotu. Kategoria ta, jak twierdzi Charles Taylor,

wspó∏twórca komunitaryzmu, posiada równie˝ swojà „ciemnà” stron´. Mianowi-

cie kiedy rozumieç wiernoÊç sobie jako wiernoÊç w∏asnej oryginalnoÊci, koncen-

trowanie si´ wy∏àcznie na sobie, bez odwo∏ywania si´ do zewn´trznych autoryte-

tów. Z takà „kulturà autentycznoÊci” mamy, zdaniem autora Etyki autentycznoÊci,
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do czynienia dzisiaj (zob. Taylor 2002: 35). Z takà te˝ wersjà autentycznoÊci ma-

my do czynienia we wczesnej poezji Âwietlickiego.

Tak jak i inni poeci jego pokolenia, autor Nieczynnego najpierw upomina

si´ o mo˝liwoÊç g∏oszenia „w∏asnej prawdy”, mówienia wy∏àcznie o sobie i lek-

cewa˝enia wszystkiego, co przekracza „moje” granice. Jego debiutancki to-

mik, Zimne kraje, to liryczny pami´tnik dojrzewania, kszta∏towania si´ samo-

dzielnie myÊlàcego „ja”. Pierwszym etapem tego dojrzewania jest bunt – najpierw

wobec rodziców, a nast´pnie wobec wy˝szych uk∏adów spo∏ecznych, przede

wszystkim kraju, który uczyni∏ go na jakiÊ czas ˝o∏nierzem. Ten bunt wydaje

si´ troch´ naiwny i upozowany, ale to on w∏aÊnie b´dzie okreÊla∏ „na zawsze”

stosunek bohatera do Êwiata. Najpierw jest to bunt nieukierunkowany, bo wy-

mierzony we wszystko. Jego podstawà jest poczucie bylejakoÊci: pocz´cia –

bez mi∏oÊci i porywów, ale w bezwzgl´dnym porzàdku (Wst´p), dzieciƒstwa –

bez poczucia bezpieczeƒstwa i przynale˝noÊci (Bieguny) i m∏odoÊci zdomino-

wanej doÊwiadczeniem wojska jako jednego wielkiego pasma represji. Bunt

podj´ty jest w∏aÊnie w imi´ autentycznoÊci, która pozostaje postulatem w sys-

temie zorganizowanej redukcji cz∏owieczeƒstwa. Jestem jednà z nóg stonogi. /

Jestem jednà z nóg stonogi – powtarza bohater Szmat. Jedyna forma auten-

tycznoÊci, na jakà go staç, to okupowanie kibla: Siedz´, przymykam oczy. Nie

myÊl´ o niczym, / o nikim. Okupuj´ to / miejsce, gdy tymczasem ca∏a / kompa-

nia chce sraç.

Tak prze˝ywana autentycznoÊç ewokuje samotnoÊç. Autentyczne jest tylko to,

co wy∏àcznie moje, co nie wià˝e mnie z ˝adnym uk∏adem zewn´trznym. Tote˝

w Zimnych krajach podmiot w∏aÊciwie nie komunikuje si´ z innymi – albo ich

odrzuca, albo jest odrzucany. Dojmujàce uczucie zimna, powtarzajàce si´ obrazy

bieli, patronat Franza Kafki – to wszystko sk∏ada si´ na „metafizyk´ samotno-

Êci” tego tomu, a równoczeÊnie buduje najbardziej wynaturzony, jak mówi o nim

Taylor, model autentycznoÊci.

Kategoria ta posiada jednak u krakowskiego poety kilka wymiarów. Ten jest

najmniej wyrafinowany i – by tak rzec – najmniej autentyczny. W kolejnych

tomach coraz wi´cej miejsca rezerwuje sobie przestrzeƒ intymnoÊci, a zatem

znaczenia nabiera „sieç rozmowy”. Jak twierdzà komunitaryÊci, tylko w jej ra-

mach mo˝e zrealizowaç si´ podmiotowoÊç, poniewa˝ powstaje ona na drodze

uzgodnieƒ ze „znaczàcymi innymi” (zob. Taylor 2002: 36-40). Wa˝ny moment

tego uobecnienia stanowi Schizma. Zaczyna si´ ona „zwyk∏à”, jeszcze niein-

tymnà manifestacjà „ja”:

Na poczàtku jest moja g∏owa w moich r´kach.

Nast´pnie z tego miejsca rozchodzà si´ ko∏a.

Ko∏o stó∏ kwadratowy. Ko∏o pokój. Ko∏o

kamienica. Ko∏o ulica. Ko∏o miasto. Ko∏o

kraj. I kontynent opasany ko∏em.

Ko∏o pó∏kula. Ko∏o. Ko∏o wszystko.

Na samym koƒcu jest maleƒka kropla.

(Êwiat, S)
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Jest to, by tak rzec, w pe∏ni modernistyczna koncepcja „ja”. Stanowi ono cen-

trum „wszystkiego”. Dok∏adnie tak, jak chcia∏ Kartezjusz (na dodatek owym

centrum jest g∏owa, a wi´c rozum). Roztaczanie kr´gów wokó∏ „ja” musi si´ ko-

jarzyç z rozchodzeniem si´ kr´gów wodnych, przechodzàcych faktycznie w kro-

pl´ – od której, rzecz jasna, wszystko si´ zaczyna. Podmiot jest zatem Alfà

i Omegà, poczàtkiem i koƒcem. Ale wiersz ma i drugà warstw´, stanowczo

mniej powa˝nà – jest przecie˝ j´zykowà zgrywà (przypominajàcà dzieci´ce wyli-

czanki), alogicznà igraszkà s∏ownà („Ko∏o stó∏ kwadratowy”, „Ko∏o pó∏kula”),

a na dodatek posiada wyraêne konotacje „kacowe”. Kac to rzeczywiÊcie stan,

kiedy „moja g∏owa” stanowi centrum wszystkiego. Podmiot tego wiersza jest do-

skona∏ym przyk∏adem „ja” sylleptycznego, na które nale˝y patrzeç przez pry-

zmat autokreacji – trudno mówiç o jego „esencjalnej” autentycznoÊci – jest to

autentycznoÊç kulturowo zapoÊredniczona, ukszta∏towana przez ró˝ne j´zyki sym-

boliczne. Co istotne, nie sk∏adajà si´ jeszcze na nià ˝adne intymne relacje. Âwiat,

którego stanowi ono centrum, jest pusty.

W kolejnych wierszach Schizmy dykcja intymnoÊci zajmuje jednak coraz wi´-

cej miejsca. Buduje ona przestrzeƒ konfesji i relacji osobowych, chocia˝ konfesji

kulturowo zmediatyzowanej i relacji zapoÊredniczonych. „Ty” otwierajàcym pod-

miot na Êwiat, pe∏niàcym rol´ pasa transmisyjnego i pasa bezpieczeƒstwa rów-

noczeÊnie, jednym s∏owem: stanowiàcym przestrzeƒ porozumienia ze Êwiatem

i pozwalajàcym go akceptowaç, jest tu ukochana kobieta, a potem syn. Mówiàc

j´zykiem Taylora, stajà si´ oni dla podmiotu sk∏adnikiem jego to˝samoÊci, bez

którego kontakt z tym, co dla niego najwa˝niejsze, nie by∏by mo˝liwy (Taylor

nazywa to „transcendentalnym warunkiem konwersacji” – zob. Taylor 2001: 68-

78). I tak ju˝ zostanie w tej poezji a˝ do Nieczynnego – tutaj bowiem rodzina

staje si´ przestrzenià zagro˝onà i rozpada si´.

Mamy wszelkie powody po temu, by autentycznoÊç we wczesnej poezji Âwie-

tlickiego rozumieç negatywnie – sfera „ja” jest tu najpierw przestrzenià negacji,

protestu przeciw konwencjonalnemu Êwiatu, wyra˝ajàcego si´ w postawie, jak

powiada Taylor, wolnoÊci samostanowienia (Taylor 2002: 68-70). Zajmuj´ si´ so-

bà, bo tylko ja jestem interesujàcy, tylko siebie warto poznawaç – wydaje si´

mówiç podmiot (najpierw „moja g∏owa w moich r´kach”, potem dopiero wszyst-

ko inne). Ten rodzaj autentycznoÊci buduje przestrzeƒ negatywnoÊci, dzisiaj,

w „spo∏eczeƒstwie narcystycznym”, szczególnie aktywnà. Samorealizacja potrak-

towana jest tu jako cel sam w sobie, przebiega ponad horyzontem znaczenia.

Jest to, zdaniem Taylora, najbardziej trywialna jej wersja. Wraz z pojawieniem

si´ horyzontu znaczenia (religia, natura, spo∏eczeƒstwo, zwiàzki ze „znaczàcymi

innymi”) autentycznoÊç zaczyna byç rozumiana pozytywnie, jako idea∏ moralny.

Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e podmiot-bohater Âwietlickiego, zaj´ty sobà, nie do-

strzega tego horyzontu, ale to nieprawda. Wyglàda raczej na to, ˝e tylko próbu-

je go lekcewa˝yç – opowiadajàc si´ przeciw niemu, okreÊla si´ nieustannie w od-

niesieniu do tego w∏aÊnie horyzontu (sàdy wyg∏aszane przeciw paƒstwu i jego

instytucjom oraz przeciw KoÊcio∏owi). Poza tym sà to przede wszystkim dekla-

racje, retoryka pokoleniowa, za którà nie stoi prawda prze˝ycia, a przynajmniej

niewiele na to wskazuje. „Nic o mnie nie ma w konstytucji” – to niez∏e has∏o
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„indywidualizmu deklaratywnego”, ale bioràc pod uwag´, ˝e tego typu deklara-

cji sporo w poezji „bruLionu”, trudno uwierzyç w jego g∏´bokà, indywidualnie

doÊwiadczonà prawd´. Pod pozorem skrajnego indywidualizmu przemyca nam

si´ prawd´ has∏owà, prawd´ – w najlepszym razie – pokoleniowà. Jedno jest

pewne – Âwietlicki nie mo˝e byç nazywany poetà-anarchistà, nawet je˝eli hory-

zont wartoÊci przywo∏uje po to, by go zanegowaç (na podobny problem w jego

poezji zwróci∏ uwag´ Jacek Gutorow – zob. Gutorow 2003: 102-108). Poza tym

z jego wierszy mo˝na zrekonstruowaç coÊ, co nazwa∏abym minimalistycznà etykà

codziennoÊci: nale˝y w koƒcu wstaç z ∏ó˝ka, ogoliç si´, ubraç, wypiç kaw´, wyjÊç

z domu. Poeta zachowuje si´ nieraz jak w∏asny kurator, stosuje wobec siebie

system nakazowy (system nakazów minimalnych), w takich okolicznoÊciach za-

wsze u˝ywa imperatywnego bezokolicznika:

Ogoliç si´, by by∏

jakiÊ porzàdek. Nie piç.

Zaschnàç. Spróbowaç zasnàç (…).

(Czarny lipiec, PP)

Wyjechaç, ˝eby odbyç

rozmow´, ˝eby odbyç

stosunek p∏ciowy. Odbiç

i wróciç.

(Odbycia, PP)

Jednym s∏owem: kac, choç ma swoje prawa, nie mo˝e trwaç wiecznie, ˝ycie

to tak˝e obowiàzki – trzeba troch´ pisaç, jeêdziç na wieczory autorskie, spoty-

kaç si´ z kolegami i fanami, kochaç z kobietami itd. KtoÊ móg∏by powiedzieç,

˝e nieodleg∏y to horyzont wartoÊci, i pewnie nie by∏by daleki od prawdy. Naj-

wa˝niejszym argumentem w sprawie „anarchizmu” Âwietlickiego jest jednak przy-

wo∏ywana wy˝ej sfera intymnoÊci, zwiàzana w jego poezji z czystà pozytywno-

Êcià. To przestrzeƒ autentycznoÊci pozytywnej (prawdziwej, choç równie˝ kulturowo

zapoÊredniczonej), bo odwo∏ujàcej si´ (ju˝ nie przez zaprzeczenie i nie minima-

listycznie) do horyzontu znaczenia. W momencie kiedy pojawiajà si´ w wier-

szach Âwietlickiego „znaczàcy inni”, jego podmiot-bohater przestaje ironicznie

dystansowaç si´ do Êwiata, staje si´ czu∏y i wra˝liwy, mask´ poety nieprzystoso-

wanego odk∏ada na bok. Owa sfera intymnoÊci, b´dàca podstawà odniesienia do

przekraczajàcych podmiot uk∏adów sensu, jest istotnym etapem budowania to˝-

samoÊci. Mamy wówczas do czynienia z „podmiotem mocnym”, b´dàcym auto-

rem i wykonawcà swoich decyzji. „Brak to˝samoÊci” to w tych wierszach tylko

element gry (podobnie jak to by∏o z anarchià – jedynie poziom retoryki). O tym

braku jego podmiot-bohater jedynie mówi, jest on (brak) j´zykowym projektem

(j´zyk jest tu wa˝nym elementem gry antyto˝samoÊciowej: zaprzyj jaêni si´ ze

mnà). Bowiem tam, gdzie pojawia si´ sztafa˝ poety wykl´tego, niezb´dna jest

równie˝ retoryka rozbicia wewn´trznego, a nawet autodegradacji (jakkolwiek

nawet tutaj „ja” jest silne – zaprzecza, z∏orzeczy, ale zawsze z tej samej, wyraê-
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nie okreÊlonej pozycji). Tam z kolei, gdzie rozciàga si´ przestrzeƒ intymnoÊci,

„ja” mówi bez dodatkowych ram modalnych, bez negatywnych autoprezentacji,

mówi, chcia∏oby si´ rzec, zwyk∏ym, „nieustawionym” g∏osem o zwyk∏ych emocjo-

nalnych potrzebach – ciep∏a, bliskoÊci, sta∏oÊci. Nie trzeba dodawaç, ˝e te wier-

sze brzmià szczerzej i bardziej przekonujàco zarówno od tych „niepokornych”,

jak od abnegacyjnych (co nie znaczy, ˝e niepokorny i abnegacyjny Âwietlicki

musi byç Âwietlickim nieprawdziwym). Skargi na Êwiat, sposoby metaforyzowa-

nia obcoÊci i samotnoÊci nie ra˝à sztucznoÊcià, a deklaracje podmiotu wydajà

si´ wiarygodne. Tutaj przestrzeƒ dzielàca „ja” prze˝ywajàce od „ja” tekstowego

jest najmniejsza:

Naprawd´ mi∏o jest wróciç do domu.

Ustalaç nowe miejsca dla starych przedmiotów

Dowiedzieç si´, ˝e jest coÊ, czego zmieniç si´ nie da.

Wisieç i wiedzieç. Lekkie ciep∏o si´

zbli˝a, bo wesz∏aÊ

(Camera obscura, PP)

Nie umiemy

daç mu imienia.

No bo to niezupe∏nie mo˝liwe. NajproÊciej

by∏oby go nazwaç Ch∏opczykiem

lub Zajàczkiem

albo Zasranym Kaftanikiem. Jest.

Pojawi∏ si´

w miejsce RzeczywistoÊci.

(synek, S)

W Camera obscura podmiot stara si´ uchwyciç wymykajàcà si´, przeb∏yskowà

prawd´ o szcz´Êciu, które polega na nag∏ym, najprawdopodobniej chwilowym,

poczuciu oswojenia, zakorzenienia wÊród ludzi i rzeczy (pokonana sprzecznoÊç

starego i nowego, procesu odkrywania i rzekomej oczywistoÊci tego, co odkry-

wane). Wiersz synek natomiast, koƒczàcy Schizm´ (to, jak sàdz´, nieprzypadko-

wa koincydencja), wydaje si´ szczególnie charakterystyczny ze wzgl´du na pogo-

dzonà dykcj´ rubasznej codziennoÊci i usakralnionej odÊwi´tnoÊci. Synek dokonuje

„przebóstwienia” ˝ycia podmiotu – pojawi∏ si´ w miejsce RzeczywistoÊci (to nie

tylko podnios∏a wersja stwierdzenia: „zastàpi∏ mi ca∏y Êwiat”, ale tak˝e sugestia

boskoÊci, zresztà mówi si´ tu o nim po prostu Jest – o Bogu niektórzy równie˝

zabraniajà mówiç wi´cej) i nie sposób go nazwaç, a wi´c poznaç go ani zaw∏ad-

nàç nim. Dziecko nadaje ˝yciu podmiotu-bohatera poszukiwany wczeÊniej nie-

skutecznie sens.

Rzecz jasna, wiersze te nie robi∏yby takiego wra˝enia, gdyby z poezji Âwietlic-

kiego wyziera∏ wy∏àcznie portret czu∏ego kochanka i roztkliwionego ojca. One

znaczà przede wszystkim jako prezentacja drugiej strony „ja”, jako „szlachetny

punkt odniesienia”.
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Inna rzecz, ˝e podmiot rzadko odwo∏uje si´ ju˝ do czystej zgrywy, efekt dy-

stansu do rzeczywistoÊci osiàga raczej za pomocà gier j´zykowych ni˝ gestów

absolutnej negacji. Na przyk∏ad wiersz Jedenastego grudnia 97 mówi o koniecz-

noÊci pisania o jedenastym grudnia. Zawiera „wst´p” (trzy zwrotki, w tym

znany ju˝ passus o zach∏annoÊci, zaborczoÊci Paƒstwa wobec jednostki, oczy-

wiÊcie konkretnej jednostki [Êwiat] jest troch´ równie˝ mnà, / koniuszkiem me-

go ucha) i „rozwini´cie” (jedna linijka). Tak naprawd´ jest to tekst o zmaga-

niach z przemijaniem i nicoÊcià, z tym ˝e wyraêne znaki autoironii nie pozwalajà

go czytaç jako konfesji, ale ka˝à dostrzegaç uwik∏anie w gr´ j´zykowà zwiàza-

nà z wyra˝aniem „stanów wysokich” – prze˝ywania podnios∏ych momentów hi-

storii i metafizycznych uÊwiadomieƒ niekoniecznoÊci istnienia. Taka dykcja

(pomi´dzy negacjà konwencjonalnej rzeczywistoÊci i autoironicznà Êwiadomo-

Êcià beznadziejnoÊci tej˝e) utrzymuje si´ w twórczoÊci Âwietlickiego do ostat-

niego tomu, czyli do Nieczynnego. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e Êwiat zewn´trz-

ny i jego zobowiàzania odgrywajà tu mniejszà rol´, ale przecie˝ ciàgle sà

przywo∏ywane jako punkt odniesienia – chocia˝ jego sensownoÊç, tak jak by-

∏o w pierwszych tomach, podawana jest znowu w wàtpliwoÊç. OczywiÊcie nie

jest to ju˝ sprzeciw cz∏owieka, który chce wyrwaç si´ z konwencji niedojrza-

∏oÊci, teraz uprzykrzonà konwencjà sta∏a si´ dojrza∏oÊç w∏aÊnie. A jakàÊ uciecz-

kà przed nià mo˝e byç – paradoksalnie – powrót do niedojrza∏oÊci. Podmiot

zatem kurczy si´, zanika, „nicuje si´”. Po pierwsze, „nic” i jego pochodne sta-

nowià odtàd (od Czynnego do odwo∏ania) jeden z ulubionych tematów reflek-

sji (w ca∏oÊci poÊwi´cone jest mu Nicowanie), a po drugie, podmiot-bohater

coraz wyraêniej „zanika”. Abulia jest tu w∏aÊnie konsekwencjà niedojrza∏oÊci,

a ta – patologicznego, narcystycznego skupienia na sobie. Rola „znaczàcych

innych” os∏ab∏a, podmiot znowu stanowi dla siebie najwa˝niejszy punkt odnie-

sienia, a Êwiat nie chce obiektywnie przyjàç takiego stanu rzeczy. Jak twierdzà

znawcy przedmiotu, narcyzm nie jest samouwielbieniem, ale takim skupieniem

jednostki na w∏asnej to˝samoÊci, ˝e zatraca ona granice pomi´dzy sobà a Êwia-

tem zewn´trznym. „Jednostka narcystyczna – twierdzi Giddens, powo∏ujàc si´

na ustalenia Senneta – widzi wydarzenia zewn´trzne przez pryzmat w∏asnych

potrzeb i pragnieƒ; interesuje jà tylko ‘co to oznacza dla mnie’” (Giddens

2002: 232-233). Podmiot „póênej” poezji Âwietlickiego nieustannie poszukuje

w∏asnej to˝samoÊci, jednak nie po to, by odpowiedzieç na pytanie: kim je-

stem?, ale w wyniku narcystycznego zainteresowania sobà. Staje si´ idealnie

samozwrotny (termin Giddensa), kontakty ze Êwiatem zewn´trznym sà dla

niego destruktywne. AutentycznoÊç znowu ma charakter patologiczny – jest

czymÊ w zamian – zast´puje wi´zi ze Êwiatem. Podmiot istnieje wi´c teraz

przez „zaniechanie”. Najpierw go boli (Êwiat? on sam si´ boli?), potem „brej-

ka wszystkie rule”, bo uwierajà go nakazy i zakazy (np. Staç prosto. Bezustan-

nie – Ca∏owanie), roszczenia i oczekiwania (Chcenie); on nie chce, nie pami´-

ta (Dzwonienie); je˝eli wykonuje jakàÊ czynnoÊç, której nazwa nie jest

poprzedzona przeczeniem, to ze ÊwiadomoÊcià nieprawdziwoÊci, niekoniecz-

noÊci lub niestosownoÊci (kochanie, gotowanie, kupowanie). Jedynie stany bier-

noÊci obdarzone sà znakiem „plus” – le˝enie, ∏adnienie, a przede wszystkim
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palenie (tu co prawda konieczna jest pewna aktywnoÊç, ale akurat tyle, ile

trzeba, by nadal nic nie robiç).

Jak powiada Nietzsche, „cz∏owiek to zwierz´ znu˝one”. Jego domenà jest

melancholia, stan pozornego wygasania. Wed∏ug Freuda – to stan pozytywny.

Bez melancholii nie ma pami´ci, a bez pami´ci nie ma podmiotu. Jeszcze da-

lej idzie Melanie Klein. „Pozycja depresyjna” (dzisiejsza wersja melancholii),

zdaniem badaczki, ma Êwiadczyç o dojrza∏oÊci, bo zak∏ada wzmo˝onà autore-

fleksj´ – to ho∏d sk∏adany z∏o˝onoÊci Êwiata (zob. Bielik-Robson 2000: 82-83).

Klein twierdzi równie˝, ˝e depresja otwiera na Êwiat i na siebie, jest rodzajem

autoterapii. Czytajàc wiersze Czynnego do odwo∏ania, nie mamy wra˝enia, ˝e

w podmiocie dokonuje si´ jakiÊ twórczy proces. Ju˝ raczej jest to „praca ˝a∏o-

by” (Freud), polegajàca na wy∏àczaniu pami´ci. Stanem bliskim ostatecznej sa-

tysfakcji jest usuwanie (si´ i znaków po sobie): WyÊniç znikanie, redukcj´ do-

k∏adnà, / pierzchajàce kolory (…). Wiersz zatytu∏owany ˚egnanie pisany jest ju˝

jak gdyby z perspektywy „po drugiej stronie”, pomi´dzy „jestem?” a „by∏em?”.

Tutaj równie˝, jak w wielu tekstach tego tomu, wa˝nà cz´Êç przestrzeni „ja”

zajmuje j´zyk, który zakrzywia si´, wy∏amuje z systemu oczekiwaƒ. Gra j´zyko-

wa (g∏ównie homonimii i paronomazji), kolizje, w jakie wchodzi tytu∏ z tym, co

stanowi jego rozwini´cie, wnosi tu minimum optymizmu, niezb´dne do tego, by

jednak dalej „byç”. Bo, jak si´ okazuje, aktywnoÊç j´zykowa (a wi´c i praca

umys∏u) jest najwa˝niejszà sferà aktywnoÊci podmiotu – i jedynym êród∏em sa-

tysfakcji (brak tu charakterystycznego dla postmodernistycznej filozofii j´zyka

pesymizmu).

W Nieczynnym sytuacja o tyle tylko ulega zmianie, ˝e podmiot przechodzi

w kolejnà faz´ unieczynnienia (z „czynnego do odwo∏ania” staje si´ „nieczyn-

ny”), jego poczucie alienacji, choç to mo˝e wydawaç si´ trudne, wzrasta. Ob-

jawia si´ tu coÊ na kszta∏t „Êwiata po koƒcu Êwiata”. Podmiot-bohater – „sto-

sujàc si´” do klasycznej definicji narcyzmu – przestaje wyczuwaç granic´

pomi´dzy sobà i tym, co na zewnàtrz (ale bierze Êwiat w swoje wn´trze, a nie

uzupe∏nia sobà wn´trze Êwiata, to charakterystyczne – Zesz∏ej nocy), potem kon-

sekwentnie podaje si´ za umar∏ego. Wszystko, co mu si´ przydarza, traktuje

jako nieistotne pojawy innowymiarowej, „by∏ej” rzeczywistoÊci. Ostatnie przy-

czó∏ki kontaktu z rzeczywistoÊcià zosta∏y zerwane. Dom, rodzina, praca, zna-

jomi – to przesz∏oÊç, która ledwo daje o sobie znaç. Z uczuç „ludzkich” zo-

sta∏o mu zgorzknienie i rozdra˝nienie. Z jednej strony mo˝na powiedzieç, ˝e

abulia nie dokona∏a w nim jeszcze ostatecznego spustoszenia (skoro staç go

na silne reakcje, to przecie˝ ˝yje), z drugiej jednak – te reakcje rzeczywiÊcie

przypominajà przedÊmiertne podrygi (potwierdza to równie˝ wyraênie podnie-

siony poziom ekshibicjonizmu w wierszach Nieczynnego). Pojawia si´, rzecz ja-

sna, pytanie, na ile ta historia umierania jest autentyczna. Odpowiedê nie jest

∏atwa. Znowu daje o sobie znaç sylleptycznoÊç podmiotu – prze˝ywajàcego

w∏asne traumy w sposób kulturowo zapoÊredniczony. Mamy bowiem do czy-

nienia z „ja”, które konstruuje w∏asnà Êmierç, a wi´c jest autorem wspó∏cze-

snej ars moriendi. A równoczeÊnie, jak wielokrotnie wspomina∏am, z podmio-

towoÊcià skrajnie narcystycznà.
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Co czeka podmiot Âwietlickiego w przysz∏oÊci? Byç mo˝e zostanie on podda-

ny psychoterapii – co prawda narcyzm jest „chorobà spo∏ecznà” (jak twierdzi

Lasch – zwiàzanà z apokaliptycznà naturà nowoczesnego ˝ycia spo∏ecznego –

zob. Bielik-Robson 2000: 234), ale nie jest to choroba nieuleczalna, a depresja

i dezintegracja, jak twierdzà psychoterapeuci, majà tak˝e wymiar pozytywny.

Dobrym znakiem tej lepszej przysz∏oÊci jest ciàgle obecny w poezji Âwietlickie-

go autoironiczny dystans. Nieczynny koƒczy si´ apokalipsà ironisty: CoÊ wszyst-

ko ostatnio tak si´ rozmywa. Koniec Êwiata przyjdzie, / westchnie i wyjdzie. Po ta-

kim koƒcu wszystko mo˝e si´ zdarzyç.

Andrzej Sosnowski, to˝samoÊç jako projekt niemo˝liwy

Poezja Âwietlickiego, choç nie ca∏a i nie pod ka˝dym wzgl´dem, mieÊci si´

jednak w przestrzeni pytaƒ, a nawet rozstrzygni´ç, zwolenników substancjalnej

koncepcji podmiotowoÊci. Podmiot jego wierszy uwzgl´dnia – afirmuje lub (cz´-

Êciej) kontestuje – wy˝sze uk∏ady sensu. Zerwanie relacji ze Êwiatem wcale ich

nie kwestionuje, wr´cz przeciwnie, brak jest tu aktualizacjà ∫ rebours, czego do-

wodem fakt, ˝e podmiot-bohater czuje si´ nieszcz´Êliwy. Zdroworozsàdkowa, uty-

litarystyczna koncepcja szcz´Êcia g∏osi, ˝e podmiot doznaje przyjemnoÊci, kiedy

si´ rozszerza, a cierpi, kiedy si´ kurczy. Maksymalnie „skurczony” podmiot

ostatnich wierszy Âwietlickiego jest równoczeÊnie podmiotem najbardziej nie-

szcz´Êliwym, ale równie wyraênym (równie „mocnym”) jak ten, który stoi za

koncepcjà Êwiata – a wi´c rozszerzonym do granic „wszystkiego”. Nic zatem nie

wskazuje na to, ˝e podmiotowoÊç jest w twórczoÊci tego poety kategorià jakkol-

wiek redukowalnà. W przypadku poezji Andrzeja Sosnowskiego jest inaczej. To

nie idea∏y komunitarystyczne b´dà tu stanowi∏y punkt odniesienia, ale nurt an-

tymodernistyczny, którego poczàtek wyznacza Nietzsche, a ostatnie ogniwa sta-

nowà postmoderniÊci. Nurt ten mo˝na by, ze ÊwiadomoÊcià pewnego uproszcze-

nia, nazwaç antypodmiotowym. Sosnowskiemu od poczàtku, od ˚ycia na Korei,

bliska jest konstatacja autora Wiedzy radosnej (konstatacja podj´ta i zradykali-

zowana przez postmodernistów) o niemo˝noÊci pochwycenia ostatecznego sen-

su, a nawet sensu w ogóle (bo ten ciàgle si´ staje, nigdy nie jest). Jego poezja

to, znowu upraszczajàc, ró˝ne warianty ucieczki przed sensem (i najliczniejszy-

mi jego wcieleniami: prawdà, sta∏oÊcià, spójnoÊcià, ca∏oÊcià itd.). Przestrzenià gry,

której stawkà jest maksymalne rozluênienie wi´zów sensu, okazuje si´ równie˝,

a mo˝e przede wszystkim, sfera podmiotowoÊci.

Jacek Gutorow dowodzi, ˝e w debiutanckiej ksià˝ce Sosnowskiego mamy do

czynienia z podmiotem przemawiajàcym z konkretnego miejsca i czasu, repre-

zentujàcym okreÊlony stan ÊwiadomoÊci – m∏odego cz∏owieka ˝yjàcego w Polsce

lat osiemdziesiàtych, ÊwiadomoÊci melancholicznej, hamletycznej, niezdecydowa-

nej… ale jednak pe∏nej, w tym sensie, ˝e nie umiejàcej jeszcze spojrzeç na siebie

z boku, z dystansu utworzonego przez j´zyk (Gutorow 2003: 55). RzeczywiÊcie,

„ja” w ˚yciu na Korei – w odniesieniu do kolejnych tomów – wydaje si´ naj-

bardziej konkretne, naj∏atwiej uchwytne, jakkolwiek to „najbardziej” i „naj∏a-

twiej” trzeba ob∏o˝yç ró˝nymi zastrze˝eniami (co te˝ Gutorow czyni). Wydaje
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si´ bowiem, ˝e ju˝ w ˚yciu… podmiot ma ÊwiadomoÊç swojej „j´zykowoÊci”.

Na razie przede wszystkim tego, ˝e j´zyk jest nieredukowalnym elementem

podmiotowoÊci – jedynym narz´dziem samookreÊlenia. Ale to prawda stara jak

Êwiat (oczywiÊcie, zachodni), ma∏o odkrywcza, mówiàca o tym, ˝e podmiot okre-

Êlany jest przez sposób, w jaki rzeczy majà dla niego znaczenie, a to mo˝liwe

jest do zakomunikowania jedynie za pomocà j´zykowej artykulacji, b´dàcej in-

terpretacjà Êwiata. Sosnowski ma od poczàtku ÊwiadomoÊç zachwianej propor-

cji tych elementów (j´zyka i Êwiata), na korzyÊç j´zyka rzecz jasna, a co za tym

idzie – ÊwiadomoÊç nieostatecznoÊci (i w tym sensie niekoniecznoÊci) interpre-

tacji. W debiutanckim tomie faktycznie na „Êwiat” przypada relatywnie du˝o

miejsca. Ale tylko relatywnie. Bo, po pierwsze, jest to Êwiat labilny, niegotowy,

pozbawiony sankcji koniecznoÊci, a po drugie, przestrzeƒ j´zyka ma tendencje

do zaw∏aszczania go, do rozpleniania si´, a tym samym do znoszenia to˝samo-

Êci podmiotu. Wydaje si´, ˝e j´zyk nie s∏u˝y tu ani poznaniu, ani komunikowa-

niu, a na pewno funkcje te uleg∏y daleko idàcemu przedefiniowaniu. Przyjrzyj-

my si´ tekstowi Wild Water Kingdom:

Ale te wielkie zje˝d˝alnie wodne, jaki pi´kny

podarek dla Êmiechu i od Êmiechu, w pewnym sensie, te˝.

Tu nie ma zahamowaƒ. Przede wszystkim negli˝;

wszyscy sà prawie nadzy i nikt nie trzyma si´ prosto

a jeÊli nawet prosto, to po to, ˝eby k∏aÊç si´

i spadaç, lecieç z nóg ze Êmiechem, k∏aÊç si´

ze Êmiechu i p´dziç z zawrotnà pr´dkoÊcià

podkr´canà przez Êmiech a˝ po eksplozj´ wody

co jest jak salwa Êmiechu koƒczàca ten ˝art

z postawy pionowej i recept decorum. Tu jest

perpetuum mobile, alchemia ruchu dla cia∏a,

bo i po ci´˝kiej nocy, po czarnej mszy, w ciàgu dwóch godzin

mo˝esz odzyskaç pe∏nà potencj´ i rezon

nawet niekoniecznie rzucajàc si´ w dó∏ z tej pionowej

zje˝d˝alni czy lecàc przez lazurowà rur´, lecz choçby

ko∏yszàc si´ na Lazy River lub dr˝àc z rozkoszy

w goràcym basenie jaccuzzi. A potem dzwonià na fal´

(spi´trzonà w domku bez okien), której rytm przypomina

WiecznoÊç zmuszajàcà do bezustannego skakania –

Jakby przez b∏´kitnà skakank´ czasu, albo napr´˝onà

Gum´ rozpi´tà na ∏ydkach tych dwóch ratowniczek

(…)

Tu jest po prostu ciàg∏y przeciàg wody,

p´d i w zasadzie brak gruntu pod stopami,

choç niby jest to „w zasadzie”, a zatem i tutaj

mo˝na balansowaç – na wst´gach wody, w zamieci?

Ale nie wolno zje˝d˝aç g∏owà w dó∏. To nogi

idà najpierw i budzi weso∏oÊç
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to dowartoÊciowywanie nóg tak karnawa∏owe

(g∏owa wlecze si´ z ty∏u jak rozeÊmiana zabawka)

Zw∏aszcza w scenerii tak jawnie komicznej,

WÊród syntetycznych kszta∏tów, ni m´skich ni kobiecych

Zalewanych hektolitrami heraklitejskiej wody

Mknàcej we wszystkie strony niczym metafora

Cyrkulacji p∏ynów w aniele Swedenborga.

I ca∏oÊç si´ przewraca w jakàÊ alegorià):

zobacz w strumieniach wody parodi´ potoków

∏ez ca∏ego Êwiata, zobacz w tym systemie

niebieskich wodospadów koron´ ga∏´zi

splàtanych jak w´˝e, cudownie

groteskowà wizj´ mitycznego drzewa,

natur´ przechytrzonà w akcie alegorii,

która przedrzeênia ogród uciech tudzie˝ ogród nauk

tymi hiperbolami, parabolami, sinusoidami rozkoszy,

uczonymi spiralami Êmiechu. I nie mam poj´cia

czy wszystko skoƒczy si´ weselem czy ob∏´dem,

roÊlinnà powagà radoÊci czy konwulsjà Êmiechu,

bo stosunki mogà si´ zmieniaç ale wygnanie

pozostanie bez zmian. Boisz si´ maleƒka?

Przestrzeƒ zewn´trzna wobec podmiotu jest tu tylko pozorem. Interpretacja

idàca w kierunku afirmacji ˝ycia, poddania si´ jego p´dowi, oddania „konwul-

sjom Êmiechu” równie˝ jest nieporozumieniem. Niby rzecz dzieje si´ w miejscu,

w którym ludzie oddajà si´ bezinteresownym uciechom, nieskr´powanej radoÊci

(woda jest ˝ywio∏em wywo∏ujàcym i wspomagajàcym t´ eufori´), na dodatek s∏o-

wa: Êmiech, radoÊç, wesele, zabawa, karnawa∏, rozkosz – sà wyraênie uprzywile-

jowane. A jednak nad tym Êwiatem cià˝y widmo sztucznoÊci. Jest on niepraw-

dziwy, radoÊç i Êmiech (jak i wszystko inne) sà tu tylko s∏owami (powtarzanymi

wielokrotnie i przez to coraz smutniejszymi, coraz bardziej odklejajàcymi si´ od

pierwotnych znaczeƒ). Ta niby-rzeczywistoÊç co chwil´ zeÊlizguje si´ w prze-

strzeƒ konwencji. Sosnowski od poczàtku gra mo˝liwoÊcià przekierowania swo-

jego tekstu w stron´ alegorii (i ca∏oÊç si´ przewraca w jakàÊ alegori´). Przecie˝

nic ∏atwiejszego, jak zobaczyç w tym obrazku alegori´ ˝ycia ludzkiego, z ca∏ym

jego dramatyzmem ∏agodzonym ma∏o wyszukanymi pociechami (zwyk∏e radoÊci,

wspólnota ludzka, ukochana osoba, mo˝liwoÊç mitu). Ruch wody by∏by tu oczy-

wiÊcie ruchem przypisywanym ˝yciu. ˚eby nie by∏o wàtpliwoÊci – jest to ruch

w dó∏, ze wzrastajàcà pr´dkoÊcià i z nogami do przodu (ale nie wolno zje˝d˝aç

g∏owà w dó∏). Sosnowski podpowiada te˝ par´ mo˝liwoÊci konkretniejszych inter-

pretacji tego ruchu – mo˝emy iÊç w kierunku Heraklita, metafizyki biblijnej,

Swedenborga, Heideggera – do wyboru, do koloru (podobnie jak mo˝emy wy-

bieraç w interpretacjach Êmiechu – Bachtin?, Bergson?, Êmiech epifaniczny?, apo-

kaliptyczny? – bardzo prosz´). Cokolwiek wybierzemy, on to przewidzia∏, a na-

wet „w zasadzie” uprawomocni∏. Tym samym oczywiÊcie zaprzeczy∏ wszystkim
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tym mo˝liwoÊciom, bo uzna∏ je za zbyt ∏atwe (mo˝na by te˝ powiedzieç: zbudo-

wa∏ te mo˝liwoÊci i podwa˝y∏ je równoczeÊnie; jednym s∏owem: uruchomi∏ sys-

tem samoznoszenia si´ interpretacji). Co najwa˝niejsze: Êwiat jest tu umowny,

jego granice wyznaczajà konwencje i sposoby mówienia o nim. A jako ˝e te sà

arbitralne, Êwiat równie˝ jest taki. Podobnie podmiot. On tak˝e jest konstytu-

owany przez wzajemnie znoszàce si´ sposoby mówienia. Trudno zatem mówiç

o jego „pozatekstowej” (to znaczy dajàcej si´ interpretowaç w kategoriach po-

zatekstowych) to˝samoÊci. I jeszcze jedno: Wild Water Kingdom koƒczy si´ w spo-

sób, który móg∏by sugerowaç, jak mówi∏ Peiper, „ulg´ jasnoÊci”:

(…) Boisz si´ maleƒka? W nocy

te zje˝d˝alnie dr˝à w b∏´kitnym blasku

wody pod czarnym niebem, a my odlatujemy

z odwróconych ∏uków t´czy jakby z negatywów

niedoÊwiadczonych uczuç i ka˝dy ma osobny Êmiech

przekreÊlajàcy przestrzeƒ jak spieniony ogon komety,

jak kwiat, który wieƒczy noc samotnoÊcià

odurzajàcego blasku. I rozje˝d˝amy si´

w odwrotne strony, nieuchronnie, opadajàc, down

we go. I tak jest dobrze.

Takie zakoƒczenie mog∏oby po prostu oznaczaç akceptacj´ Êwiata, na który

sk∏ada si´ wieczna samotnoÊç (zje˝d˝alnie nie dajà szansy wspólnych zjazdów,

zje˝d˝aç mo˝na równolegle lub kolejno). Ale ten obraz negatywnej (jakby z ne-

gatywów…) samotnoÊci jest byç mo˝e jeszcze jednà konwencjà. Tyle tylko, ˝e nie

ma w nim wczeÊniejszej ironii, jest natomiast pozór intymnoÊci. Pozór – ponie-

wa˝ co prawda pojawia si´ adresat (maleƒka), ale podmiot przemawia do niego

podnios∏ym tonem, za pomocà „kosmicznej”, sztucznej metaforyki. Có˝ by to

mog∏o oznaczaç? ˚e wszystko, ka˝dy dramat (rozstania, samotnoÊci, Êmierci wresz-

cie), ma swoje miejsce w porzàdku konwencji? A zatem ˝e nie ma podmiotu

poza syllepsis? Bardzo mo˝liwe.

Gdyby iÊç w tym kierunku, trzeba by uznaç, ˝e kolejne tomy Sosnowskiego

b´dà tylko nieuchronnà konsekwencjà procesu, który rozpoczà∏ si´ w ˚yciu na

Korei. Jest to proces coraz intensywniejszego rozbijania porzàdku Êwiata, w tym

sfery podmiotowoÊci (obydwa z domeny signifié), przez (nie)porzàdek j´zyka.

Jakkolwiek w przypadku poezji Andrzeja Sosnowskiego trudno mówiç o osta-

tecznej anihilacji podmiotowoÊci, trzeba przyznaç, ˝e daje ona o sobie znaç

w coraz bardziej enigmatycznych pojawach. Po pierwsze, podmiot jest p∏ynny

jak reszta Êwiata autora Konwoju, po drugie, koczuje na obrze˝ach dyskursu,

stanowi jego funkcj´. Mo˝na o nim mówiç s∏owami Lacana, wedle którego pod-

miot nie istnieje, ale bywa (zob. Bielik-Robson 2000). Ta przygodnoÊç przejawia

si´ we wszystkich aspektach istnienia: przestrzenno-czasowym, wolicjonalnym, ak-

sjologicznym, spo∏ecznym i – przede wszystkim – j´zykowym. W ca∏ej twórczo-

Êci Sosnowskiego trudno wskazaç tekst, w którym podmiot by∏by konstrukcjà

spójnà i na podstawie którego da∏oby si´ – w kategoriach pozytywnych – powie-
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dzieç coÊ o jego to˝samoÊci. Zamiast z cielesnoÊcià mamy tu do czynienia z enig-

matycznoÊcià (iluzorycznoÊcià?) poblasków, cieni, refleksów, które na dodatek

ulegajà zniekszta∏cajàcym odbiciom i mylàcym zwielokrotnieniem. Mo˝na zary-

zykowaç twierdzenie, ˝e podmiot Sosnowskiego jest funkcjà Êwiat∏a i procesów

z nim zwiàzanych:

Czy nie lepiej byç falà

Êwiat∏a? Refleksem w ciemnych okularach,

t´czà na oficerkach, plamà ciep∏a

na skórzanej kurtce – och, po prostu byç

wieczornym b∏yskiem w twoim oku, otrzeç si´

o kraw´dê ∏zy, zamigotaç na ostrzu

wskazówki budzika i zapaliç si´

w zapalniczce, którà zbli˝asz do ust!

wyb∏ysnàç jak zwiastun w êrenicy i byç

tak szybkim, szybszym ni˝ podmuch

˝àdzy pod powiekà! Wi´c ˝yç w mgnieniu

rz´s, a w koƒcu st´˝eç w g∏os – cieƒ

Êwiat∏a?

(Tannhauser, SnH)

Z „momentalnoÊcià” i przygodnoÊcià istnienia podmiotu (czyli w∏aÊciwie z je-

go osobowym nieistnieniem) koliduje jednak budowany w tym wierszu klimat

intymnoÊci. Bo ludzkie bycie ma co prawda zostaç zredukowane do „refleksu

Êwiat∏a” – ale na (czyichÊ) ciemnych okularach, t´czy – na oficerkach, plamy cie-

p∏a – ale na skórzanej kurtce. To znaczy podmiot ma ulec anihilacji, ale „roz-

puszczajàc si´” w rzeczach b´dàcych znakiem innej obecnoÊci. By potem prze-

niknàç do obecnoÊci samej – byç b∏yskiem w twoim oku, otrzeç si´ / o kraw´dê

∏zy, zapaliç si´ / w zapalniczce, którà zbli˝asz do ust, ˝yç w mgnieniu / rz´s, a w koƒ-

cu st´˝eç w g∏os (ostatecznie powracajàcy do Êwiat∏a, od którego wszystko si´ za-

cz´∏o: g∏os – cieƒ Êwiat∏a?). Podmiot zatem jest tu efektem p∏ynnej równowagi

pomi´dzy obecnoÊcià i nieobecnoÊcià, istnieniem i nieistnieniem.

Na wra˝enie jego niematerialnoÊci (stanu obecnoÊci/nieobecnoÊci) sk∏ada si´

równie˝ zawieszenie w czasie i przestrzeni. Ten podmiot jest, najogl´dniej mó-

wiàc, niekonieczny – jest, ale w∏aÊciwie go nie ma, bo „znajduje si´” poza cza-

sem i przestrzenià w ich wymiarach kulturowo akceptowalnych, jest zdecentro-

wany, zawsze „poza”:

Co noc z mojà panià wypijam pó∏ litra.

Ubrani tak samo na randk´, chandr´ i do pracy

niekiedy istotnie zdarzamy si´ czasowi,

fosforyzujàce punkty na krótkiej wskazówce

pó∏wyspu nad tarczà morza

(…)

zasypiajàc czas lekkà stopà

zasypany w piasku
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(…)

Przydarzasz si´ s∏oƒcu, kiedy indziej chmurom

ale nader rzadko, wi´c nosisz si´ zagadkowo

wkr´cajàc czas butem w piach jak niedopa∏ek.

A czasem znów z morskà latarnià przy ustach

odwracamy Êwiat∏o i nadajemy rano

w kopertach bez adresu (…)

(Sezon na Helu, SnH)

I çwierç sekundy za nim i przede mnà

inny z poruszonej fotografii chodzi

w to˝samej aurze, przystaje w muzyce

szybszy o çwierç taktu, lecz o cieƒ

wolniejszy, chocia˝ spust migawki

otwiera nasz wspólny szary czas.

(˚yciorys, SnH)

Trudno chyba dosadniej ni˝ w Sezonie na Helu mówiç o przygodnoÊci pod-

miotu (Przydarzasz si´ s∏oƒcu, kiedy indziej chmurom / ale nader rzadko), ale podob-

nie jak to mia∏o miejsce wczeÊniej, dzieje si´ to w intymnym klimacie rozmowy.

Istnieje jakieÊ „ty”, do którego podmiot kieruje swój monolog o przygodnoÊci

istnienia. A zatem albo nie chodzi tu o absolutnà przygodnoÊç, albo „ty” jest

tylko symulacjà, stanowi alibi i pretekst wypowiedzi od niego zupe∏nie niezale˝-

nej (na temat roli zaimka „ty” w poezji Sosnowskiego zob. Maciejewski 1997:

108). Zresztà niewa˝ne, czy uznaç adresata za pretekst, czy te˝ nie, poniewa˝

poziom (niedo)okreÊlonoÊci nie pozwala go uznaç za osob´, przypisaç mu ja-

kichkolwiek myÊli czy stanów emocjonalnych. Jego rola ogranicza si´ do budo-

wania nastroju (pseudo)intymnoÊci (brak tu prawdziwych relacji osobowych) –

nieredukowalnego wskaênika sposobu mówienia Andrzeja Sosnowskiego.

Z kolei ˚yciorys wskazuje nie tyle na przygodnoÊç, co na problematycznoÊç

istnienia. Bohaterów wiersza jest dwóch – ten, który oglàda, i ten, który jest

oglàdany na fotografii. Czy mo˝na mówiç o ich to˝samoÊci? Niby posiadajà wspól-

ny szary czas (czas ˝yciowej codziennoÊci i czas na szarej, czarno-bia∏ej fotogra-

fii), ale nie jest to ten sam czas. Czas bowiem problematyzuje to˝samoÊç. Cz∏o-

wiek z fotografii jest, z jednej strony, „szybszy”, bo utrwala moment

„przedteraêniejszy” (teraêniejszoÊcià jest oglàdanie zdj´cia), z drugiej wolniej-

szy, poniewa˝ spust migawki utrwala moment póêniejszy ni˝ ten, który bierze

pod uwag´ oko wykonujàcego fotografi´. A zatem bohater skazany jest na wiecz-

ne rozdwojenie (gdy˝ jedna d∏oƒ na tamtym Êwiecie), a nawet zwielokrotnienie,

na ˝ycie w przestrzeni diafory. JednoznacznoÊç i jednokrotnoÊç istnienia jest

niemo˝liwa.

Stwierdzenie, ˝e podmiot wierszy Sosnowskiego znajduje si´ zawsze „poza”

czasem jest oczywiÊcie uproszczeniem. Jak widaç chocia˝by z lektury ˚yciorysu,

czasowoÊç bywa tu wa˝nym sk∏adnikiem podmiotowoÊci. Z tym ˝e czas nie jest

pojmowany jako nak∏adajàce si´ na siebie warstwy budujàce to˝samoÊç jednost-

46 ALINA ÂWIEÂCIAK



ki – czas (jego nieciàg∏oÊç) ró˝nicuje, wprowadza moment chaosu, destabilizuje,

zamiast utrwalaç. Nazwanie tej podmiotowoÊci narracyjnà trzeba by zatem opa-

trzyç wieloma zastrze˝eniami. Jakkolwiek wydaje si´, ˝e narracja to ˝ywio∏ pod-

miotu Sosnowskiego, ˝e w jego wierszach nie ma ˝ycia poza nià – problem w tym,

˝e nie jest ona strukturà poznawczà, jej czasowoÊç nie prowadzi do organizowa-

nia doÊwiadczenia, do samorozumienia, nie buduje zatem ciàg∏oÊci to˝samoÊci,

ale jà problematyzuje.

Z jednej strony mamy zatem do czynienia z ogromnà samoÊwiadomoÊcià pod-

miotu, zbudowanà na autorefleksji, a z drugiej – jest ona równoczeÊnie Êwiado-

moÊcià niekoniecznoÊci. SamoÊwiadomoÊç i autorefleksja to pierwszy warunek

to˝samoÊci (jak mówi Habermas – emancypacyjny interes poznawczy, uwalniajà-

cy podmiot od zale˝noÊci), ale sà te˝ inne warunki, a tych podmiot Sosnowskie-

go nie spe∏nia. Trudno mówiç o to˝samoÊci, kiedy podmiotowoÊç nie realizuje

si´ na p∏aszczyênie aksjologicznej i spo∏ecznej. Jak twierdzà zwolennicy substan-

cjalnych koncepcji podmiotowoÊci – to˝samoÊç kszta∏tuje si´ w relacji z innymi

(szczególnie ze „znaczàcymi innymi”), oni te˝ brani sà pod uwag´ przy wypra-

cowywaniu systemu wartoÊci (nie mówiàc ju˝ o sankcji metafizycznej). A tych

„znaczàcych innych” poezja ta w∏aÊciwie nie przewiduje. Znajdujemy w niej je-

dynie ich Êlady, enigmatyczne pojawy – jakiegoÊ „ty”, które pe∏ni tu raczej rol´

konstrukcyjnà albo po prostu jest kamufla˝em. Wydaje si´, ˝e „tak jest dobrze”,

ale chyba nie do koƒca, bo w poemacie Zoom znajduje si´ taki fragment:

Na przyk∏ad

te wszystkie s∏owa, aby dok∏adniej si´ zorientowaç

w interesie samego ˝ycia i swoim w∏asnym ˝yciu,

jak kobieta bada sztywnoÊç cz∏onka przez spodnie

jednym muÊni´ciem palca. A przecie˝ ekspertyza

wykazuje ponad wszelkà wàtpliwoÊç,

˝e wi´kszoÊç s∏ów faktycznie nie dolatuje do celu,

gwi˝d˝àc ju˝ na samà ide´ przyj´cia

czegoÊ do wiadomoÊci lub wzi´cia sobie do serca –

zasada „prze˝yj to sam” panuje niepodzielnie

we wszystkich relacjach interpersonalnych –

i ka˝dy martwi si´ jedynie o swojà koloratur´,

o skal´ w∏asnej improwizacji,

którà najch´tniej widzia∏by poza skalà.

(Zoom, Z)

Przeprowadzony tu atak na instrumentalizacj´ zwiàzków mi´dzyludzkich jest

oczywiÊcie równie˝ pozorny. Znowu zosta∏ uruchomiony pewien modus wypo-

wiedzi, który sam si´ bierze w nawias, bo jest konwencjà mówienia – tym razem

o stosunkach mi´dzyludzkich. A poza tym to, co – wed∏ug podmiotu wiersza –

najbardziej obcià˝a cz∏owieka, to próba zaw∏aszczenia dla swoich partykular-

nych celów j´zyka, który, jak wiemy z lektury tego i innych tekstów, jest nie do

ujarzmienia.
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JeÊli w przestrzeni poezji Sosnowskiego nie ma miejsca dla zwiàzków ze „zna-

czàcymi innymi”, wydawaç by si´ mog∏o, ˝e mamy tu do czynienia z typem pod-

miotowoÊci charakterystycznej dla wspó∏czesnego liberalizmu, czyli z „ja” nie-

skr´powanym, „niezobowiàzanym”, jak nazywa ten typ podmiotowoÊci Taylor.

A wi´c w sposób bezwzgl´dny autonomicznym. RzeczywiÊcie, podmiot tych wier-

szy nie czuje si´ zobowiàzany ˝adnymi wy˝szymi od niego uk∏adami sensów, ale

nie uwzgl´dnia ich nie dlatego, ˝e kr´pujà one jego wolnoÊç, nie pozwalajà roz-

winàç si´ oryginalnoÊci „ja” (jak bywa∏o cz´sto w poezji Âwietlickiego), ale dla-

tego, ˝e w ogóle nie istniejà w jego ÊwiadomoÊci – nie neguje si´ czegoÊ, czego

nie ma. Nie sàdz´ wi´c, ˝e liberalizm stanowi najlepszy kontekst dla okreÊlenia

modelu podmiotowoÊci w twórczoÊci Sosnowskiego, chocia˝ mam ÊwiadomoÊç,

˝e niektórzy (jak np. Wielecki) uznaliby go w∏aÊnie za skrajnà wersj´ liberali-

zmu. W ten sposób kwalifikowany bywa przecie˝ postmodernizm, a analizujàc

poezj´ Sosnowskiego, nie sposób si´ do niego nie odwo∏aç.

Miejsce, jakie w innych koncepcjach podmiotowoÊci zajmujà elementy aksjo-

logiczne i spo∏eczne, w przypadku postmodernizmu w ca∏oÊci zarezerwowane jest

dla j´zyka, który hegemonizuje przestrzeƒ „ja” i rozbija jà, a na pewno czyni

mniej dost´pnà dla procesów racjonalizacji. Nie ma oddechu bez knebla alfabetu

– mówi Sosnowski w Anoksji. Jak wiadomo, Lyotard zniós∏ wszelkie transcen-

dentne punkty podparcia dla j´zyka. Jest on, wed∏ug autora Le differend, êród∏em,

który sam nie ma êród∏a, poniewa˝ nie ma podmiotu (Lyotard 1984: 93). ˚yje-

my zatem w Êwiecie odpodmiotowionych narracji, w którym rzàdzi, jak komen-

tujàc ten typ podmiotowoÊci, mówi Krzysztof Wielecki, aksjologia chaosu i on-

tologia czarnej dziury j´zyka wch∏aniajàcej w epicentrum chaosu ka˝dà regularnoÊç,

powtarzalnoÊç, sta∏oÊç i ciàg∏oÊç (Wielecki 2003: 248). J´zyk jest demiurgiem,

który uniewa˝nia wszystkie inne si∏y kreacyjne. A oto jak ten j´zykowy demiur-

gizm wyglàda w poezji Sosnowskiego:

(…) ˝eby ranny apel móg∏ pod groêbà s∏owa

unieruchomiç wszystko w krzy˝u celownika,

miejscownika, narz´dnika, grzecznej gwary

z bo˝ej ∏aski?

(Killarney, SnH)

(…) wi´c jak cz´sto

mo˝na powracaç w zawieszeniu g∏osu

pomi´dzy „kocham” i zaimkiem, kluczàc

w przestrzeni tak ograniczonej

jak dziurka od klucza?

(Honi soit, SnH)

Cz∏owiek jest tu wyraênie zale˝ny od j´zyka, który go przerasta i wch∏ania,

mo˝e nawet jest po prostu jego wytworem. Potwierdza∏yby to d∏u˝sze wiersze,

w których figura „ja” – wydawaç by si´ mog∏o – panuje niepodzielnie. Tekst za-

czyna si´ na przyk∏ad jak fragment wspomnieƒ, najcz´Êciej w konwencji mono-
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logu wewn´trznego. Tutaj, rzecz jasna, tok myÊli nie musi byç uporzàdkowany.

A jednak nieporzàdek monologu wewn´trznego ma dosyç wyraêne granice (sà

to w∏aÊnie granice „ja”), tymczasem monolog bohatera wierszy Sosnowskiego

takich granic nie przewiduje. ˚ywio∏ j´zyka, powoli, ale konsekwentnie, rozmy-

wa granice „ja”, z narz´dzia staje si´ sprawcà:

Komu to si´ Êni∏o? KtoÊ staje nagle za mnà

i d∏onià zas∏ania mi oczy, ale chwil´ temu

zdo∏a∏em jeszcze dostrzec brzask cienia na szybie

i to by∏o jak skrzyd∏o nasuwajàcej si´ nocy,

niebosk∏on zmierzchu, blacha szarej fali

z∏amana o kraw´dê pla˝y na skraju Europy

gdy leci si´ od Atlantyku i czeka na làd

i widzi si´ go nocà w skrzydle samolotu.

Czemu si´ nie zbli˝a? Ta utrata gruntu

przeciàga piruet ponad sennà miar´ i t´tno

przez palce sypie si´ jak piasek, i brwi

wilgotniejà pod stru˝kami potu. Dlaczego

bez s∏owa? Brzeg mo˝e poczekaç

ale ten duch, ta zjawa, której palce takie

sà lekkie, ch∏odne i nieprzeniknione, ˝e a˝

chce si´ p∏akaç? ¸zy sà nie na miejscu

pod dotykiem cienia, wi´c w oczy zapada

muÊni´cie skrzyd∏a, czo∏o martwej fali (…).

(I nic dziÊ ju˝ nie, S)

Nie jest to mo˝e przyk∏ad najbardziej spektakularny (takim jest Konwój –

w ca∏oÊci wyprowadzony ze skojarzeƒ i konotacji, w ca∏oÊci zatem „antypodmio-

towy”), ale dosyç oczywisty. Rzecz zaczyna si´ jak thriller lub horror (z tym ˝e

ta konwencja zostaje z∏agodzona sugestià, ˝e mamy oto do czynienia ze zdarze-

niem sennym). KtoÊ staje nagle za mnà / i d∏onià zas∏ania mi oczy (podkr. A. Â.)

– mo˝na by sàdziç, ˝e tekst pójdzie w kierunku rozwiàzania tej zagadki. Tymcza-

sem konwencja natychmiast wykoleja si´, w∏adz´ w wierszu przejmujà elementy

poboczne, dla niej relewantne – w centrum staje bowiem impresjonistycznie roz-

myty nocny krajobraz, który z kolei przez skojarzenie wra˝eniowe odsy∏a do in-

nej sytuacji, a ta do jeszcze innej itd. Od czasu do czasu jesteÊmy budzeni na-

g∏ym powrotem do stanu wyjÊciowego, ten jednak ani przez moment nie staje si´

bardziej konkretny. Jakby chodzi∏o jedynie o wytràcanie nas z transu, w jaki mo-

˝emy wpaÊç, poddajàc si´ p∏ynnemu nap∏ywowi obrazów. Podmiot nie chce bo-

wiem zakomunikowaç nam ˝adnej wiedzy o Êwiecie ani o sobie, nie chce opo-

wiedzieç ˝adnej historii, ale bierze pod uwag´ nasze oczekiwania i gra nimi. S∏owa,

które mog∏yby si´ wpisywaç w konwencj´ sensacyjno-przygodowà (zdo∏a∏em jesz-

cze dostrzec, Czemu si´ nie zbli˝a?, jedno z nas musi umrzeç) czy klimat horroru

(ten duch, ta zjawa, której palce takie / sà lekkie, ch∏odne i nieprzeniknione), po-

zbawione sà nie tylko mocy sprawczej, ale nie znaczà tego, co – przymierzajàc je
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do s∏ownika – powinny znaczyç. [S∏owa] w znacznie wi´kszym stopniu dzia∏ajà ni˝

znaczà. To znaczy w znacznie wi´kszym stopniu majà dzia∏aç, ni˝ znaczyç (Czy je-

steÊ…: 43) – mówi Sosnowski w rozmowie z Micha∏em Paw∏em Markowskim. Cho-

dzi najpewniej o ich oddzia∏ywanie na odbiorc´, o to, co z nim robià (ale nie

czego uczà czy co uÊwiadamiajà). W pewnoÊci, ˝e w wierszu nie liczy si´ treÊç

(zwiàzana ze sferà rozumienia), utwierdza równie˝ swobodne przechodzenie od

komunikacji o Êwiecie (ale w rozumieniu wy˝ej analizowanym) do systemu od-

niesieƒ wewnàtrzj´zykowych. Âwiat nabiera tu cech tekstu, zachowuje si´ jak

tekst. Oto jeszcze jeden fragment z analizowanego wy˝ej poematu:

Wi´c jednak

zasnà∏eÊ na szynach? Lecz nawet za dnia

doÊç masz zmiennego Êwiat∏a w p´dzàcych sleepingach,

˝eby pisaç przypisy, u spodu dnia, wczesnà nocà raczej

ni˝ na koƒcu ksià˝ki, gdy siadasz z uÊmiechem

kogoÊ, kto zda∏ ju˝ wiosnà, choç z ciemnego lata

nieoczekiwanie chcieli go wykreÊliç

i by∏ zawieszony (…).

Naruszaç mo˝na zarówno relacj´ Êwiat–tekst, jak relacje wewnàtrzj´zykowe, po-

niewa˝ sposoby mówienia przypisane rzeczom mogà si´ od nich odrywaç i swo-

bodnie dryfowaç do innych rzeczy, przymierzaç do nich i tym samym sprawdzaç

ich podatnoÊç na zmian´, na ruch (ktoÊ, kto zda∏ wiosn´, a z ciemnego lata go

wykreÊlili, to ktoÊ po∏owicznie przygotowany do ˝ycia czy mo˝e chodzi o kogoÊ

zupe∏nie innego? A mo˝e o nic nie chodzi – poza przyjemnoÊcià poddawania si´

p∏ynnoÊci mowy? Nie wiadomo, bo kontekst tego nie zweryfikuje). Co si´ tyczy

podmiotu, to dryf znaczeƒ jest dla niego sposobem piel´gnacji stanu niegotowo-

Êci. A rozkoszowanie si´ niegotowoÊcià to rodzaj autocelebracji – podstawowego

sposobu funkcjonowania podmiotowoÊci ponowoczesnej jako podmiotowoÊci es-

tetycznej – konstruujàcej swoje ˝ycie na podobieƒstwo dzie∏a sztuki. Szukajàcej

rozkoszy, wzruszeƒ, ale wzruszeƒ zupe∏nie innej natury ni˝ niegdyÊ. W cytowanej

ju˝ rozmowie z Markowskim Sosnowski, mówiàc o nieprzystawaniu s∏owa do rze-

czy, wspomina równie˝ o tym ukradkowym wzruszeniu:

(…) wydaje mi si´, ˝e mamy do czynienia z nieudanà schadzkà j´zyka i Êwiata.

I byç mo˝e w∏aÊnie dlatego, ˝e schadzka jest nieudana, to „wyzwanie” pochodzi od

j´zyka, bo to j´zyk musi tutaj dwoiç si´ i troiç, a Êwiat jest w porzàdku i na nic nie

czeka. To pewnie dlatego zawiedzione s∏owo, które nie spotyka si´ ze Êwiatem, od-

wraca si´ ku innym s∏owom, grajàc w pytania i odpowiedzi w swoim innym Êwiecie.

Spojrzenie na ten Êwiat jest tylko przygodnym, nawet przygodnie po˝egnalnym spoj-

rzeniem. W ten sposób rzecz jest bardziej j´zykowa ni˝ Êwiatowa. Ale wzrusza wtedy,

kiedy przechowuje coÊ – cokolwiek – z niemo˝liwoÊci Êwiata (Czy jesteÊ…: 43-44).

A zatem chodzi o prze˝ycie negatywnoÊci w jej wymiarze epifanijnym. „Epi-

fania negatywna” (Nycz) nie ma jednak nic wspólnego z prze˝ywaniem wizji

Êwiata jako Ca∏oÊci, nie chodzi w niej te˝ o ustanawianie porzàdku Êwiata jako

obowiàzujàcego chwilowo i na u˝ytek prywatny („indywidualne epifanie” Taylo-
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ra), ale z drugiej strony – nie jest ona te˝, jak sàdz´, sprowadzalna do zasady

samokwestionowania si´, znoszenia si´ sensu, który zawsze jest gdzie indziej.

Byç mo˝e w gr´ wchodzi równie˝ wra˝enie przypadkowego spotkania Êwiata

i j´zyka, które to spotkanie, jakkolwiek poza mo˝liwoÊcià spe∏nienia, istnieje

jednak w planie oczekiwaƒ. PodmiotowoÊci, w której jest miejsce na takie spo-

tkanie, nie mo˝na chyba nazwaç ani skrajnie narcystycznà, ani wy∏àcznie formal-

no-j´zykowà. To˝samoÊç jest tu mo˝e niezrealizowanym projektem, ale projek-

tem, którego realizacji nie wyklucza si´ ostatecznie.

Wnioski z tych rozwa˝aƒ by∏y w∏aÊciwie ∏atwe do przewidzenia – ani jedna, ani

druga osobowoÊç poetycka (i reprezentowane przez nie konstrukcje podmiotu)

nie mieÊci si´ dok∏adnie w ramach zarysowanych stanowisk w sporze o wspó∏cze-

snà podmiotowoÊç. Kategorie substancjalnoÊci, formalnoÊci itd. mo˝na przypisaç

im tylko warunkowo, traktujàc jako punkt odniesienia. OczywiÊcie nie sposób

wyobraziç sobie opisu bez punktów odniesienia, ale trzeba pami´taç, ˝e te mo-

gà byç zmienne, wybiera si´ je ze wzgl´du na pragmatyczne (lub inne) cele. To

zrozumia∏e, ˝e oryginalna twórczoÊç poetycka (a za takà niewàtpliwie nale˝y uznaç

twórczoÊç analizowanych autorów) nie daje si´ zamknàç w granicach jakichkol-

wiek teoretycznych sporów, jednak równie zrozumia∏y jest fakt, ˝e spory owe

znajdujà w niej odzwierciedlenie. Z du˝ym uproszczeniem mo˝na zatem powie-

dzieç, ˝e twórczoÊç Âwietlickiego sytuuje si´ po stronie modernistycznej koncep-

cji podmiotowoÊci substancjalnej, zaanga˝owanej, podmiotowoÊci jako wartoÊci,

natomiast twórczoÊç Sosnowskiego – w postmodernistycznym nurcie antypod-

miotowym. U Âwietlickiego mielibyÊmy zatem do czynienia z podmiotowoÊcià

etycznà, u Sosnowskiego – z estetycznà (tak, jak rozumie jà Taylor). JeÊli rozró˝-

niç dwa znaczenia podmiotowoÊci – jako kategorii opisowej (podmiot jako spraw-

ca czynnoÊci) i aksjologicznej (podmiotowoÊç jako wartoÊç, wymagajàca stara-

nia), analizowani poeci ró˝nià si´ przede wszystkim tym drugim aspektem – w poezji

Sosnowskiego podmiotowoÊç w∏aÊciwie nie funkcjonuje jako wartoÊç. Owo zaprze-

czenie aksjologii zbli˝a go do stanowiska postmodernistów. Co si´ zaÊ tyczy Âwie-

tlickiego, ró˝ne formy obecnoÊci/nieobecnoÊci podmiotu w jego wierszach mo˝-

na by t∏umaczyç tym, ˝e w ramach aksjologii podmiotowoÊç jest stopniowalna:

podmiotem jestem tylko w jakiejÊ mierze – nieraz bardziej, nieraz mniej, zawsze

jednak bycie nim stanowi dla mnie wartoÊç. I jest zadaniem. Dzisiaj pewnie trud-

niejszym ni˝ dawniej, bo bez jasnych punktów podparcia.

Jak powiedzia∏am, taka klasyfikacja jest jednak uproszczeniem, w poezji Âwie-

tlickiego znajdziemy bowiem wiersze niemal „bezpodmiotowe” (bierny podmiot

nie jest w pe∏ni podmiotem), b´dàce czystà grà, falsyfikujàce jakiekolwiek zwiàz-

ki ze Êwiatem, poddane „panj´zykowoÊci”, natomiast u Sosnowskiego od czasu

do czasu natkniemy si´ na podejrzanie metafizycznà konstrukcj´ Êwiata, jak

gdyby j´zykowoÊç nie by∏a jedynym jego wymiarem (chodzi mi przede wszyst-

kim o wszechobecnà tu symbolik´ Êwiat∏a i o „umetafizyczniajàce” manewry

czasem, o wszystkie „negatywne epifanie”). Na szcz´Êcie, rzeczywistoÊç jest bo-

gatsza ni˝ najbardziej nawet skomplikowane jej diagnozy, a poezja jest myÊle-

niem pozasystemowym.
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SUMMARY

Subjectivity in Marcin Âwietlicki and Andrzej Sosnowski’s Poetry

This article is an overview of the ways of articulating subjecthood in the latest Polish

poetry in the light of a current discussion in the humanities, sometimes reduced to that between

communitarianism and liberalism. The works of Âwietlicki are situated on the side of the

modernist conception of substantial, involved subjecthood, subjecthood seen as a value (ethical

subjecthood), while the works of Sosnowski – on the side of the postmodern anti-subjecthood

trend (esthetical subjecthood).
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JÓZEF ZAREK

O podmiocie i podmiotowoÊci 
w nowszej czeskiej prozie dziennikowej

Podmiot w nauce o literaturze to jedna z kategorii centralnych, ale tak˝e –

jak pisa∏ na przyk∏ad W∏odzimierz Bolecki – poj´cie ‘worek’, w które mo˝e zostaç

wrzucone wszystko, co literaturoznawcy z ‘podmiotem’ si´ kojarzy: od zagadnieƒ

gramatycznych i komunikacyjnie rozumianych relacji osobowych przez psycholo-

gicznie rozumiane kwestie osobowoÊci, problemy etyki, kwestie metafizyczne i epi-

stemologiczne, po estetyk´ wypowiedzi i dziesiàtki innych zagadnieƒ (Bolecki 1994:

3-4). WÊród owych licznych kwestii pojawia si´, mi´dzy innymi, problem obec-

noÊci poza tekstem osoby piszàcego, co parokrotnie artyku∏owa∏a choçby Jani-

na Abramowska (Abramowska 1994: 47-53 oraz 2002: 99-112). Poszukiwanie tej

osoby wydaje si´ szczególnie charakterystyczne przy lekturze prozy autobiogra-

ficznej, zw∏aszcza dziennikowej. Literatura przedmiotu wskazuje jednak, ˝e ist-

nieje pewna korelacja mi´dzy koncepcjami podmiotu i tekstu (Nycz 1994: 7).

Podwa˝enie romantycznej koncepcji niezale˝nego „ja” twórcy oznacza∏o przesu-

ni´cie zainteresowania w stron´ „ja” tekstowego, a wi´c i konkretnej postaci j´-

zyka, w którym to „ja” tekstowe mog∏oby si´ wyra˝aç. Zamiast o podmiocie

nowsza literatura woli zatem mówiç o podmiotowoÊci, uchwytnej jako zbiór dzia-

∏aƒ retorycznych, stylistycznych, kompozycyjnych, tematycznych, etc. (Bolecki 1994: 4).

W jaki sposób problematyka podmiotowoÊci, zak∏adajàcej nieuchronne roz-

warstwienie „ja” ujawnia∏aby si´ w dzienniku? Odpowiedê na to i wiele kolej-

nych pytaƒ wydaje si´ nie bez znaczenia w kontekÊcie zmian zachodzàcych

w prozie wspó∏czesnej, w tym zmian w rozumieniu, w sposobach prezentowania

i ujawniania podmiotowoÊci. DoÊwiadczenia w obr´bie prozy dziennikowej wy-

dajà si´ bowiem sygnalizowaç zmieniajàce si´ rozumienie podmiotowoÊci w spo-

sób szczególnie wyrazisty i znamienny. W konsekwencji zaÊ nie tylko stwarzajà

mo˝liwoÊç zdiagnozowania formu∏y podmiotu w utworach okreÊlonego gatunku

– rzucajà równie˝ Êwiat∏o na procesy przebiegajàce w szerszym wymiarze litera-

tury wspó∏czesnej. W tym wspó∏czesnej literatury czeskiej.

Poniewa˝ pewne doÊwiadczenia literatury dziennikowej, w swej klasyfikacji

podstawowych dwudziestowiecznych koncepcji podmiotowoÊci, wykorzysta∏ w spo-



sób interesujàcy Ryszard Nycz, kilka jego ustaleƒ warto przypomnieç. Otó˝ w szki-

cu Tropy „ja” wyró˝ni∏ on cztery, nie koniecznie wykluczajàce si´, literackie mo-

dele podmiotowoÊci: symboliczny, alegoryczny, ironiczny oraz sylleptyczny. Przy

czym za najbardziej interesujàcy uzna∏ ostatni, w którym modyfikujàc propozy-

cj´ M. Riffaterre’a zaproponowa∏, by rozumieç „ja” równoczeÊnie na dwa od-

nmienne sposoby: jako prawdziwe i zmyÊlone, jako autentyczne i jako fikcyjno-po-

wieÊciowe. ZaÊ za najprostsze tego typu uj´cie uzna∏ formu∏´ Gombrowicza

z Dziennika – pisaç sobà (Nycz 1994: 22, 24). Ten ostatni model, w odró˝nieniu

od poprzednich w ca∏oÊci horyzontalny, móg∏by w przekonaniu autora u∏atwiç

odró˝nienie formacji postmodernistycznej od modernistycznej. A wi´c zas∏ugi-

wa∏by na uwag´ z punktu widzenia historii literatury. Czy by∏by równie˝ wa˝ny

dla historii literatury czeskiej?

Eksplozja gatunków autobiograficznych (autobiografii, dzienników, pami´t-

ników, wspomnieƒ...), jak to widaç z dzisiejszej perspektywy, osiàgn´∏a w Cze-

chach apogeum w okolicach roku 1995. Czeski krytyk i badacz literatury naj-

nowszej, Lubomír Machala, w swym ostatnim syntetycznym uj´ciu wskazuje na

niemal obsesyjne zainteresowanie literatury czeskiej wspomnianymi „gatunka-

mi autentycznymi” od samego poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych (Machala 2001:

33). RównoczeÊnie jednak odnotowuje powa˝ne zastrze˝enia wysuwane pod ad-

resem tego typu piÊmiennictwa, podajàce w wàtpliwoÊç jego walory. Zastrze-

˝enia te dotyczà zarówno sprawnoÊci warsztatowej niektórych autorów (na przy-

k∏ad nieumiej´tnoÊci napisania dziennika literackiego), jak i zasadniczych

wartoÊci, ∏àczonych zazwyczaj z literaturà niefikcyjnà, czyli jej autentyzmu, praw-

dziwoÊci, wiarygodnoÊci, a obni˝anych w wielu wypadkach przez wyraêny su-

biektywizm danego autora, jego stronniczoÊç, brak tolerancji wobec innych

itp. W przypadku niektórych niepe∏nych edycji zapisków dziennikowych (wy-

borów, skrótów) wàtpliwoÊci budzà nadto niejasne kryteria doboru materia∏u

i stopieƒ korekcyjnej ingerencji w publikowany tekst redaktora czy wydawcy.

Inni z krytyków nawet rozszerzali ten katalog, na przyk∏ad stawiajàc znaki za-

pytania przy aktualnych autorskich dopiskach do tekstu dziennika sprzed lat

(reakcje na zbiór L. Vaculíka, Milí spoluŒáci!), ale równie˝ zacz´li formu∏owaç

wàtpliwoÊci, czy w ogóle zasadne jest mówienie o jedynym mo˝liwym, jedynym

obowiàzujàcym albo dopuszczalnym sposobie dziennikowej wypowiedzi (No-

votny 2002: 146).

Tego typu reakcje wskazywa∏yby na dominujàce wówczas oczekiwanie na lite-

racki dokument z niedawnej przesz∏oÊci, Êwiadectwo, które pozwala∏oby nie

tylko odrzuciç zmanipulowanà oficjalnà histori´ w∏aÊnie zamkni´tej epoki, ale

i byç mo˝e zrekonstruowaç jej wersj´ prawdziwà. Ujawniany zawód i rozczaro-

wanie dowodzi∏y, ˝e teksty literackie – przynajmniej w jakiejÊ cz´Êci – okaza∏y

si´ odmienne od oczekiwanych. Pozwala∏y zatem pytaç o zasadnoÊç wyró˝niania

tak zwanej „literatury autentycznej”, co w rezultacie wp∏yn´∏o odÊwie˝ajàco na

bie˝àcà teoretycznà refleksj´.

Trzeba przy tym zaznaczyç, ˝e po pierwszej fali nowszych i nieco starszych

ksià˝ek z kr´gu samizdatu lub przynajmniej z pogranicza niedawnej literatury

oficjalnej zacz´∏y równie˝ pojawiaç si´, z jednej strony reedycje niektórych utwo-
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rów z pierwszej po∏owy XX wieku, z drugiej zaÊ – teksty dopiero koƒczone lub

ju˝ pisane na bie˝àco, niekiedy nawet „na zamówienie”, w latach dziewi´çdzie-

siàtych. Obie te grupy tytu∏ów umo˝liwia∏y dodatkowà weryfikacj´ aktualnych wy-

obra˝eƒ i czynionych dotàd spostrze˝eƒ, choç nie zawsze w refleksji metalite-

rackiej wykorzystywano w pe∏ni wszystkie te mo˝liwoÊci. Zaryzykowaç mo˝na

nawet opini´, i˝ krytyka literacka zbyt rzadko konfrontowa∏a w swej praktyce re-

cenzenckiej wspó∏czesny warsztat pisarski z tradycjà danego gatunku, zarówno

z tà sprzed kilku dekad, jak i z tà sprzed II wojny Êwiatowej. Stàd niezb´dnoÊç

w proponowanej tu refleksji tak˝e pewnego ekskursu w obszar nieco starszych

dwudziestowiecznych doÊwiadczeƒ.

Z prozy dziennikowej i wspomnieniowej bodaj najmocniejszy rezonans w Cze-

chach pierwszej po∏owy lat dziewi´çdziesiatych wywo∏a∏y:

1. Ji«í Kolá« (1914-2002), Prométheova jatra (1990, Wàtroba Prometeusza),

krajowa reedycja dziennika z 1950 roku;

2. Ludvík Vaculík (ur. 1926), åesky sná« (1990, Czeski sennik), krajowa reedy-

cja dziennika z lat 1979-1980;

3. Bohumil Hrabal (1914-1997), Wesela w domu (1991, Svatby v dom˘), kra-

jowa reedycja cyklu „tekstów z dzienniczka”, napisanego w 1982 roku,

w którym narratorkà jest ˝ona pisarza, EliÆka Hrabalová;

4. Jan Zábrana (1931-1984), Cely Œivot (1992, Ca∏e ˝ycie), wybór zapisków

dziennikowych autora z lat 1948-1984);

5. Václav åerny, Pam˘ti 1945-1972 (1992, Pami´tniki 1945-1972), krajowa reedy-

cja trzeciej cz´Êci wspomnieƒ autora;

6. Bohumila Grögerová (ur. 1921), Josef HirÆal (ur. 1920), Let let (1993-

-1994, w∏aÊciwie 1994, Bieg lat), trzy tomy wspomnieƒ z lat 1952-1968;

7. Ivan DiviÆ (ur. 1924), Teorie spolehlivosti (1994, Teoria niezawodnoÊci), wy-

bór z dzienników 1960-1994;

8. Jan Hanç (1916-1963), Události (1995, Zdarzenia), literacki dorobek au-

tora z trzynastoma Zeszytami dzienników;

9. Eva KantArková (ur. 1930), Památník (1995, Pami´tnik), doprowadzony do

wspó∏czesnoÊci.

Ten, daleko niepe∏ny, zestaw tytu∏ów stworzy∏ pretekst do wspomnianej ju˝

dyskusji o literaturze autentycznej, skupionej na jednej z istotnych, ale przecie˝

nie jedynej wa˝nej, dla danej grupy tekstów, kwestii.

Po pierwsze, dlatego ˝e paru autorów z powy˝szego zestawu (Kolá«, w znacz-

nym stopniu Hanç, po cz´Êci te˝ Zábrana), reprezentujàcych najpowa˝niejszà

powojennà tradycj´ czeskich dzienników, preferowa∏o rozumienie dzienniko-

wych zapisków jako Êwiadectwa danego czasu. Ji«í Kolá«, który swój dziennik

z 1949 roku zatytu∏owa∏ Oçity sv˘dek (Naoczny Êwiadek), pisa∏ w nim mi´dzy in-

nymi: zadanie i misja literatury i sztuki pozostajà od wieków po dzisiaj takie same,

niezmiernie proste w swej z∏o˝onoÊci: NIE K¸AMAå! (Kolá« 1997: 284). Hanç z da-

tà 1960 zapisa∏: Sztuka to zmaterializowany okrzyk przera˝enia i poznania

(Hanç 1995: 152). Zábrana w 1974 roku rozpoczà∏ jeden z zapisków uwagà: Li-

teratura jest pami´cià ludzkoÊci, a dwa lata póêniej odnotowa∏: nie lubi´ ludzi

oboj´tnych wobec prawdy (Zábrana 1992: 289, 513).
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Po wtóre, dlatego ˝e w oparciu o t´ cz´Êç tradycji, a zw∏aszcza o dzie∏o Hança,

czeski krytyk Jan Lopatka eksponowa∏, przeciwstawiajàc si´ pseudoliteraturze,

literatur´ autentycznych wypowiedzi autentycznych ‘outsiderów’, dla których ka˝de

s∏owo jest aktem prawdziwego poznania i samopoznania (Havel 1991: 10). Dodaj-

my, ˝e Hanç od 1948 roku a˝ do swej Êmierci na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych

konsekwentnie nie wyda∏ ˝adnego w∏asnego tekstu literackiego. Wizj´ takiej

literatury autentycznej, okreÊlanej potocznie jako „lopatkizm”, po Êmierci Lo-

patki w 1994 roku przejà∏ i reprezentowa∏ w dyskusjach lat dziewi´çdziesiàtych

m∏ody adept krytyki literackiej, Michael Âpirit.

Nie trudno zauwa˝yç, ˝e w sytuacji „wysypu” utworów dziennikowych wyobra-

˝enie Lopatki o dziennikach, jako prawdziwej literaturze prawdziwych outside-

rów, wczeÊniej czy póêniej musia∏o zostaç zakwestionowane, gdy˝ autorzy dzien-

ników coraz wyraêniej (w sytuacji, gdy przeszkody administracyjne znik∏y) nie

chcieli zwlekaç z ich publikowaniem, co znaczy∏o, i˝ bycie outsiderem niezupe∏nie

im odpowiada∏o. Âpirit sugerowa∏ w zwiàzku z tym, ˝e cz´Êç z publikowanych

tekstów nie powinna by∏a w ogóle ujrzeç Êwiat∏a dziennego (Âpirit 1996: 68-72),

a inni zainteresowani zbli˝onà problematykà spotkali si´ na opawskiej konferen-

cji w 1998 roku „Autenticita a literatura” (Autentyzm a literatura), podczas któ-

rej jeden z uczestników, AleÆ Haman, przedstawi∏ charakterystycznà tez´: Fikce

autenticity a autentizace fikce (Fikcja autentyzmu i autentyzm fikcji).

Pojawi∏o si´ te˝ zainteresowanie problematykà podmiotowoÊci w dzienniku li-

terackim. Kwestii tej poÊwieci∏a wi´cej uwagi Sylvie Richterová, rozpatrujàc

wzajemne relacje w tym gatunku mi´dzy etykà i estetykà. Wskaza∏a przy tym na

dwa powody, dla których podj´∏a swà prób´: pierwszym mia∏a byç prostota i sta-

∏oÊç normy estetycznej w dzienniku, dzi´ki którym ∏atwo dostrzec ka˝dà orygi-

nalnà decyzj´ twórcy; drugim natomiast fakt, i˝ punktem przeci´cia normy etycz-

nej i estetycznej jest tu – dzi´ki swemu szczególnemu statusowi podmiotu i zarazem

przedmiotu dzie∏a – sam autor (Richterová 1992: 12). Oba wydajà si´ co praw-

da nieco dyskusyjne, nawet w Êwietle kolejnych spostrze˝eƒ autorki. Choçby

tych, ˝e dzienniki, mi´dzy innymi w zale˝noÊci od kontekstu danego czasu, przy-

bierajà ró˝ny kszta∏t oraz, ˝e w dzienniku literackim nie tyle mamy do czynie-

nia z pisarzem jako postacià realnà, ile jako szczególnà postacià literackà. Wa˝-

niejsze jednak jest to, ˝e autorka przechodzi nast´pnie do analizy dzienników

kilku konkretnych czeskich autorów, w tym Kolá«a i Vaculíka, dla których pro-

wadzenie zapisków by∏o, jak czytamy, aktem osobistej odwagi. Kolá« bowiem za

jeden ze swych dzienników na poczàtku lat pi´çdziesiàtych trafi∏ do wi´zienia

(co prawda nie za Roky v dnech, jak sàdzi Richterová, lecz za tom Prométheova

jatra). Vaculík z kolei by∏ w latch siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych systema-

tycznie inwigilowany.

Autorskie „ja” w powy˝szej sytuacji musia∏o zredukowaç swe rysy subiektyw-

ne i przyjàç postaw´ obiektywizujacà, a nawet konfrontowç si´ nieustannie z rze-

czywistoÊcià zewn´trznà, kszta∏tujàcà zapiski i stanowiàcà ich najwa˝niejszy kon-

tekst. Jak zauwa˝a Richterová, zw∏aszcza Kolá« zmierza do tego, by por´czaç

Êwiadectwo swà w∏asnà osobà, ale zarazem czyniç je jak najbardziej konkret-

nym, likwidowaç ka˝dy filtr mi´dzy rzeczywistoÊcià a jej zapisem. W efekcie czy-
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ni w znacznym stopniu dziennik kola˝em w∏asnych drobniejszych utworów, tek-

stów obcych, dokumentów, wypowiedzi i podnosi go poniekàd do rangi uniwer-

salnego gatunku artystycznego.

Szczególnie charakterystyczna dla Kolá«a jest jednak stylizacja dziennikowe-

go „ja”. Richterová wskazuje na niemal zupe∏ny brak w jego dziennikach auto-

refleksji, podobnie jak brak zainteresowania introspekcjà; „ja” ujawnia si´ jako

podmiot pewny siebie, ukszta∏towany, wyrazisty, którego zadaniem jest bycie au-

torytetem moralnym, s´dzià, ale te˝ emocjonalne reagowanie na sytuacje i zda-

rzenia. Ma on byç bowiem nosicielem prawa moralnego, odnawiaç ÊwiadomoÊç

dobra i z∏a (Richterová 1992: 16). Ma te˝ dbaç o prawdziwoÊç swych wypowie-

dzi. Oprócz ich waloru estetycznego wa˝ny by∏by dla autora zatem ich wymiar

etyczny i coÊ nadto: nastawienie poznawcze. Fa∏szywemu obrazowi Êwiata mia-

∏yby one bowiem przeciwstawiaç jego obraz realny (Zarek 1996: 707). Pewnie

dlatego, nieco na wzór t∏umaczonego Lee Mastersa, w pierwszej osobie wypo-

wiadajà si´ u Kolá«a m´˝czyêni i kobiety, dzieci i przedmioty, a nawet wydrà˝e-

ni ludzie Eliota (Kolá« 1990: 51). „Ja” dziennikowe jawi si´ wi´c stopniowo jako

„ja chóralne”. Tradycyjnie rozumiany podmiot autorski traci swà centralnà po-

zycj´, gdy˝ w tej roli mo˝e wystàpiç ktokolwiek i cokolwiek. Ale i odzyskuje jà,

gdy mo˝e wystàpiç jako rzecznik wszystkiego, co zosta∏o pozbawione g∏osu:

Uczyni∏em si´ kierownicà, rybà, kapeluszem, ogniem, ksià˝kà, psem, monetà i wodà

i pozna∏em pami´ç tego wszystkiego (Kolá« 1990: 122).

Ma∏gorzata Czermiƒska, w swej typologii postaw autobiograficznych, postaw´

Êwiadka (relacja: „ja” – Êwiat) uznaje za jednà z elementarnych, obok przeciw-

stawnej, introspekcyjnej postawy wyznania (Czermiƒska 2000: 23). Kolá« repre-

zentowa∏by t´ pierwszà postaw´ w sposób w∏aÊciwie wzorcowy. Ale ju˝ Êwiadec-

two Hança rysowa∏oby si´ jako nieco odmienne. T́  odmiennoÊç Lopatka postrzega∏

jako po∏àczenie Êwiadectwa o Êwiecie wokó∏ ze Êwiadectwem o autorskim „ja”,

a wi´c z wyznaniem b´dàcym wynikiem introspekcji. Swe spostrze˝enie nieprzy-

padkowo wspiera∏ fragmentem z Zeszytu numer trzy, który koƒczy∏a wypowiedê:

Urodzi∏em si´, abym zobaczy∏ przepaÊci (Lopatka 1991: 77; Hanç 1995: 202). I wska-

zywa∏ na pewnà analogi´ – z praktykà Jakuba Demla (1878-1961). Widzia∏ jà

w podobnej ekstremalnoÊci sàdów, eksponowaniu kontrastu, ciàg∏ej zmianie form

gatunkowych, odrzuceniu fabularnoÊci...

Richterová tego typu odniesienia i komplikacje pomin´∏a. W przypadku Hança

pewnie dlatego, ˝e szczególnà rol´ przypisa∏a autorskiej intencji publikowania

dzienników. Dany zamiar mia∏by przesuwaç uwag´ odbiorcy z dziennikowego „ja”

na relacje: owo „ja” – Êwiat oraz na wzajemne oddzia∏ywanie autora i rzeczywi-

stoÊci. Hanç zatem, wstrzymujàcy si´ od publikacji swych dzienników, wypad∏ z jej

pola widzenia. Nie zmieÊci∏ si´ w nim równie˝ Deml. Tymczasem ten w∏aÊnie

twórca wraz z Ladislavem Klímà (1878-1928), jako autorem filozoficznych dzien-

ników i listów do przyjació∏ z lat 1909-1917, zebranych w tomie Boj o VÆe (1942,

Walka o wszystko), po∏o˝yli podwaliny pod dwudziestowiecznà tradycj´ gatunku

w literaturze czeskiej. Deml, który swoje dzienniki zaczà∏ pisaç kilka lat póêniej

ni˝ Klíma, publikowa∏ je prawie na bie˝àco. Wyda∏ wi´c najpierw trzy tomiki:

Rosniçka (1912, Rzekotka), DomA (1913, Do domu), Pro budoucí poutníky a po-
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utnice (1913, Dla przysz∏ych w´drowców), a nast´pnie obszerny cykl Âlép˘je I-XXVI

(1917-1941, Âlady).

W przeciwieƒstwie do formu∏y Êwiadectwa, która zacznie dochodziç do g∏osu

w czeskich dziennikach od koƒca lat czterdziestych, dla dwójki przywo∏anych

autorów wa˝niejsza b´dzie formu∏a wyznania. U skrajnego subiektywisty Klímy,

gdzie Êwiat poza ÊwiadomoÊcià to NIC, wyraênie ona dominuje. U Demla ma

wiele wspólnego ze spowiedzià (Trávníçek 1998: 176). „Ja” dziennikowe autora

„Âladów” w konfrontacji ze Êwiatem i naturà oraz g∏osami, wypowiedziami, tek-

stami innych osób staje si´ medium, ujawniajàcym g∏´bsze znaczenia. Przy czym,

co nale˝y podkreÊliç, cytat czy przytoczony „dokument” mo˝e mieç zast´pczy

charakter, obce s∏owa mogà staç si´ cz´Êcià sk∏adowà dziennikowej autostylizacji

(˚áçek 1993: III i 1997: 10). Co wi´cej: Daty sà przesuwane, przygody porozrzu-

cane, zapisy snów poprzeplatane glosami polemicznymi i wi´kszymi ca∏oÊciami

epickimi (Trávníçek 1998: 174). Pewne obszary ˝ycia zostajà ca∏kowicie pomini´-

te. Nie bieg zdarzeƒ, lecz pewien zamiar kszta∏tuje struktur´ tekstu. Napi´cie

mi´dzy autentyzmem a literackoÊcià w ogóle nie stanowi tu problemu. Antyte-

tycznoÊç obu kategorii w Êwietle powy˝szego by∏aby przejawem lektury naiwnej

lub przynajmniej odnoszàcej si´ do innego kontekstu literackiego. W rzeczywi-

stoÊci bowiem mamy do czynienia z symbiozà obu tendencji. Ba, potrzeb´ takiej

symbiozy odnajdziemy nawet w zbli˝onej czasowo wypowiedzi autora apokry-

ficznego dziennika Byrona, Arthura Breiskiego, który w 1910 roku uprzedza, ˝e

s∏owa przypisane przez niego angielskiemu romantykowi nie mog∏y byç przez

tego ostatniego u˝yte, ale stara∏ si´, aby prawdopodobieƒstwo, ˝e ich móg∏ u˝yç
by∏o jak najwi´ksze (Breisky 1968: 54).

Intuicja, empatia, charakterystyczna dla symbolicznego modelu podmiotowo-

Êci (Nycz 1994: 10-13), stanowiàca punkt wyjÊcia równie˝ dla Demla i podobnie

prowadzàca go niekiedy do mistyfikacji (Merhaut 1994: 170-179), w konfronto-

wanych w dzienniku opiniach o Demlu-poecie okazuje si´ z regu∏y nieobecna,

wywo∏uje wi´c kilka rodzajów reakcji, które Merhaut interpretuje jako przejÊcie

diarysty na grunt poetyki ekspresjonistycznej (stylizacja ironiczna podmiotu –

dziennik jako wyzwanie!).

Na jednej z pierwszych stron Âlép˘ji spotykamy uwag´, ˝e prowadzenie cze-

goÊ w rodzaju czasopisma zaproponowa∏ przyjaciel i propozycja ta zosta∏a przy-

j´ta z argumentacjà, ˝e tylko w ten sposób móg∏bym si´ wzbogaciç i ˝e najlepszy

dla tego przedsi´wzi´cia wydaje si´ tytu∏ „Âlady”, ‘Êlady’ bowiem Nie sà drogà,

ale ukazujà drog´, drog´ tego, który t´dy szed∏, choçby obok drogi (Deml 1998:

14). Owo „wzbogacenie si´” posiada wyraênie znaczenie przenoÊne. Jest bo-

wiem poÊrednià odpowiedzià na postawione sobie wczeÊniej pytanie: A jak wy-

glàdam ja? Odpowiedzià, którà stanowià znaki Êladów. Ju˝ zresztà w tomiku Dla

przysz∏ych w´drowców pojawi∏o si´ sformu∏owanie: w ogóle nie pisz´ [...], lecz id´
(Deml 1995: 150). Typowa relacja: „ja” – Êwiat zostaje wi´c w∏aÊciwie odwró-

cona i przyjmuje postaç: Êwiat – „ja”.

Dodajmy, ˝e ostatni cytowany przyk∏ad to reakcja na krytycznà opini´ recen-

zenta o utworze Svatá Dympna (Âwi´ta Dympna), poprzedzona sarkastycznym

zaprzeczeniem: nie napisa∏em – i tu pojawia si´ szeÊç tytu∏ów ksià˝ek Demla –
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bowiem w ogóle nie pisz´... Staje si´ zatem jasne, ˝e istotne opinie dziennikowe-

go „ja” pojawiajà si´ jako swoista reakcja na g∏osy i opinie innych, a wi´c nie

tylko na to, co widzi (choç widzi mi´dzy innymi s∏owa pisane), lecz i co s∏yszy.

Jest to wa˝ne tak˝e dlatego, ˝e ujawnia innà od symbolicznej mask´ podmiotu

– mask´ z grymasem ironiczno-sarkastycznym. Z jednej bowiem strony diarysta

akceptuje stylizacj´ Felixa Xavera Âaldy, i˝ jest czytelnikiem rozsypanego wiersza,

jaki tworzy przyroda i ˝ycie (Deml 1998: 30), z drugiej zaÊ nie cofa si´ przed ko-

mentarzem: i˝ wielu innych ksi´˝y proboszczów wiedzia∏o, co robi´, a ja tego nie

wiedzia∏em lub celowo pope∏nia b∏àd ortograficzny, by recenzent pewnego pisma

mia∏ si´ czego chwyciç (Deml 1995: 9, 245). A wi´c nie tylko reaguje na opinie,

ale ironicznie je antycypuje! To zaÊ, jak zauwa˝y∏a Czermiƒska, eksponuje rela-

cj´: „ja” – „ty” i czyni odbiorc´ istotnym uk∏adem odniesienia, wobec którego dzien-

nik istnieje (Czermiƒska 2000: 40). Co prawda nie zasadniczym, jak w przypad-

ku Gombrowicza, ale zas∏ugujàcym na odnotowanie, gdy˝ wzbogacajàcym dziennik

o dodatkowy wymiar. W przypadku Demla wskazana tendencja uwidoczni si´

jednak najczytelniej poza dziennikiem, w prozie Zapomniane Êwiat∏o (1934, Za-

pomenuté sv˘tlo; wi´kszoÊç nak∏adu skonfiskowano), b´dàcej sfingowanà rozmowà

z poetà B. M. Ptáçkiem (˚áçek 1997: 45).

Po powy˝szym przypomnieniu pora wróciç do nowszej propozycji Vaculíka,

zawartej w Czeskim senniku, gdzie czeskie dwudziestowieczne doÊwiadczenia

prozy autobiograficznej, a zw∏aszcza dziennikowej sta∏y si´ przedmiotem szcze-

gólnej gry.

Oto w kilku miejscach tekstu Vaculíka, poczynajàc od dedykacji, spotykamy

wyraêne sygna∏y nawiàzaƒ do praktyki Kolá«a. Ca∏oÊç nie tylko dedykowana jest

temu twórcy, ale jak dwukrotnie czytamy w zapiskach z 8 lutego 1979 i 3 stycz-

nia 1980, zawdzi´cza mu swój poczàtek i swój kszta∏t. A poniewa˝ pierwszy z za-

pisków otwiera data 22 stycznia 1979, a ostatni figuruje z datà 2 lutego 1980, to

otrzymujemy nieco zakamuflowane, ale czytelne ramy ca∏oÊci, które zdajà si´

jednoznacznie wskazywaç na Kolá«a jako twórc´ najwa˝niejszej dla Czeskiego sen-

nika tradycji. Takie przypuszczenie utwierdza nie tylko charakterystyczne dla wcze-

snych dzienników Kolá«a rozpocz´cie zapisków z niewielkim opóênieniem w da-

nym roku i ich zamkni´cie z analogicznym kilkutygodniowym przesuni´ciem

w roku nast´pnym, i nie tylko skrupulatne codzienne wpisy z drobnymi (najcz´-

Êciej sobotnimi) przerwami, ale tak˝e obecnoÊç zrobionych przez Vaculíka foto-

grafii niektórych miejsc i osób, pot´gujàce wra˝enie, ˝e mamy do czynienia

wr´cz z kronikà dokumentujàcà rok z ˝ycia dysydenta. Co wi´cej, jak dowiemy

si´ z tomu opinii Hlasy nad rukopisem Vaculíkova åeského sná«e (G∏osy o r´ko-

pisie Czeskiego sennika Vaculíka), autor swe gotowe zapiski przekaza∏ do lektu-

ry grupie przyjació∏ oraz nieco prowokacyjnie majorowi policji FiÆerowi, co mo-

g∏oby potwierdzaç, i˝ jako dysydent Êmia∏o bierze odpowiedzialnoÊç za wszystko,

co robi (Hlasy... 1991: 90-91), a wi´c potwierdzaç heroicznà stylizacj´ dzienni-

kowego „ja”.

Uwa˝niejsza lektura ca∏oÊci problematyzuje jednak przedstawione sugestie,

a zw∏aszcza charakter zwiàzków z Kolá«em. Po pierwsze bowiem zapiski Cze-

skiego sennika zaczynajà powstawaç po rzeczywistym wyjeêdzie Kolá«a za grani-
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c´, ale ten realny impuls nie musi oznaczaç podj´cia tradycji pisarskiej autora

Wàtroby Prometeusza. Po drugie kluczowy dla naszej kwestii zapis rozmowy

z Kolá«em pojawia si´ dopiero pod koniec ksià˝ki Vaculíka, w rocznic´ opusz-

czenia kraju przez przyjaciela, zatem w pami´tnikarskiej retrospekcji, i to w mo-

mencie, kiedy Vaculík koƒczy realizacj´ „podsuni´tego” pomys∏u, czyli zapisy-

wania, co widzi, co s∏yszy i co mu przychodzi do g∏owy. Koƒczy zatem prac´ nad

tym, co wed∏ug relacjonowanej wypowiedzi Kolá«a mog∏o oznaczaç narodziny

jakiejÊ ‘nowej powieÊci’ (Vaculík 1990: 420).

Niejednoznaczny w zapisanej relacji jest sam pomys∏ wywiedzenia nowej po-

wieÊci z dziennika, gdy˝ poszukiwania starszego przyjaciela zmierza∏y dok∏adnie

w odwrotnym kierunku. Ale jeszcze bardziej enigmantyczna jest sugestia, i˝ to

dopiero przyjaciel zainteresowa∏ autora mo˝liwoÊciami formy dziennikowej. Jak

si´ przecie˝ po paru latach okaza∏o Vaculík wielokrotnie prowadzi∏ doÊç regu-

larne zapiski dziennikowe, mi´dzy innymi na prze∏omie lat szeÊçdziesiàtych

i siedemdziesiàtych, a nawet w okresie wczesnej m∏odoÊci. Potwierdzi∏ to tom

Nepam˘ti. 1969-1972 (Niepami´tnik, wydany 1998) oraz cykl dziennikowy Milí spo-

luŒáci (Mili koledzy szkolni, Köln 1986, Praga 1995). Co wi´cej, w czasie pisania

Czeskiego sennika jego autor przygotowywa∏ do wydania swój najstarszy zbiór

zapisków. Wzmianki o tym znajdujemy ju˝ na pierwszych stronach Sennika, zaÊ

wzmianki o powstawaniu Sennika we wst´pie do pierwszego tomu uczniowskich

dzienników! Te napomknienia i uwagi, ∏àczàce ró˝ne teksty, w 1980 roku nie da-

wa∏y si´ w pe∏ni rozszyfrowaç. ¸atwiej to zrobiç dzisiaj, gdy dysponujemy edy-

cjami przywo∏ywanej prozy.

Václav Havel, który Czeski sennik uznawa∏ (mi´dzy innymi) za powieÊç i to po-

wieÊç autotematycznà o powstawaniu powieÊci autotematycznej, stawia∏ zarazem

pytanie o to, kogo diarysta obserwuje i o kim si´ wypowiada: O tym pierwszym

– obserwowanym – czy o tym drugim – obserwujàcym si´ (Hlasy... 1991: 135-136)?

Jak widaç pytanie to eksponowa∏o kwesti´ mo˝liwego rozszczepienia dzienniko-

wego „ja” nie tyle na „ja” realnego autora i „ja” jako podmiot literacki, ile na

wewn´trznà relacj´ mi´dzy „ja” narratora i „ja” bohatera literackiego. A dzisiaj

mo˝na by dodaç, ˝e nie mniej intrygujàce by∏oby w danym kontekÊcie rozró˝-

nienie mi´dzy literackà rolà „ja” jako sprawcy dziennika i „ja” jako jego bie˝à-

cego odbiorcy i komentatora, tak˝e komentatora kamuflujàcego istotne wybory.

Czeski sennik zaczyna si´ bowiem rysowaç jako wspomniany wczeÊniej dziennik-
-wyzwanie o szczególnym, autotematycznym nachyleniu.

Najistotniejsze uwagi tego typu odnajdywane w dziennikach Vaculíka odno-

szà si´ do mo˝liwoÊci dziennikowego gatunku oraz stopnia zainteresowania ty-

mi mo˝liwoÊciami. Pierwszy zapis Sennika... wspomina o wieloletniej niech´ci do

prowadzenia regularnych zapisów. W Niepami´tniku z kolei zaprzecza si´ jakoby

systematyczne datowane wpisy oznacza∏y prowadzenie dziennika: Dziennik prze-

cie˝ wyglàda∏by inaczej. Zaprzecza si´ te˝, ˝e chodzi o utrwalenie jakichÊ szcze-

gólnie wa˝nych wydarzeƒ. Deklarowany cel brzmi: uchwyciç, co pami´tam. Po

czym nast´puje obszerny wywód o tym, ˝e praktyka zapisywania drobiazgów

prowadzi na manowce lub wr´cz kszta∏tuje u czeskiego inteligenta fa∏szywe wy-

obra˝enia (Vaculík 1998: 31-32). Nast´pnie w komentarzu z grudnia 1980, za-
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mieszczonym jako wprowadzenie do pierwszego tomu dzienników z okresu

szkolnego, mi´dzy innymi t∏umaczàcemu dziewi´ç lat trwania dziennikowej pasji,

pojawia si´ wyznanie: Mój dziennik, to by∏a zabawa w pisanie [...]. I wreszcie po-

jawia si´ interesujàca wzmianka o Czeskim senniku: W okresie najbardziej ogra-

niczonych mo˝liwoÊci s∏owa, w roku 1979, napisa∏em mój w∏aÊciwie najbardziej

wolny tekst. Wolny w oko∏o szeÊçdziesi´ciu procentach (Vaculík 1986: 15-17). Wol-

noÊç oznacza tu wolnoÊç s∏owa, ale mo˝e te˝ oznaczaç – jak wynika z kontek-

stu – wolnoÊç od zadaƒ terapeutycznych, od powinnoÊci dawania Êwiadectwa lub

od przygotowywania gruntu dla sprawiedliwoÊci.

Czy dziennikowe „ja” Vaculíka mo˝e si´ zmieÊciç w formule Êwiadectwa?

PodkreÊlona wolnoÊç s∏owa, która mia∏a zniknàç na sto lat, nawiàzuje aluzyjnie

do sformu∏owania Kolá«a z tomu Dny v roce (zapis z 15 lutego 1947), i˝ s∏oƒce

wolnoÊci zasz∏o prawdopodobnie do koƒca tego stulecia (Kolá« 1992: 334). Czy

potwierdza to jednak zwiàzek z okreÊlonà tradycjà dziennikowà? Wi´kszoÊç ko-

mentatorów, ze znawcà Kolá«a Vladimírem Karfíkiem oraz Sylvià Richterovà,

zajmowa∏a stanowisko typu: tak, ale... Wi´c mówi∏a o wspólnym punkcie wyjÊcia

i odmiennych punktach dojÊcia i bodaj jedynie Josef Vohryzek nie dopatrzy∏ si´

najmniejszego Êladu pokrewieƒstwa z Kolá«em (Hlasy... 1991: 124), choç równie˝

Karfík odnotowa∏ w koƒcu wi´kszà bliskoÊç Vaculíka do Demla ni˝ Kolá«a, po-

twierdzajàc zarazem powieÊciowy charakter analizowanej prozy i podajàc jako

przyk∏ad, mi´dzy innymi czysto fikcyjny zapis podró˝y do Brna (tam˝e: 74-77 i 87).

Obaj krytycy, Karfík oraz Vohryzek, zgodnie za to wskazali na rozchwianie

podmiotu i dà˝enie do jego integralnoÊci. Celnie ujà∏ to zw∏aszcza drugi z nich:

Chce swobodnie mówiç, ale odrzuca to jako rol´. Upiera si´ przy swej integralno-

Êci. To owocna antynomia. A nieco dalej bardziej sarkastycznie odnotuje prowa-

dzenie rozmowy z czytelnikiem, uwa˝a bowiem, ˝e dziennik to monolog, intimis-

simum (tam˝e: 128-129). Dzisiaj tego typu „wad´” ocenialibyÊmy zgo∏a odmiennie.

Wbrew temu, czego nale˝a∏o oczekiwaç, nie tyle konwencja Êwiadectwa, co

konwencja wyznania okazuje si´ przy interpretacji Vaculíka bardziej przydatna,

a ostatecznie nawet konwencja wyzwania, bo to w tej ostatniej stylizacji kapry-

sy czy niekonsekwencje podmiotu, podobnie jak sfera jego sennych wyobra˝eƒ,

wprowadzanie elementów fikcyjnych, celowe zabiegi kompozycyjne zak∏ócajàce

linearnoÊç „realnego” czasu, j´zykowa charakterystyka postaci, podsuwane in-

terpretacje i opinie bronià si´ najskuteczniej. Jak zauwa˝y∏a Richterová, nie

brak w Czeskim senniku mi∏osnych trójkàtów czy mi∏osnej intrygi, ca∏oÊç jednak

uk∏ada si´ stopniowo w zaz´biajàcy si´ ciàg zdarzeƒ, a nawet da si´ mówiç o jed-

noÊci czasu, miejsca i akcji. Zasadniczy wniosek interpretatorki brzmi wi´c: me-

toda Vaculíka polega na uruchomieniu ambiwalencji: dziennik – powieÊç, jego tekst

jest jednym i drugim równoczeÊnie, w ca∏oÊci i w ka˝dej ze swych cz´Êci sk∏ado-

wych (Richterová 1992: 17).

Nale˝y zatem uznaç, i˝ k∏opotliwy przypadek Czeskiego sennika to udana

próba wyrwania si´ z sieci jednoznacznych literackich zale˝noÊci i intuicyjne kszta∏-

towanie prozy respektujàcej przeciwstawne sposoby rozumienia, wiàzane przez

Nycza z sylleptycznym modelem podmiotowoÊci. Wypada przy tym dodaç, ˝e

w czeskiej literaturze wspó∏czesnej trudno znaleêç przypadek bardziej spektaku-
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larny wskazanego zjawiska. Kolejne reedycje ksià˝ki w 1992 i w 2002 roku po-

twierdzi∏y jej pozycj´ tak˝e na rynku literackim. W efekcie przekroczony zosta∏

próg postmodernistycznej wra˝liwoÊci, choç uÊwiadomienie sobie w Czechach

tego faktu zaj´∏o troch´ czasu. Nowa ÊwiadomoÊç paradoksów czeskiej literatury

dziennikowej i wspomnnieniowej zosta∏a wyartyku∏owana w po∏owie lat dzie-

wi´çdziesiàtych (Hoffmannová 1995: 1, 4). Ludvík Vaculík kszta∏towa∏ jà nadal,

publikujàc nowe powieÊci z gatunku „fikcyjnej autobiografii”: Jak se d˘lá chla-

pec (1993, Jak zrobiç ch∏opca) oraz Louçení k pann˘ (2002). Ich innowacyjnoÊç

by∏a ju˝ o wiele mniej znaczàca. Mimo to pierwszà z wymienionych powieÊci

Ji«í Kratochvil, demonstrujàcy dotàd dystans wobec gatunków niefabularnych, ze-

stawia∏ z Lolità Vladimira Nabokova i podkreÊla∏ z emfazà: Nie ma nic bardziej

postmodernistycznego ni˝ to dzikie splàtanie fikcji i realnoÊci, gdzie pierwsza – i to

na naszych oczach – przebiera si´ za drugà, a wszystkie barwne szmatki powiewajà

za chwil´ obok siebie na tym samym sznurze (Kratochvil 2000: 4).
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SUMMARY

The subject and subjectivity in the latest Czech diary prose

This article focuses on the expansion of autobiographic genres in Czech prose of the last

decade of 20th cent. It reminds about newer tradicions of journalistic prose in Czech Republic.

It confronts it with M. Czermiƒska’s classification, which distingvishes three types of personal

relations and, as a consequence, three types of a journal: statement, confession and challenge,

in this type of prose. It shows the significance of Ludvik Vaculik’s quasinovel – åesky sná«;

which in links with the latter type of journal and in which it notices a succesful attempt to

break away from the shackles of direct literary dependencies and instinctive shaping of prose,

which respects opposing means of understanding, associated by R. Nycz with sylleptic subject

model, which is characteristic for postmodern literature.
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ANNA GAWARECKA

OpowieÊç o kondycji cz∏owieka ponowoczesnego
w twórczoÊci Ji«ego Kratochvila

Sytuacja literatury w Czechach przed rokiem 1989 nie sprzyja∏a recepcji post-

modernizmu, przynajmniej nie w formie ukszta∏towanego ju˝ paradygmatu kul-

turowego. Recepcja ta, wyraênie widoczna po „aksamitnej rewolucji”, skazana

by∏a wi´c, niejako a priori, na swoistà wtórnoÊç i na korzystanie z „gotowych”

wzorców, ukszta∏towanych w odmiennych warunkach kulturowych. Oznacza∏o to

nie tylko mo˝liwoÊç dokonywania selekcji z wielop∏aszczyznowej oferty zachod-

nioeuropejskich i amerykaƒskich postmodernistycznych rozwiàzaƒ literackich, ale

równie˝ otwiera∏o przestrzeƒ dla negacji czy zakwestionowania ponowoczesnych

za∏o˝eƒ Êwiatopoglàdowych.

Uznanie Ji«ego Kratochvila za jednego z „likwidatorów” postmodernizmu

mo˝e na pierwszy rzut oka wydawaç si´ nieporozumieniem. Twierdzeniu takie-

mu przeczà nie tylko ustalone ju˝ sàdy krytyczne i badawcze (por. Machala

2001: 75-77; Haman 2003: 50), ale równie˝ deklaracje samego pisarza, jedno-

znacznie ∏àczàcego swà twórczoÊç z postmodernistycznym paradygmatem (Kra-

tochvil 2000b: 33). Deklaracje te korespondujà z uprawianym przez Kratochvila

typem pisarstwa, w którym nad refleksyjnoÊcià, dyskursem czy liryzacjà domi-

nuje fabularnoÊç, oparta na swobodnej grze wyobraêni i nieskr´powana nakaza-

mi mimetyzmu. Autor Avionu wyraênie te˝ neguje zakorzeniony w czeskiej kul-

turze model literatury utylitarnej, opowiadajàc si´ za pe∏nà autonomià twórczoÊci

(Kratochvil 1995b: 9, 81). Z drugiej strony jednak pisarz stawia przed twórczo-

Êcià zadania odmienne, polegajàce na ciàg∏ym ukazywaniu indywidualnej Êwia-

domoÊci cz∏owieka w sytuacjach skrajnych, ekstremalnych lub granicznych. Wy-

p∏ywa stàd jedyna funkcja, jakà Kratochvil przypisuje dzie∏u literackiemu – funkcja

katharsis, pojmowana jako proces oswobodzenia, oczyszczenia i zgody na w∏a-

snà sytuacj´ egzystencjalnà w warunkach upadku wielkich mitologii (Kratochvil

1995b: 24-44). Z tego punktu widzenia zaÊ Kratochvilowskie opowieÊci nie sta-

nowià wy∏àcznie projekcji autorskiej „Lust zu fabulieren”, mo˝na bowiem przy-

pisaç im sensy wykraczajàce poza „zwyk∏à” ponowoczesnà gr´, wykorzystujàcà

paradoksy literackiej iluzji i referencji (Chvatík 2004: 303). Proponowana inter-



pretacja wysuwa na plan pierwszy t´ p∏aszczyzn´ dzie∏ Kratochvila, która odno-

si si´ do zawartego w nich rozpoznania szeroko poj´tej kondycji cz∏owieka we

wspó∏czesnoÊci, co prowadzi do zakwestionowania tezy o „ortodoksyjnie” post-

modernistycznym charakterze pisarstwa autora Urniedêwiedzia.

Na zadane sobie pytanie Za kogo si´ uwa˝am? I kim w∏aÊciwie jestem? narra-

tor powieÊci Nocne tango odpowiada: Je˝eli naprawd´ chcecie rozbiç jakiÊ spetry-

fikowany system, jakàÊ skostnia∏à ideologi´, mo˝ecie to zrobiç jedynie od wewnàtrz

(Kratochvil 1999: 90). Wypowiedê ta stanowiç mo˝e rodzaj autokomentarza na

temat w∏asnej twórczoÊci. Rozbijaç ponowoczesne teorie mo˝na zatem wy∏àcz-

nie od wewnàtrz, wykorzystujàc elementy postmodernistycznych poetyk po to,

by w konsekwencji polemizowaç z zespo∏em sensów, jakie elementom tym przy-

pisujà antropolodzy i badacze literatury. W kolejnych powieÊciach Kratochvil,

niezale˝nie od deklarowanego expressis verbis od˝egnywania si´ od wszelkich form

literackiej moralistyki, konsekwentnie buduje obraz wspó∏czesnego Êwiata, z∏o-

˝onego co prawda z komponentów przynale˝nych postmodernistycznej diagno-

zie rzeczywistoÊci, ale mimo to (lub w∏aÊnie dlatego) nie uzyskujàcego sankcji

autorskiej. Za pozornà ludycznoÊcià, za grà ze schematami i konwencjami nar-

racyjno-fabularnymi, kryje si´ wi´c potrzeba rozpoznania „rzeczywistego” i nie-

koniecznie aprobowanego kszta∏tu wspó∏czesnoÊci. Krytyk´ takà uznaç mo˝na

za cech´ specyfikujàcà oblicze ponowoczesnoÊci w kulturze czeskiej. Pejoratyw-

ne oceny rzeczywistoÊci, wyraênie zresztà zwiàzane z jej narastajàcà „postmo-

dernizacjà”, powracajà w twórczoÊci wielu pisarzy (Daniela Hodrová, Michal

Ajvaz, Ivan Klíma, MiloÆ Urban), których, mimo odmiennoÊci poetyk, ∏àczà po-

dejmowane próby zdefiniowania aktualnego stanu rzeczywistoÊci – przede wszyst-

kim zaÊ tendencje zmierzajàce do okreÊlenia miejsca i kondycji cz∏owieka w po-

nowoczesnym Êwiecie. Niezale˝nie od przyj´tych za∏o˝eƒ aksjologicznych, pisarstwo

czeskich postmodernistów ukazuje jednostk´ ludzkà nie w pe∏ni przygotowanà

i przystosowanà do tempa zmian zachodzàcych we wspó∏czesnoÊci. Cz´Êç wnio-

sków pochodzàcych z tych obserwacji wyp∏ywa zapewne z przeÊwiadczenia o de-

terminujàcym wp∏ywie polityczno-ekonomicznego prze∏omu na ÊwiadomoÊç spo-

∏ecznà, kszta∏towanà dotàd w warunkach trwania ustalonego status quo w okresie

„póênej normalizacji”1. Za∏amanie si´ dotychczasowych aksjomatów, zarówno

tych narzucanych przez obowiàzujàcà ideologi´, jak i „zwyk∏ych” pewników i przy-

zwyczajeƒ organizujàcych sfer´ codziennoÊci, doprowadzi∏o do Êwiatopoglàdo-

wych deformacji, wzrostu poczucia dezorientacji, przeÊwiadczenia o niezrozu-

mia∏oÊci czy nieprzejrzystoÊci zachodzàcych procesów i w efekcie – do utraty

pewnoÊci, zwiàzanej z niemo˝noÊcià (nieumiej´tnoÊcià) zdefiniowania w∏asnego

po∏o˝enia na mapie Êwiata, w którym przesta∏y istnieç trwa∏e punkty oparcia.

Podobne diagnozy egzystencjalne pojawia∏y si´ ju˝ wczeÊniej, jednak dopiero

wydarzenia z 1989 roku, otwierajàc przestrzeƒ dla szeroko zakrojonej recepcji

65OpowieÊç o kondycji cz∏owieka ponowoczesnego w twórczoÊci Ji«ego Kratochvila

1 „Normalizacja” to termin zwyczajowo u˝ywany w j´zyku czeskim dla okreÊlenia proce-

sów ideologicznych, politycznych i kulturalnych zachodzàcych po 1968 roku w wyniku inter-

wencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego i przej´cia w∏adzy przez ortodoksyjnà cz´Êç aparatu par-

tyjnego.



zachodniej refleksji antropologicznej, pozwoli∏y na opisanie dotychczasowych „po-

nowoczesnych intuicji” za pomocà nowego j´zyka i nowego sposobu postrzega-

nia ludzkiego indywiduum. W tej dziedzinie zaÊ Kratochvil szybko zajà∏ pozycj´

„czo∏owego” postmodernisty, zarówno jako twórca realizujàcy zasady „modnej”

poetyki, jak i autor opracowaƒ teoretycznych, w których zespó∏ konkluzji antro-

pologicznych zajmuje poczesne miejsce. Cz∏owiek zaÊ jest w uj´ciu pisarza nie

tylko tworem symboli (produkujàcym symbole i kszta∏towanym przez skomplikowa-

ny uk∏ad symboliczny), ale i istotà rodzàcà opowieÊci i zrodzonà z opowieÊci (Krato-

chvil 2000b: 12). Takie wypowiedzi, definiujàce jednostk´ ludzkà jako „zwierz´

opowiadajàce”, sytuujà zdolnoÊç do tworzenia/konstruowania narracji na naj-

wy˝szym miejscu w zespole wartoÊci, generowanych przez Êwiat cz∏owieka lub ze

Êwiatem tym nieod∏àcznie zwiàzanych. Tej podstawowej konstatacji, stanowiàcej

jednoczeÊnie summ´ wiedzy antropologicznej i punkt wyjÊcia dla dalszych nar-

ratologicznych rozwa˝aƒ, towarzyszà w twórczoÊci Kratochvila twierdzenia „czàst-

kowe”, koncentrujàce si´ wokó∏ indywidualnej to˝samoÊci cz∏owieka – jej gene-

zy i sposobów funkcjonowania w warunkach postmodernistycznego kryzysu wiary

w trwa∏oÊç i spolegliwoÊç dotychczas uznawanych pewników antropologicznych.

Charakterystyczna dla postmodernizmu problematyzacja poj´cia to˝samoÊci,

owocujàca powstawaniem rozmaitych teorii, próbujàcych odpowiedzieç na rudy-

mentarne dla wszelkiej wiedzy o cz∏owieku pytanie „kim w∏aÊciwie jestem?”,

ukazuje jednostk´ ludzkà w sytuacji permanentnego zdezorientowania, odnoszà-

cego si´ ju˝ nie tylko do „prawid∏owoÊci” subiektywnego oglàdu Êwiata ze-

wn´trznego, lecz równie˝ do mo˝liwoÊci wytworzenia wiarygodnego obrazu w∏a-

snej osoby. Stanowiska w dyskusji dotyczàcej zdefiniowania jednostkowej

to˝samoÊci oscylujà mi´dzy ukazywaniem pozytywnych aspektów samodzielnej

autokreacji, nie potrzebujàcej ju˝ odniesieƒ do spo∏eczno-kulturowych matryc

osobowoÊci a pesymistycznym „odkryciem”, ˝e „silnego”, koherentnego i opar-

tego na pe∏nej autoidentyfikacji podmiotu nie mo˝na ju˝ odbudowaç, nie po-

zwala na to bowiem równie niekoherentny i poddany mechanizmom fragmen-

taryzacyjnym sposób istnienia rzeczywistoÊci (Szko∏ut 1997: 235). Podmiot taki

nie odnajduje w sobie pewnego centrum i w ka˝dej chwili grozi mu rozpad,

przed którym nale˝y si´ nieustannie broniç, wykorzystujàc rozmaite metody bu-

dowania, rekonstrukcji czy „podtrzymywania” to˝samoÊci.

Wypowiedzi Kratochvila wyraênie konotujà zmian´ perspektywy epistemo-

logiczno-ontologicznej i odejÊcie od semiotycznego paradygmatu w stron´ po-

nowoczesnych tez na temat narracyjno-j´zykowego charakteru mechanizmów

poznawczych i eksponujà sam fakt i moment opowiadania jako czynniki deter-

minujàce mo˝liwoÊç (nadal zresztà problematyzowanà) wykreowania fundamen-

tów wzgl´dnie stabilnej podmiotowoÊci. Przyj´cie takiego stanowiska oznacza

zaÊ wpisanie si´ w ten kràg myÊli ponowoczesnej, który ∏àczy to˝samoÊciowe

procesy z porzàdkowaniem biografii na wzór literackich struktur fabularyzacyj-

nych. Omawiajàc wspó∏czesne koncepcje narracyjnoÊci Katarzyna Rosner pisze,

˝e dla niektórych antropologów i socjologów (MacIntyre’a, Taylora, Giddensa,

Carra) to˝samoÊç w∏asna jednostki to poczucie refleksyjnie rozumianej biograficz-

nej (autonarracyjnej) ciàg∏oÊci (Rosner 2003: 42). Analogicznà koncepcj´ prezen-
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tuje Kratochvil, wprowadzajàc dyskurs na temat to˝samoÊci w obr´b powieÊci

Smutny Bóg: Niech pan sobie wyobrazi, ˝e do tego, aby pan w ogóle móg∏ egzysto-

waç musi pan mieç swojà ˝yciowà histori´. (…) Je˝eli si´ panu z jakiegoÊ powodu

˝yciowa historia wymknie z ràk, je˝eli nie b´dzie pan w stanie w∏àczyç do niej

wszystkich faktów ze swego ˝ycia, je˝eli przestanie pan postrzegaç jà jako w∏asnà

histori´, to straci pan swojà to˝samoÊç. (…) Cz∏owiek jest wi´c to˝samy z opowie-

Êcià o sobie? I tak mo˝na to okreÊliç. OpowieÊç to czysta to˝samoÊç, dusza cz∏o-

wieka (Kratochvil 2000a: 105-106). Koncepcj´ t´ przekazuje w tekÊcie najwy˝szy

– boski – autorytet, choç Bóg, który jà formu∏uje jest, co cz´sto si´ zdarza

w postmodernistycznych uj´ciach p∏aszczyzny metafizycznej, zdegradowany i po-

zbawiony majestatu. Tytu∏owy smutek wyp∏ywa zaÊ ze ÊwiadomoÊci, ˝e historia

musi si´ zawsze jakoÊ zaczynaç i jakoÊ koƒczyç. Dlatego opowieÊç nie dotyczy bo-

gów. WiecznoÊç i nieÊmiertelnoÊç oznaczajà ca∏kowità niemo˝noÊç opowieÊci. (…)

Po to bogowie czasami przyjmujà ludzki los (…) i po to stworzyli ludzi, aby za ich

poÊrednictwem, przynajmniej na chwil´ dotknàç mogli swej to˝samoÊci. Ludzie to

tylko boskie sny o opowieÊciach (Kratochvil 2000a: 106). S∏owa te stanowià roz-

wini´cie rozwa˝aƒ zawartych w wydanej rok wczeÊniej powieÊci Nocne tango:

Cz∏owiek okreÊla czas Êwiata na podstawie swego w∏asnego czasu. (…) Ale w gor-

szej sytuacji ni˝ ja jest w tej dziedzinie Bóg, który ˝yje wiecznie, wi´c nie wie nic

o czasie (Kratochvil 1999: 64). Zawarte w tej wypowiedzi dywagacje na temat

temporalnoÊci zostajà w powieÊci nazwane „atakiem heideggeryzmu”. Heideg-

gerowskie konotacje obecne (jawnie lub potencjalnie) w narracyjnych teoriach

to˝samoÊci eksponuje zaÊ K. Rosner, zwracajàc uwag´ na obecnà w myÊli nie-

mieckiego filozofa koncepcj´ rozumienia czasujàcego bliskà wed∏ug badaczki tem-

poralnej strukturze narracji (Rosner 2003: 22).

Taki typ planowego i celowego strukturowania wydarzeƒ panuje przede wszyst-

kim w literaturze. PrzeÊwiadczenie, ˝e to˝samoÊç rodzi si´ i istnieje jedynie po-

przez kontynuowanie opowieÊci, co implikuje jednoczeÊnie wprowadzenie ∏adu

w chaos biograficznych faktów, jak i nadanie wszelkiej podmiotowoÊci statusu

narracji o sobie samej, stawia w uprzywilejowanej pozycji pisarza – „profesjo-

nalnego” twórc´ konstruktów fabularnych. Bohaterami powieÊci Kratochvila

cz´sto bywajà wi´c literaci – prezentowani w momencie pisania zmyÊlonych hi-

storii lub opowiadania w∏asnych ˝yciorysów. Autotematyzm, korespondujàcy z kon-

wencjami literatury postmodernistycznej, uwypukla podmiotowoÊç narracji, kreu-

jàcej Êwiat z wy∏àczeniem nie tylko zasad tradycyjnej referencyjnoÊci, lecz równie˝

za∏o˝eƒ „zdrowego rozsàdku”. Logika powieÊciowych wydarzeƒ zast´puje tu lo-

gik´ rzeczywistoÊci. Zgodnie z zasadami takiego kauzalizmu w Êwiecie przedsta-

wionym „wszystko jest mo˝liwe”, co odpowiada postmodernistycznemu has∏u

„anything goes” i jednoczeÊnie ukazuje swoiste „ot´pienie poznawcze” wspó∏-

czesnego cz∏owieka, który, otoczony przez mnóstwo medialnie przetworzonych

obrazów i informacji, zatraci∏ zarówno umiej´tnoÊç odró˝niania rzeczywistoÊci

(prawdy) od fikcji i iluzji (fa∏szu), jak i zdolnoÊç do dziwienia si´ czemukolwiek,

a zdolnoÊç ta (co wiedzà artyÊci przynajmniej od czasów romantyzmu), stanowi

conditio sine qua non wszelkiej oryginalnej (czyli równie˝: podmiotowej) twór-

czoÊci. Brak reakcji na wydarzenia sprzeczne z doÊwiadczeniem potocznym do-
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wodzi nie tylko zoboj´tnienia wspó∏czesnego cz∏owieka na ogromnà iloÊç wra-

˝eƒ, dostarczanych mu przez otaczajàcà go codziennoÊç, ale ukazuje te˝, do

jakiego stopnia zatraci∏ on umiej´tnoÊç odczytywania zawartych w tej codzien-

noÊci znaków i symboli. Funkcjonujàca poza tradycyjnymi uk∏adami odniesienia

jednostka ludzka, pozbawiona rzetelnej wiedzy czy mo˝liwoÊci jej hierarchizo-

wania i budujàca swà to˝samoÊç w oparciu o szczàtkowe fragmenty informacji,

których nie jest ju˝ w stanie porzàdkowaç ani integrowaç, nie potrafi te˝ rekon-

struowaç znaczeƒ implikowanych w fabu∏ach ponowoczesnej literatury.

Narrator wypowiadajàcy si´ w powieÊciach Kratochvila, zakorzeniony jest w re-

alnej topografii i ˝yciu miasta, ale kreowany przez niego Êwiat, w którym obok

siebie funkcjonujà na równych prawach zarówno postaci i wydarzenia obrazo-

wane przy pomocy technik realistycznych jak i przej´te z repertuaru szeroko poj´-

tej fantastyki, daleko odbiega od prób odzwierciedlania „prawdziwego kszta∏tu

rzeczywistoÊci”. Pozostajàc w obszarze rozwa˝aƒ nad poetykà postmodernistycz-

nà, nie nale˝y oczywiÊcie zapominaç, ˝e Kratochvilowskie fabu∏y wiele zawdzi´-

czajà zaproponowanej przez Jeana Baudrillarda teorii symulakrów, Kunderow-

skiemu poj´ciu imagologii i wszelkim ponowoczesnym koncepcjom „mo˝liwych”

czy „alternatywnych” Êwiatów. Autor Avionu Êwiadomy jest, ˝e wspó∏czesny cz∏o-

wiek, mówiàc s∏owami francuskiego filozofa, ˝yje na pustkowiu, gdzie brakuje

tego, co rzeczywiste (Baudrillard 1998: 176). Rozpad realnego planu odniesienia

eliminuje pisarski „obowiàzek” respektowania zasad prawdopodobieƒstwa czy za-

chowania konsekwencji w modelowaniu rozwiàzaƒ fantastycznych (por. Eco 1990:

601) i jednoczeÊnie pozwala na nadanie Êwiatu przedstawionemu dzie∏a literac-

kiego statusu baudrillardowskiej „hiperrealnoÊci”. Atrapa jest bowiem – mówi si´

w Nocnym tangu – zawsze bardziej przekonujàca ni˝ rzeczywistoÊç i na swój spo-

sób w zasadzie rzeczywistsza ni˝ rzeczywistoÊç (Kratochvil 1999: 36). Owo zastà-

pienie autentyku atrapà jako modus vivendi (i operandi) wspó∏czesnoÊci, uznaç

by mo˝na za jeden z punktów literackiego programu Kratochvila, przetwarzajà-

cego na elementy powieÊciowej poetyki twierdzenie Baudrillarda, ˝e nie chodzi

ju˝ ani o imitacj´, ani o podwojenie, ani tym bardziej o parodi´. Chodzi o podsta-

wienie w miejsce rzeczywistoÊci znaków rzeczywistoÊci (Baudrillard 1998: 176). Dzi´ki

takim znako- i Êwiatotwórczym operacjom rodzi si´ surogat – z∏udzenie real-

noÊci, które okreÊla zasady funkcjonowania Kratochvilowskich opowieÊci. Iluzyj-

noÊç (rozumiana tu jako gra pozorów) zast´puje wi´c formy mimetycznego ob-

razowania, wskazujàc czytelnikowi sposób odczytania sensów dzie∏a. Âwiat, zarówno

ten empiryczny i postrzegany zmys∏owo, jak i ten alternatywny – wytworzony za

pomocà mechanizmów kreacji literackiej, nie jest tym, czym si´ w swej „widocz-

nej” warstwie wydaje byç. W obu przypadkach pod widzialnà powierzchnià le˝à

ukryte obszary tajemnicy, a zadaniem cz∏owieka/czytelnika staje si´ eksploro-

wanie tych obszarów, mimo i˝ poszukiwania takie obcià˝one sà „postmoderni-

stycznà” wiedzà o niemo˝liwoÊci dotarcia do rozwiàzaƒ jednoznacznych i osta-

tecznych.

Stosowane przez Kratochvila chwyty autotematyczne pozwalajà wysunàç na

plan pierwszy podmiotowy charakter kreacji artystycznej. JeÊli bowiem w cen-

trum literackiego uniwersum pozostaje narrator, nie ukrywajàcy swej demiur-
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gicznej roli, a opowieÊci – jak chce Kratochvil – sà matrycami s∏u˝àcymi nam do

fabularyzowania w∏asnego ˝ycia (Kratochvil 2000b: 13), to jedynym sposobem

ocalenia to˝samoÊci w obliczu wszechogarniajàcej dekonstrukcji Êwiata okazuje

si´ powrót do epickich (a wi´c fabularnych) metod formowania dzie∏a. Innymi

s∏owy pisarz postuluje powrót do opowieÊci ustrukturowanej wed∏ug znanych i wy-

próbowanych zasad kreacyjnych. Nie wszystkie jednak typy i rodzaje opowieÊci

zyskujà autorskà aprobat´. Pisarzowi, budujàcemu i przechowujàcemu w swych

opowieÊciach zagro˝onà chaosem to˝samoÊç, Kratochvil przeciwstawia scenarzy-

st´ – autora telewizyjnych seriali, postrzegajàc w nim figur´ ponowoczesnego

twórcy zdegradowanego, poruszajàcego si´ wy∏àcznie w przestrzeni wielokrotnie

ju˝ powielanych schematów i konwencji. To do niego jednak nale˝y swoisty

„rzàd dusz” wspó∏czesnego Êwiata, to jemu powszechna ÊwiadomoÊç przyznaje

rang´ medium przekazujàcego wartoÊci kulturowe. O ile jednak pisarz potrafi

za poÊrednictwem opowiadania ocaliç to˝samoÊç, o tyle dzia∏alnoÊç scenarzysty

prowadzi do dalszego rozpadu podmiotowoÊci. Charakterystyczny dla epoki

postmodernistycznej rozk∏ad dotyczy bowiem równie˝ opowieÊci. „Wyp´dzona”

z obszarów kultury wysokiej (ale nadal wysoko ceniona przez przeci´tnego kon-

sumenta dzie∏ literackich), odnajduje swe miejsce w przestrzeni telewizyjnych

seriali, kina i spotów reklamowych, w których dominuje przekonanie, ˝e porzà-

dek naszego ˝ycia jest ∏atwo dost´pny i ˝e tajemnica ludzkiej egzystencji nie stano-

wi ˝adnego ciemnego misterium, a jest tylko has∏em z niedzielnej krzy˝ówki (Kra-

tochvil 2000b: 14).

Poszukiwaniem rozwiàzania owej „ciemnej” tajemnicy stajà si´ Kratochvilow-

skie konstrukcje fabularne. To zaÊ wymaga zbudowania powieÊciowego uniwer-

sum tak, by w jego centrum znajdowa∏y si´ postacie, obrazujàce cz∏owieka (…)

poruszajàcego si´ w szczególnym Êwiecie jako subiektywnie wytworzonej komple-

mentarnej przestrzeni ˝yciowej, z punktu widzenia jego potrzeb bardziej prawdziwej

ni˝ rzeczywistoÊç (Lederbuchová 2003: 121). Postacie takie rezygnujà z prób ∏à-

czenia obu Êwiatów, a uciekajàc z empirycznej rzeczywistoÊci w wyobra˝eniowà

przestrzeƒ, nara˝ajà si´ jednoczeÊnie na niebezpieczeƒstwa zwiàzane z „real-

nym” dzia∏aniem w sferze zewn´trznej. Bohaterowie Kratochvila to najcz´Êciej

ludzie wyobcowani, a ich rysem charakterystycznym jest nieprzystosowanie –

niech´ç lub niezdolnoÊç do przyj´cia narzuconych przez otoczenie regu∏ gry.

Z nieprzystosowania rodzi si´ poczucie osamotnienia – samotnoÊç zaÊ nale˝y do

najbardziej modelowych sytuacji cz∏owieka w Êwiecie postmodernistycznym. W po-

wieÊci Avion pojawia si´ motyw cierpienia, ujmowanego jako podstawowy budu-

lec ÊwiadomoÊci cz∏owieka XX wieku. W rozmowie z narratorem bohater kon-

statuje, i˝ obaj (…), jesteÊmy stworzeni z cierpienia. Ja z apokaliptycznego cierpienia

ludzkoÊci w naszym zasranym stuleciu, a ty z cierpienia samotnego jak psie gówno

na autostradzie (Kratochvil 1995a: 172), a konstatacja ta pe∏ni funkcj´ generali-

zacji, definiujàc g∏ówny atrybut egzystencji cz∏owieka w Êwiecie.

Osamotnienie i alienacja – podstawowe komponenty charakterystyki Krato-

chvilowskich bohaterów – wià˝à si´ jednak równie˝ z ich wyjàtkowoÊcià, wyp∏y-

wajàcà z poczucia w∏asnej „innoÊci” i potrzeby wyodr´bnienia siebie z otocze-

nia (por. P´kala 1997: 219, 223). ObcoÊç mo˝e oznaczaç odmiennoÊç, pojmowanà
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w kategoriach prze˝ycia negatywnego, mo˝e jednak oznaczaç te˝ unikalnoÊç –

postrzeganie siebie jako absolutnego indywiduum, nieporównywalnego z innymi

bytami jednostkowymi. W uj´ciu Z. Baumana doÊwiadczenie wyobcowania na-

le˝y do powszechnych czynników, determinujàcych ponowoczesny sposób egzy-

stencji, a wykorzenienie sta∏o si´ uniwersalnym modelem istnienia cz∏owieka

(P´kala 1997: 219). Protagonistów powieÊci Kratochvila mo˝na by wi´c uznaç za

reprezentantów owego „doÊwiadczenia uniwersalnego” i nadaç im status typo-

wych (i wzorcowych) „bohaterów epoki postmodernistycznej”. Sposób konstru-

owania postaci w tych powieÊciach koresponduje zresztà z zaproponowanym przez

Aleksandr´ Kunce opisem doÊwiadczenia to˝samoÊci, które mieÊci si´ (w) tym,

co mi si´ przytrafia i dotyczy mnie (Kunce 2003: 40-41). Oba cz∏ony tej definicji

kierujà uwag´ na odmienne aspekty postrzegania to˝samoÊci. „To, co dotyczy

mnie” odsy∏a do kompleksu refleksji zwiàzanych z ponowoczesnym egocentry-

zmem, narcyzmem czy tendencjami solipsystycznymi, a w przypadku twórczoÊci

Kratochvila wià˝e si´ z charakterystycznym dla niego sposobem kreowania Êwiata

opartym na „jedynym w swoim rodzaju” spojrzeniu narratora. „To, co mi si´ przy-

trafia” nawiàzuje do kategorii przypadku, odzwierciedlajàc postmodernistyczny

model uniwersum pozbawionego racjonalnej teleologii. W powieÊciach Krato-

chvila zaÊ protagonistom „przytrafia si´” wiele trudnych do wyjaÊnienia wyda-

rzeƒ. Mog∏oby to oznaczaç, ˝e zawarta w jego dzie∏ach wizja rzeczywistoÊci

koresponduje z ustaleniami niektórych badaczy, podkreÊlajàcych, ˝e Êwiat pono-

woczesny (…) jest Êwiatem uÊwiadomionej i zaakceptowanej przygodnoÊci (Bielik-

-Robson 2000: 266). Kratochvil jednak, kwestionujàc wszelkie formy „wielkich

narracji”, narzucajàcych rzeczywistoÊci (i zanurzonemu w niej cz∏owiekowi) okre-

Êlony, „jedynie s∏uszny” porzàdek i równie sprecyzowanà „jedynie s∏usznà” jego

interpretacj´, nie neguje tym samym mo˝liwoÊci teleologii odmiennej, czy raczej

nie neguje obecnoÊci w Êwiecie ukrytych si∏, których tajemniczemu dzia∏aniu

poddane zostaje ˝ycie bohatera. Chaos przypadkowych zdarzeƒ zamienia si´

wi´c w ∏ad koniecznych procesów, wiodàcych ku apriorycznie za∏o˝onym rozwià-

zaniom. Odmienne równie˝, w porównaniu z typowymi ponowoczesnymi reali-

zacjami problematyki to˝samoÊciowej, sà przyczyny, decydujàce o alienacji i osa-

motnieniu bohatera. Nie przypisuje mu si´ tu bowiem owej ÊwiadomoÊci

rozproszonej, z uporem budujàcej swà odr´bnoÊç poprzez rekonstruowanie utra-

conej ca∏oÊci z niekoherentnych fragmentów wiar i przeÊwiadczeƒ oferowanych

przez wspó∏czesnà kultur´ po rozpadzie aksjologii. Przeciwnie: w Êwiecie p∏yn-

nych znaczeƒ i wartoÊci pozostaje on jedynym pewnym punktem i to nie tylko

dlatego, i˝ jako narratorowi tekstów literackich przys∏uguje mu demiurgiczne

prawo kreowania w∏asnej rzeczywistoÊci. WyjàtkowoÊç Kratochvilowskiego bo-

hatera opiera si´ na przes∏ankach innych, mo˝na by powiedzieç bardziej trady-

cyjnych i w organiczny sposób wynika z powieÊciowej fabu∏y. Ta zaÊ odwo∏uje

si´ do wielokrotnie wykorzystywanych w literaturze schematów inicjacyjnych.

W ten sposób pisarz wspó∏tworzy jeden z nurtów czeskiej prozy postmoderni-

stycznej, oparty na eksploatowaniu motywu wybrania bohatera przez wszechw∏ad-

nà i transcendentnà w stosunku do niego (czasem równie˝ – rzeczywistoÊci) si∏´,

zdolnà zaktywizowaç go do dzia∏ania, polegajàcego na realizacji swoistej misji

70 ANNA GAWARECKA



czy pos∏annictwa. W powieÊciach z tego nurtu biografia bohatera zostaje przez

kogoÊ/coÊ zaprogramowana, a w ca∏ym ˝yciu protagonista – nie zawsze Êwiado-

mie – realizuje jedynie pierwotny plan (uprzedni w stosunku do jego wszelkich

egzystencjalnych wyborów i postanowieƒ). Kratochvil w swych dzie∏ach cz´sto

powraca do tego motywu, nadajàc mu rang´ dominanty kompozycyjnej tekstów

i ró˝nicujàc zarówno rodzaje si∏ rzàdzàcych Êwiatem przedstawionym, jak i typ

misji, jakà bohater powinien realizowaç. O swym pos∏annictwie protagonista

najcz´Êciej dowiaduje si´ w dzieciƒstwie, a jego póêniejsze losy sà tylko zdeformo-

wanym czy raczej niepe∏nym odbiciem pierwotnych „autentycznych” doÊwiadczeƒ,

jego ˝ycie staje si´ zaÊ próbà odtworzenia czy wyjaÊnienia owego „czasu utraco-

nego”, co wià˝e si´ równie˝ ze szczególnà mityzacjà Êwiata przedstawionego.

Powy˝sze uwagi sugerowaç mogà, ˝e Kratochvil kszta∏tuje swe fabu∏y, od-

wo∏ujàc si´ do wzorców pisarstwa autobiograficznego. Nie tylko zresztà w sen-

sie prezentowania przez bohaterów swego ˝ycia w formie uporzàdkowanej i usen-

sownionej opowieÊci (por. Czermiƒska 2000: 117-135; Dàbrowski 2001: 146-168).

Quasi-autobiografizm powieÊci Kratochvila, sugerowany przede wszystkim dzi´ki

stosowaniu (w wi´kszoÊci tekstów, choç najcz´Êciej niekonsekwentnie) narracji

pierwszoosobowej, pozwala raczej na podkreÊlanie podmiotowoÊci wykreowanej

wizji Êwiata i jednoczeÊnie ukazuje, jakà rol´ w procesie tworzenia (i podtrzymy-

wania) to˝samoÊci odgrywa pami´ç – zarówno ta indywidualna – przechowujàca

prywatne doÊwiadczenia jednostki, jak i zbiorowa, decydujàca o kierunkach wspól-

notowej identyfikacji. Pod tym wzgl´dem koncepcje autora Urniedêwiedzia nie od-

biegajà od sàdów badaczy na temat sposobów powstawania i funkcjonowania

ludzkiej samoÊwiadomoÊci. Zaczynajà natomiast si´ ró˝niç, gdy postawione zosta-

nie pytanie o sens tego funkcjonowania i o rol´ to˝samoÊci w ˝yciu cz∏owieka.

W zakoƒczeniu Smutnego Boga protagonista nazywa siebie „nikim podà˝ajàcym

donikàd”. Takie okreÊlenie sytuacji bohatera mieÊciç si´ mo˝e w ramach postmo-

dernistycznych prób okreÊlenia stanu ducha wspó∏czesnego cz∏owieka, w rodzaju

tych, które zaproponowa∏ Z. Bauman. Mo˝e te˝ nawiàzywaç do popularnej kon-

cepcji nomadyzmu, opisujàcej ró˝ne warianty wykorzenienia i wyobcowania. W Kra-

tochvilowskim Êwiecie jednak odnosi si´ raczej do innych kontekstów Êwiatopo-

glàdowych, odsy∏ajàc do alegorii ˝ycia jako pielgrzymki lub do Êredniowiecznej

postaci everymana – w´drowca reprezentujàcego cechy wszystkich, a wi´c nie od-

znaczajàcego si´ ˝adnym indywidualnym zespo∏em atrybutów. O osiàgni´ciu ta-

kiej nieokreÊlonoÊci marzy protagonista Smutnego Boga, dla którego jedyne roz-

wiàzanie to uciec daleko od wszelkich zwiàzków mi´dzyludzkich… odrzuciç wszystko

i zrezygnowaç ze wszystkiego… (…) albowiem cz∏owiek musi umieç zrzec si´ te˝ w∏a-

snej to˝samoÊci… poniewa˝ i ona jest tylko wtórna… (Kratochvil 2000b: 104). Wo-

bec niemo˝noÊci pogodzenia si´ z w∏asnà to˝samoÊcià, a do takiego wniosku pro-

wadzi lektura Kratochvilowskich fabu∏, bohaterowi pozostajà dwa „wyjÊcia z sytuacji”.

Pierwsze – mo˝na by powiedzieç „radykalne” – polega na ca∏kowitym odrzuceniu

siebie. Drugie wyjÊcie zasadza si´ na zacieraniu w∏asnej wyjàtkowoÊci i zwiàzane

jest z przeznaczonà bohaterowi misjà. W tym przypadku protagonista wybiera

anonimowoÊç, ukrycie si´ w t∏umie i Êwiadomie eksponuje banalne czy przeci´t-

ne aspekty swej egzystencji.
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Negujàc procesy to˝samoÊciowe, oparte na narzuconej socjalizacji, Kratochvil

zbli˝a si´ poniekàd do zaproponowanego przez Gombrowicza has∏a „Bàdê za-

wsze obcy!”, stanowiàcego odpowiedê na próby wpisania jednostki w ustalone ro-

le i schematy zachowaƒ spo∏ecznych (por. Nycz 2000: 25) i jednoczeÊnie, w dal-

szym toku wywodu, odrzuca w∏asnà koncepcj´ to˝samoÊci-opowieÊci. Bohater

akceptuje bowiem wyk∏ad spotkanego na koƒcu swej drogi Boga, ale nie zgadza

si´ na kontynuacj´ w∏asnej ˝yciowej narracji i w efekcie przejmuje boski los,

przekazujàc swà to˝samoÊç rozmówcy. Ta swoista „wymiana ról” nie prowadzi

jednak do deifikacji bohatera (Marquand 1994: 85) – w przypadku protagonisty

powieÊci zaj´cie boskiego miejsca dowodzi raczej rezygnacji z bycia sobà i staje

si´ skutkiem decyzji o zerwaniu kontaktu ze Êwiatem. Oznacza to równie˝ rady-

kalnie negatywnà ocen´ tego Êwiata, pozbawionego dawnych sensów i zbudowa-

nego z fragmentów znaczeƒ i wartoÊci. Za postmodernistycznie „kombinatorycz-

nymi” fabu∏ami powieÊci Kratochvila kryje si´ wi´c t´sknota za utraconym ∏adem

moralnym, którego wyrazicielem jest protagonista (mimo wszelkich problemów

zwiàzanych z okreÊleniem jego to˝samoÊci i stabilnej osobowoÊci), a ponad post-

modernistycznym permisywizmem w twórczoÊci Kratochvila góruje poszukiwanie

ustalonych systemów aksjologicznych, odwo∏ujàcych si´ do dawnych paradygma-

tów etycznych. Polemizujàc w ten sposób z ponowoczesnà negacjà makroetyki

i z przeÊwiadczeniem o mo˝liwoÊci budowy indywidualnych systemów moralnych

w oparciu o osobistà odpowiedzialnoÊç jednostki, pisarz nie zaciera jednak w∏a-

snych ustaleƒ dotyczàcych wspó∏czesnej degradacji wartoÊci. Rozwa˝ania Krato-

chvila korespondujà wi´c z diagnozami niektórych badaczy aksjologii ponowo-

czesnej, zadajàcych pytanie, czy fundamentalistycznym t´sknotom za ∏adem nie

przeciwstawiamy innej ‘wielkiej opowieÊci’ o mo˝liwoÊci twórczej autodeskrypcji w∏a-

snego ˝ycia na w∏asnà odpowiedzialnoÊç? Czy uwolnienie si´ od jednego monomi-

tu ust´puje w koncepcji moralnoÊci poza kodeksami miejsca innemu mitowi? (P´-

kala 1997: 217). Pytaniu o mo˝liwoÊç powrotu do aksjologii stabilnej i potwierdzonej

przez transcendentne w stosunku do jednostki autorytety towarzyszy w dzie∏ach

Kratochvila ÊwiadomoÊç trudnoÊci, zwiàzanych z poszukiwaniem jakiejkolwiek nad-

rz´dnej p∏aszczyzny odniesienia. Kontrola ze strony „si∏ wy˝szych”, której podda-

ne zostaje ˝ycie bohatera zaczyna wi´c pe∏niç funkcj´ surogatu, swoistej protezy,

pozwalajàcej rekonstruowaç pewne i bezsporne autorytety, determinujàce w daw-

nych epokach ˝ycie i post´powanie jednostki, a doÊwiadczenie inicjacyjne staje

si´, zgodnie zresztà z przypisywanym mu w tradycji zespo∏em znaczeƒ, narz´-

dziem samopoznania i kreowania osobowej podmiotowoÊci.
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SUMMARY

The story of the condition of postmodern man in Ji«í Kratochvil’s novels

The reception of postmodernism in Czech literature could really begin after 1989. It

means that Czech writers refered to fully developed postmodern culture and they adopted

its elements with giving them new meanings which sometimes were contradictory to indigenous

context. Ji«í Kratochvil, who is one of the most important authors of Czech postmodern

fiction and who constructs his novels by simulacrous combining conventional elements,

creates the picture of contemporaneity and puts the human being which is lost in the modern

world into it. The hero of the Kratochvil’s works tries to reconstruct his identity by giving

his biography a new new sense and order. In this way Kratochvil refers to the narrative theories

of human self (Taylor, Carr, MacIntyre) which use the ideas of Heidegger philosophy. On

the other hand Kratochvil shows his heroes as the extraordinary persons which have been

chosen to fulfill some kind of mission.
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PETER KÁÂA

MoralnoÊç i to˝samoÊç.
Problematyka podmiotu w prozie s∏owackiej

po roku 1989

Rozwa˝ania o moralnoÊci w tekstach literackich zawsze troch´ przypomina-

jà chodzenie po cienkim lodzie czy balansowanie na ostrzu no˝a. Interpreta-

tor ∏atwo mo˝e daç si´ z∏apaç w pu∏apk´ powierzchownego schematyzmu, dy-

daktyzujàcego moralizatorstwa czy trywialnego uogólniania. Podejmuj´ jednak

ryzyko, które w kontekÊcie tego tomu mo˝e si´ okazaç sensowne i produktyw-

ne. Klasyczny podr´cznik estetyki strukturalnej mówi, ˝e funkcja estetyczna

dzie∏a literackiego jest zawsze odczytywana jako dynamiczna ca∏oÊç, zbiór po-

zaestetycznych (zatem i etycznych) funkcji. Tekst literacki nie wskazuje sam

na siebie, ale prawie zawsze jest znakiem kultury, przynale˝y do szerszych kul-

turowo-spo∏ecznych ram-tekstów. Ambitny tekst powstaje i prawie zawsze ist-

nieje tylko w kontakcie i w komunikacji z innymi sferami ludzkiego Êwiata

i myÊlenia, gdzie dyskursy o moralnoÊci w wyraêny sposób okreÊlajà mo˝liwo-

Êci identyfikacji szerszego „Êwiata tekstu” i w´˝szego „podmiotu tekstu”. Po-

twierdzajà to liczne dzie∏a, w których dochodzi do tematyzacji z∏o˝onych pro-

blemów (post)socjalistycznej rzeczywistoÊci, gdzie poszukiwane sà odpowiednie

strategie autorskie w celu w∏aÊciwego i sugestywnego tekstowego uchwycenia

podlegajàcego entropii Êwiata, w którym bohaterowie z wi´kszà intensywno-

Êcià i natarczywoÊcià zdajà sobie spraw´ ze swojego statusu egzystencjalno-

-moralnego.

Po roku 1989 w prozie s∏owackiej mo˝na zaobserwowaç dwie dominujàce

tendencje: 1) nowatorstwo programowe i radykalna dezideologizacja literatury

(postmodernistyczny tekstocentryzm po∏àczony z relatywizacjà estetycznych

i etycznych systemów wartoÊciujàcych), 2) ciàg∏oÊç twórcza autorów, którzy nie

uto˝samili si´ z oficjalnà politykà kulturalnà, a którzy ju˝ w latach 60. dali si´

poznaç jako autorzy dzie∏ o wysokiej randze artystycznej. S∏owacka literatura

po roku 1989 zosta∏a trafnie zdiagnozowana przez Petra Zajaca (Zajac 2004:

77): Pisarz minionego dziesi´ciolecia bàdê to decydowa∏ si´ na beznadziejnà pró-



b´ o˝ywienia kulturalno-reprezentatywnej roli pisarza jako nosiciela-gwaranta ru-

chu narodowego, co w zorganizowanej politycznej rzeczywistoÊci koƒca XX wieku

udaç si´ nie mog∏o, bàdê Êwiadomie usuwa∏ si´ z centrum spo∏ecznoÊci, aby za-

gwarantowaç sobie autorskà indywidualnoÊç.

Do niniejszego artyku∏u wybra∏em „reprezentatywne” dzie∏a autorów, któ-

rych ∏àczy nie tylko czas debiutu czy ich podobna poetyka twórcza, ale równie˝

oddêwi´k ich dzie∏ za granicà (tak˝e w Polsce). Nale˝y zaznaczyç, ˝e o ile Ján

Johanides i Pavel Vilikovsky mi´dzynarodowà (jak równie˝ lokalnà) renom´

zyskali zw∏aszcza dzi´ki swej „ekskluzywnoÊci”, o tyle Petra JaroÆa rozs∏awi∏a

„narodowo-reprezentatywna” powieÊç Tysiàcletnia pszczo∏a (Tisícroçná vçela).

Wszyscy trzej debiutowali w pierwszej po∏owie lat 60., nieska˝eni stalinizmem,

ewidentnie zachwyceni zw∏aszcza francuskim egzystencjalizmem i nowà powie-

Êcià (do tego grona nale˝à tak˝e Rudolf Sloboda, Pavel Hruz, Anton Hykisch,

Jaroslava BlaŒková). Ten ambitny kreatywny rozmach „m∏odej twórczoÊci”, nie-

spodziewanie zahamowany przez paƒstwowà polityk´ normalizacyjnà, Peter

Zajac nazwa∏ (…) zawieszanym i przerywanym procesem oraz (…) nienormalnà

normalnoÊcià egzystencji literackiej w latach 70. i 80. …, przy czym wed∏ug nie-

go by∏ to tak˝e spór, który sta∏ si´ niezwyk∏à przygodà niekoƒczàcej si´ walki

o w∏asnà autorskà integralnoÊç i to˝samoÊç (Zajac 2004: 76). Wspomniani po-

wy˝ej autorzy w najró˝niejszy sposób zap∏acili swój „normalizacyjny podatek”,

a to w formie tymczasowego zakazu oficjalnej publikacji (Ján Johanides i Pa-

vel Vilikovsky), a to poprzez rozmaite kompromisy z w∏adzà i z realizmem so-

cjalistycznym (Peter JaroÆ). Chocia˝ pierwsi dwaj nie byli „zdeklarowanymi dy-

sydentami”, zmiany spo∏eczne ich nie zaskoczy∏y, nie musieli modyfikowaç ani

swych obywatelskich poglàdów, ani swojej autorskiej poetyki. Natomiast Peter

JaroÆ w nowej rzeczywistoÊci jakby si´ zagubi∏. Potwierdzeniem tej tezy jest

milczenie, na które zdecydowa∏ si´ po opublikowaniu niezbyt udanej powieÊci

Milodar sluçka (Dobrodziejstwem jest p´tla, 1991), ksià˝ki zabarwionej nutami

autobiografii, katharsis, spowiedzi i skruchy. Autorskie maski po „zmianach

spo∏eczno-politycznych” nie zosta∏y zdj´te w zdeklarowany sposób. Pozosta∏y

jako cz´sto „powtarzajàce si´” artystyczne gesty i literackie sposoby zachowa-

nia, odzwierciedleniem których stawa∏y si´ charakterystyczne autorskie r´kopisy.

Przyjrzyjmy si´ teraz niektórym typom autorskich masek: „stra˝nika moralno-

Êci i humanizmu” (Ján Johanides), „ironicznego i sarkastycznego, intelektual-

nego gracza” (Pavel Vilikovsky) oraz „opowiadacza historii o s∏owackiej men-

talnoÊci” (Peter JaroÆ).

O moralnoÊci rozwa˝aç b´d´ jako o stanie ÊwiadomoÊci podmiotu, który

zmierza do harmonii z uniwersalnymi zasadami „dobra i prawdy”. MoralnoÊç

– „ethos” traktuj´ jako pozytywnà duchowà zasad´, sta∏à kulturowà i sta∏à

kulturowoÊci, która jest niezale˝na od systemów filozoficznych, ideologicznych

i religijnych. Powstaje w procesie uÊwiadamiania sobie w∏asnego „Ja”,

w (nie)umiej´tnoÊci podmiotu do podj´cia autorefleksji oraz w kszta∏towaniu

pozytywnych relacji ze sobà samym (to˝samoÊç do wewnàtrz) i z innym (to˝-

samoÊç na zewnàtrz).
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Stra˝nik moralnoÊci i humanizmu

Literacka mozaika moralnoÊci i to˝samoÊci najwyraêniej realizowana jest w tek-

stach Jána Johanidesa. Od samych poczàtków jego twórczoÊci mo˝na w niej za-

obserwowaç postaw´ pe∏nà podziwu, a nawet arystokratycznego szacunku dla s∏o-

wa oraz t´sknoty za doskona∏à i podnios∏à formà, w której zawarty jest „etos”

artystycznej i ludzkiej prawdy oraz màdroÊci, przenikni´ty intelektualnym wàt-

pieniem i egzystencjalnà niepewnoÊcià. Pisanie, twierdzi Ján Johanides powinno

pomagaç drugiemu cz∏owiekowi odnaleêç samoÊwiadomoÊç, uÊmiech, optymizm i dy-

stans do grozy otaczajàcego Êwiata (Johanides 1996: 19). Obecnie, troch´ zaska-

kujàco, przyznaje, ˝e: ka˝de dzie∏o, w którym estetyka przewa˝a nad etykà jest dla

niego podejrzane (Johanides 1996: 8). Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie teksty

Johanidesa odkrywajàc destruktywne oddzia∏ywanie Z¸A w sferach prywatnych

i spo∏ecznych starajà si´ uchwyciç moment katharsis. Narracja ma cz´sto cha-

rakter wspomnieƒ, gdzie potworne anonimowe zbrodnie faszyzmu i komunizmu

cz´sto rekonstruowane sà jako mozaika ludzkich pokrzy˝owanych planów, tra-

gedii i ma∏ych przest´pstw. G∏ównym tematem twórczoÊci J. Johanidesa sà okru-

cieƒstwo i przemoc. Ludzkie losy dwudziestego wieku sà dla niego przede wszyst-

kim losem ekstremalnego zoboj´tnienia i skrajnego wstydu … Postrzega cierpienie

i okrucieƒstwo, które w kreowanych przez niego postaciach wywo∏ujà wstyd i win´

(Zajac 2004: 145).

W podobny sposób mo˝na odczytaç nowel´ Holomraz (Mróz, 1991). Chodzi

o pierwszy prozatorski utwór Johanidesa po roku 1989, w którym nawarstwiajà

si´ zbrodnie dwóch systemów totalitarnych: faszyzmu i komunizmu. Punktem wyj-

Êcia jest zdarzenie, które ma miejsce w typowej i pozornie idyllicznej s∏owackiej

wiosce po∏o˝onej u podnó˝a gór, na Orawie. Do nowego dla siebie miejsca

przybywa cudzoziemiec – aktor z miasta, który okazyjnie chce nabyç rekreacyj-

nà dacz´. Jednak ju˝ na poczàtku nieoczekiwanie stwierdza: Nie przeczuwa∏em,

˝e przy podpisywaniu umowy kupna-sprzeda˝y jednoczeÊnie wkraczam do dwóch

nawzajem si´ przeplatajàcych szachowych partii (Johanides 1991: 73). Z perspek-

tywy narratora personalnego stopniowo przechodzi do perspektywy „odbiorcy

i mediatora zdarzeƒ”. Dok∏adniej, jednej fabu∏y w dwóch wersjach: 1) zag´sz-

czona, skrócona i w wielu miejscach niedopowiedziana tajemnicza historia o Cy-

ganie DeŒo (prze˝y∏ romski holocaust a po wojnie by∏ nies∏usznie oskar˝ony i wi´-

ziony), 2) pe∏na witalnoÊci, obszerna i szczera autobiograficzna wypowiedê Cygana

DeŒo, w której jednà z bohaterek jest równie˝ narratorka, Jablonçáková (˝yjà-

ca z poczuciem winy za ci´˝kie grzechy ojca oraz w∏asnà komunistycznà prze-

sz∏oÊç). Aktor wbrew w∏asnej woli jest wciàgany w akcj´ i nieoczekiwanie staje

si´ Êwiadkiem prawdziwego zabójstwa, które jest jakby rzeczywistym dope∏nie-

niem i kropkà postawionà za ciàgiem „fikcyjnych” zdarzeƒ. Aktor, który przy-

by∏ rozkoszowaç si´ wiejskà idyllà i samotnoÊcià nieoczekiwanie znajduje si´ w no-

wej roli: mo˝e zdemaskowaç wroga i g∏oÊno wypowiedzieç s∏owa d∏ugo zatajanej

prawdy. Nie potrafi jednak oprzeç si´ zewn´trznemu ciÊnieniu i w∏asnemu ase-

kuranctwu. Nak∏ada „mask´” i ob∏udnie przyznaje: Dobrze, dobrze, DeŒo. (…)

Masz racj´ (…) Nie znam ˝ycia. Mówi∏em cicho i mia∏em przy tym wra˝enie, ˝e
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moimi ustami mówi ktoÊ inny, poniewa˝ nagle nie pozna∏em dêwi´ku swojego w∏a-

snego g∏osu (Johanides 1991: 122). Jest to historia o ludziach, którzy k∏amià

i którzy ok∏amujà samych siebie. Wszystko przesiàkni´te jest nami´tnoÊciami

i emocjami, ignorowana jest moralnoÊç i naruszana ludzka godnoÊç. Zwyk∏y strach

o ˝ycie zmusza ludzi, aby k∏amali, milczeli i zabijali: s∏owami i zachowaniami.

Aktor Johanidesa nie zosta∏ bohaterem, nie zagra∏ Hamleta, „nie chwyci∏ w po-

trzask sumienia Jablonçákovej”, ale przeciwnie, z wyrzutami w∏asnego sumienia

i z poczuciem wspó∏winy zostawia swojà wyÊnionà „wiosk´ w dolinie”, aby dalej

dusi∏a si´ swoim alibi, ob∏udà i grzesznym milczeniem.

Podobny temat w sugestywniejszej jednak formie pojawia si´ w noweli Tre-

stajúci zloçin (Przest´pstwo karalne, 1995), którà mo˝na traktowaç jako kluczo-

we dzie∏o literackie przedstawiajàce monstrualne rozmiary zbrodni „faszystow-

sko-stalinowskich” na „mikro-przyk∏adzie” s∏owackim. Jest to opowieÊç o sile

tekstów (archiwa jako zakodowana i utrwalona pami´ç) i bezsilnoÊci ludzi od-

krywajàcych w nich „prawd´ historii i ludzkich losów”. Narratorem jest samot-

nik, starzejàcy si´ archiwista ministerstwa spraw wewn´trznych, który o˝ywia

swà pami´ç o stalinowskich represjach zarówno przez swoje w∏asne prze˝ycia,

jak równie˝ zapoznajàc si´ z cudzymi losami zapisanymi i przechowywanymi

w teczkach tajnej policji, nad którymi sprawuje piecz´. Proza Johanidesa nosi

liczne znamiona klasycznego monodramu, z którego przebija egzystencjalna t´-

sknota bohatera za (wy)powiedzeniem (si´). Komunikacja staje si´ formà auto-

terapii, która mo˝e wyrwaç podmiot z d∏ugotrwa∏ej samotnoÊci i niebytu. Chodzi

o wolnà, ˝ywio∏owà i chwilami chaotycznà narracj´, z wieloma dygresjami i mo-

zaikowà strukturà. O niekoƒczàce si´ próby rozplàtywania paj´czyny mi´dzy-

ludzkich relacji i ponowne sk∏adanie czarnej mozaiki ze smutnych epizodów i zda-

rzeƒ. Impuls do rozpami´tywania p∏ynie od tajemniczego pana Klementíniego,

który chce mieç wglàd w „totalitarnà przesz∏oÊç” swoich rodziców. Bohater hi-

storii i stra˝nik archiwum odpowiada na to wyzwanie i przyjmuje nowà rol´. Sty-

lizuje si´ na postaç sugestywnego, ale i sarkastycznego narratora – aktora w ma-

sce. Swojà wypowiedê zaczyna metaforà: Przez ca∏e swoje ˝ycie us∏u˝nie pyta∏em:

Pozwolà paƒstwo? Pozwolà paƒstwo? Pozwolà paƒstwo? – pyta∏em jak wtedy, gdy

staracie si´ przedzieraç przez przepe∏niony korytarz w pociàgu pospiesznym, ale lu-

dzie, którzy cisn´li si´ z naprzeciwka, nieustannie, acz uprzejmie wt∏aczali mnie do

ty∏u, z powrotem w to miejsce, skàd zabrzmia∏o po raz pierwszy to moje ‘pozwolà

paƒstwo?’ – dlatego teraz si´ Êmiej´ (Johanides 1995: 3). S∏uchacz Klementíni

(mo˝e autor) jest w∏aÊciwie pierwszym odbiorcà jeszcze niezapisanych wydarzeƒ

o procesach stalinowskich. Podmiot, który nazywa siebie „kustoszem ludzkiej pod-

∏oÊci” w wyrafinowany sposób si´ maskuje, a poprzez ironi´ i cynizm relatywi-

zuje patos i sentyment. Swojemu s∏uchaczowi jakby narzuca w∏asne regu∏y gry –

ca∏e ˝ycie „cierpia∏em i s∏ucha∏em”, teraz mam prawo do Êmiechu i w∏asnej in-

terpretacji „Êwiata”: Musz´ si´ wam przyznaç, ˝e w∏aÊciwie niczego na Êwiecie nie

kocham tak bardzo jak realnego odejÊcia od tego, co w∏aÊnie prze˝ywam, co w∏a-

Ênie musz´ prze˝ywaç, mówi i kontynuuje wyk∏ad o swej narracyjnej strategii:

Oceniajàc to, jak przyszliÊcie, a g∏ównie, dlaczego przyszliÊcie wydaje mi si´, jakby-

Êcie przygotowywali si´ na swoje najwa˝niejsze doznanie… W taki sposób cz∏owiek
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przygotowuje si´ do samobójstwa, Êlubu, pogrzebu matki (Johanides 1995: 12-13).

Ju˝ we wst´pie potwierdzona zostaje samoÊwiadomoÊç i suwerennoÊç mówiàce-

go podmiotu, który uÊwiadamia sobie swoje znaczenie. Zna informacje, dzi´ki

którym mo˝e tworzyç zdarzenia, a te mogà zmieniaç rzeczywistoÊç. Tekstowego

s∏uchacza i pozatekstowego czytelnika trzyma w pu∏apce. Bawi si´ z nim, nawet

nim manipuluje, szanta˝uje i s∏ownie terroryzuje. A co jeÊli w Êmierci waszego

ojca najwi´kszy udzia∏ ma wasza matka? Chyba, ˝e w jej mi∏oÊci do waszego ojca

ostatecznie przewa˝y∏o coÊ innego… Dobrze, ˝e nie znacie zeznaƒ swojej matki od

pierwszego, a˝ do ostatniego dochodzenia (Johanides 1995: 61). Z bezsilnego urz´d-

nika staje si´ „silnym” posiadaczem kluczy, którymi mo˝e odtwarzaç zdarzenia,

samowolnie je interpretowaç i uczestniczyç w ludzkich losach.

Bohater Johanidesa jednak opowiada tak˝e (zw∏aszcza) o sobie. Z zimnà krwià

mówi o piekle, przez które wiele razy przeszed∏ (Êmierç najbli˝szych, wi´zienia,

wykastrowanie...). RozmyÊla cz´sto o samobójstwie, ale nigdy nie mo˝e si´ na

nie zdecydowaç. Wybiera innà taktyk´: rozumie absurd Êwiata, a na podstawie

tego poznania i przekonania zaczyna modyfikowaç swoje JA. Za zachowanie swej

cielesnej egzystencji p∏aci jednak rozpadem duchowej integralnoÊci (stany de-

presji, schizofrenii i epilepsji). Musia∏em si´ nauczyç – a by∏ to niechciany tre-

ning – ok∏amywaç wszystkie swoje zmys∏y! A mimo to wiadomo, ˝e w∏aÊnie oczy

muszà byç rodzicami fa∏szywych oczu, poniewa˝ bez tych fa∏szywych oczu te w∏a-

Êciwe by nie prze˝y∏y. Wsz´dzie cz∏owiek musia∏ sobie pomagaç gumowymi k∏am-

stwami (Johanides 1995: 25).

W sieci zdarzeƒ na czo∏o wysuwa si´ wa˝na historia tajemniczego pu∏kownika

paƒstwowej s∏u˝by bezpieczeƒstwa, który po roku 1989 daje rozkaz zniszczenia

cz´Êci archiwum. I jeÊli poprzez akt zniszczenia dokumentów pami´ç kolektywna

mo˝e zostaç pochowana, to subiektywna ju˝ nie. Tej figurze w pewnej cz´Êci tek-

stu przyznaje si´ kluczowà funkcj´ podmiotu. Zmienia si´ forma dyskursu, a pry-

watne zdarzenie (monolog) ulega poszerzeniu i pog∏´bieniu o nowe realia spo-

∏eczno-polityczne i historyczne. Nowy podmiot zastanawia si´ i medytuje o tym,

˝e historia XX wieku jest przesiàkni´ta niemoralnoÊcià, brakiem charakteru i cy-

nizmem. Sposób na „prze˝ycie i czerpanie indywidualnych korzyÊci” jest w zasa-

dzie taki sam w czasie faszyzmu, komunizmu czy „dzikiego” kapitalizmu po roku

1989. Pu∏kownik pomimo tego, ˝e w profesjonalny sposób pozna∏ z∏o, ˝e w konse-

kwencji pozna∏ liczne techniki, jakimi z∏o si´ pos∏uguje, ˝e poÊród z∏a pracowa∏ ca∏e,

d∏ugie lata, na przekór wszystkim swoim fachowym doÊwiadczeniom by∏ marzycielem.

Wierzy∏, ˝e êli ludzie – jeÊli tworzà jakàÊ parti´, niewa˝ne czy wielkà czy ma∏à, muszà

si´ pr´dzej czy póêniej nawzajem zat∏uc, pozabijaç (Johanides 1995: 77). Wbrew

temu „pozytywnemu rozumowaniu” ten „inteligentny i bystry” cz∏owiek nie potra-

fi walczyç ze swoimi dylematami moralnymi i ostatecznie pope∏nia samobójstwo.

Motyw strachu, terroru, frustracji i samobójczych umys∏ów, które rodzà si´

pod naporem nowej rzeczywistoÊci (wielka t´sknota za bogactwem, rozpad war-

toÊci, rodzinnych i przyjacielskich wi´zi) z intensywnà natarczywoÊcià pojawia

si´ tak˝e w nowszych utworach Jána Johanidesa: Neprestrelná Œena (Kuloodporna

kobieta, 2002) i Dívaj sa do modrych oçí Londyna (Spójrz w niebieskie oczy Lon-

dynu, 2003).
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Historia, teksty i maski powracajà

Pisarski potencja∏ twórczy Petera JaroÆa po sukcesie Tysiàcletniej pszczo∏y wy-

raênie s∏abnie. Interesujàcy jest fakt, ˝e jego powieÊç Milodar sluçka (Dobro-

dziejstwem jest p´tla, 1991), która wysz∏a w tym samym wydawnictwie co Holomráz

(Mróz) Johanidesa, jest pierwszà próbà odzwierciedlenia w powieÊciowej perspek-

tywie przemian „s∏owackiej rzeczywistoÊci” po Aksamitnej Rewolucji w listopa-

dzie 1989. Na p∏aszczyênie tematycznej pojawiajà si´ tu liczne motywy (cz∏owiek

w wirze historii, problem indywidualnej i spo∏ecznej moralnoÊci...), o których

pisa∏em wczeÊniej. Ale poetyka Petera JaroÆa wyraênie ró˝ni si´ od johanidow-

skiego „perfekcjonizmu”. Autor decyduje si´ na u˝ycie zdarzenia linearnego i wy-

korzystuje metod´ kola˝u tekstowego, pos∏uguje si´ tzw. postmodernistycznà

palimpsestowà metodà budowy (przepisywania, powtórnego pisania tekstu). Ta

poetyka jest sygnalizowana ju˝ we wst´pnych zdaniach, kiedy redaktor i pisarz

Peter Kello dostaje od nieznajomego m´˝czyzny dwie torby pe∏ne dokumentów,

licznych r´kopisów i kaset wideo z ofertà, aby za niema∏à sum´ uporzàdkowa∏

te teksty i nada∏ im kszta∏t „rodzinnej powieÊci”. Nowy twórca tekstu odkrywa

kluczowy tekst stustornicowà, pisanà r´cznie nowel´ Milodar, w której diakon

Âimon Âimo opowiada histori´ z czasów II wojny Êwiatowej o innym diakonie

Juraju Salíku. Przed czytelnikiem od tego momentu zaczynajà si´ rozwijaç dwa

paralelne zdarzenia: 1) przesz∏e, które czyta redaktor P. Kello, a które czekajà

na (za)przepisanie, 2) aktualne, które prze˝ywa realnie bohater. Te napisane

i nienapisane teksty zaczynajà si´ w pewnym momencie nawarstwiaç i przepla-

taç zgodnie z za∏o˝eniami „krymina∏u postodernistycznego” tak, by ostatecznie

zdemaskowaç zamawiajàcego tekst i „urealniç” fikcyjne postaci bioràce udzia∏

w tym wydarzeniu wojennym.

T́  powieÊç mo˝na równie dobrze zaliczyç do beletrystyki jak i do literatury

faktu. Jest to literatura intelektualna dotyczàca faktów z konkretnej rzeczywistoÊci

oraz egzystencjalnego usytuowania cz∏owieka w niej, pisze Viktora Timura (Ti-

mura 1999: 100) i przytacza przy okazji myÊl samego autora, ˝e Êwiat jest prze-

cie˝ stertà fragmentów a zadaniem pisarza jest ich monta˝. Tekstowa strategia

wychodzàca z tego punktu widzenia nie jest nowatorska, lecz tematyczne po-

∏àczenie wydarzeƒ, rozpadu dwóch re˝imów totalitarnych – faszyzmu (za spra-

wà S∏owackiego Powstania Narodowego) i komunizmu (Aksamitnej Rewolucji)

jest, w kontekÊcie literatury s∏owackiej, interesujàce. Jest to godne uwagi po-

mimo faktu, ˝e ca∏oÊciowy kszta∏t powieÊci od strony warsztatowej i technicz-

nej jest nie dopracowany, a w wielu miejscach nieprzejrzysty, wr´cz chaotycz-

ny. Podobnie jak w tekstach Johanidesa równie˝ tu przedstawiane sà moralne

dylematy cz∏owieka znajdujàcego si´ w skrajnych sytuacjach, kiedy upada histo-

ria, kiedy trzeba szybko dzia∏aç i reagowaç na wyzwania proroków nowych

czasów. Podmiot musi powtórnie opieraç si´ pokusom, ciagle weryfikowaç i kon-

trolowaç swoje JA, które ju˝ nieraz zawiod∏o i jeszcze mo˝e zawieÊç. JaroÆ przed-

stawia swojego bohatera w czasie „porewolucyjnego” chaosu, teatralnych gestów,

powierzchownego maralizatorstwa i hipokryzji. Wiedzie walk´ z redakcyjnymi

kolegami i z cudzym tekstem, a zw∏aszcza z w∏asnà to˝samoÊcià, dr´czy go po-
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czucie winy, stara si´ o pokut´ i etycznà „redefinicj´” w∏asnego JA do wewnàtrz

i na zewnàtrz. Autora interesuje dog∏´bne poznanie swojego bohatera, dlate-

go celowo si´ od niego oddala. Przedstawia go g∏ównie poprzez form´ obiek-

tywnego narratora i z dystansem obserwuje jego dylematy moralne. Bohater

˝yje w niewoli napisanych i nienapisanych tekstów, wÊród gorzkich wspomnieƒ,

w nieustannym balansowaniu pomi´dzy ˝yciem w tekÊcie a ˝yciem realnym:

Pisarz P. Kello wcià˝ stroni∏ od pracy nad rozpocz´tà powieÊcià, poniewa˝ musia∏,

chocia˝ niech´tnie, zaakceptowaç fakt, ˝e to co dzia∏o si´ dooko∏a niego by∏o

wa˝niejsze i bardziej interesujàce ni˝ to, co on tworzy∏ przy swoim biurku (...)

W przesz∏oÊci ˝y∏ w pozornie zdyscyplinowany sposób w oficjalnych strukturach,

˝ycie rodzinne by∏o uporzàdkowane (...) mimo tego jednak dr´czy∏o go sumienie,

nie jako jego ‚superego‘, ale jako moralna ludzka wartoÊç, w którà wierzy∏... (Ja-

roÆ 1991: 56).

Autor projektuje swego bohatera w wielu perspektywach. Nie brakuje cz´-

stych monologów wewn´trznych, a nawet schizofrenicznych wspomnieniowych

dialogów dwóch form jednego JA: z jednej strony skompromitowanego redak-

tora – urz´dnika, który nie doÊç umiej´tnie wspiera re˝im, a z drugiej twór-

czego artysty, który nocami potajemnie czyta samizdaty zakazanych autorów.

Tekst cz´sto pos∏uguje si´ patetycznym moralizatorstwem w celu wywo∏ania wspó∏-

czucia dla cierpiàcego bohatera, którego obcià˝a sumienie i d∏awi serce (Ja-

roÆ 1991: 56), a któremu nie brakuje szczerego pragnienia poszukiwania ko-

rzeni w∏asnego konformizmu, ob∏udy i podwójnej moralnoÊci.

Prawie powa˝na ironia

W czasie, kiedy Peter JaroÆ, równie˝ dzi´ki filmowemu sukcesowi Tysiàclet-

niej pszczo∏y, znajdowa∏ si´ na szczycie popularnoÊci i uznania spo∏ecznego, ze

swojà alternatywnà i mniej optymistycznà beletrystycznà wersjà „s∏owackiego

opisu charakterów” wystàpi∏ Pavel Vilikovsky. Chodzi o jedynà w swoim ro-

dzaju groteskowo-persyfla˝owà nowel´ Veçne je zeleny (Jest wiecznie zielony...,

1989), którà mo˝na odczytywaç jako parodystyczno-satyryczny komentarz do

oficjalnego minaçowsko-plebejsko-heroicznego obrazu s∏owackiej historii na-

rodowej. Pavel Vilikovsky nale˝y do czo∏owych autorów, a to co napisa∏ ma

swojà „wag´ i istotnoÊç” równie˝ w kontekÊcie europejskim, zatem naturalnie

i w uprawniony sposób nale˝y go zaliczyç do grupy takich Êrodkowoeuropej-

skich autorów jak na przyk∏ad Tadeusz Konwicki, Milan Kundera czy Peter

Eszterházy. Tekstowà strategi´ Pavla Vilikowskiego mo˝na porównaç do nie-

skoƒczonej i otwartej gry masek i ironicznych gestów, która si´ wprawdzie

zmienia i modyfikuje, lecz jej istota pozostaje niezmienna. W tym kontekÊcie

autor niejednokrotnie dotyka kwestii „moralnoÊci i to˝samoÊci”, która wy-

brzmiewa z dialogów mi´dzy „zamaskowanym i autentycznym” bytem. Sub-

telna emocjonalnoÊç i sk∏onnoÊci do delikatnej melancholii prawie zawsze

napotykajà na ostrze ironii i sarkazmu. Na tej zasadzie „ironicznego senty-

mentalizowania” budowana jest poetyka najnowszej powieÊci Posledny kôñ Pom-
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pejí (Ostatni koƒ Pompejów, 2001), którà krytyka literacka nazwa∏a historià Eu-

ropejczyka (Souçková 2001: 8), powieÊcià emigracji (Darovec 2003: 92), powie-

Êcià uczuç (˚ilka 2004: 16) czy powieÊcià o nieumiej´tnoÊci adaptacji (Suchoƒ

2004: 87). Bohaterem tej, pisanej w Camus’owskim duchu, eseistyczno-filozo-

ficznej powieÊci jest m∏ody s∏owacki intelektualista, re˝yser filmowy i scena-

rzysta, któremu dzi´ki stypendium nadarza si´ okazja tymczasowej zamiany

totalitarnej Czechos∏owacji (Bratys∏awy) na demokratycznà Wielkà Brytani´

(Londyn). Nowy Êwiat oferuje mu nowe mo˝liwoÊci, ale nieoczekiwany odwrót

od Êwiata kompromisów i kolektywistycznego totalitaryzmu do bezkompromi-

sowego indywidualizmu nieoczekiwanie go zaskakuje. SamotnoÊç niesie ze so-

bà tak˝e poczucie wyobcowania, frustracji i niepewnoÊci. Bohater stopniowo

przenika do tajników funkcjonowania „liberalnego” Êwiata, zyskuje samoÊwia-

domoÊç w stosunku do nowego miejsca (miasta), do nowego cz∏owieka (prze-

wodnik Mac), ale jednoczeÊnie traci „pewnoÊç wobec samego siebie”. Przeczu-

cie mo˝liwej utraty to˝samoÊci tworzy mechanizm nowej – innej autoidentyfikacji,

autorefleksji i autodefinicji.

PowieÊç zaczyna si´ zaskakujàcà karykaturà j´zyka i w∏asnej twarzy: Twarz

jak wó∏, bez obrazy. Ale dlaczego si´ zlàk∏em? ˚e tak od razu? Albo tej myÊli?

Ci´˝ka, masywna twarz wo∏u, czegoÊ takiego nie rozumiem chyba nawet trudno

to wyraziç, spójnie i zrozumiale. Twarz, która wyros∏a na czaszce jak naroÊl...

Taka twarz! Twarz, która mu dos∏ownie przeros∏a przez g∏ow´, z którà nie po-

trafi∏ sobie daç rady (Vilikovsky 2001: 10). Bohater, rozpoznajàc si´ w nowej

perspektywie zagubionego obcokrajowca, odkrywa nowy wymiar swojego EGO,

przy czym upewniajà go w tym uczuciu dziwaczno-groteskowe impulsy docho-

dzàce ze Êwiata zewn´trznego. Najpierw profesor Okey-Dokey zadaje mu te-

mat stypendialnej pracy seminaryjnej: Elementy s∏owiaƒskiej uczuciowoÊci

w dziele Josepha Conrada. Póêniej, Mac przychodzi z propozycjà wy˝szego

stypendium w zamian za scenariusz „politycznego porno-thrilleru”. Mo˝liwo-

Êci nowej „samorealizacji i prezentacji” bohatera troch´ zaskakujà, jednak

emocjonalnie „nie podniecajà”. Z ch∏odnym pragmatyzmem zaczyna jednak

o nich rozmyÊlaç, a nawet ∏àczyç je z mo˝liwoÊcià emigracji i dalszej karie-

ry w nowym Êwiecie. Przez te przemyÊlenia stopniowo narusza równie˝ swój

konserwatywny, rodzinno-zawodowy spokój, który pozostawi∏ w Czechos∏owa-

cji. Pytanie o to, czy podo∏a∏by swej wewn´trznej walce o nowà to˝samoÊç

emigracyjnà staje si´ pokusà. Zaczyna wspominaç i rozmyÊlaç o starych i no-

wych kontaktach, rekonstruuje Êwiat, z którym emocjonalnie jest zwiàzany na

odleg∏oÊç (najbli˝si krewni, ma∏˝onka...). W∏aÊnie ten dylemat mi´dzy pra-

gnieniem „nawiàzywania nowych kontaktów” a nieumiej´tnoÊci odci´cia si´

od starych wi´zi uczuciowych rozstrzyga sam autor poprzez zabieg wielowar-

stwowej, ironicznej stylizacji. Ta niestabilnoÊç i niepewnoÊç prezentuje si´ jako

permanentne balansowanie pomi´dzy sentymentalizmam, troch´ melancholij-

nym wspominaniem i pragmatycznà–ironicznà autorefleksjà. Autor proponu-

je nam naprawd´ bogaty wachlarz wewnàtrztekstowej ironii: od ironii bezpo-

Êredniej (prolog i epilog w formie cytatu), przez ironiczne aluzje (próba

interpretacji filmów pornograficznych) a˝ do delikatnej i skrytej ironii we-
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wnàtrztekstowej (intymne relacje z ˝onà i teÊciem). Do kulminacji ironicznej

gry z sentymentalizmem dochodzi w koƒcowych cz´Êciach: Niekiedy stawa∏o

mi si´ to w kinie, ∏zy, wed∏ug tego bezpiecznie rozpoznawa∏em kicz, ale tu mnie

zaskoczyli (...) W ten sposób, wkrótce po pó∏nocy, w kinie Moulin na Great

Windmill Street s∏owo zosta∏o wzbogacone o element s∏owiaƒskiej uczuciowoÊci

(Vilikovsky 2001: 204).

Pojawiajàca si´ w tej powieÊci uczuciowoÊç konfrontowana jest z formami

(nie)moralnoÊci i z reakcjami cz∏owieka na liczne rodzaje pokus, w∏àcznie ze

„zmianà to˝samoÊci”. T́  ostatnià autor wprowadza do utworów odwo∏ujàc si´

do postaci Josepha Conrada, który wymieni∏ swojà arystokratycznà polskoÊç na

pisarskà s∏aw´. Interesujàcy jest dalszy etyczno-filozoficzny dyskurs, który autor

rozwija w powieÊci za poÊrednictwem myÊli Seneki, stoickiej filozofii i obrazu

„grzesznych Pompejów”. PodkreÊla rozliczne podobieƒstwa i przenikanie si´ „sta-

rej” antycznej màdroÊci i indywidaualizmu z „nowà” mi∏oÊcià chrzeÊcijaƒskà

i wspó∏czujàcym altruizmem. Vilikovsky szanuje i preferuje wartoÊci, które pry-

marnie wychodzà z osobistej moralnoÊci i odpowiedzialnoÊci, jako konsekwen-

cja permanentnego pokonywania pragmatycznego egoizmu i niezrozumia∏ych

afektów. W tej ksià˝ce pojawia si´ jednak jeden szczególny paradoks. W trady-

cyjnej powieÊci ironia jest w∏aÊciwie relatywizacjà prawd absolutnych, retoryki

i moralizowania. W powieÊci P. Vilikovskiego za ironicznà swawolà skrywa si´

zupe∏nie powa˝na moralnoÊç i màdroÊç, jako niezb´dne warunki do pokonywa-

nia egzystencjalnej niepewnoÊci i beznadziei.

Ze s∏owackiego prze∏o˝y∏ Konrad W∏odarz
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SUMMARY

Morality and identity. The problems of subject in the Slovak prose after 1989

This paper analyzes literary works by several important Slovak authors published after

1989 in which anthropological and social problems of the characters are depicted. These

problems stem from their search for a connection between morality and identity which had

been broken. The common feature of these works is not only a time of their authors’ literary

debut in the 1960’s, but also similarity in their poetics and positive response to these works

abroad. The analysis points out three basic types of poetics which can be loosely labelled as

a guardian of morality and humanism” (Ján Johanides), “a narrator of the stories on Slovak

mentality” (P. JaroÆ), and “an ironic and sarcastic intellectual player” (P. Vilikovsky). In these

works, morality is understood as a condition of consciousness of the the subject which seeks

to be in keeping with the universal principles of “goodness and truth”. Morality is a positive

spiritual principle, “a cultural constant” which is independent from philosophical, ideological

and religious programs. The ethical principle is fulfilled in one’s realization of its own self

as well as in the (in)ability of the subject of its own self-reflection. The ethical principle also

manifests itself in the characters’ creation of the positive relationships to themselves (inner

identity) and to the other (outer identity).
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MARTA SOUåKOVÁ

Ró˝ne formy podmiotu 
w literaturze s∏owackiej po 1989 roku

W perspektyw´ przedstawionej w niniejszym artykule problematyki wpisujà si´

zarówno strukturalistyczne, jak i poststrukturalistyczne rozwa˝ania dotyczàce po-

j´cia podmiotowoÊci, m.in. Wolfgang Welsch, piszàcy o „transwersalnym podmio-

cie” (Welsch 1998: 31), Michel Foucault koncentrujàcy si´ na cz∏owieku „figurze”

(Foucault 2005) lub „podmiocie piszàcym”, który zanika w tekÊcie (Foucault 2002:

30-31), a tak˝e Roland Barthes z cz´sto cytowanà formu∏à „Êmierci autora” (Bar-

thes 1997: 27, 32). W perspektyw´ t´ wpisuje si´ równie˝ nie mniej znane stu-

dium Jacquesa Derridy o autorze i sygnaturze (Derrida 1993: 277-306). Poniewa˝

w niniejszym artykule b´d´ analizowaç teksty autorów, którzy w s∏owackiej litera-

turze debiutowali po roku 1989, nieuniknione jest wykorzystanie terminów zarów-

no z zakresu semiotyki, jak i filozofii. Mam na myÊli terminy symptomatycznie za-

czynajàce si´ przedrostkiem de, takie jak: depersonalizacja, desemantyzacja,

dekompozycja, dehumanizacja, demityzacja, a tak˝e inne, w praktyce literaturo-

znawczej stopniowo przejmowane terminy obce (instalacja, konfiguracja, intertek-

stualnoÊç, intratekstualnoÊç, metatekst, rizoma, itd.).

W refleksji nad literaturà po roku 1989 nie mo˝na pominàç pytania na ile,

a tak˝e czy w ogóle prze∏om spo∏eczno-polityczny sta∏ si´ prze∏omem estetycz-

nym. Rozwój literatury po roku 1989 pociàga∏ za sobà liczne zmiany, wywiera-

jàc wp∏yw na rozleg∏e p∏aszczyzny rzeczywistoÊci, m.in. na powstanie mechani-

zmu rynkowego, rozwój nowych wydawnictw, zniesienie cenzury ideologicznej

oznaczajàce detabuizacj´ tematów, publikowanie dzie∏ autorów do tej pory „za-

kazanych” (Dominik Tatarka, Hana Ponická, Jaroslava BlaŒková itd.). Niektóre

teksty przepowiada∏y upadek realizmu socjalistycznego jeszcze przed jego zani-

kiem w listopadzie 1989 roku. Prze∏amywanie istniejàcego socrealistycznego mo-

delu literatury obserwujemy ju˝ od poczàtku lat 80. Kluczowà rol´ odegra∏a

wówczas powieÊç Rudolfa Slobody Rozum (Rozum, 1982), która wywo∏a∏a burz-

liwà dyskusj´ na temat autentycznoÊci oraz propagowanej wówczas referencyj-

noÊci dzie∏a artystycznego. Piszàc o „stygmatyzacji” cz∏owieka tamtych czasów,

Sloboda rozdra˝ni∏ cz´Êç oficjalnej krytyki nieskrywanà szczeroÊcià wypowiedzi



(Jençiková, Zajac 1989: 64). Nie mo˝na nie wspomnieç o dzie∏ach DuÆana Mi-

tany, DuÆana DuÆeka, Ladislava Balleka, Jána Johanidesa czy Stanislava Rakúsa,

które za poÊrednictwem ˝ywego eksperymentu odkrywajàcego tematyk´ prze-

strzeni Êrodkowoeuropejskiej i kszta∏tujàcego poczucie tragizmu jednostki, wy-

st´powa∏y przeciw poetyce realizmu socjalistycznego. W poezji podobnà funkcj´

pe∏ni∏y teksty Âtefana Moravçíka, „konkretystów” i ich nast´pców tzw. „osamelych

beŒcov”, do których nawiàzywali generacyjnie m∏odsi autorzy akcentujàcy: gr´

(Viliam Klimáçek: AŒ po uÆi/A˝ po uszy, 1988), antyiluzyjny charakter poezji

(Karol Chmel: MáÆ, ço nemáÆ/Masz, co nie masz, 1985; Ivan Koleniç: Prinesené

búrkou/Przyniesione przez burz´, 1986), jawny bunt przej´ty od amerykaƒskich

beatników (Jozef Urban: Maly zúrivy Robinson/Ma∏y szalony Robinson, 1985) czy

motywy cielesnoÊci (Tat’jana Lehenová: Pre vybranú spoloçnost’/Dla wybranej

spo∏ecznoÊci, 1989). W „m∏odej” prozie obraz bohatera-robotnika demityzowa∏

w swoim debiucie Komu ujde vlak (Komu ucieknie pociàg, 1986) Peter JuÆçák.

Z implikowanà krytykà ateizmu wystàpi∏ Edmund Hlatky, którego História

vecí (Historia rzeczy, 1988) nie wzbudzi∏a zainteresowania ówczesnej krytyki lite-

rackiej. Krytyki nie zainteresowa∏a ani próba bezpoÊredniego zobrazowania pro-

blematyki wiary kontrastujàcej z racjonalizmem, ani pytania dotyczàce zbioro-

wej manipulacji nad indywidualnà ÊwiadomoÊcià jednostki. Problematyzacja dobra

i z∏a w obydwu nowelach debiutu Hlatkiego odsy∏a do koncepcji winy i kary Do-

stojewskiego. Cz∏owiek pozostaje bezsilny wobec przemocy, a z∏o (socjalne, fizycz-

ne, narodowe itp.) pozbawione konkretnoÊci staje si´ abstrakcyjne. Hlatky swo-

im debiutem antycypowa∏ rozwój s∏owackiej prozy po roku 1989 w dwóch

p∏aszczyznach: tematycznej (poprzez detabuizacj´ i typ postawy) oraz ideowej

(przepowiadajàc antysocjalistyczny realizm, prezentowany póêniej w jeszcze bar-

dziej wyostrzonym i parodystycznym kszta∏cie g∏ównie w dzie∏ach Petera PiÆt’an-

ka i DuÆana Taragela).

Z rozwojowego, stylistyczno-typologicznego punktu widzenia istotne sta∏o si´

pytanie czy po listopadzie 1989 roku zmieni∏ si´ sposób, technika pisania. JeÊli

przyjmiemy znanà tez´ Wolfganga Welscha, ˝e postmodernizm zaczyna si´ tam,

gdzie koƒczy si´ ca∏oÊç (Welsch 1998: 14), mo˝emy mówiç o boomie postmoder-

nizmu po zmianie totalitarnego systemu. W myÊli literaturoznawczej trwa dys-

kusja nad postmodernistycznà kreatywnoÊcià, w zaw´˝eniu równie˝ nad poetykà

„coolness” (Rassloff 1999), prozà tzw. „genitalistów” (R. Pynsent, cyt. za Be-

asley-Murray 2000), czy prozà z kr´gu autorów tzw. „maternicznego czytania”

publikujàcych w wydawnictwie L.C.A. (Koloman Kertész Bagala) i wprowadza-

jàcych bezpoÊrednie parodystyczne aluzje do obowiàzkowej lektury oraz instytu-

cji Macierzy S∏owackiej. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e teksty takich autorów jak

Peter PiÆt’anek, TomáÆ Horváth, Vladimír Balla, Marek Vadas, Eman Erdélyi,

Tom von Kamin, Oliver BakoÆ, Martin Kasarda, Zuzana MojŒiÆová, Jana

Bodnárová, Jaroslav Minárik, Kolkoman Kocúr, Peter Pavlac, Michal Hvorecky,

a z poezji g∏ównie Peter Macsovszky, Nora RuŒiçková, Jana Beñová, Michal

Habaj czy Andrej Hablák wykreowano w diametralnie inny sposób. Mimo ˝e

postmodernistyczne, sà tekstami autorów publikujàcych w latach 80. Liczne

osiàgni´cia postmodernizmu wykorzystywali ju˝ Pavel Hrúz i Pavel Vilikovsky na
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koƒcu lat 60., póêniej Peter JaroÆ, DuÆan Mitana, w poezji cz´Êciowo Mila Hau-

gová. Podobnym porównaniom nie oparli si´ równie˝ tzw. osamelí beŒci [osa-

motnieni biegacze]. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, tzn. negacji estetycznej

nowoÊci w ramach intertekstualnego powtórzenia, nawiàzania do tradycji, iro-

nicznego jej przewartoÊciowywania, przy równoczesnym w∏àczeniu jej w sfer´ li-

terackà. O ile oblicze literatury s∏owackiej by∏o w przesz∏oÊci powa˝ne, melan-

cholijne, zadumane, to nieokie∏znana, cyniczno-recesywna inter- i intratekstualna

gra autorów, g∏ównie m∏odszej generacji, sta∏a si´ (anty)reakcjà na to zjawisko.

Valér Mikula pisze o wymienionej tendencji: Radosne g∏oszenie Êmierci autora

b´dzie najpr´dzej naturalnà reakcjà na nieznoÊny moralizm, który skrywa si´ w ka˝-

dym upominaniu si´ o autentycznoÊç. Przypuszczam, ˝e najwi´ksze zainteresowanie

przejawia ta [najm∏odsza – M. S.] generacja w uwalnianiu refleksji o literaturze od

uporczywej pokusy dominacji. (Mikula 1997: 136). Odwrót od referencyjnoÊci

w kierunku samoreferencyjnoÊci tekstu prawdopodobnie wià˝e si´ równie˝ z dà˝e-

niem twórców do przywrócenia dzie∏u jego autonomicznoÊci (P. Fidelius, cyt. za

P. Zajacem 1998) po d∏ugim okresie spo∏ecznych wymogów stawianych literatu-

rze. Wreszcie, postmodernistyczny brak wiary w oczywistoÊç otaczajàcego Êwia-

ta Êwiadczy o krytyczno-sceptycznym stosunku autorów do niego, a wi´c o od-

wróconej, tragicznej stronie tej zewn´trznie Êmiesznej gry.

Inny problem stanowi komunikatywnoÊç danego typu literatury, kiedy recep-

cja podlega wp∏ywom wielog∏osowoÊci tekstu, „wieloÊci rzeczy” w uj´ciu Rolan-

da Barthesa (Barthes 1997: 21). Przejawia si´ ona poprzez narracj´ pozbawia-

jàcà narratora dominujàcego g∏osu oraz warstw´ leksykalnà, w której autorzy

(równie˝ lirycznych tekstów) mieszajà ró˝ne j´zyki i style. JeÊli weêmie si´ pod

uwag´ ten kontekst, nie dziwi, ˝e Koloman Kocúr za motto swojego debiutu

MuŒ dlhym (M´˝czyzna bezrozumny) wybiera s∏owa: J´zyk s∏owacki is not enough.

Wspó∏czesnym autorom nie tylko nie wystarcza j´zyk literacki, ale równie˝ j´-

zyk potoczny. W swoich tekstach wykorzystujà ró˝ne, mi´dzynarodowe oraz mniej

znane j´zyki. W powieÊci Kolomana Kocúra MuŒ dlhym (M´˝czyzna bezrozum-

ny) postaç t∏umaczki „niestrudzenie przek∏ada” z j´zyka angielskiego na bu∏gar-

ski, podobnie odbiorca wytrwale wy∏uskuje obok wspomnianych j´zyków inne,

w tym dzisiaj ju˝ rzadki w t∏umaczeniu j´zyk rosyjski. Ponadto autor deformuje

j´zyk rosyjski, bu∏garski, niemiecki i angielski rozlicznymi sposobami, fonetycz-

ny zapis miesza z graficznym uk∏adem s∏ów, anglicyzmy z germanizmami itd.

(Zo, I sink you wants more money, ja? Kocúr&kol. 2000: 16), albo mistyfikuje

j´zyk obcy. Po∏àczenie w wielu przypadkach wyrazów obcych, powszechnie ro-

zumianych, ze znanymi wulgaryzmami prowadzi do komizmu, z innej natomiast

strony obcoj´zyczne wtr´ty utrudniajà lektur´, cz´stokroç zra˝ajàc odbiorc´. Sà

elementem oczywistej autorskiej gry, kamufla˝em, podobnie jak mistyfikacja au-

torskiej zbiorowoÊci u Kocúra.

W dà˝eniu autorów do wykorzystywania j´zyka obcego oraz teorii kultury pa-

neuropejskiej mo˝na, za Timem Beasleyem-Murrayem, dostrzec ich kosmopoli-

tyczne usi∏owanie zbli˝enia si´ do Êwiata, bàdê interpretowaç j´zykowà polifo-

nicznoÊç tekstu poprzez czesko-s∏owackà nostalgi´ (Beasley-Murray 2000).

Wydarzenie przekazane w j´zyku czeskim, nawet w jego zdeformowanej formie,
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umo˝liwia zbli˝enie i bezpoÊrednie zrozumienie, bez naglàcej potrzeby przek∏a-

dania z pokrewnego j´zyka. Niekiedy wykorzystuje si´ j´zyk starszych tekstów

naukowych (protagonista powieÊci Tom von Kamina I. alebo ˚lty penis/I. albo

˝ó∏ty penis) z roku 1996 kartkuje czeski S∏ownik Naukowy Otty). Innym razem

ewokuje przestrzeƒ czy sztuk´ naszych sàsiadów (Prom˘na/Przemiana), krótkie

opowiadanie z debiutu TomáÆa Horvátha Akozmia (Akozmia), odsy∏a do tekstu

Kafki. Dowodem technicznej wirtuozerii tego autora jest opowiadanie Nulla no-

mina (Nulla nomina) (ze zbioru Zverstvo/Zezwierz´cenie), w którym j´zyk czeski

wskazuje na okres klasycyzmu, co Horváth potwierdza póêniej parodystycznymi

aluzjami do sonetów ze zbioru Slávy dcéra (Córa S∏awy) Jána Kollára oraz u˝y-

ciem iloczasu. Modelowego czytelnika Umberto Eco, starajàcego si´ pojmowaç

tekst dos∏ownie, Horváth otwarcie wyÊmiewa (Stój, kretynie, poÊwi´cone sà miej-

sca, gdziekolwiek kroczysz – Horváth 2000: 45) i równoczeÊnie myli jego czuj-

noÊç, aktualizujàc w opowiadaniu j´zykowe przemieszanie – oprócz j´zyka cze-

skiego pojawiajà si´ tu wyra˝enia ∏aciƒskie, angielskie, niemieckie i rdzennie

s∏owackie. Otwartà gr´ z odbiorcà Horváth manifestuje, umieszczajàc zakoƒcze-

nie, na sposób cytowanego Tristrama Shandego Sterne’a, w nast´pnym opowia-

daniu, eksplikuje jà równie˝ w zakoƒczeniu pierwszej cz´Êci (Bardzo mnie cieszy,

jeÊliÊcie moi czytelnicy czegoÊ jeszcze oczekiwali – ja jestem gotów – Horváth 2000:

48). Kompetencje podmiotu autorskiego, pomimo jego proklamowanej Êmierci,

wydajà si´ nieograniczone. Barthesowska „rozkosz tekstu” (Barthes 1997: 8)

jakby czasem opanowywa∏a tylko jego autora – Valér Mikula na marginesie dru-

giej ksià˝ki TomáÆa Horvátha Niekol’ko náhlych konfigurácií (Kilka nag∏ych kon-

figuracji, 1997) trafnie zauwa˝a: Chodzi tu pokrótce o coraz cz´stszy rodzaj litera-

tury, w której radoÊç pisania jest wi´ksza ni˝ radoÊç czytania... (Mikula 2000: 115).

Proklamowany przez teoretyków postmodernizmu równowartoÊciowy dialog

z odbiorcà utrudnia aktualizacj´ tekstu. Zden˘k Mathauser w zwiàzku z tym

konstatuje: W postmodernizmie na odwrót akcentuje si´ proces tworzenia i jego

prawa w sferze poetyki. Sà to prawa i wymagania po pierwsze o charakterze styli-

stycznym: dystans wobec j´zyka mówionego, delektowanie si´ wszystkimi atrybuta-

mi tekstu pisanego – wst´pem, pos∏owiem, uwagami, i w koƒcu pomy∏kami auto-

ra oraz b∏´dami w druku. Po drugie o charakterze kompozycyjnym. Autor powieÊci

podejmuje z czytelnikiem otwartà, niek∏amanà, deziluzyjnà gr´, której nie ukrywa,

tematyzuje w tekÊcie problem powstawania samej ksià˝ki, w innym miejscu nato-

miast wykorzystuje fakt, ˝e nowe powiàzania akcji mogà powstawaç w wyniku de-

fektu konstrukcji tekstu (wydarzenia g∏ówne i nowo powsta∏e sà ca∏kowicie równo-

prawne). Takie przypadkowe umieszczenie ksià˝ki w jednym rz´dzie z zupe∏nie

odmiennymi pozwala na jej ró˝norodne odczytania itd. (Mathauser 1999: 107).

Atrybuty zasad pisania tekstu wychodzà w literaturze lat 90. na plan pierwszy –

od prostego podkreÊlenia graficznoÊci prozy a˝ po z∏o˝onà segmentacj´ formy

prozatorskiej. Autorzy wykorzystujà ró˝ne typy pisma, za poÊrednictwem któ-

rych równoczeÊnie rozdzielajà samodzielne, równorz´dne narracje odmiennej pro-

weniencji. Tekstowa twórczoÊç Petra Macsovszkiego na przyk∏ad, ewokuje przed

czytelnikiem wyobra˝enie pracy z „komputerowymi witrynami”. Wiersze ze zbioru

Súmraçná reç (Mroczna mowa, 1999) rozpadajà si´ na wiele fragmentów – rów-
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norz´dnych wierszy, oddzielonych równie˝ graficznie. Pytanie tylko, czy odbior-

ca b´dzie w stanie pojàç paralelnie oddalone fragmenty, czy b´dzie je potrafi∏,

metaforycznie mówiàc, otworzyç. W wierszu Petra Macsovszkiego 17 (17) jeden

wers brzmi nast´pujàco: ˝e akt czytania funkcjonuje jako jeden z protagonistów

(Macsovszky 1999: 57). Kiedy jednak ten sam autor w innym wierszu 6 (6) od-

sy∏a do swojego poprzedniego zbioru Sangaku (Sangaku): (patrz tekst na stronie

14 v sangaku) (Macsovszky 1999: 33), chodzi mu wówczas o fa∏szywy trop dla

odbiorcy szukajàcego przedmiotu wypowiedzi poza tekstem. Ze „sterylnych” wier-

szy Macsovszkiego (wed∏ug wiersza Steril suicidal/Sterylne samobójstwo) ze zbio-

ru Ambit (Ambit) z roku 1995) zosta∏a, na co zwraca uwag´ Zoltán Rédey, usu-

ni´ta owa tradycyjnie poj´ta poetyckoÊç i liryzm (Rédey 2004: 108). Tekst mówi

sam o sobie. Podmiot nie znika, ale kombinatorycznie instaluje si´ w wierszu

(por. Ârank 2004: 124) w postmodernistycznym przebraniu za Petra Macsovszkie-

go (Macsovszky 1999: 72), wytworzona zostaje metafora autoportretu/instalacja

metafory petra macsovszkiego/dezinterpretacja instalacii/petra macsovszkiego (Mac-

sovszky 1999: 74).

W miejsce prze˝ywajàcego podmiotu w poezji formuje si´ ja bez w∏asnego ja

(W. Benjamin, cyt. za Jakimoviç 1992: 12), odosobnione, niekiedy i gnomiczne

To, odsy∏ajàce do tytu∏u zbioru Erika Jakuba Grocha z roku 2000. W poezji Pe-

tra Âuleja i Petra Macsovszkiego podmioty funkcjonujà jako ∏àczniki, toczàcych

si´ mechanizmów albo noÊniki ju˝ skodyfikowanych informacji... (Chrobáková 1997:

271). W poezji i prozie instalujà si´ cudze teksty, prze˝ywamy zalew cytowanej

twórczoÊci (Jakimoviç 1992: 12). W zwiàzku z tym W∏adys∏aw Panas pisze: Po-

jawia si´ tu problem „cudzego g∏osu”, który nie jest uwa˝any za g∏os samodzielny,

ale za g∏os w∏asny... Miejsce podmiotu, tj. warunki jego mówienia sà przygotowane

do tego, aby si´ w tekÊcie wype∏ni∏y. Ontologiczna nieto˝samoÊç osoby i akt mówie-

nia, mo˝liwoÊç nieustannego powtarzania, kompromisowe wyst´powanie osoby,

która jako jedyna ustanawia swoje miejsce, gdy˝ formuje kategori´ podmiotu, po-

wi´kszajà ró˝nice i dookreÊlajà obsadzone pozycje poszczególnych indywiduów”.

(Panas 2002: 90-91). Tekuté poviedky (P∏ynne opowiadania) z ostatniej ksià˝ki

Balli Unglik (Unglik) jako adaptacja cudzej prozy nie mogà byç przyk∏adem jego

indywidualnej inwencji twórczej, chyba ˝e uznamy emocjonalny wybór prototek-

stów, mniej lub bardziej dos∏ownie adaptowanych z Burroughsa, Bukowskiego,

Biblii, Dostojewskiego itd. Balla ca∏à tzw. p∏ynnà proz´ Burroughsa w gruncie

rzeczy odpisa∏, korzystajàc z ró˝nych opowiadaƒ ze zbioru Nagi lunch (The Na-

ked Lunch). Jego proza ró˝ni si´ jedynie szykiem zdaƒ (z naprawd´ minimalny-

mi zmianami s∏ów). Balla zastosowa∏ podobnà metod´, jak Burroughs podczas

pisania powieÊci Nova express (Nova express), tj. mniej wi´cej przypadkowo „po-

Êcina∏” opowiadania Burroughsa, z tà ró˝nicà, ˝e Burroughs wykorzysta∏ w∏asne

i cudze ksià˝ki, artyku∏y z gazet itd. Zatem, o ile Nagi lunch (The Naked Lunch)

Burroughsa jest umotywowany osobistym doÊwiadczeniem autora i mo˝e dlate-

go, pomimo wszelkiej ekstrawagancji, wiarygodny, o tyle Balla zachowuje auten-

tycznoÊç prototekstu w celu wystylizowania swojego metatekstu. Z innej strony

patrzàc, Balla mimo podkreÊlenia autonomicznoÊci i samoreferencyjnoÊci tek-

stu, w porównaniu z innymi intertekstualnie „pracujàcymi” autorami, poza mo-
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notonnà teorià wydajnie czerpie równie˝ z (na swój sposób negatywnej) energii

drzewa ˝ycia (Beasley-Murray 2000). Co wi´cej, robi to z pozycji wyrzuconego

poza kràg „cichego” outsajdera (nawiàzujàc chocia˝by do tytu∏u zbioru opowia-

daƒ Tichy kút/Cichy kàt). Stylizacja, wzgl´dnie po∏àczone z nià niektóre zjawi-

ska (g∏ównie ironia, mistyfikacja czy intertekstualnoÊç) pozwalajà autorowi mówiç

o niewypowiedzianym (mi∏oÊci, emocjach) inaczej, bez patosu, bez sentymenta-

lizmu. Wykorzystanie w∏asnego imienia na oznaczenie fikcyjnej postaci nie jest

potwierdzeniem autobiograficznoÊci tekstu. Vladimír Balla, który wyst´puje w opo-

wiadaniach Balli, nie jest oczywiÊcie autorem, który o sobie pisze. Michel Fo-

ucault na temat danego problemu stwierdza: Przyjdzie dzieƒ, gdy podobieƒstwo,

nieskoƒczenie przenoszone w s∏owach, odbierze to˝samoÊç w∏asnemu odbiciu oraz

nazwie, której jest noÊnikiem. (Foucault, 2, 1994: 73). Stary m´˝czyzna, dozorca

wysypiska z opowiadania Balli Krutobytie (Okrutnobycie) (ze zbioru Leptoka-

ria/Leptokaria), piszàcy tysiàcstronicowà ksià˝k´ o ˝yciu, dope∏nionà odbiciami

rzeczywistoÊci, mistyfikacyjnie (i dowcipnie) nazywa si´ Balla. Odwzorowujàc mo-

tyw z ksià˝ki Lyotarda Kondycja ponowoczesna (La Condition postmoderne), któ-

rego nosicielem jest Martin (protagonista opowiadania Krutobytie/Okrutnobycie,

wiekowo i poglàdowo, mimo swego imienia, bli˝szy Balli), autor ewokuje iluzo-

rycznoÊç autentycznego (s∏owackiego, narodowego) modelu rzeczywistoÊci, któ-

rego reprezentantem jest tu Vladimír Mináç. W ostatniej ksià˝ce Balli Unglik

(Unglik) w pierwszym opowiadaniu Vzor (Wzór) wyst´puje Vladimír Balla sprzed

siedmiu lat (w tym czasie równie˝ autor-Balla zadebiutowa∏ zbiorem opowiadaƒ

Leptokaria/Leptokaria), skonfrontowany z dzisiejszym Vladimírem Ballà. Auto-

mistyfikacja tej prozy podlega komplikacji poprzez aluzyjne nawiàzania do dwóch

opowiadaƒ Borgesa, Toho druhého (Tego drugiego) i Funesa, muŒa so zázraçnou

pamät’ou (Funesa, m´˝czyzny z cudownà pami´cià). Symulacj´ autentycznoÊci Bal-

la wytwarza za poÊrednictwem bohaterów drugoplanowych b´dàcych prototypa-

mi pozaliterackiej rzeczywistoÊci (Peter Macsovszky, Peter Âtastny itp.) oraz

dzi´ki przytoczeniom wypowiedzi realnie istniejàcych osób.

KomunikatywnoÊç powstajàcych tekstów cz´sto warunkuje wykszta∏cenie oraz

wykonywany zawód (Stanislava Chrobaková, Michal Habaj, TomáÆ Horváth sà

pracownikami Instytutu Wiedzy o Literaturze S∏owackiej Akademii Nauk, Balla,

Peter Macsovszky, Dana Závadová, Radoslav Matejov okazjonalnymi lub sta∏y-

mi recenzentami, Pavol Rankov, Ján Gavura, Peter Karpinsky, Ján Sabol jr. i in-

ni pracownikami uniwersytetu). Funkcja czasownika posi∏kowego „byç” w wier-

szu Petra Macsovszkiego Seril suicidal/Seril suicidal, ze zbioru Ambit (Ambit, 1995)

staje si´ wówczas relewantnym tematem tekstu poetyckiego na równi z tematy-

kà cz∏owieka – mi∏oÊci, Êmierci itd. Z powy˝szym wià˝e si´ równie˝ depersona-

lizacja postaci w literaturze ostatniej dekady, nadanie im anonimowoÊci, ich me-

tonimizacja i metaforyzacja, ewentualnie ró˝ne przypadkowe transformacje

i konfiguracje bohaterów podlegajàcych przeró˝nym przemianom (detektyw sta-

je si´ zabójcà, w mieszkaniu mieszka m´˝czyzna, chocia˝ pozostawiony tam wi-

brator wskazuje na ˝eƒskiego lokatora itd.). W∏aÊciwoÊci jednej postaci mogà

przechodziç na drugà, bez poprzedzajàcej psychologicznej, przyczynowo-skutko-

wej motywacji (Mathauser 1999: 106). Transformacji podlegajà równie˝ kody
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odbioru. MyÊlimy, ˝e wg∏´biamy si´ w powieÊç detektywistycznà, ale ta szybko,

bez jakiejkolwiek motywacji zmienia si´ w jej parodi´ albo inny gatunek (g∏ów-

nie w prozie TomáÆa Horvátha). Jana Bodnárová transformuje do opowiadaƒ

wideo scenariusze (2 cesty/2 drogi, 1999), literacko i subiektywnie interpretuje

projekty plastyczne (bleskosvetlo/bleskotma, 1996).

W s∏owackiej literaturze, porównujàc jà chocia˝by z sàsiednià literaturà cze-

skà, nie wyst´puje równowartoÊciowa i autentyczna (Machala 2001) literatura

wspomnieniowa. Niewàtpliwy wyjàtek stanowi wysoko oceniana przez krytyk´

literackà powieÊç Martina M. Âimeçki Záujem (Zainteresowanie, 1997). Zaliczyç

tu mo˝na równie˝ niektóre teksty starszych autorów (Dominika Tatarki, Pavla

Straussa, Milana Âimeçki). W kontekÊcie s∏owackiej twórczoÊci literackiej spo-

radyczne dochodzi do po∏àczenia, jakie mo˝emy obserwowaç w prozatorskim

debiucie Stanislavy Chrobákovej Krutokradma (Po kryjomu, 1997), gdzie auten-

tyczne i empiryczne spaja si´ z fantastycznym i odrealnionym. Przenikanie si´

pierwiastków racjonalnych i sensualnych, naukowych, przedmiotowych, emocjo-

nalnych i lirycznych wyeksponowa∏a w utworze Psoriáza, moja láska (¸upe˝,

moja mi∏oÊç, 1992) ˝yjàca w Austrii Irena BreŒná.

W kr´gu literatury s∏owackiej po roku 1989 wyró˝nia si´ dosadny, mocny styl

autora debiutu Rivers of Babylon (Rzeki Babilonu, 1991). Peter PiÆt’anek zajmu-

je polemiczne stanowisko wobec tradycji prozy liryzowanej oraz wszystkich form

realizmu ju˝ na poziomie krótkiego, zwi´z∏ego zdania, przekraczajàc równocze-

Ênie granice „dobrego smaku” (Krçmerová 2002: 6). W odró˝nieniu od innych

prozaików nie ukrywa dà˝enia do sprzedania swoich ksià˝ek, czym o˝ywia wy-

darzenia i gatunek powieÊci. Tak˝e Michal Hvorecky tematyzuje aktualne pro-

blemy doby wspó∏czesnej m.in., problem globalizacji, uzale˝nienia od sitkomów

i hipermarketów. RównoczeÊnie redukuje ksià˝k´ do funkcji towaru dla okre-

Êlonej grupy odbiorców. Hvorecky wytwarza w Êwiecie pe∏nym fabrycznych ma-

rek w∏asne logo. Temu w∏aÊnie mia∏a s∏u˝yç kampania reklamowa jego drugiej

ksià˝ki Lovci & zberaçi (¸owcy i zbieracze, 2001) oraz jej graficzna szata (ilustro-

wany kod kreskowy na opakowaniu produktu).

W kontekÊcie literatury s∏owackiej po roku 1989 nie mo˝na nie wspomnieç

wspó∏autora zbioru opowiadaƒ Sekerou & noŒom (Siekierà i no˝em, 1999) DuÆa-

na Taragela, jak równie˝ autorskich par (Peter PiÆt’anek – DuÆan Taragel, Ma-

rek Vadas – Eman Erdélyi) czy anonimowych twórców (Maxim M. Matkin), nie-

kiedy ukrytych pod pseudonimem (Koloman Kocúr jako L’uboÆ Dojçan),

demityzujàcych autorski podmiot. JednoczeÊnie nie mo˝na pominàç w Êrodko-

woeuropejskiej przestrzeni jedynych Opowiadaƒ dla niepos∏usznych dzieci i ich

troskliwych rodziców (Rozprávok pre neposluÆné deti a ich starostlivych rodiçov,

1997) Taragela. O ile istniejàcy w literaturze obraz wsi dalej podlega demityza-

cji, chocia˝by w debiutach wspomnianego Petera PiÆt’anka, Igora OtçenáÆa Kri-

stove Æoky (Chrystusowe wstrzàsy, 1991), cz´Êciowo Máriusa Kopcsaya (Kriticky

deñ/Krytyczny dzieƒ, 1998) i innych autorów, to Václav Pankovçín w swojej twór-

czoÊci owà wschodnios∏owackà wieÊ ponownie mityzuje, modeluje jej obraz ostro

przeciwstawiajàc go miastu. Odbiorca tekstów Pankovçína (Asi som nepriÆiel len

tak/Przecie˝ nie przyszed∏em ot tak, 1992, MarakéÆ/Marakesz, 1994, Bude to pek-
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ny pohreb/To b´dzie pi´kny pogrzeb, 1997 itd.) nie b´dzie mia∏ przy tym wra˝e-

nia anachronicznego i nostalgicznego powrotu do liryzujàcego modelu prozy,

a to dzi´ki wp∏ywom realizmu magicznego, baÊniowym elementom oraz innowa-

cjom j´zyka z funkcjonalnie wykorzystanym dialektem.

Inne nie-realnoÊci pojawiajà si´ w utworach Pavla Rankova, paralelnie nawià-

zujàcych bardziej do Borgesa ni˝ Marqueza, a tak˝e w prozie Jozefa Kollára,

Veroniki Âikulovej i innych autorów.

Szokujàco inny z tematycznego i leksykalnego punktu widzenia jest prozator-

ski debiut Ivana Koleniça Mlçat’ (Milczeç) oraz bliski mu poprzez motyw domi-

nacji j´zyka nad postacià utwór Jána Litváka Samoreç (Automowa) (obydwa

z roku 1992), obrazujàcy potencjalny problem skrajnej rozpaczy i totalnego osa-

motnienia. JeÊli porównaç Samoreç z prowokujàco stylizowanym i graficznie krzy-

kliwym debiutem Kamila ZbruŒa Spity imidŒ (Spity imid˝, 1993), to próby Jána

Litváka oraz reszty cz∏onków tzw. generacji barbarzyƒców (do Jána Litváka, Iva-

na Koleniça i Kamila ZbruŒa mo˝na do∏àczyç Roberta Bielika i Andyego Tura-

na), którzy dà˝à do wyciszenia i zharmonizowania podmiotu lirycznego pod

wp∏ywem wschodniej mistyki, wyglàdajà idyllicznie i pompatycznie.

Nowa w rodzimym kontekÊcie literackim jest równie˝ feministyczna postawa

literacka Jany Juráñovej, która celowo wplata aspekt p∏ci do prozy dla doro-

s∏ych i dorastajàcych dziewczàt. Na podstawie literatury s∏owackiej z okresu po

roku 1989 mo˝na przeÊledziç dwa charakterystyczne kierunki obrazujàce proble-

matyk´ p∏ci. Pierwszy reprezentujà utwory feministycznych autorek, g∏ównie

Jany Juráñovej a w poezji cz´Êciowo Nory RuŒiçkovej (zbiory Mikronauti/Mikro-

nauci, 1998) i Osnová a útok (Program i atak, 2000), które aktualizujà w literac-

kiej przestrzeni poj´cie artystycznego performance. Drugi kierunek stanowià

teksty autorów, którzy za poÊrednictwem zmiany p∏ci twórców, bohaterów czy

podmiotu lirycznego chcà udowodniç, ˝e literatura jest pozbawiona p∏ci. Mam

na myÊli debiuty Petry Malúchovej/Petra Macsovszkiego Súmrak cudnosti (Zmierzch

cnoty, 1996), Danieli Kapitáñovej/Samka Tálego Kniha o cintoríne (Ksià˝ka o cmen-

tarzu, 2000) i Anny Sneginy/Michala Habaja Pas de deux (Pas de deux, 2003).

W pierwszym przypadku symptomatycznego konstytuowania problematyki p∏ci

feministyczna lektura wià˝e si´ z inherentnym wyra˝eniem kobiecego punktu

widzenia wraz z jego ograniczeniami np. w tekÊcie Jany Juráñovej Siete (Sieci,

1996), a tak˝e nawiàzuje do tzw. arachnologicznej koncepcji tekstu, cz´Êciowo

podlegajàcej wp∏ywom hyfologii Rolanda Barthesa (Barthes 1997: 92). Znana

metafora pajàka uwi´zionego w sieci wyra˝a feministyczne przechodzenie od

czynnoÊci ˝ycia codziennego (szycie, tkanie, cerowanie itd.) do pisania, ewokuje

problematyk´ sp´tania kobiecego podmiotu przez labirynt racjonalizmu i kon-

wencji. W drugim przypadku chodzi przewa˝nie o gr´ i mistyfikacj´, o tekstowy

eksperyment twórcy.

Kontrpropozycjà dla twórczoÊci autorów podkreÊlajàcych cielesnoÊç podmio-

tu i niemo˝liwoÊç autentycznego prze˝ywania emocji, sà teksty akcentujàce du-

chowoÊç podmiotu i bohatera. Warto wspomnieç tutaj chocia˝by debiut Petra

Karpinskiego Oznamujeme vÆetkym majitel’om hrobov (Oznajmiamy wszystkim w∏a-

Êcicielom grobów, 1998), poetyckie zbiory Erika Grocha, debiuty Jána Gavury
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Pálenie vçiel (Wypalanie pszczó∏, 2001), cykl Rudolfa Juroleka Putovanie Jakuba

z Rána (W´drówka Jakuba z Rána, 1996). Osobliwà formà komunikacji z trans-

cendentnym zwraca uwag´ m∏oda poetka Diana Tuyet-Lan N Guyen. Protago-

nista z powieÊci Hlatkiego Jesenny opar (Jesienna mg∏a) pojmuje akt twórczoÊci

jako poszukiwanie i równoczeÊnie dà˝enie do zachowania poszanowania wewn´trz-

nego (Hlatky 1999: 6). Chodzi zatem o: Czytanie i pisanie w kiepskim stanie,

w stanie wewn´trznego zagro˝enia... (Hlatky 1999: 39). W przeciwieƒstwie do

przewa˝ajàcej tendencji w s∏owackiej literaturze po roku 1989, w której tekst pi-

sze si´, metaforycznie mówiàc, sam, teksty Hlatkiego sà dokumentem powtór-

nej mityzacji autora albo aktu tworzenia jako takiego. Bohaterowie Hlatkiego

cz´sto nie rozró˝niajà snu od jawy, halucynacji od rzeczywistoÊci (znamiennie

zatytu∏owane Vizionia/Wizje z Jesenného oparu/Jesiennej mg∏y), w∏asnej i cudzej

winy. ProtagoniÊci prozy Hlatkiego hipersensualnie reagujà na bodêce z zewnàtrz,

sà nadwra˝liwi i autorytarni. W przeciwieƒstwie do wra˝liwych bohaterów Jany

Bodnárowej i Balli przewra˝liwienie bohaterów Hlatkiego jest uwarunkowane

chorobà. Ich tragizm tkwi w uÊwiadamianiu sobie w∏asnej patologii, przy czym

mo˝na stwierdziç, ˝e poczucie zagro˝enia bohatera w tekstach Hlatkiego podle-

ga spot´gowaniu. Naprzeciw ja, bezsilnej i zdeterminowanej przez nieznane si-

∏y, precyzyjnie skonkretyzowanej jednostce, sytuujà si´ ONI, niedookreÊleni, bez

twarzy i dlatego straszni, zagra˝ajàcy Êmiercià.

Odbiorcy wspó∏czesnej s∏owackiej literatury cz´sto nie zostaje nic innego, jak

udawaç, ˝e bawi si´ przypadkowymi konfiguracjami (Horváth: 1997), ˝e z ch´cià

b∏àdzi w tekstowych labiryntach, ˝e jest kolekcjonerem ksià˝kowych produktów

i widzem (Horváth: 2002) tekstowych gier. JeÊli cz∏owiek w przesz∏oÊci komu-

nikowa∏ si´, to po to, aby potwierdziç w∏asnà egzystencj´, dzisiejszy, wspó∏cze-

Ênie piszàcy twórca znika, rozp∏ywa si´ w tekÊcie. Odbiorca osamotniony sam

wytwarza wydarzenia na bia∏ej kartce, potwierdzajàc istnienie samego siebie.

Dokumentuje to ponad dwadzieÊcia pustych stron utworu Ticho (úryvok) (Ci-

cho (fragment)) ZbruŒa ze zbioru BARBARuSKÁ RULETA (BARBARuSKÁ

RULETKA, 1998).

Ze s∏owackiego prze∏o˝y∏a Marta Buczek
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SUMMARY

Various shapes of the subject in Slovak literature after 1989

In her paper Various shapes of the subject in the Slovak literature after 1989 Marta

Souçková deals with the different presentation of the subject in the Slovak literature after

1989 as well as with the poetological changes connected with the theme (desemantization,

deconstruction, polyphony or fragmentarization of the text, instalation of the subject,

transformations and configurations of the protagonists, depersonalization of the character,

text as a puzzle, metatextual writing etc.). Souçková names the basic typological tendencies

in the Slovak literature after 1989 with respect to the previous literary context and she

demonstrates them in the work of T. Horváth, P. Macsovszky, Balla, E. Hlatky, J. Juráñová and

other authors.

94 MARTA SOUåKOVÁ



II. OBSZAR WSCHODNIOS¸OWIA¡SKI

IRINA S. SKOROPANOWA

Modele cz∏owieka w literaturze rosyjskiej
prze∏omu XX i XXI wieku 

a problem to˝samoÊci

Procesowi przechodzenia od epoki modernizmu do postmodernizmu towarzy-

szy zmiana obrazu cz∏owieka, którego nowy model, zast´pujàcy przestarza∏y i nie-

odpowiadajàcy rzeczywistoÊci, wspólnym wysi∏kiem próbujà zdefiniowaç nauka,

sztuka i filozofia. Literatur´ rosyjskà prze∏omu wieków charakteryzuje dà˝enie

do zrozumienia cz∏owieka realnego, do opisania mechanizmów rzàdzàcych jego

zachowaniami, do ujawnienia przyczyn unifikacji osobowoÊci, do rekonstrukcji

warunków kszta∏towania i zachowania to˝samoÊci oraz zasad wspó∏czesnej subiek-

tywacji. RealiÊci, moderniÊci i postmoderniÊci wykorzystujà odmienne Êrodki ar-

tystyczne oraz kreujà ró˝ne modele cz∏owieka, co wynika z estetycznych i filo-

zoficznych za∏o˝eƒ tych pràdów literackich. Rezultaty wszystkich prowadzonych

przez nich obserwacji sk∏adajà si´ jednak na pog∏´bienie wspó∏czesnej Êwiado-

moÊci antropologicznej.

Najbardziej tradycyjne podejÊcie do problemu cz∏owieka reprezentujà reali-

Êci, chocia˝ tak˝e realizm ulega w naszych czasach wyraênej transformacji –

równie˝ w zakresie sposobu rozumienia cz∏owieka. Wszystkich realistów ∏àczy

jednak zaproponowany przez humanizm model „cz∏owieka rozumnego”, czyli

takiego, który równa si´ swojej ÊwiadomoÊci i przedstawiany jest mimetycznie:

pisarze, opisujàc zewn´trznoÊç, docierajà do wewn´trznych cech postaci.

Trzeba pami´taç, ˝e owe ogólne zasady mogà ulegaç deformacjom pod wp∏y-

wem tendencji ideologicznej lub religijnej. Narodowi komuniÊci odziedziczyli

na przyk∏ad po realizmie socjalistycznym model cz∏owieka ideologicznego (Jurij

Bondariew ÅÂÏÛ‰ÒÍËÈ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ/Trójkàt bermudzki, Aleksander Prochanow

ä‡ÒÌÓ-ÍÓË˜ÌÂ‚˚È/Czerwono-brunatny, Eduard Limonow Ç ÔÎÂÌÛ Û ÏÂÚ‚Â-
ˆÓ‚/W niewoli umartwych), jedynie nieznacznie go modyfikujàc, zaÊ „poczwien-

nicy” (Wasilij Rasputin Ç ÚÛ ÊÂ ÁÂÏÎ˛/W t´ samà ziemi´, Wasilij Bie∏ow Ç ÍÓ‚-
ÌÓÏ Ó‰ÒÚ‚Â/Wi´zy krwi, W∏adimir Krupin èÓ˘‡È, êÓÒÒËfl, ‚ÒÚÂÚËÏÒfl
‚ ‡˛/˚egnaj, Rosjo, spotkamy si´ w raju) wcià˝ usi∏ujà wykreowaç model pa-

triarchalnego „cz∏owieka rosyjskiego”. W tego rodzaju przypadkach, gdy wszech-

stronnie scharakteryzowanego cz∏owieka zast´puje któryÊ z aspektów jego oso-



bowoÊci, postaç taka uto˝samiana jest albo z ideologià, albo z narodowà mi-

tologià. Utwory tego typu mogà dostarczyç wiedzy o politycznych nastrojach

panujàcych w spo∏eczeƒstwie lub o autorskim ideale, nie zaÊ o realnym cz∏o-

wieku.

Na przyk∏ad ÑÛÓ˜Í‡ (G∏upiutka, 1998) Swiet∏any Wasilenko nosi podtytu∏ „po-

wieÊç-los”. OkreÊlenie gatunkowe ujawnia dà˝enie autora do zaprezentowania

obrazu wspó∏czesnej Êwi´tej. G∏ówna bohaterka powieÊci, sierota Hanna, którà

w radzieckim domu dziecka uwa˝ajà za niespe∏na rozumu, w wierze w Chry-

stusa i nadziei na wybawienie od cierpieƒ w królestwie niebieskim znajduje si-

∏y, by ˝yç i czyniç dobro. Mimo ˝e los wystawia jà na skrajne próby i jej ˝ycie

niejednokrotnie wisi na w∏osku, Hanna zachowuje czystà dusz´ i trwa w swej

wierze, co daje jej zdolnoÊç czynienia cudów:

Hanna wesz∏a do pustej cerkwi – i wszystkie Êwiece zap∏on´∏y.

– To Hanna! Ona jest Êwi´ta! Âwi´ta!

Przyprowadzono do niej ˝ebraka. By∏ Êlepy, ca∏y w strupach.

– Gdzie jest Êwi´ta? Chc´ jej dotknàç… – poprosi∏.

Hanna dotkn´∏a go i strupy opad∏y, bielmo ods∏oni∏o b∏´kitne oczy.

– Widz´! Widz´! – krzyknà∏ ˝ebrak.

– To cud! Cud! – wszyscy padli na kolana (ÇaÒËÎeÌÍo 2000: 106).

Dok∏adnie tak samo inna Êwi´ta, Nadia, wzlatujàc ku niebu i rodzàc nowe

s∏oƒce, ratuje, zgodnie z tezà Wasilenko, Êwiat od zguby.

W ten sposób wykreowany zostaje model cz∏owieka mitologicznego, nieist-

niejàcego w rzeczywistoÊci i przynoszàcego archetypowe wyobra˝enia rosyjskie-

go narodu o ideale.

Wspó∏czesny etap rozwoju realizmu przynosi jednak tak˝e nietendencyjne

wyobra˝enia o cz∏owieku. Na dodatek w literaturze coraz wyraêniej daje o so-

bie znaç antropologiczny sceptycyzm. Najradykalniej zosta∏ on wyartyku∏owany

w „okrutnym realizmie” i „brudnym realizmie”. „Okrutny realizm” w niezwy-

k∏ym skondensowaniu przedstawia z∏o, okrucieƒstwo; panuje tu prawdziwa „epi-

demia fizjologii” (O. Dark) i lansowany jest model „cz∏owieka biologicznego”,

którego czyny znajdujà motywacj´ w potrzebach cia∏a i niskich instynktach

(Piotr Aleszkowski ÜËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËÂ ïÓ¸Í‡/˚ycie Tchórza, Jefim Swieklicznyj

ÜÂÎÂÁÌ˚È Á‡Ì‡‚ÂÒ ÒÂÍÒ‡/˚elazna kurtyna seksu, Jekatierina Sadur å‡Î¸˜ËÍ ÒÓ
ÒÔË˜Í‡ÏË/Ch∏opiec z zapa∏kami). Podobnie jest w „brudnym realizmie” ukszta∏-

towanym przez na∏o˝enie poetyki realizmu i naturalizmu oraz manifestacyjnie

wykorzystujàcym niecenzuralnà leksyk´ (Jaros∏aw Mogutin ãÛ˜¯‡fl „Û‰¸ ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎfl/Lepsza pierÊ zwyci´zcy, Bajan Szyrianow çËÁ¯ËÈ ÔËÎÓÚ‡Ê/Ni˝szy pilota˝,

Siergiej Sakin, Pawie∏ Tietierski ÅÓÎ¸¯Â ÅÂÌ‡/Wi´cej Bena). Bohaterami takich

utworów sà najcz´Êciej ludzie z marginesu spo∏ecznego lub postaci o nietzsche-

aƒskim stosunku do Êwiata.

Owym z∏ym i okrutnym ludziom przeciwstawiani sà bohaterowie „sentymen-

talnego realizmu”, których wznios∏e cechy – cz∏owieczeƒstwo, mi∏osierdzie, wspó∏-

czucie – ulegajà dodatkowo poetyzacji (Aleksiej War∏amow á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÍÌflÁ¸!/Wi-

taj, ksià˝´!, Leonid Bie˝yn ìÒ˚Ô‡Î¸ÌËˆ‡ ·ÂÁ Ô‡ı‡/Grobowiec bez prochów, Aleksiej

S∏apowski í‡ÎËÈ/Taliusz).
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Jak widaç, jednych interesuje to, jak w ludzkich duszach panuje z∏o, innych

– jak zwyci´˝a w nich dobro. Zagadnienie kszta∏towania si´ indywidualnej oso-

bowoÊci pojmowane jest g∏ównie jako problem identyfikacji z jakàÊ grupà spo-

∏ecznà lub te˝ z okreÊlonà ideologià czy religià. Cz∏owiek jest dla realistów przede

wszystkim istotà spo∏ecznà i jego psychika rozpatrywana jest zazwyczaj w kate-

goriach psychologii spo∏ecznej.

Jako najwa˝niejsze traktuje si´ pytanie o to, co w cz∏owieku jest oÊrodkiem

to˝samoÊci. W antyutopii Aleksandra Zinowiewa ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÈÌËÍ (Glo-

balny cz∏owiecznik, 1996) problem ten pojawia si´ w kontekÊcie przeszczepiania

ludzkich organów. Pisarz sugeruje, ˝e wraz z post´pem medycyny mo˝e nadejÊç

taki moment, kiedy wszystkie cz´Êci ludzkiego cia∏a mogà zostaç po kolei zastàpio-

ne przeszczepami i specjaliÊci nauczà si´ konstruowaç ca∏ego cz∏owieka ze sztucz-

nie wyprodukowanych protez i przeszczepów (áËÌÓ‚¸e‚ 2002: 380). Zinowiew wy-

ra˝a wàtpliwoÊç, czy tak skonstruowane istoty b´dà ludêmi w pe∏nym tego s∏owa

znaczeniu. Chodzi te˝ to, ˝e „w praktyce niemo˝liwe” jest wykreowanie sztucz-

nego mechanizmu dziedziczenia i na skutek tego tacy sztuczni ludzie stracà

zdolnoÊç reprodukcji. Autor twierdzi, ˝e zastàpienie normalnych ludzi „ulepszo-

nymi”, sztucznymi mo˝e doprowadziç do zwyrodnienia gatunku ludzkiego. Pi-

sze: Nosicielami to˝samoÊci jednostki sà komórki mózgowe […]. Komórki nale˝à-

ce do jednego cz∏owieka, przeszczepione do mózgu kogoÊ innego nie czynià z tego

ostatniego tej osoby, od której zosta∏y pobrane. Przeszczepione komórki mogà si´

staç nosicielami to˝samoÊci tego cz∏owieka, do mózgu którego je implantowano,

pod warunkiem, ˝e w jego mózgu pozosta∏o ponad pi´çdziesiàt procent jego w∏a-

snych komórek (áËÌÓ‚¸e‚ 2002: 382). Eugenika winna uwzgl´dniaç t´ okolicz-

noÊç, aby w eksperymentach biologicznych nie pozbawiaç cz∏owieka mo˝liwoÊci

samoidentyfikacji.

Literatura modernistyczna prze∏omu XX i XXI wieku skupia uwag´ g∏ównie

na „cz∏owieku wewn´trznym” i odtwarza procesy zachodzàce w duszy ludzkiej.

Âwiat zewn´trzny odzwierciedlony jest w tych utworach nieostro, prezentowany

jest bowiem ze skrajnie subiektywnej perspektywy podmiotu. Pisarze stosujà wów-

czas najcz´Êciej technik´ „strumienia ÊwiadomoÊci”. Pierwszorz´dnà wag´ przy-

wiàzuje si´ tutaj do refleksji bohatera nad problemami ˝ycia i Êmierci (Anatolij

Kim ë·Ó „Ë·Ó‚ ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ Å‡ı‡/Grzybobranie przy muzyce Bacha, Niko∏aj

Kononow èÓıÓÓÌ˚ ÍÛÁÌÂ˜ËÍ‡/Pogrzeb konika polnego). Zagadnienia te ana-

lizowane sà zazwyczaj w kluczu egzystencjalizmu, religijnej mistyki lub meta-

fizycznego idealizmu. Problem samoidentyfikacji rozpatrywany jest w dwóch pod-

stawowych, przeciwstawnych aspektach. Pierwszy jest zwiàzany z buddyzmem,

filozofià tao, buddyzmem zen, które propagujà wyrzeczenie si´ w∏asnego Ja i zjed-

noczenie si´ z Absolutem (Atmanem czy Tao) w najwy˝szym stanie ducha, osià-

gni´cie nirwany. Zsyntetyzowane idee buddyzmu, filozofii tao i chrzeÊcijaƒstwa

okreÊlajà sposób interpretowania problemu cz∏owieka podj´ty w powieÊci Kima

ÅÎËÁÌÂˆ (Bliêniak, 2003). U jego podstaw tkwi pochodzàce z buddyzmu rozu-

mienie Êwiata jako mai, iluzji, snu. Dlatego te˝ trudno tu w ogóle mówiç o cz∏o-

wieku ˝yjàcym na ziemi w kategoriach realnoÊci. To jedynie jakieÊ mentalne

i duchowe istoty zamieszkujà ˝ywe organizmy, tak samo zresztà jak poszczegól-
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ne przedmioty. Ich ewolucj´ okreÊlajà kolejne wcielenia (inkarnacje). Wed∏ug

buddyzmu, aby osiàgnàç zjednoczenie z Absolutem, trzeba prze˝yç 999 wcieleƒ.

W tao ich liczba jest taka sama. Jak widaç, ów umowny cz∏owiek buddyzmu

i tao prze˝ywa nie jedno ˝ycie, lecz tysiàc. Nie identyfikuje si´ przy tym z isto-

tami i przedmiotami, w które si´ wciela. Traktuje je po prostu jako swoje tym-

czasowe cia∏a. Bohater powieÊci Kima tak˝e nie uto˝samia si´ z nikim. Nie po-

trafi te˝ odpowiedzieç na pytanie, kim jest. ˚yjàcy na tym Êwiecie ludzie niespiesznie

zmierzajà po szerokiej ulicy w kierunku stacji metra «Polanka» – tysiàce ludzi, i ka˝dy

z nich nie zna sam siebie, i ja tak˝e szed∏em mi´dzy nimi i tak˝e nie wiedzia∏em,

kim jestem (KËÏ 2002: 323) – wyznaje bohater. Posiadajàc ró˝norodne zewn´trz-

ne oblicza, które nieustannie si´ zmieniajà, mimo wszystko posiadam jednà, jedy-

nà wewn´trznà istot´, pewnà cz∏owieczà niewidzialnà twarz, zwróconà ku s∏oƒcu…

(KËÏ 2002: 341) – mówi. Bohater ów pojawi∏ si´ na tym Êwiecie w rezultacie

embrionalnej restytucji. Zosta∏ zabrany matce pod postacià zap∏odnionego jaja

i wyhodowany w próbówce. …Rozwija∏em si´ od˝ywiany substancjà dostarczanà

poprzez niewidzialnà p´powin´ wprost z tej pierwotnej pustki, którà staro˝ytny

Chiƒczyk Lao-Tsy okreÊli∏ poj´ciem tao (KËÏ 2002: 336) – opowiada bliêniak ma-

rzàcy tylko o jednym: by zjednoczyç si´ z tao i osiàgnàç nieÊmiertelnoÊç. Mo˝-

na powiedzieç, ˝e w omawianym przypadku naturalne staje si´ mistyczne dà˝e-

nie do powrotu w pustk´, pramatk´ wszelkich zasad, z którà w∏aÊnie bohater

si´ uto˝samia.

To, co wówczas dzieje si´ z jaênià wyznawcy tao i buddyzmu, interpretuje si´

jako wyzwolenie od Êwiata i realizacj´ jego najwy˝szego Ja. Natomiast z punk-

tu widzenia mentalnoÊci europejskiej cz∏owiek pope∏nia w takim przypadku du-

chowe samobójstwo (Jewgienij Trubieckoj), z czego sam sobie nie zdaje sprawy,

pozostajàc we w∏adzy tanatoidalnych impulsów zbiorowej nieÊwiadomoÊci.

W powieÊci ÅÎÛÊ‰‡˛˘ÂÂ ‚ÂÏfl (Zb∏àkany czas, 2001) Jurija Mamlejewa,

który odnosi swojà twórczoÊç do „realizmu metafizycznego” i aktywnie wyko-

rzystuje chwyty surrealizmu, bohaterowie z kr´gu Buranowa studiujà adwajt´-

-wedant´. Burano poucza pewnego nowego wyznawc´: – Paƒski b∏àd polega na

tym, ˝e traktuje pan Êwiat jako coÊ realnego. Realne jest natomiast tylko to, co jest

niezmienne i wieczne, nie zaÊ to, co si´ zmienia i ulega zniszczeniu. RealnoÊç – to

w∏aÊnie pan, a dok∏adniej, pana wieczne i nieÊmiertelne Ja usytuowane w pana

wn´trzu, czysta ÂwiadomoÊç i Byt, istniejàce poza wszelkimi myÊlami i rzeczami.

Kiedy pan w sobie to odkryje, uto˝sami si´ pan z owym Ja i dostrze˝e swojà nie-

ÊmiertelnoÊç. Poniewa˝ tak naprawd´ pan jest owym wiecznym Ja, nie zaÊ cia∏o,

psychika, rozum i ego – to mia∏kie, tymczasowe Ja, z którym zazwyczaj cz∏owiek

si´ uto˝samia (åaÏÎee‚ 2001: 511). Ostatecznie wyznawcy Wedanty uto˝sa-

miajà si´ z pustkà, dà˝à do po∏àczenia si´ z nià, co z punktu widzenia psycho-

analizy stanowi przejaw „woli Êmierci”. Wyznawanie „poÊmiertnego” spokoju

odzwierciedla rozpowszechnianie si´ tanatoidalnych nastrojów we wspó∏czesnym

spo∏eczeƒstwie rosyjskim. Innym przejawem dà˝enia do Êmierci, o którym mowa

w powieÊci, zwiàzanym jednak z niszczycielskà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, staje si´

nekrofilia. Maniakalny morderca Julij Posiejew znajduje uzasadnienie swej de-

strukcyjnej postawy w teorii Kruszewa mówiàcej o koniecznoÊci pozbycia si´
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poetów, proroków, mesjaszów, Êwi´tych, których idee mogà na tysiàclecia zamà-

ciç ludziom w g∏owach i okreÊliç ca∏e ich ˝ycie (åaÏÎee‚ 2001: 97), podczas gdy

wi´kszoÊci potrzebny jest jedynie spokój: ˚eby by∏o spokojnie, g∏upio i cicho

(åaÏÎee‚ 2001: 97). Mamlejew pokazuje w ten sposób, ˝e niszczycielskie teo-

rie aktywizujà destrukcyjne impulsy zbiorowej nieÊwiadomoÊci. W jego powieÊci

stworzony zosta∏ w∏aÊnie model „cz∏owieka zdysocjowanego na skutek dzia∏ania

zbiorowej nieÊwiadomoÊci” i ujawnione êród∏a z∏a przepe∏niajàcego Êwiat.

Z drugiej strony modernistyczni pisarze, kierujàc si´ zasadami europejskiej

metafizyki, proponujà nowà koncepcj´ cz∏owieka zorientowanego na radykalne

wzmocnienie wymiarów osobowoÊci – na osiàgni´cie, jeÊli mo˝na si´ tak wyra-

ziç, cech nadludzkich. Tà drogà zmierza Konstantin Kiedrow w ksià˝ce àÌÒ‡È‰‡ÛÚ
(Inside-out). Przenoszàc osiàgni´cia kosmicznej fizyki na myÊlenie o cz∏owieku,

autor analizuje dusz´ ludzkà narz´dziami wypracowanymi w teorii Dmitrija Panina.

Rozumie jà jako zg´szczenie niewidzialnych transfizycznych elementów, nie-

zniszczalnych si∏ami fizycznego Êwiata. Wychodzàc z takich za∏o˝eƒ, Kiedrow pro-

ponuje nowy typ wzajemnych relacji cz∏owieka i metaÊwiata (Êwiata korpusku-

larnego) – inside-out czy, wed∏ug terminologii Paw∏a Florenskiego, wywracanie

(nicowanie), podczas którego cz∏owiek osiàga rozmiary wszechÊwiata, ogarnia-

jàc sobà ca∏y kosmos i odczuwajàc go jako w∏asne nieÊmiertelne cia∏o.

Upaniszady mówià o posiadajàcym tysiàc oblicz i tysiàcokim Puruszy, którego

oddechem jest wiatr, skórà – gwiazdozbiory, rozumem – ksi´˝yc, spojrzeniem –

s∏oƒce. […] Podczas inside-outu cz∏owiek staje si´ takim w∏aÊnie Puruszà” – homo

cosmicus (äÂ‰Ó‚ 2001: 139) – pisze Kiedrow. Wed∏ug tej teorii cz∏owiek ˝yje

jednoczeÊnie ˝yciem tymczasowym i wiecznym… Jego dusza, przyjmujàc postaç

wszechÊwiata, ˝yje miliardy lat, praktycznie rzecz bioràc – wiecznie. Z wielu przy-

czyn cz∏owiek bynajmniej nie zawsze uÊwiadamia sobie swoje wieczne ˝ycie i dlate-

go, co oczywiste, nie potrafi si´ pogodziç z ograniczonym czasem pobytu na Ziemi.

W akcie wywrócenia ginie owo tragiczne rozdarcie pomi´dzy tym, co wszechÊwia-

towe, i tym, co ziemskie (äÂ‰Ó‚ 2001: 186). Dusza to projekcja Kosmosu w cz∏o-

wieku (äÂ‰Ó‚ 2001: 212). Cz∏owiek wch∏aniajàcy w siebie kosmos, wed∏ug Kie-

drowa, odbiera go jako osobowego Boga. Dla Jezusa by∏ to Bóg-Ojciec, dla

Rabindranata Tagore – Bóg-Nauczyciel, dla W∏adimira So∏owjowa – Bóg-Nie-

biaƒska Ukochana (Wieczna KobiecoÊç). Pisarz jest przekonany, ˝e identyfika-

cja z tak poj´tym Bogiem radykalnie poszerza osobowoÊç, odkrywa to, co w niej

boskie. Koniecznym warunkiem owego procesu jest mi∏oÊç ogarniajàca zarówno

eros, jak i filos oraz agapos. W mi∏oÊci cia∏o jest duszà, a dusza cia∏em (äÂ‰Ó‚

2001: 211). Nie da si´ jej pojàç bez tajemnicy przekszta∏cania si´ p∏ci. M´˝czyzna

musi poczuç wszystko, co czuje kobieta, kobieta zaÊ wszystko, co czuje m´˝czyzna.

To kwantowy skok poprzez poprzeczk´ natury. Dwie Êmiertelne istoty tworzà dwój-

jedni´, jedno w tym momencie nieÊmiertelne cia∏o (äÂ‰Ó‚ 2001: 211).

Cz∏owiek przekszta∏ca si´ u Kiedrowa w cz∏owiekowszechÊwiat. Pisarz dowo-

dzi, ˝e przed ludzkoÊcià stoi zadanie powtórnego – tym razem kosmicznego –

narodzenia, podczas którego ka˝dy cz∏owiek dostrze˝e nowe niebo i nowà Zie-

mi´ – metaÊwiat, i poczuje si´ nieÊmiertelny. Jako sposób owego przekszta∏ce-

nia autor proponuje sztuk´ metamorfozy. Metamorfoza, wed∏ug Kiedrowa, to
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projekcja trójwymiarowego zmys∏u wzroku w czterowymiarowe kontinuum czaso-

przestrzeni (äÂ‰Ó‚ 2001: 262).

Tak oto przez wspó∏czesnych metafizycznych idealistów, którzy nad rzeczywi-

stoÊç przedk∏adajà utopi´, rozstrzygany jest problem to˝samoÊci.

Pisarze awangardowi, wpisujàcy si´ w kanony sztuki prymitywnej, ods∏aniajà

w swoich utworach charakterystyczne cechy „cz∏owieka masowego”: jego stan-

dardowoÊç, brak cech indywidualnych, przywiàzanie do stereotypów Êwiadomo-

Êci masowej (Aleksander Konowa∏ow ÇÓÚ Ú‡Í ·˚‚‡ÂÚ/Tak to bywa, Gienrich

Sapgir çÓ‚ÓÂ ãË‡ÌÓÁÓ‚Ó/Nowe Lianozowo, Wiktor Niko∏ajew ÄÁ·ÛÍ‡ ‡·ÒÛ‰‡/Abe-

cad∏o absurdu). Powstaje model „cz∏owieka zniwelowanego” i literatura ujawnia

powszechnoÊç owego typu ludzkiego.

Jeszcze wi´ksze zainteresowanie fenomenem cz∏owieka z t∏umu ujawnia lite-

ratura postmodernistyczna. Koncentruje ona uwag´ nie tylko na stereotypach

ÊwiadomoÊci masowej, ale tak˝e na bodêcach p∏ynàcych ze zbiorowej nieÊwiado-

moÊci, której w∏adzy cz∏owiek taki podlega. Postmodernizm analizuje nowy mo-

del cz∏owieka – rezygnuje z idealizowania go i „kastrowania”, bo efektem ta-

kich zabiegów by∏ obraz cz∏owieka nie tyle realnego (wszechstronnie poj´tego),

ile „rozumnego”. Naruszone zostajà tu hierarchie typowe dla opozycji „cia-

∏o–dusza”, „ÊwiadomoÊç–nieÊwiadomoÊç”, „myÊlenie–j´zyk”, „pierwiastek m´-

ski–pierwiastek ˝eƒski”, które – wzi´te w ca∏ym ich skomplikowaniu – sk∏adajà

si´ na istot´ cz∏owieka rozpatrywanego w jego procesualnoÊci, wariantywnoÊci,

zdolnoÊci do transformacji. W postmodernizmie kreuje si´ model cz∏owieka

zdecentralizowanego, wielokszta∏tnego (Jurij Bujda áÂÏÎflÌ‰ÒÍËÈ Î‡·ËËÌÚ/La-

birynt Zemlandzki, Dmitrij Ga∏kowski ÅÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚È ÚÛÔËÍ/Nieskoƒczony Êlepy

zau∏ek, konceptualistyczna dzia∏alnoÊç Dmitrija Prigowa).

Literatura ta analizuje warunki, w jakich mo˝liwe jest realne zsubiektywizo-

wanie cz∏owieka – samoukonstytuowanie, autokreacja samoistnoÊci, cechy, które

nie transformujà si´ w podporzàdkowanie – zale˝noÊç od w∏adzy i narzucanych

przez nià regu∏ przenikajàcych ca∏ego cz∏owieka i przekszta∏cajàcych go w ˝ywe-

go robota. Jako pierwszy problem ten analizowa∏ Michel Foucault w pracy L’Usa-

ge des Plaisirs i za nim Gilles Deleuze w ksià˝ce Foucault, gdzie rozwa˝ana jest

mo˝liwoÊç stworzenia wolnego od kompleksu Edypa, samoto˝samego Ja w pro-

cesie próby i zmiany poprzez „gr´ prawdy”, rekonwersj´ antynomii zewn´trzne-

go i wewn´trznego, w której to, co wewn´trzne, rozpatrywane jest jako „zak∏ad-

ka” zewn´trznego, jego zagi´cie. Walka o nowoczesnà subiektywnoÊç – mówi

Deleuze – prowadzi przez opór wobec dwóch obecnych form ujarzmienia – jednej,

polegajacej na tym, ˝e indywidualizujemy si´ wedle wymogów w∏adzy, drugiej, pole-

gajàcej na przytwierdzaniu ka˝dej jednostki do znanej i poznanej, okreÊlanej raz na

zawsze to˝samoÊci. Walka o subiektywnoÊç przedstawia si´ wi´c jako prawo do ró˝-

nicy, prawo do odmiany, do przemiany (Deleuze 2004: 133) i zak∏ada, ˝e podmiot

powinien byç za ka˝dym razem czymÊ do wykonania, jak ognisko oporu, wedle

orientacji fa∏dów, które subiektywizujà wiedz´ i zakrzywiajà w∏adz´ (Deleuze 2004:

133). W taki sposób wypracowuje si´ nowe podejÊcie do samego siebie, które

mo˝na nazwaç „indywidualnym sterowaniem”, zak∏adajàce budowanie w∏asnej

subiektywnoÊci przez odzwierciedlanie tego, co zewn´trzne i konstruowanie go
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w uwewn´trznieniu; subiektywizacja cz∏owieka wolnego przekszta∏ca si´ w upodmio-

towienie (Deleuze 2004: 130), jego podwojenia. Sobowtórem okazuje si´ tutaj

„soboÊç”, która transformuje si´ jako przesuni´te podwojenie Drugiego, stworze-

nie siebie poprzez ruch „od jednej to˝samoÊci do drugiej” (Julia Kristeva). To

jednak tylko najogólniejsze tezy, pog∏´biane i uszczegó∏awiane w procesie wy-

pracowywania nowej antropologii, w który zaanga˝owana jest tak˝e literatura.

W rosyjskiej literaturze postmodernistycznej niewiele jest utworów poÊwi´co-

nych problemowi ponowoczesnej podmiotowoÊci. Co wi´cej, poza Nieskoƒczo-

nym Êlepym zau∏kiem Ga∏kowskiego, wszystkie one pojawi∏y si´ w ostatnich la-

tach. Najciekawsze sà ksià˝ki Aleksandra Siekackiego íË ¯‡„‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ
(Trzy kroki w bok, 2000), Anastasii Gostiewej èËÚÓÌ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚ı (Azyl

oÊwieconych, 2001), Zinowija Zinika ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ (Spotkanie z ory-

gina∏em, 1998). Ka˝dy z tych autorów podejmuje inny aspekt omawianego pro-

blemu i u˝ywa innych Êrodków wyrazu, jednak wszystkie te teksty sk∏adajà si´

na wielokszta∏tny, zró˝nicowany obraz tego zagadnienia. Utwory te dowodzà, ˝e

pisarze znajà badania teoretyków poststukturalizmu/dekonstruktywizmu/post-

modernizmu, poniewa˝ zawierajà odniesienia do ich prac.

Siekacki jest profesjonalnym filozofem i mówi si´ o nim jako o najwyraêniej-

szej postaci wspó∏czesnej filozofii Petersburga. W ksià˝ce Trzy kroki w bok wyko-

rzysta∏ zasad´ „podwójnego pisania”, utrzymanego na granicy pomi´dzy filozo-

fià, literaturà i metaforycznà eseistykà. Odwo∏ujàc si´ do poj´cia Êwiata-tekstu

(w szczególnoÊci cytujàc Lacana, Foucaulta, Deleuze’a, Derrid´, Ronella), pro-

wadzi on gr´ z takimi konceptami, jak „pot´ga”, „autentycznoÊç” i „nomadyzm”.

Pierwszy tekst w tej ksià˝ce – powieÊç Mogowie i ich pot´ga (åÓ„Ë Ë Ëı
ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡) posiada form´ dziennika neofity i przynosi opowieÊç o ulokowa-

nym w Petersburgu na Wyspie Wasilewskiej stowarzyszeniu mogów – ludzi ob-

darzonych fizycznymi i psychicznymi mo˝liwoÊciami wielokrotnie przewy˝szajà-

cymi zdolnoÊci zwyk∏ego homo sapiens. Chocia˝ opis utrzymany jest w konwencji

faktograficznej dok∏adnoÊci, posiada jednak a˝ nadto fantastyczny charakter

i zmierza do tego, by zwróciç uwag´ na problem rozwoju niezagospodarowa-

nych obszarów ludzkiej psychiki, którymi zazwyczaj zajmuje si´ parapsychologia.

W dzienniku ludzie dzielà si´ na mogów i niemogów. Cz∏owiek staje si´ mo-

giem, kiedy zdobywa moc (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 13) – pisze Siekacki. Przez moc ro-

zumie si´ tutaj osiàgni´cie prawdziwej w∏adzy nad w∏asnà psychikà, sterowanie

psychikà i cia∏em w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystaç ich mo˝liwoÊci

– spowodowaç, by ÊwiadomoÊç pracowa∏a z niezwyk∏à jasnoÊcià, by cz∏owiek

dzia∏a∏ w zgodzie ze swojà wolnà wolà, wszystko mu si´ udawa∏o i nieustannie

towarzyszy∏ mu sukces i szcz´Êcie. Formu∏a PS (podstawowego stanu), w jakim

przebywa mog („Mog´”), gwarantuje sta∏e uniesienie jego ducha.

Wst´pnym warunkiem osiàgni´cia mocy jest pragnienie1 i wiara w mo˝liwoÊç

jej osiàgni´cia, wola chcenia i dà˝enie, czyli pozytywne nastawienie. Represyjne
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instytucje spo∏eczeƒstwa, w takiej czy innej formie narzucane cz∏owiekowi, sà

u moga blokowane za pomocà ekranowania osobowoÊci, neutralizujàcego skie-

rowane na nià energetyczne wibracje. Mogowie nabierajà mocy dzi´ki treningo-

wi psychicznemu i systematycznej praktyce. Metody te zosta∏y zapo˝yczone z ma-

gii i yogi – i udoskonalone. Uwolnienie i kszta∏towanie psychiki Siekacki

rozpatruje jako znaczàcy czynnik ponowoczesnej subiektywacji, umo˝liwiajàcej

cz∏owiekowi uzyskanie si∏y i osiàgni´cie wolnoÊci.

Siekacki uwa˝a, ˝e duchowà ewolucj´ ludzkoÊci, ufundowanà na wielowieko-

wym priorytecie Logosu, nale˝y uzupe∏niç czynnikiem Mogosu.

Drugi tekst, Szpieg i wywiadowca: narz´dzia filozofii, poÊwi´cony jest proble-

mowi autentycznoÊci – zachowania Ja-Dasein – czy te˝ prawdziwego-we-mnie

(wed∏ug Heideggera), gdy cz∏owiek wrzucony jest w zobiektywizowany Êwiat,

w „tu-bycie”, i pragnie uniknàç sprowadzenia do „wspólnego mianownika”

i utraty w∏asnej egzystencji. Odwo∏ujàc si´ do metod metaforycznej eseistyki i za-

barwiajàc tekst znacznà dozà humoru, Siekacki „materializuje” procesy zacho-

dzàce w ludzkiej ÊwiadomoÊci i podÊwiadomoÊci, przypisujàc ró˝nym bytom za-

mieszkujàcym Êwiat wewn´trzny indywiduum okreÊlenia zaczerpni´te z literatury

„szpiegowskiej”, której kody aktywnie wykorzystuje. Dzi´ki temu jego rozmyÊla-

nia uzyskujà naocznoÊç i intrygujàce napi´cie. Ja-Dasein charakteryzowane jest

zazwyczaj jako Schtirlitz. Nazwisko g∏ównego bohatera powieÊci Juliana Siemio-

nowa SiedemnaÊcie mgnieƒ wiosny – szpiega, który uzyska∏ wyjàtkowà popular-

noÊç dzi´ki serialowi telewizyjnemu Tatiany Lioznowej – staje si´ u Siekackie-

go rzeczownikiem pospolitym i wykorzystywane jest do okreÊlenia szczególnej

instancji ludzkiej psychiki, która odpowiada za kuszenie do „egzystencjalnego

szpiegostwa”, niezb´dnego do zachowania autentycznoÊci. Cz∏owiek, który za-

mierza uchroniç swojà indywidualnoÊç, upodabnia si´ do szpiega dzia∏ajàcego

na terytorium wroga i wykonujàcego wa˝ne zadanie. Wybiera wi´c taktyk´ za-

konspirowanego agenta wewn´trznej filozofii, udajàc pos∏uszeƒstwo, podczas

gdy jego samoÊwiadomoÊç uzyskuje nieprzenikalnoÊç w sobie i dla siebie (ëÂÍ‡ˆÍËÈ

2000: 176). Siekacki widzi w tym pierwszy krok do autokreowania „siebie-au-

tentycznego”. W dotrzymaniu wiernoÊci wybranej drodze pomagajà „sygna∏y oj-

czyzny”, kontakt z „∏àcznikami”. „Ojczyzna” to w tym przypadku poj´cie trans-

cendentne, idealny model bycia istniejàcy w ÊwiadomoÊci cz∏owieka, zaÊ „∏àcznicy”

to ludzie bliscy duchowo, rozpoznawani za pomocà najró˝niejszych hase∏. Super-

szpieg owija wokó∏ palca kontrwywiad i zazwyczaj wykonuje powierzone mu

zadanie.

Najwi´ksze niebezpieczeƒstwo dla Ja-Dasein pochodzi jednak, zdaniem auto-

ra, nie od Innego, lecz od Obcego. Nasiona Obcego to wirtualni nieÊmiertelni

mieszkaƒcy podÊwiadomoÊci, zarówno ci, którzy pierwotnie ulokowani zostali w nim,

jak i ci, którzy pojawili si´ z zewnàtrz, „ci, którzy zapadli w ego” (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000:

212). Owi dywersanci ze sfery kolektywnej nieÊwiadomoÊci zmierzajà do podpo-

rzàdkowania sobie autentycznego Ja, doprowadzenia do jego dysocjacji, tworzàc

quasi-podmiot z zerowà samoÊwiadomoÊcià. Opisywane przez Siekackiego for-

my walki z obudowujàcym si´ monstrum – to moralne zakazy, sny, inwigilacja

(Êledzenie samego siebie), racjonalizacja tego, co nieÊwiadome, zwrócenie si´
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po pomoc do Drugiego (psychoanaliza). Grajàc z czytelnikiem, mistyfikujàc go,

Siekacki usi∏uje oduczyç go Êlepego podziwu dla czyichkolwiek idei, budzi w ka˝-

dym zwiadowc´, wielokrotnie sprawdzajàcego uzyskane informacje, samodziel-

nie przetrawiajàcego uzyskanà wiedz´ tak, by by∏a w stanie zaspokoiç potrzeby

w∏asnego ducha.

W trzecim tekÊcie, zatytu∏owanym Ksi´ga nomady, Siekacki zestawia dwa

alternatywne projekty kszta∏towania osobowoÊci: humanistyczny („osiad∏y”) i post-

humanistyczny („koczowniczy” czy nomadyczny). Pierwszy z nich, jak dowodzi

autor, jest bezpieczniejszy, jednak wiedzie do ukszta∏towania si´ „zdyscyplino-

wanej indywidualnoÊci”, interioryzujàcej dominujàcy ideologiczny (religijny, mo-

ralny) paradygmat i przekszta∏cajàcej si´ w obiekt manipulacji w∏adzy; drugi –

przynoszàcy wi´ksze ryzyko, niedajàcy ˝adnych gwarancji (indywidualnoÊç musi

tu polegaç wy∏àcznie sama na sobie), czyni jednak cz∏owieka prawdziwie wol-

nym. Odcinajàc si´ od twierdzenia poststrukturalistów o „Êmierci podmiotu”

i przywo∏ujàc prace Nietzschego, Heideggera, Foucaulta, Deleuze’a i Derridy,

Siekacki charakteryzuje nowy sposób ukszta∏towania i utrzymania w cz∏owieku

tego, co ludzkie (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 238). Powtarzajàce si´ metafory, które pozwa-

lajà wyjaÊniç istot´ problemu analizowanego w Ksi´dze nomady, to – „Dom by-

cia” (odpowiadajàcy ˝yciu), „droga” (nieskoƒczonoÊç), „podró˝”/„∏ykanie drogi”

(transgresja), „cia∏o astralne” (wirtualna to˝samoÊç), „Bojownik Blasku” (noma-

da). U Siekackiego dominuje motyw ciàg∏ego ruchu – koczowania centrum oso-

by odrzucajàcej ustabilizowany, raz na zawsze utrwalony repertuar ról. Akcen-

towana jest niezbornoÊç, brak scalenia nomadycznego Ja, aktualizujàcego zarówno

procesualnoÊç, jak i wirtualnoÊç. Nomada charakteryzuje si´ samoidentyfikacjà

sytuacyjnà. Siekacki porównuje go do lekkich czàstek neutronowych, których stru-

mieƒ wyglàda jak wachlarz i rozpada si´ w nieskoƒczonoÊç. W innym miejscu

nomada charakteryzowany jest jako „wolny radyka∏”. „Czystym monogramem”

nomady jest, wed∏ug Siekackiego, cz∏owiek-trampolina. Uzyskujàc „mas´ spo-

czynkowà”, nomada „rozbiega si´” i przez akt transgresji wyrywa si´ z tego, co

znajduje si´ po „tej” stronie, w wiecznoÊç i mgnienie. Posiada „wol´ ucieczki”,

egzystencjalnego projektowania swego Ja. Uzyskana przez niego wolnoÊç polega

na umiej´tnoÊci wybiórczego reagowania na sygna∏y spo∏eczeƒstwa, co pozwala

mu zakreÊlaç w∏asnà trajektori´. Przy ma∏ych pr´dkoÊciach, kiedy liczba stadiów

wolnoÊci jest ograniczona, zawsze istniejà jàdra krystalizacji, zaÊ wokó∏ nich k∏´bi

si´ ulatujàcy i osiadajàcy py∏ – unoszone przez wiatr, pozbawione suwerennoÊci sa-

moprzyczyny (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 242). Ci, którzy wolà wi´ksze pr´dkoÊci, uzyskujà

sta∏oÊç w ruchu. Ich Dom Bycia zbudowany jest na ko∏ach… Tylko prawdziwy noma-

da, amator i zawodowiec niezawis∏oÊci, gotów jest codziennie do rozpocz´cia bycia-

-na-nowo (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 242). ˚ycie nomady jest otwartym w obie strony frag-

mentem trajektorii (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 268). Potem prze˝ywa on nie jedno, lecz wiele

niepodobnych do siebie nawzajem dróg ˝ycia i jest w stanie istnieç bez „za-

strzyku nadziei”. Natomiast skalpel humanizmu, zgodnie z poglàdem Siekackie-

go, odcià∏ ca∏y potencjalny, niezrealizowany wszechÊwiat (ëÂÍ‡ˆÍËÈ 2000: 268).

Pisarz daleki jest jednak od idealizowania nomady. Zdobytà wolnoÊç mo˝e on

bowiem przecie˝ zrealizowaç, zaspokajajàc swoje potrzeby cudzym kosztem.
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Wyobra˝enie na ten temat dajà Trzy historie o Kliriku – opowiadania napisane

w konwencji science fiction. Przedstawiony jest tu typ nomady-awanturnika: b∏y-

skotliwego, nieprzewidywalnego, w ka˝dej sytuacji momentalnie analizujàcego

dziesiàtki wariantów i wybierajàcego optymalny, podporzàdkowujàcego sobie cu-

dzà wol´, hipnotyzujàcego pewnoÊcià siebie, zawsze zwyci´˝ajàcego ludzi „osia-

d∏ych”. Jednak wszystkie jego zwyci´stwa oparte sà na zupe∏nym ignorowaniu

Drugiego (w wymiarze generalnym – wszystkich ludzi w ogóle) i nie pociàgajà

za sobà sta∏ego pomna˝ania „podwojenia” (rozwoju i utrwalania osoby), co, we-

d∏ug Deleuze’a, nie zak∏ada zerwania wzajemnych zobowiàzaƒ z ludzkim gatun-

kiem, lecz zgodnà z pewnym prawdopodobieƒstwem interioryzacj´ tego, co ze-

wn´trzne, odkrycie Drugiego w sobie. W∏aÊnie na tym polega ró˝nica mi´dzy

prepostmodernistycznym a postmodernistycznym nomadyzmem. W drugiej cz´-

Êci swej ksià˝ki autor Êwiadomie manipuluje czytelnikami, kierujàc ich uwag´

w stron´ takiego typu nomadyzmu, którego nale˝y si´ wystrzegaç, pragnàc jed-

nak równoczeÊnie, aby doszli oni do tego wniosku samodzielnie, czyli aby rze-

czywiÊcie weszli na drog´ nomadyzmu.

Tak naprawd´ najg∏´bszà interpretacj´ problemu ponowoczesnej podmioto-

woÊci przeprowadza Anastasija Gostiewa w powieÊci Azyl oÊwieconych (2001).

Podstawowym motywem powieÊci jest poszukiwanie sensu ˝ycia przez m∏odych

moskiewskich intelektualistów, którzy prze˝yli krach wszelkich wartoÊci, kiedy

ogromny kraj rzuci∏ si´ w panice, by zape∏niç jakàkolwiek treÊcià luki w obrazie

Êwiata, które powsta∏y w nowej sytuacji historycznej (ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 50). Wszystko

jest jeszcze bardziej skomplikowane niekorzystnà sytuacjà, w jakiej znajduje si´

Rosja w okresie transformacji: podlegajàc d∏ugotrwa∏ej stagnacji (blokujàcej wek-

tor ewolucyjny), rosyjski etnos uruchomi∏ w swoich przedstawicielach (na skutek

istnienia w kulturze narodowej) programy stagnacyjne (ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 43), które

zosta∏y zdominowane g∏ównie przez Êredniowiecznà uczuciowoÊç (teocentryzm,

rodowo-feudalna psychologia, strach przed w∏adcà z knutem i stara opozycja po-

staw skrajnych [ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 74] itd.). To wszystko spowalnia przejÊcie do na-

st´pnego stadium ewolucyjnego rozwoju, stwarza postawy inercyjne i sytuuje et-

nos na drugim planie za „narodami-pionierami”. Szczególnie wyraênie nacisk

starych sposobów myÊlenia odczuwa m∏ode pokolenie, przepe∏nione Êwie˝à ener-

già ˝yciowà, która cz´sto marnuje si´ bez celu. Pokolenie owo wydaje ze swych

szeregów nie tylko osoby okaleczone przez „przed∏u˝ajàcy si´ klimaks” spo∏e-

czeƒstwa, ale te˝ indywidua, które usi∏ujà zdezinstalowaç ów implantowany

przez spo∏eczeƒstwo hamulec i samodzielnie – w pojedynk´ lub ma∏ymi grupa-

mi – „przeskoczyç” owo stadium, niczym „ekstern” ominàç ów ewolucyjny pro-

gram wy˝szego poziomu i niezale˝nie przejÊç przez te stadia rozwoju gatunku,

których naród nie by∏ jeszcze w stanie pokonaç (ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 42). Takie osobni-

ki okreÊlajà wektor przesz∏ej ewolucji etnosu i nawet do pewnego stopnia ukie-

runkowujà jego rozwój. Jednak proces samodzielnego poszukiwania i dokony-

wania skoku wymaga od cz∏owieka skrajnego wysi∏ku i – jak pokazuje Gostiewa

– pokonania ogromnych ucià˝liwoÊci: Wszystkie ontologiczne matryce ÊwiadomoÊci,

sposób ˝ycia w spo∏ecznoÊci, status psychiczny ulegajà wówczas powa˝nej transfor-

macji, która nie jest ∏atwa do oswojenia dla psychiki (ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 43). A mimo
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wszystko zalegalizowanie tego, co dawniej by∏o zabronione, stworzy∏o okreÊlone

warunki dla skutecznego przeprowadzenia „inicjacji” i jakoÊciowego rozwoju oso-

bowoÊci. Bohaterowie powieÊci od razu opanowujà pe∏ne spektrum ludzkich

myÊli i wierzeƒ religijnych, poczynajàc od czasów najdawniejszych i koƒczàc na

najnowszych konceptualnych paradygmatach, opracowujà ró˝norodne modele

adaptowania si´ do bycia w Êwiecie, aprobujà najró˝niejsze techniki poszerza-

nia ÊwiadomoÊci i „scalania si´”.

Dyskurs odbiegajàcy od artystycznego, reprezentowany przez obszerne cytaty

z ponad stu religijnych, filozoficznych, socjologicznych, etycznych, kulturolo-

gicznych, psychologicznych itp. prac ujawnia rozleg∏oÊç zastosowanego przez

autork´ kulturowego intertekstu, pe∏nà napi´cia wymian´ myÊli z dawnymi

i wspó∏czesnymi twórcami, pozycj´ iÊcie ekumenicznà, a szerzej mówiàc – plu-

ralizm/monizm. Carlos Castaneda wyst´puje tu obok chrzeÊcijaƒstwa, Ilja Prigo-

˝yn sàsiaduje z Talmudem, Yamamoto Tsunetomo z Sutrà Kaszjapapariwartà,

Louis Carroll z wszechÊwiatowà siecià informatycznà. Poszukujàca myÊl sprz´-

ga si´ z ca∏ym Êwiatem-tekstem, uzyskuje cechy nomadyczne. Ka˝da wiedza

rozpatrywana jest jako próba na∏o˝enia korekty na rzeczywistoÊç i zmierza do

nakreÊlenia w∏asnej drogi ˝yciowej.

Studium relacji pomi´dzy cz∏owiekiem i spo∏eczeƒstwem doprowadza do na-

st´pujàcej konkluzji:

Model pierwszy: Êwiat nadbudowuje si´ nad osobowoÊcià i ta nieustannie prze-

nosi jego normy i wartoÊci. […] Model drugi jest opozycyjny wobec pierwszego –

w tym przypadku osoba nadbudowywana jest nad Êwiatem. […] Istnieje te˝ trzecia,

zasadniczo odmienna mo˝liwoÊç relacji, kiedy «Ja» i «Âwiat» sà sobie równe… Wojna

si´ koƒczy i dochodzi do nieprzerwanego «taƒca ˝ycia» (ÉÓÒÚÂ‚‡ 2001: 54-55).

To w∏aÊnie owà trzecià drog´ wybierajà bohaterowie Gostiewej, usi∏ujàcy wy-

rwaç si´ z sieci normatywnych zaleceƒ uplecionej przez paj´czà cywilizacj´.

Rozwiàzanie to polega na zachowaniu niezale˝nej, rozbudzonej, samoto˝samej

indywidualnoÊci, która Êwiadomie zmierza do w∏asnego rozwoju.

Pierwszy krok w tym kierunku zwiàzany jest z koniecznoÊcià oderwania si´ od

programów stagnacyjnych utrwalonych w ludzkich duszach przez spo∏eczeƒstwo.

Najwi´ksze znaczenie przywiàzuje si´ do „kszta∏towania umys∏u” – do rozwo-

ju zdolnoÊci myÊlowych i poznawczych cz∏owieka, które demonstrowane sà w po-

wieÊci na przyk∏adzie seminariów Gorskiego. Akceptowane sà najró˝niejsze

techniki uwolnienia i pluralizacji ÊwiadomoÊci, autoprzeprogramowywania oso-

bowoÊci. Wykorzystywane sà przy tym odkrycia antropologii analitycznej i trans-

personalnej, psychologii kwantowej i neurogenetycznej, neurolingwistyki, biocy-

bernetyki, „filozofii j´zyka”, poststrukturalizmu itd., które pozwalajà na pe∏niejsze

zrozumienie „cz∏owieka wewn´trznego”, a co za tym idzie, samych siebie. Prze-

prowadzane sà tak˝e eksperymenty z „nielegalnymi” formami ÊwiadomoÊci, do-

puszczajàce zastosowanie psychodelików.

Intensywna praca wewn´trzna pociàga za sobà kryzys to˝samoÊci: imponujàca

erudycjà, posiadajàca niezwyk∏à wiedz´ w zakresie najnowszej filozofii i litera-

tury Kira przekonuje si´, ˝e operuje wy∏àcznie z zestawem cytatów, nie potrafi

natomiast znaleêç w sobie nic w∏asnego. Gorski uczy Kir´, jak si´ zdystansowaç
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do tego baga˝u, jak nie uto˝samiaç si´ z ˝adnym Êrodowiskiem, jak uwolniç

w∏asne pragnienia, jak skorygowaç swoje dzisiejsze Ja, zmierzajàc do zastàpie-

nia go Ja przysz∏ym.

Bohaterowie Azylu oÊwieconych wypracowujà tak˝e nowy stosunek do seksu.

JeÊli swoboda seksualna przyjmuje u nich na poczàtku form´ pierwotnej

wspólnoty, to, dojrzewajàc, nadajà mu wymiar religijny, gdy traktujà orgazm

jako mo˝liwoÊç osiàgni´cia oÊwiecenia i form´ nawiàzania kontaktu z Wy˝-

szymi Bytami.

Przez d∏ugi czas Kira jest cz∏owiekiem jak gdyby pozbawionym p∏ci, jako ˝e

nie chce uznaç standardów narzuconych kobiecie przez zmaskulinizowanà cywi-

lizacj´. Jej indywidualna kobieca samoidentyfikacja w∏àcza do cech swej p∏ci przy-

mioty drugiej p∏ci i rehabilituje kobiecoÊç jako warunek skutecznego kontynu-

owania Kosmicznej Ewolucji Ducha (czyli takiej, która wyprowadzana jest poza

wymiar spo∏eczny). W zachowaniach Gorskiego natomiast, mimo ˝e akceptuje

on nowy rozk∏ad ról p∏ciowych i jest przeciwnikiem fallokracji, coraz wyraêniej

widoczne sà cechy etnicznej mentalnoÊci patriarchalnej z elementami postawy

charakterystycznej dla m´˝czyzn typu „macho” (Wiktor Jerofiejew).

Gostiewa przypomina, ˝e cz∏owiek posiada trzy sfery pami´ci – personalnà,

genetycznà i etnicznà. Dwa ostatnie zwiàzane sà ze sferà nieÊwiadomoÊci i zmia-

ny na pierwszym poziomie mogà byç hamowane lub nawet ca∏kowicie blokowa-

ne na skutek oporu dwóch pozosta∏ych. Szczególnà rol´ zyskuje neutralizacja

imprintów – programów genetycznych i etnicznych uruchamianych w cz∏owieku

przy narodzinach. Jako ˝e metodyka neutralizacji wypracowywana jest intuicyj-

nie, to bohaterowie powieÊci nie sà w stanie poradziç sobie z tym zadaniem.

Dlatego te˝, wyzwoliwszy si´ spod w∏adzy Edypa-spo∏eczeƒstwa, w znacznym

stopniu podporzàdkowujà si´ jednak wp∏ywowi Edypa-etnosu, czyli swojej men-

talnoÊci.

Gorski i Kira, mimo ˝e na poziomie ÊwiadomoÊci sà post´powymi okcyden-

talistami, ekumenistami, pluralistami, podÊwiadomie wcià˝ ulegajà naciskowi pra-

wos∏awnego mistycznego utopizmu, który przyjmuje zewn´trzne formy zmoder-

nizowanego hinduizmu, czyli przechodzà z jednej „dziedziny u∏udy” (sowieckiej)

do drugiej (postsowieckiej). Bohaterowie ci, uwa˝ajàc, ˝e osiàgn´li oÊwiecenie,

tracà w istocie rozsàdek, którym zdalnie steruje indyjski awatara.

Gostiewa ujawnia w swojej powieÊci konflikt pomi´dzy ÊwiadomoÊcià, zdà˝a-

jàcà ku nowym horyzontom, a podÊwiadomoÊcià, stojàcà na przeszkodzie kon-

sekwentnej antyedypizacji, cià˝àcà ku przesz∏oÊci, co stanowi jednà z g∏ównych

przyczyn „zawieszenia” projektu postmodernizacji Rosji. Autorka Azylu oÊwieco-

nych pokaza∏a, ˝e proces upodmiotowienia nie bywa liniowy, ˝e zawsze towarzy-

szy mu mo˝liwoÊç popadni´cia w subiektywnoÊç i na pierwszy plan wysuwa si´

zadanie „oswojenia” nieÊwiadomoÊci.

Nie bez znaczenia okazuje si´ tak˝e proces „utrzymania” i rozwoju samoist-

noÊci ju˝ ukszta∏towanej osobowoÊci. Wyobra˝enie o tym daje powieÊç Zinowi-

ja Zinika Spotkanie z orygina∏em. Tytu∏ tego utworu jest wieloznaczny, zaÊ jed-

no ze znaczeƒ poj´cia „orygina∏u” okreÊla prawdziwego, samoto˝samego cz∏owieka

z podmiotowoÊcià istniejàcà w jednym niepowtarzalnym egzemplarzu. Auten-
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tycznoÊç osobowoÊci rozumiana jest tutaj jako byt prawdopodobny i procesual-

ny, „oryginalnoÊç” stale odtwarzana jest w nowych wariantach.

SubiektywnoÊç g∏ównego bohatera – emigracyjnego pisarza Jewgienija Jegina

– rodzi si´ i utrzymuje w sta∏ym oporze stawianym w∏adzy Edypa, wybiórczym

odgradzaniu si´ od tego, co zewn´trzne, i jego interioryzacji, przeorientowywa-

niu Ja, któremu towarzyszy dehierarchizacja wartoÊci w opozycjach pierwiastka

duchowego i cielesnego, m´skiego i ˝eƒskiego, swojego i obcego, przekracza-

niu granicy w∏asnej to˝samoÊci, stale powracajàcym rozdwojeniu.

W roli Edypa wyst´puje w tym przypadku tradycja religijno-filozoficzna na-

dajàca przesadnà wartoÊç pierwiastkowi duchowemu i dyskredytujàca cielesnoÊç

oraz towarzyszàca temu procesowi moralnoÊç traktujàca z pogardà seksualno-

-erotycznà sfer´ ˝ycia, co równa si´ w istocie zakazowi prze˝ywania rozkoszy.

Bohater utworu, pisarz, rozumie umownoÊç i wzgl´dnoÊç tego, co wysokie, i te-

go, co niskie, dostrzegajàc, ˝e pierwiastek niski jest êród∏em ˝ycia i ˝e bez nie-

go nie by∏oby wartoÊci „wysokich”: w swoich utworach usi∏uje on prze∏amaç

owo tabu. Zarówno twórczoÊç, jak i seks zosta∏y przedstawione w utworze Zi-

nika jako mo˝liwe media subiektywizacji. Ich cechà specyficznà jest jawnoÊç trans-

formacji, jej wariantywnoÊç, procesualnoÊç, co zwiàzane jest z dà˝eniem do

ostatecznego przekroczenia skostnia∏ej to˝samoÊci, unikni´cia inercji i do kon-

struowania w∏asnego losu i do sta∏ego tworzenia w∏asnego Ja.

Personalna to˝samoÊç Jewgienija Jegina nie zosta∏a raz na zawsze zafiksowa-

na. Zmienia si´ nawet nie do poznania wyglàd zewn´trzny bohatera – i to nie-

jednokrotnie. Posiada on podwójnà mentalnoÊç mieszkajàcego w Londynie emi-

granta, czujàcego si´ zarówno Anglikiem, jak Rosjaninem, który stale próbuje

uÊciÊlaç swój stosunek do obu tych sfer swojej to˝samoÊci. Pod wp∏ywem wyda-

rzeƒ w Rosji i prze˝ywanej mi∏oÊci, opartej na inwaginowanym podwojeniu,

„angielska” samowystarczalnoÊç i wyobcowanie zostaje zastàpiona omijajàcym

to, co zewn´trzne, poczuciem wspólnoty. Oparta jest ona nie na wspólnej dla

wszystkich determinacji, lecz na uzupe∏niajàcej bliskoÊci innego, na „podobieƒ-

stwie odmiennego”, jak w przypadku rymu: na wspó∏brzmieniu rodzàcym nowy

sens (áËÌËÍ 1998: 311).

Nowe sposoby upodmiotawiania polegajà te˝ na wykorzystywaniu mechani-

zmów j´zyka, w∏àczajàcego – obok rosyjskiej – tak˝e obcoj´zycznà (g∏ównie

anielskà) leksyk´. Wykorzystywana jest przy tym humorystyczna gra z ró˝noj´-

zycznà leksykà, która pozwala pokonaç jednorodnoÊç znaczeƒ i prowadzi do na-

rastania nowych sensów.

W Spotkaniu z orygina∏em odzwierciedlone zosta∏o nomadyczne koczowanie

jàdra osobowoÊci, która marzy o po∏àczeniu w jednym ˝yciu wielu losów, o czym

pisze Siekacki, zaÊ Ja bohatera pozostaje otwarte na dalszà, komplikujàcà si´

wcià˝ samotransformacj´.

Zainteresowanie postmodernistów budzà tak˝e przypadki bardziej z∏o˝one,

kiedy identyfikacja indywiduum jest utrudniona. Leonid Kostiukow w powieÊci

Wielki kraj (2002) opisuje cz∏owieka, który na jakiÊ czas, aby uzyskaç wi´cej wra-

˝eƒ (å‡ÏÎÂÂ‚ 2001: 9), zmienia p∏eç na ˝eƒskà i traci podczas tej autokata-

strofy pami´ç. W stanie amnezji bohater na tyle uto˝samia si´ ze swoim kobie-
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cym obliczem, ˝e gdy zostaje mu przywrócona twarz i cia∏o Dawida Gurienko,

nadal uwa˝a, ˝e jest dziewczynà o imieniu Maggy. Autor unika jednoznaczno-

Êci, daje podwójnà interpretacj´ zdarzeƒ: mo˝liwe, ˝e na skutek opisanych wy-

darzeƒ jego psychika uleg∏a urazowi, „coÊ rozjecha∏o si´ pod sufitem”; nie mo˝-

na jednak tak˝e wykluczyç, ˝e Dawid Gurienko, sam tego nie podejrzewajàc, by∏

ukrytym transwestytà i ˝e zmieniwszy p∏eç, uzyska∏ swojà prawdziwà to˝samoÊç,

niejako „poprawi∏ natur´” – ˝e w∏aÊnie w kobiecej postaci jest mu tak wygod-

nie jak w dopasowanym ubraniu. Tak nietypowy przyk∏ad pozwala autorowi po-

kazaç, ˝e to˝samoÊç nie jest dana od urodzenia, ˝e jest rzeczà nabytà i mo˝e

zostaç zmieniona.

Niewàtpliwie dalszy rozwój medycyny oraz biologicznej i genetycznej in˝ynie-

rii b´dzie mia∏ okreÊlony wp∏yw na ludzki organizm i psychik´. Ju˝ dzisiaj prze-

szczepia si´ serce, koryguje si´ sylwetk´, przeprowadza si´ sztuczne zap∏odnie-

nie itp. Pisarzy niepokojà wi´c mo˝liwe negatywne konsekwencje ingerencji nauki

w ludzki organizm i psychik´. W∏adimir Sorokin w opowiadniau Ju podejmuje

problem klonowania. Klon to materializacja informacji w genetycznej formule (Bau-

drillard 2005: 125) czy to w postaci istoty ludzkiej, czy innych ˝ywych organi-

zmów. Sorokin umieszcza akcj´ w fantastycznej przysz∏oÊci i przedstawia spo∏e-

czeƒstwo, w którym klonowanie sta∏o si´ normalnym procederem. Dzi´ki

doskona∏emu po˝ywieniu i post´powi medycyny d∏ugoÊç ˝ycia osiàgn´∏a 150–300

lat, ludzie rosnà do trzech metrów lub te˝ uzyskujà najdziwniejsze cechy, jed-

nak na skutek biologicznej ingerencji w ludzki organizm i sztucznego odtwarza-

nia ludnoÊci z ˝ywych komórek zostali oni zmutowani do takiego stopnia, ˝e

powsta∏ problem, czy nadal sà ludêmi. Klonowanie znosi w sposób radykalny ko-

niecznoÊç obecnoÊci zarówno figury Matki, jak te˝ Ojca, kombinacji ich genów,

splàtania ich ró˝nic, a przede wszystkim samego podwójnego aktu, jakim jest p∏o-

dzenie (Baudrillard 2005: 123). Cz∏owiek jest przecie˝ rzeczywistym androgy-

nem, ∏àczàcym pierwiastek m´ski i ˝eƒski. Natomiast matryca genetycznego ko-

du klonu nie zna ˝adnej aleatorystycznej seksualnoÊci (tam˝e). Antropomorficzny

klon pozbawiony jest u Sorokina p∏ci i faktycznie jest to˝samy ze swoim termi-

nalem, którym zarzàdza. W taki sposób przy sztucznym reprodukowaniu ludzi

ju˝ na poziomie genetycznym zostaje zaprogramowana degradacja antroposa.

Oto dlaczego Baudrillard w eseju Clon story z ksià˝ki Symulakry i symulacja cha-

rakteryzuje klonowanie jako jednokomórkowà utopi´, która za sprawa genetyki

pozwala istotom z∏o˝onym dostàpiç losu pierwotniaków (Baudrillard 2005: 123).

Utopia owa realizowana jest przez Sorokina jako antyutopia. Sklonowani ludzie

przysz∏oÊci pozbawieni sà prawdziwie ludzkich uczuç, ich dusze sà prymitywne,

intelekt schematyczny i w zwiàzku z tym sà oni przedstawieni jako komiczne

straszyd∏a. Pisarz ostrzega przed rewolucjà w sferze genetycznej antropologii,

która mo˝e „uniewa˝niç” istot´ cz∏owieczeƒstwa.

Generalnie rzecz bioràc, problem cz∏owieka we wspó∏czesnej literaturze ro-

syjskiej pozostaje wcià˝ otwarty. Przeglàd tekstów ró˝nych autorów pozwala na

sformu∏owanie twierdzenia, ˝e model wykreowany w niej cz∏owieka nieco bar-

dziej oddaje rzeczywistoÊç ni˝ literatura okresu poprzedniego. Ujawnione zo-

sta∏y czynniki prowadzàce do zniesienia ludzkiego Ja. Problem samoidentyfika-
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cji mo˝e byç rozpatrywany w kluczu utopistycznym, jak na przyk∏ad u metafi-

zycznych idealistów, uzasadniajàcych jego pozorne rozwiàzanie. Najdalej jednak

posun´li si´ postmoderniÊci, proponujàcy nowy typ podmiotowoÊci, w przypad-

ku którego identyfikacja postrzegana jest jako proces, jako ewolucja. Nie budzi

dzisiaj wàtpliwoÊci ranga literatury rosyjskiej prze∏omu XX i XXI wieku w pro-

cesie analizy i rozumienia tak wa˝nego problemu. Proces ten odzwierciedla

stan ÊwiadomoÊci pisarzy, zwiàzanej z odkryciami wspó∏czesnej antropologii,

wynikajàcej z rozwoju nauk przyrodniczych i techniki, poÊwiadcza tak˝e znajo-

moÊç filozofii ponowoczesnej. Ale przecie˝ najwyraêniej mamy do czynienia z pro-

blemem, w rozstrzyganiu którego nigdy nie da si´ powiedzieç ostatniego s∏owa.

Wnioski:

1. Interpretacja problemu cz∏owieka i nieroz∏àcznie zwiàzanego z nim zagad-

nienia samoidentyfikacji we wspó∏czesnej literaturze rosyjskiej nie jest by-

najmniej jednoznaczna.

2. Realizm poszerzy∏ granice rozumienia cz∏owieka, jego biologii i fizjologii,

jednak z punktu widzenia podmiotowoÊci nie zaproponowa∏ nic nowego,

pozostajàc na pozycjach dawnego humanizmu z typowym dla niego cz∏o-

wiekiem „wykastrowanym”, pozbawionym sfery kolektywnej nieÊwiadomoÊci.

3. Modernizm w jego wersjach „podsumowujàcych” albo „usuwa cz∏owieka”

w ogóle, uznaje go za iluzj´ i apeluje do uto˝samienia Ja z Absolutem,

rozpuszczenia go w NicoÊci („wschodni” wariant modernizmu), albo mak-

symalnie rozszerza jego interpretacj´, uto˝samiajàc go ze WszechÊwiatem,

równoczeÊnie jednak uto˝samia cz∏owieka z jego Êwiatem wewn´trznym,

sferà myÊlenia i irracjonalno-mistycznego fantazjowania („rosyjsko-zachod-

ni” wariant modernizmu); w obu przypadkach model cz∏owieka ufundowa-

ny jest na utopijnych wyobra˝eniach o bycie i wyra˝a nieuÊwiadomione

pragnienia kolektywnej nieÊwiadomoÊci.

4. Postmodernizm zmienia obraz cz∏owieka, przygotowujàc spo∏eczeƒstwo ro-

syjskie do przejÊcia z epoki modernizmu do postmoderny i wypracowuje

koncepcj´ ponowoczesnej podmiotowoÊci, zak∏adajàcà oddzia∏ywanie Ja

na Ja poprzez opór stawiany centrom w∏adzy, wybiórczà (opartà na praw-

dopodobieƒstwie lub na eliminacji) interioryzacj´ tego, co zewn´trzne, trans-

formacj´ permanentnie podwajajàcego si´ Ja, uzyskujàcego procesualnà to˝-

samoÊç przy realizowaniu swej funkcji „pionowej”.

5. Rosyjska literatura prze∏omu wieku XX i XXI, wypracowujàc modele cz∏o-

wieka i interpretujàc problem to˝samoÊci, odzwierciedla ró˝norodne ten-

dencje ˝ycia duchowego Rosji – nie tylko tradycyjne, ale te˝ prze∏omowe

trendy epoki postmodernizmu – i tym samym wp∏ywa na ukszta∏towanie

nowej antropologii i zasad ponowoczesnej podmiotowoÊci.

Z rosyjskiego prze∏o˝y∏ Piotr Fast
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SUMMARY

Aesthetic models of human in Russian literature of the end of XX – beginning of XXI century

1. The principles of representation and aesthetic models of human are different in works

of realist, modernist and postmodernist writers and correspond to the realistic, modernist

and postmodernist philosophic and aesthetic purposes.

2. The model of “reasonable human” is common for realists despite of their differences.

“Reasonable human” means a person who identifies him- or herself with his or her consciousness.

Such kind of person is represented by the principle of mimesis, i.e. writers come from the

external to the internal. These common principles can be deformed by tendentious ideological

or tendentious religious approach. Then human becomes identified with ideology or national

mythology and appears an image of an “ideological human” or a “mythological human” which

exposes author’s ideal but can be far from the parameters of a real human (see “Red-brown”

by A. Prokhanov, “Bermuda triangle” by Yu. Bondarev, “Little Foolish Girl” by S. Vasilienko).

At the other hand an anthropological scepticism becomes characteristic of non-tendentious

realism, especially for “cruel” and “dirty” realism where the model of “biological human” is

worked out and the “epidemic of physiology” dominates (“The Biography of Khoriok” by

P. Aleshkovsky, “Iron Curtain of Sex” by Ye. Sveklovichny, “The Hospital” by S. Kupriashina).

The cells of brain can regard as bearers of identity: human preserves his self-identity if 50%

of his native cells are safe (“Global Humant-hill” by A. Zinoviev).

3. Modernists pay the most attention to an “inner human” and bring the processes which

are carrying out in human souls to the forefront. They consider the problem of self-identifying

in two aspects. The first is connected with the passion for the Eastern religion and metaphysics,

first of all with Buddhism, Daoism, Vedanta, which propagate the liberation from all the

earthly, giving one’s personality up, confluence with one’s higher immortal Self (the Absolute)

with which human is identified (“Picking up Mushrooms to The Bach Music” and “Twin

Brother” by A. Kim, “Wondering Time” by Yu. Mamleev). Another approach is typical of

the authors who share the postulates of European metaphysical idealism and Russian cosmism.

K. Kedrov in “Inside-out” offers the idea of “cosmic human” based on the “turning inside

out” (by P. Florensky) during which human widens to the world dimensions, absorbs the cosmos

and feels it as his new immortal body.
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4. Postmodernist writers work up a new model of human – de-centered, plural human.

The hierarchies in the oppositions “body – soul”, “consciousness – the unconscious”, “thinking

– language”, “the male – the female” are dehierarchized because they taken together make

up human which is considered as progressing, changeable, open to transformations one. The

ways of post-modern subjectivation are considered on the base of re-conversion of the opposition

“the Outer – the Inner”, where the inner appears as a wrinkle, a bend of the outer. Authors

offer to construct subjectivity by enclosing of the outer and its constituting in interioriality

of probability or elimination, its redoubling. In these cases a selfness becomes a double by

transforming as a shifting doubling of Another and as a creation of itself by the moving

“from one identity to another” (J. Kristeva) (“Three Steps Aside” by A. Sekatsky, “The Den

of Unclarified” by A. Gosteva, “Meeting with The Original” by Z. Zinik). The difficult cases

of self-identification are investigated, for instance transvestism (“The Great Country” by

L. Kostiukov), the consequences of cloning are modeled (“70” by V. Sorokin).

5. The comprehension of the problem of identity by the contemporary Russian writers is

far from straightforward. The extreme forms of Utopism lead away from the decision of the

problem. But the new principles of subjectivation allow to overcome a subjection and take

the path of nomadism.
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SWIET¸ANA GONCZAROWA-GRABOWSKA

Typologia bohaterów rosyjskiej dramaturgii
prze∏omu XX i XXI wieku

Koniec XX wieku ujawni∏ kryzys kultury oraz zmian´ paradygmatów kulturo-

wych i artystycznych, co stanowi∏o zapowiedê poszukiwaƒ nowego bohatera, który

odpowiada∏by obecnej sytuacji spo∏ecznej. WÊród problemów poruszanych przez

dramaturgów centralne miejsce zaj´∏a wi´c kwestia stosunku cz∏owieka do nowe-

go spo∏eczeƒstwa. Wymaga∏a ona wypracowania nowej aksjologii i ÊciÊle zwiàza-

nych z nià zagadnieƒ, dotyczàcych sensu ˝ycia, samopoznania i samookreÊlenia

jednostki, jej samooceny oraz odnoszàcych si´ do problemu braku umiej´tnoÊci

odnalezienia si´ w nowym ˝yciu. W tej sytuacji dramaturdzy, z jednej strony,

dà˝à zatem do wnikni´cia w socjalne i moralne aspekty ˝ycia, do wyjaÊnienia

Êwiatopoglàdu spo∏eczeƒstwa posttotalitarnego (åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ „ÌÂÁ‰Ó/Moskiewskie

gniazdo Leonida Zorina, êÛÒÒÍËÈ ÒÓÌ/Rosyjski sen Olgi Michaj∏owej, äÎËÌ˜/Klincz

Aleksieja S∏apowskiego, èÓ ‰ÓÓ„Â Í ÒÂ·Â/W drodze do siebie Marii Arbatowej);

pragnà przedstawiç z∏o˝onoÊç posttotalitarnej rzeczywistoÊci, jej niejednoznacz-

noÊç i sprzecznoÊç. Z drugiej strony, ponad to wszystko przedk∏adajà pisanie

o sobie i dla siebie, nie pragnà kszta∏towaç poglàdu na Êwiat, lecz ograniczajà si´

do autoprezentacji, oddajàc si´ wirtuozerskiej grze intelektualnej.

Miejsce dramaturgii o „prekulturze, prepostaci, preosobowoÊci” (ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ

1987: 255-256) zajmuje twórczoÊç, która poszukuje sposobów wyjÊcia ze Êlepe-

go zau∏ka, proponuje bohatera „ostentacyjnie niebohaterskiego”, choç zoriento-

wanego spo∏ecznie. Przy czym „spo∏eczny” traci dziÊ dotychczasowe, charaktery-

styczne dla dramatu socrealistycznego pierwszeƒstwo na rzecz „jednostkowego”.

W wyniku tego to w∏aÊnie dramat antropocentryczny coraz bardziej wzmacnia

swà pozycj´.

Model „cz∏owieka radzieckiego”, „ówczesnego bohatera” zostaje zamieniony

na model bohatera „postsowieckiego”, „posttotalitarnego”. Nast´puje dekon-

strukcja znanej dotàd koncepcji bohatera i rozpoczyna si´ poszukiwanie jego

nowych wcieleƒ. A t´sknota za „bohaterstwem” i wiara w triumf „dobrego cz∏o-

wieka” charakterystyczne sà ju˝ jedynie dla widzów i dramaturgów starszego po-

kolenia. Pró˝ni´ t´ wype∏niajà teatry, wystawiajàc Ç ‰ÂÌ¸ Ò‚‡‰¸·˚ (W dniu



Êlubu) Wiktora Rozowa, Warszawskà melodi´ (Ç‡¯‡‚ÒÍ‡fl ÏÂÎÓ‰Ëfl) Leonida

Zorina i inne sztuki minionych lat.

W dzisiejszym dramatopisarstwie obserwuje si´ rozpad dziewi´tnasto- i dwu-

dziestowiecznych stereotypów bohatera pozytywnego. Do dramaturgii przenika

bohater, który charakteryzuje si´ brakiem identyfikacji poj´ciowej „dobry – z∏y”.

To warunkuje tak˝e pozycj´ autora, która czasami jest „nieokreÊlona”, a w pew-

nym stopniu wspó∏czujàco-oceniajàca.

Dramat lat dziewi´çdziesiàtych wprowadza na scen´ przedstawiciela nowego

pokolenia, które wyros∏o w z∏o˝onym okresie przewartoÊciowania wartoÊci, kie-

dy radziecka ideologia „wyrodzi∏a si´”, a nowa rzeczywistoÊç nie zdà˝y∏a jeszcze

wypracowaç swoich nowych „przepisów”. Oto dlaczego jedna z postaci wykre-

owanych przez Mari´ Arbatowà mówi: JesteÊmy innym pokoleniem. Nic nie jest

dla nas straszne, nic nie jest bolesne, nie chcemy za nic odpowiadaç, wszak nikt

nie odpowiada za nas (Ä·‡ÚÓ‚‡ 1999: 254).

Wspó∏czesna dramaturgia rosyjska prezentuje ró˝ne modele bohatera, kon-

struujàc go w ramach ró˝norodnych systemów estetycznych (realizmu, moderni-

zmu i postmodernizmu). WÊród nich dominuje „spo∏eczno-egzystencjalny” i „spo-

∏eczno-ontologiczny”.

Wspó∏czeÊni pisarze nastawieni sà raczej na problematyk´ egzystencjalnà,

którà wià˝à z kwestiami spo∏ecznymi. Dlatego filozofia istnienia „spo∏eczno-eg-

zystencjalnego” bohatera zostaje wyra˝ona nie tyle w poszukiwaniach sensu ˝y-

cia, ile w jego dà˝eniu do udêwigni´cia brzemienia w∏asnego losu poprzez prze-

zwyci´˝enie strachu, samotnoÊci i opuszczenia. Ten typ bohatera podejmuje próby

odnalezienia strategii samookreÊlenia si´ w nowych warunkach spo∏ecznych, stara

si´ znaleêç sposoby odzwierciedlenia w sobie samym tego, co jednostkowe i ogól-

ne. Badajàc ÊwiadomoÊç egzystencjalnà cz∏owieka, dramaturdzy pokazujà absurd

bytu i okrutnej codziennoÊci, skupiajà swà uwag´ na wyobcowaniu jednostki

w Êwiecie pozbawionym harmonii (ìÈ‰Ë-ÛÈ‰Ë/Odejdê-odejdê Niko∏aja Kolady,

Å‡Ú¸fl Ë ãËÁ‡/Bracia i Liza Aleksieja Kazancewa i in.). W sztuce êÛÒÒÍ‡fl Ì‡-
Ó‰Ì‡fl ÔÓ˜Ú‡ (Rosyjska poczta ludowa) Oleg Bogajew obna˝a zupe∏nà samot-

noÊç cz∏owieka – nieszcz´Êliwego, przez wszystkich opuszczonego rencisty Iwana

Sidorowicza ˚ukowa. Âwiat przedstawiony sztuki jest absurdalny i tragikomicz-

ny. Iwan Sidorowicz pisze do siebie listy w imieniu ró˝nych ludzi i sam na nie

odpowiada. Jego korespondencja to gra w ob∏´d, to pragnienie pokonania sa-

motnoÊci, wype∏nienia Pustki „korespondencjà” z ludêmi, o których nie móg∏

nawet pomyÊleç w realnym Êwiecie (królowa Anglii El˝bieta, Lenin, Czapajew,

Lubow’ Or∏owa). Odzwierciedlenie egzystencji cz∏owieka w takiej strukturze ar-

tystycznej tekstu powoduje sublimacj´ realnego i wirtualnego Êwiata.

Pustka, jaka powstaje na mapie Êwiata cz∏owieka wspó∏czesnego w miejscu jego

duchowej przestrzeni, prowadzi do przejawów infantylnoÊci, lenistwa i braku dzia-

∏ania (êÛÒÒÍËÈ ÒÓÌ/Rosyjski sen Olgi Michaj∏owej, êÛÒÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË/Rosyjski-

mi literami Ksieni Dragunskiej), co by∏o charakterystyczne ju˝ dla dramaturgii

poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych. Taki bohater komplikuje swój „rysunek” za-

równo psychologiczny, jak te˝ gatunkowy: jest bardziej refleksyjny, wi´cej mówi

i rozwa˝a ni˝ dzia∏a. Z tej przyczyny krytyka nazwa∏a go bohaterem „bezczyn-
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nym”. Z zasady jest on zawieszony w stanie „snu-realnoÊci” (ëÚÂÎÂˆ/Strzelec

Olgi Michaj∏owej), „bytu-fantsmagorii” (u Olega Bogajewa, Niny Sadur), „snu-

-halucynacji” (u Niko∏aja Kolady), czy umieszczony w „nieciàg∏ym czasie” (u Mi-

chai∏a Ugarowa). Jest Êwiadomy ca∏ej z∏o˝onoÊci ˝ycia i nie mo˝e uwolniç si´

od myÊli o braku wyjÊcia z tej sytuacji. Dlatego w∏aÊnie mo˝na mówiç tutaj

o apokaliptycznej (eschatologicznej) percepcji Êwiata, która wyp∏ywa z samej

rzeczywistoÊci, z jej g∏´bokiego kryzysu (ùÌ‡Ì‰ÂÒ 1992: 192). Taki bohater nie

ma przysz∏oÊci, a jego teraêniejszoÊç jest beznadziejna.

Obraz wspó∏czesnego Ob∏omowa – sympatycznego m∏odego cz∏owieka, które-

go charakter ukszta∏towa∏y lenistwo i bezczynnoÊç tworzy Michaj∏owa w sztuce

êÛÒÒÍËÈ ÒÓÌ (Rosyjski sen). Ilja ca∏e ˝ycie przele˝a∏ na tapczanie, nie opuszcza-

jàc swego pokoju. W duszy wcià˝ pozostaje dzieckiem, ˝yjàcym w Êwiecie misty-

fikacji i fantazji. Bezczynnemu rosyjskiemu Ob∏omowowi zostaje przeciwstawio-

na w tekÊcie Francuzka Catherine, która wpisywa∏a si´ w dynamiczny rytm

wspó∏czesnej cywilizacji. Jednak jej energia i mi∏oÊç do Ilji nie sà w stanie zmie-

niç jego egzystencji. Michaj∏owa w alegorycznej formie odzwierciedla spo∏ecznà

biernoÊç i utopizm, które sà charakterystyczne dla rosyjskiej mentalnoÊci. Trak-

tujàc te cechy jako hamulec spo∏ecznego rozwoju, autorka wyÊmiewa je, ale jej

Êmiech jest „Êmiechem przez ∏zy” z wyraênym eschatologicznym wydêwi´kiem.

Jedynie w komediach losy bohaterów posiadajà wariant happy end’u, ponie-

wa˝ o wszystkim decyduje, na przyk∏ad, szcz´Êliwy przypadek (èÓÍ‡ ÓÌ‡ ÛÏË‡-
Î‡/Kiedy ona umiera∏a Nadie˝dy Ptuszkiny, å˚ Ë‰ÂÏ ÒÏÓÚÂÚ¸ ◊ó‡Ô‡Â‚‡”/Idzie-

my oglàdaç „Czapajewa” Olega Dani∏owa i in.); Michai∏ znajduje drogocenny

skarb (ëÚÂÌ˚ ‰Â‚ÌÂ„Ó äÂÏÎfl/Âciany starego Kremla Aleksandra ˚elzcowa),

˝ebracza egzystencja Jewgienija koƒczy si´ w chwili przyjazdu bogatej Amery-

kanki (å˚ Ë‰ÂÏ ÒÏÓÚÂÚ¸ ◊ó‡Ô‡Â‚‡”/Idziemy oglàdaç „Czapajewa” O. Dani-

∏owa), „nowy Rosjanin” uszcz´Êliwia samotnà kobiet´ (èÓÍ‡ ÓÌ‡ ÛÏË‡Î‡/Kie-

dy ona umiera∏a Ptuszkiny).

PoÊród typów „bohaterów spo∏eczno-egzystencjalnych” szczególne miejsce

zajmujà postaci z marginesu. Dramaturdzy traktujà marginalizacj´ nie tyle jako

status, ile jako stan „wyrzucenia” poza nawias ˝ycia spo∏ecznego, wyznacznik ja-

koÊci egzystencji jednostki. Ludzie z marginesu to pechowcy, których perspek-

tywy ˝yciowe zastàpi∏o poczucie beznadziejnoÊci sytuacji. Okazujà si´ oni ofia-

rami systemu spo∏ecznego, który nie da∏ im mo˝liwoÊci urzàdzenia si´ w ˝yciu.

W sztukach Ksieni Dragunskiej ludzie z marginesu – to ludzie elit, u Aleksan-

dra Galina – sà oni pochodzenia inteligencko-mieszczaƒskiego, u Stiepana ¸obo-

zierowa – to wiejski margines (Grigorij Zas∏awski, Olga Ignatiuk), u N. Kolady

pojawia si´ „ma∏y cz∏owiek z marginesu” (Niko∏aj ˚urawlew, Naum Lejderman).

N. Kolada mówi: Uwielbiam swoich bohaterów, wspó∏czuj´ im i kocham ich.

Ludzie, o których pisz´ w sztukach to ludzie prowincji: m´czà si´, ˝yjà na kraw´-

dzi przepaÊci, cierpià, sà szcz´Êliwi i nieszcz´Êliwi, ubodzy i pi´kni. Bardzo dobrze

znam tych ludzi. Zawsze chcà wznieÊç si´ ponad to bagno, ale Bóg nie da∏ im

skrzyde∏ i oni to rozumiejà (äÓÎfl‰‡ 1998: 16). Z monologu sztuki èÓÎÓÌÂÁ
é„ËÌ¸ÒÍÓ„Ó (Polonez Ogiƒskiego) dowiadujemy si´ o istnieniu „Âwiata”, w którym

˝yjà ludzie, jak koty i koty, jak ludzie: koty noszà imiona Wasia, Bagira, Sznurek,
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Guz i Maniura, Maniureczka. Sà tak˝e bezpaƒskie psy, które znalaz∏em na ulicy –

na waszej, waszej, waszej ulicy... Znalaz∏em i zabra∏em do swego Êwiata, przenio-

s∏em w MÓJÂWIAT. Jest tu pies Szarik i kot Czapa (mieszkali u Soni, zmarli, a ja

przyjà∏em ich do swojego Êwiata, przenios∏em w MÓJÂWIAT; tak po prostu wzià-

∏em, poniewa˝ nie mia∏y ju˝ dokàd pójÊç i teraz ˝yjà w Moim Âwiecie; wielu ludzi,

którzy umarli tak˝e przyjà∏em do swego Êwiata, przenios∏em w MÓJÂWIAT. Wszy-

scy zapomnieli o nich, a oni ˝yjà w Moim Âwiecie – ˝yjcie!).

Autor obna˝a ich ból i jednoczeÊnie leczy ich z niego. „Prostego cz∏owieka”

Kolada przedstawia w swoich sztukach w postaciach Êlusarzy, sprzedawców, ma-

larzy, emerytów, inwalidów, muzyków. W ka˝dym z nich ∏atwo rozpoznaje si´

okreÊlone typy: zdeklasowane lumpy (èÓÎÓÌÂÁ é„ËÌ¸ÒÍÓ„Ó/Polonez Ogiƒskiego,

Martwa królewna/ëÍ‡ÁÍ‡ Ó ÏÂÚ‚ÓÈ ˆ‡Â‚ÌÂ, Murlin Mur∏o/åÛÎËÌ åÛÎÓ),

starcy (èÂÒË‰ÒÍ‡fl ÒËÂÌ¸/Perski bez), samotni (ñ‡Ëˆ‡ ÌÓ˜Ë/Królowa nocy,

ÑÂ‚Û¯Í‡ ÏÓÂÈ ÏÂ˜Ú˚/Dziewczyna moich marzeƒ, ë„Î‡Á/Urok, á‡ÌÛ‰‡/Nuda,

èÚËˆ‡ îÂÌËÍÒ/Feniks). RzeczywistoÊç traktujà oni jak spo∏ecznà katastrof´,

dlatego sà zak∏opotani, ale czynià starania, ˝eby wytrzymaç. Ci bohaterowie

znajdujà si´ w „sytuacji granicznej” oraz w „zamkni´tej przestrzeni”. Warunki

ich ˝ycia zdominowane sà ÊwiadomoÊcià koƒca Êwiata, co daje im nadziej´ na

uwolnienie si´ od màk i cierpieƒ (Murlin Mur∏o/åÛÎËÌ åÛÎÓ, ìÈ‰Ë-ÛÈ‰Ë/Odejdê-

-odejdê, áÂÏÎÂÏÂ/Mierniczy). Osobista apokalipsa (jedni oczekujà Êmierci, inni

odbierajà sobie ˝ycie) wspó∏istnieje z apokalipsà powszechnà.

Zamkni´ta przestrzeƒ „prowincji”, „pokoju” podkreÊla SamotnoÊç bohate-

rów, T́ sknot´, Pustk´, Bezkres. Pozostajà osamotnieni w swoim bólu (ÑÂ‚Û¯Í‡
ÏÓÂÈ ÏÂ˜Ú˚/Dziewczyna moich marzeƒ, ñ‡Ëˆ‡ ÌÓ˜Ë/Królowa nocy, ç˛Ìfl/Niu-

nia, èÂÒË‰ÒÍ‡fl ÒËÂÌ¸/Perski bez), a bezsensownoÊç egzystencji nie pozwala im

dokonaç pewnego wyboru ˝yciowego.

Bohaterowie Kolady, jak zaznacza Lejderman, egzystujà w „wariatkowie” i uwa-

˝ajà to za norm´. Ów bohater z marginesu dopasowa∏ si´ do takiego ˝ycia, na-

uczy∏ si´ czerpaç z niego radoÊç i bywa w pe∏ni zadowolony, a czasem wr´cz szcz´-

Êliwy – na miar´ tej normy (ãÂÈ‰ÂÏ‡Ì 1999: 163), posiada moralne wytyczne,

ma ÊwiadomoÊç swoich w∏asnych wyborów. Ilja (êÓ„‡ÚÍ‡/Proca) i Rimma (Mar-

twa królewna/ëÍ‡ÁÍ‡ Ó ÏÂÚ‚ÓÈ ˆ‡Â‚ÌÂ) wybierajà Êmierç, w sposób tragiczny

przeciwstawiajàc si´ egzystencjalnemu koszmarowi (Iosif Brodski). Przy czym

opis tej potwornoÊci wewn´trznej pustki i okrucieƒstw codziennoÊci w sztukach

Kolady wykracza poza ramy naturalistycznej czernuchy.

System ontologicznych wi´zi mi´dzy cz∏owiekiem i spo∏eczeƒstwem uwidacz-

nia konfrontacj´ z egzystencjalnà entropià i prezentuje zasady moralne bohate-

rów, ich litoÊç, wspó∏czucie, cierpliwoÊç. Odkrywajàc negatywne strony ˝ycia,

Kolada daje jednak nadziej´ na wyjÊcie ze Êwiata, w którym ˝ycie po ludzku po

prostu nie jest mo˝liwe. Odzwierciedlajàc dysharmoni´ Êwiata i cz∏owieka, au-

tor sam stara si´ zrozumieç to, co si´ w nim dzieje, i zmusza nas do zadumy.

I jakkolwiek by okreÊlali bohaterów Kolady badacze: cz∏owiek ÊwiadomoÊci progu,

cz∏owiek karnawa∏u, zawzi´ty, nawiedzony, artysta (ãÂÈ‰ÂÏ‡Ì 1999: 162-164),

jego bohaterowie sà cz´Êcià naszego spo∏eczeƒstwa, a ÂWIAT dramaturga – mi-

krokosmosem prze∏omu wieków.
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W odró˝nieniu od bohaterów Kolady, pochàdzàcy z marginesu bohaterowie

Aleksandra Galina sà bardziej aktywni, poniewa˝ starajà si´ znaleêç swoje miej-

sce w Êwiecie, nie baczàc na wszelkie trudnoÊci zwiàzane z kryzysem spo∏ecz-

nym. Przy tym, jednym z nich udaje si´ „urzàdziç”, inni pozostajà „na uboczu”.

W ten sposób dramaturg jakby wyg∏asza opini´, ˝e w nowych warunkach ludz-

kie typy nie zmieniajà si´, pozostajà takie same i stàd wyp∏ywa efekt komiczny.

Widzia∏em tych ludzi. Sà ró˝ni – dranie, k∏amcy, ∏ajdacy, ale sà tak˝e tacy, którzy

raz zaprzedawszy swoje idea∏y, mi∏oÊç, przyjaciela teraz m´czà si´ i p∏acà za to.

Bardzo wa˝ne jest, ˝eby widz to dostrzeg∏ i zrozumia∏ (É‡ÎËÌ 1996: 60). Tak wi´c

w sztuce óÂ¯ÒÍÓÂ ÙÓÚÓ (Czeska fotografia) Zudin i Razdorski, ka˝dy na swój

sposób, sà nieszcz´Êliwi. Zudin nale˝y do tych nieudaczników, którzy nie umieli

wykorzystaç swojego talentu, Razdorski z kolei – do tych „nowych Rosjan”, którzy

wzbogacili si´, lecz nie uzyskali spokoju. Podobnie jak Zudin jest on samotny

i nieszcz´Êliwy. W m∏odoÊci zdradzi∏ przyjaciela, nie poda∏ mu pomocnej r´ki,

kiedy ten by∏ w wi´zieniu, nie poczuwa∏ si´ do odpowiedzialnoÊci za wspólne

„przest´pstwo” (publikacja pornografii w „Czeskiej fotografii”). Spotkanie w re-

stauracji odkrywa ich moralnoÊç. Razdorski tym razem ma poczucie winy i dla-

tego proponuje Zudinowi przeprowadzk´ do Moskwy, choç rozumie, ˝e nie da

si´ wynagrodziç zdrady.

Bohaterowie Galina pozbawieni sà wewn´trznego komizmu. Ich komizm ma

zupe∏nie inne êród∏o. Razdorski jest komiczny jako typ cz∏owieka-konformisty,

„dziecka szcz´Êcia”, a Zudin jest komiczny w ca∏ej swojej „bezradnoÊci”. Stwo-

rzone przez dramaturga postaci zdajà si´ byç przeciwieƒstwami, ale w istocie sà

jednakowi, i jak mówi autor, jednakowo smaga ich deszcz historii.

W sztuce ëËÂÌ‡ Ë ÇËÍÚÓËfl/Syrena i Wiktoria autor pokazuje nowobo-

gackà Syren´, odznaczajàcà si´ instynktownà stanowczoÊcià, oraz dwóch inteli-

gentów, próbujàcych przystosowaç si´ do nowego ˝ycia. Jeden z nich udziela ko-

repetycji z j´zyka angielskiego (Wiktoria), a drugi (Kostia), naukowiec ze stopniem

doktora strzy˝e psy. Màdrzy i utalentowani – znaleêli si´ na marginesie ˝ycia.

Los zmusi∏ ich do dorabiania, ˝eby jakoÊ prze˝yç t´ przedwczesnà „demokra-

cj´”. Ca∏à sytuacj´ dramaturg w sposób zamierzony buduje w konwencji humo-

rystycznej. Nie dyskredytuje „dziwaka” Kosti, lecz próbuje obroniç go i zrozu-

mieç. Wszystkie wady bohatera stajà si´ jego zaletami. Jest màdry, jego monografie

wydawane sà za granicà, ale paradoks polega na tym, ˝e na ludzi takich jak on,

nie ma dziÊ „zapotrzebowania”. W ten sposób realia bytowe wspó∏czesnoÊci zy-

skujà spo∏eczny odcieƒ, a indywidualny przypadek uwidacznia nie drobne braki,

lecz dostatecznie wa˝ne problemy. Galin udowadnia, ˝e ludzkie typy w dzisiej-

szych z∏o˝onych warunkach nie zmieniajà si´, w jakàkolwiek skór´ by ich przy-

oblec: „nowego Rosjanina”, biednego emeryta, fotografa czy cz∏owieka nauki.

Dramaturg wspó∏czuje swoim bohaterom, rozumiejàc, ˝e nie mo˝na nic zmie-

niç, poniewa˝ takie sà regu∏y ˝ycia.

„Egzystencjalno-spo∏eczny” typ bohatera obecny jest w dramacie Michai∏a Bar-

tieniewa i Aleksieja S∏apowskiego Ñ‚ÓÂ ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ (Dwoje w ciemnoÊciach).

Osnow´ fabu∏y sztuki stanowi dramatyczna historia muzu∏maƒskiego ˝o∏nierza

i Rosjanki, którzy przypadkowo znaleêli si´ w piwnicy porzuconego domu na te-
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rytorium kraju (prawdopodobnie Czeczenii) obj´tego dzia∏aniami wojennymi.

Wspó∏czeÊni Romeo i Julia sà przedstawicielami ró˝nych stron konfliktu i mu-

szà dokonaç wyboru mi´dzy mi∏oÊcià i nienawiÊcià. I mimo, ˝e wybrali mi∏oÊç,

i tak zostajà skazani: piwnic´ burzy spycharka. Wtedy On wypowiada drama-

tyczne s∏owa: ...nikt nas nie odkopie. Nikt! Nikomu nie jesteÊmy tam potrzebni.

Rozmywajà si´ wi´c ich marzenia o szcz´Êliwej mi∏oÊci i rodzinie. Nastaje ciem-

noÊç. Dopala si´ ogarek Êwiecy, a bohaterowie patrzà na ten maleƒki p∏omieƒ,

dopóki nie zgaÊnie. Egzystencjalna sytuacja nakreÊlona w utworze podkreÊla nie

tylko wartoÊç cz∏owieka w ogóle, obna˝ywszy jego wewn´trzny Êwiat, ale uwypu-

kla tak˝e ÊwiadomoÊç nieuchronnoÊci tragicznego bo apokaliptycznego, losu.

W dramaturgii poczàtku XXI wieku pojawi∏ si´ tak˝e bohater-ofiara. W sztuce

Wasilija Sigariewa Plastelina (èÎ‡ÒÚËÎËÌ) postacie kumulujà w sobie tragizm

prowincjonalnego ˝ycia i odzwierciedlajà egzystencjalnà ÊwiadomoÊç cz∏owieka,

który sta∏ si´ ofiarà sytuacji spo∏ecznej. Opis koszmaru okrutnej codziennoÊci

wykracza poza ramy naturalistycznej czernuchy i prezentuje moralnà degradacj´

spo∏eczeƒstwa.

Maksim – bohater tragiczny, samotny, jest jednoczeÊnie uczuciowy i wra˝liwy.

Nale˝y do tych „nieudanych” dzieci, które nie majà rodziców (mieszka z bab-

cià), które zostajà wyrzucone ze szko∏y, które pijà, palà i przeklinajà. Ale pod

jego grubiaƒskà powierzchownoÊcià kryje si´ dobra, kochajàca dusza. To w∏aÊnie

Êrodowisko, w którym ˝yje Maksim, jest zwyrodnia∏e. Jego reprezentantkà jest

agresywna i pozbawiona talentu nauczycielka literatury rosyjskiej Ludmi∏a Iwanow-

na, spragniona abstrakcyjnej sprawiedliwoÊci i uwa˝ajàca si´ za s´dziego swoich

uczniów. Kobieta jest odpychajàco niemoralna w swoim post´powaniu: wbiega

do m´skiej toalety i „grzebie” w pisuarach, oskar˝ajàc ch∏opców o to, ˝e palà;

wulgarnie, bez taktu, rozmawia z babcià Maksima, ˝àdajàc od dyrektora wyrzu-

cenia ch∏opca ze szko∏y. A przyczynà wszystkiego by∏a awantura w szatni, gdzie

Maksim pobi∏ siostrzeƒca Ludmi∏y Iwanowny za to, ˝e ten krad∏ pieniàdze. Jed-

nak ukarano nie z∏odzieja, lecz tego, który wystàpi∏ przeciwko z∏odziejstwu.

Po stronie nauczycielki stanà∏ tak˝e Sàsiad, obwiniajàcy nies∏usznie Maksima

o podpalenie skrzynki na listy. W istocie Sàsiad swym oskar˝eniem prowokuje

Maksima do kolejnego „przest´pstwa”: tym razem ch∏opiec rzeczywiÊcie podpa-

la gazet´ pod drzwiami Sàsiada. Maksim odpowiada na okrucieƒstwo otoczenia

ordynarnoÊcià, dla której usprawiedliwieniem jest jego ˝al do tych, którzy go nie

rozumiejà i nie chcà zrozumieç.

Metaforyczny tytu∏ sztuki mówi o tym, ˝e cz∏owiek i jego ˝ycie to tylko „ma-

sa plastyczna” w r´kach otoczenia. Autor pokazuje gwa∏t dokonywany na cz∏o-

wieku przez drugiego cz∏owieka, bezlitosnà w∏adz´ silnego nad s∏abym, która

wyra˝a si´ nie tylko w post´powaniu nauczycielki i Sàsiada, ale tak˝e w osobie

zabójcy Maksima – Kursanta.

OÊ konstrukcyjnà sztuki stanowià kontrasty, takie jak kolory jasny i ciemny,

uosabiajàce odpowiednio ofiar´ (np. Maksim, babcia i Ona, m∏oda dziewczyna

w sanda∏kach) i przemoc (ca∏y z∏y Êwiat otaczajàcy Maksima).

Innym przeciwieƒstwem Maksima w sztuce jest Locha – sprytny i gadatliwy,

ze Êladami zwyrodnienia na mi∏ej twarzyczce. Pociàg do przygód, do poszukiwaƒ
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przyjemnoÊci prowadzi go do degradacji. Bohater ma i matk´, i ojca, którzy

dajà mu pieniàdze na rozrywki, nie czuje si´ osamotniony. To w∏aÊnie rodzice

wykreowali go na playboya, któremu okrutny Êwiat nie jest obcy.

Bohaterowie-ofiary to Spira i Maksim. Spira pope∏nia samobójstwo, ponie-

wa˝ dla niego przekwit∏y ró˝e i opad∏y p∏atki, które ca∏y czas mu si´ majaczy∏y.

W koƒcu znalaz∏ je i pociàgnà∏ za sobà Maksima tam, gdzie nie ma przemocy.

JeÊli sztuki Kolady krytyka opisuje w nurcie sentymentalnego naturalizmu, to

Plastelin´ (èÎ‡ÒÚËÎËÌ) Wasilija Sigariewa nale˝y odnieÊç do twardego naturali-

zmu. Boris Pop∏awski w publikacji O Êmierci i litoÊci pisa∏: Âmierç i litoÊç, wyst´-

pujàce obok siebie jako wieczne poj´cia, zyskujà oznaki czasu: Êmierç charaktery-

zuje epok´ eksperymentów, litoÊç – wyró˝nia nowe pokolenie, wyra˝a pragnienie

w pe∏ni przeciwstawiç siebie historii (èÓÔÎ‡‚ÒÍËÈ 1996: 67). Sztuka Sigariewa

odzwierciedla te cechy eksperymentalnej epoki koƒca XX – poczàtku XXI wieku.

Wspó∏czeÊni dramaturdzy wprowadzajà na scen´ jeszcze bohatera realnego,

„zapo˝yczonego” bezpoÊrednio z ˝ycia i konstruujà sztuk´ w oparciu o dokumen-

talne materia∏y pozyskane podczas wywiadów, które przeprowadzajà z moskiew-

skimi bezdomnymi, matkami ˝o∏nierzy, kobietami wi´êniarkami, by∏ymi zak∏adni-

kami z Dubrowki, pomocnikami robotników (ü·ÎÓÍË ÁÂÏÎË/Jab∏ka ziemi Jekatieriny

Narszi, çÓ‰-ÓÒÚ: ÒÓÓÍÓ‚ÓÈ ‰ÂÌ¸/Nord-Ost: dzieƒ czterdziesty Grigorija Zas∏aw-

skiego, ÅÂÁ‰ÓÏÌ˚Â/Bezdomni Aleksandra Rodionowa i Maksima Kuroczkina, ˚o∏-

nierskie listy/ëÓÎ‰‡ÚÒÍËÂ ÔËÒ¸Ï‡ Jelieny Ka∏u˝skich, Tlen/äËÒÎÓÓ‰ Iwana Wy-

rypajewa). Wykorzystujàc technik´ Verbatim, pisarz, czasem nie dodajàc ani s∏owa,

zachowuje wypowiedê rozmówcy i stwarza dokumentalny obraz postaci. Takie

sztuki wywierajà ogromny emocjonalny wp∏yw na odbiorc´, utwierdzajàc go w prze-

konaniu, ˝e to jest w∏aÊnie okrutna prawda o naszym spo∏eczeƒstwie.

Nie znajdujàc swego bohatera we wspó∏czesnoÊci, niektórzy pisarze zwracajà

si´ w stron´ postaci biblijnych. W tym kontekÊcie interesujàce sà sztuki m∏ode-

go bia∏oruskiego dramaturga Andrieja Kurejczika (èÓÌÚËÈ èËÎ‡Ú/Poncjusz

Pi∏at, èÓÚÂflÌÌ˚È ‡È/Raj utracony), w których przestrzeƒ zbudowana jest

w oparciu o materia∏ mitologiczny. We w∏asnej interpretacji postaci Biblii autor

próbuje prze∏o˝yç ich moralne prawa na j´zyk wspó∏czesnoÊci. W jego Kainie

(èÓÚÂflÌÌ˚È ‡È/Raj utracony) zlewajà si´ dobro i z∏o, zawiÊç i ˝àdza w∏adzy,

instynkt i rozum. Na pytanie Za co Kain zabi∏ Abla? autor nie stara si´ odpo-

wiedzieç s∏owami Biblii, lecz próbuje zrozumieç owo „za co?” z punktu widze-

nia cz∏owieka koƒca XX wieku. W tym wzgl´dzie jego bohaterowie wykazujà

podobieƒstwo do cz∏owieka wspó∏czesnego.

Charakterystyczne jest to, ˝e proza lat dziewi´çdziesiàtych bardziej dynamicz-

nie ukazuje wyjÊcie bohatera z egzystencjalnego kryzysu. Jak odnotowujà bada-

cze, obserwuje si´ nasilenie motywów eschatologicznych z elementem upadku sta-

rego i powstaniem nowego Êwiata czy utrwaleniem nowego miejsca jednostki w bycie,

k∏adzie si´ nacisk na optymistyczne rozwiàzanie kryzysu (åÂÂÊËÌÒÍ‡fl 2001:

119). W przypadku dramaturgii strategie przezwyci´˝ania kryzysu zosta∏y w ni-

niejszym szkicu zaledwie wypunktowane i ogólnie zarysowane.

Wspó∏czesny dramat pogrà˝a cz∏owieka w bycie, nadajàc mu wymiar ontolo-

giczny. Na równi z naturalistycznà czernuchà istnieje w nim metafizyka, odzwier-

118 SWIET¸ANA GONCZAROWA-GRABOWSKA



ciedlajàca stan spo∏eczeƒstwa i jego stosunek do cz∏owieka. Model bohatera „spo-

∏eczno-ontologicznego” zorientowany jest tak˝e na poszukiwania swego miejsca

w ˝yciu. By∏y cz∏owiek radziecki znalaz∏ si´ w nowych warunkach socjalnych, na

swój sposób deformujàcych jego wewn´trzny Êwiat. Szczególne miejsce w tym

modusie bohatera zajà∏ „ma∏y cz∏owiek” (êÛÒÒÍ‡fl Ì‡Ó‰Ì‡fl ÔÓ˜Ú‡/Rosyjska pocz-

ta ludowa Olega Bogajewa, ÑÂ‚Û¯Í‡ ÏÓÂÈ ÏÂ˜Ú˚/Dziewczyna moich marzeƒ

Niko∏aja Kolady) i „zwyk∏y cz∏owiek” (Jewgienij Griszkowiec, Nadie˝da Ptusz-

kina, Maria Arbatowa, Aleksiej S∏apowski, Andriej Jachontow i in.).

„Ma∏y cz∏owiek” ˝yje dawnymi idea∏ami, nie dà˝y do tego, by wpisaç si´ w go-

spodark´ rynkowà, ˝yje jak nale˝y. Przy tym nie pozbawiony jest zdrowego roz-

sàdku, rozumie prawa ˝ycia i dà˝y do udowodnienia swego prawa do bycia

(Oleg Bogajew, Niko∏aj Kolada i in.).

Coraz cz´Êciej jednak pojawiajà si´ sztuki, w których opisuje si´ ˝ycie duchowe

zwyk∏ych ludzi. „Zwyk∏ego cz∏owieka”, przeci´tnego, o przeci´tnej zewn´trznoÊci,

zamo˝noÊci i z przeci´tnymi mo˝liwoÊciami najzwyczajniej wprowadzi∏ na scen´

Griszkowiec. W jego sztukach (é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ/JednoczeÊnie, Jak zjad∏em psa/ä‡Í
fl Ò˙ÂÎ ÒÓ·‡ÍÛ, ÑË‡ÎÓ„Ë Í Ô¸ÂÒÂ ◊á‡ÔËÒÍË ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡”/Dialogi

do sztuki „Notatki rosyjskiego podró˝nika”, èÎ‡ÌÂÚ‡/Planeta, ÑÂ‰ÌÓÛÚ˚/Pancerni-

ki, éÒ‡‰‡/Obl´˝enie) bohater nie dà˝y do bycia kimÊ innym, nie nak∏ada ˝adnej

maski, jest po ludzku wzruszajàcy i prosty, serdeczny i nad wyraz, czasem wr´cz

jak dziecko, szczery. Nie rozwiàzuje z∏o˝onych problemów egzystencjalnych, lecz

opowiada i wspomina to, co wszystkim nam jest bardzo dobrze znane, ale czyni to

tak, ˝e zmusza nas do spojrzenia na siebie i ˝ycie w inny sposób, pozbawiony nu-

ty fa∏szu i udawania, ciep∏o i serdecznie, zwyczajnie – po ludzku. Taki bohater nie

jest charakterystyczny dla spo∏eczeƒstwa poczàtku XXI wieku. Zamiast supermana

starajàcego si´ z ca∏ych si∏ urzàdziç si´ w ˝yciu, stoi przed nami cz∏owiek prosty,

o g∏´bokiej uczuciowoÊci i dociekliwym umyÊle. Taki bohater to przeciwieƒstwo

„nowych Rosjan”, i to w∏aÊnie on jest szczególnie bliski widzowi i interesujàcy dla

niego. Byç mo˝e w∏aÊnie na tym polega fenomen popularnoÊci Griszkowca.

„Zwyk∏y cz∏owiek” prze˝y∏ pieriestrojk´ zmieni∏ swoje poglàdy, przewartoÊcio-

wa∏ idea∏y. Nierzadko jest to bohater poszukujàcy, który chce jakoÊ obroniç si´

i odnaleêç swoje miejsce w ˝yciu. Jedne z postaci sztuk wspó∏czesnych wyje˝d˝a-

jà za granic´ w poszukiwaniu lepszego ˝ycia (Ñ‡Ì„ Ì‡ı ‚ÂÒÚÂÌ/Drang nach

Westen, èÓ ‰ÓÓ„Â Í ÒÂ·Â/W drodze do siebie Marii Arbatowej, èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË
‚ ç¸˛-âÓÍÂ/Podró˝nicy w Nowym Jorku Jeleny Popowej), inne szukajà tam bo-

gatych krewnych (íËÚÛÎ/Tytu∏ Aleksandra Galina), kolejne wst´pujà w zwiàzki

ma∏˝eƒskie z obcokrajowcami (ëÚÂÌ˚ ‰Â‚ÌÂ„Ó äÂÏÎfl/Âciany starego Kremla

A. ˚elzcowa), nast´pne rozumiejà, ˝e droga do szcz´Êcia jest z∏o˝ona i pe∏na

sprzecznoÊci, dlatego nie formu∏ujà programów, lecz filozofujà i poszukujà har-

monii ze Êwiatem (êÛÒÒÍ‡fl ÚÓÒÍ‡/Rosyjska t´sknota Aleksieja S∏apowskiego),

jeszcze inne snujà teorie ratowania ludzkoÊci (èÓ ‰ÓÓ„Â Í ÒÂ·Â/W drodze do

siebie Marii Arbatowej). I tak w∏aÊnie bohater sztuki Arbatowej – Martin do-

chodzi do wniosku, ˝e uratowaç Êwiat mo˝na jedynie poprzez oczyszczenie cz∏o-

wieka, poniewa˝ to w∏aÊnie oczyszczony cz∏owiek zaczyna oczyszczaç rzeczywi-

stoÊç. Taka koncepcja zbawiania cz∏owieczeƒstwa nie jest nowa, opiera si´ bowiem
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na tradycyjnych zasadach moralnych i dziÊ – w obliczu odnotowywanego zaniku

wartoÊci ogólnoludzkich – ma nieco retoryczny wydêwi´k.

„Zwykli ludzie” opanowujà nowe zawody na rynku pracy. To oni stanowià

zdeformowanà kontynuacj´ „aktywnej postawy ˝yciowej” bohaterów socreali-

stycznych. Dostosowujà si´ do warunków ˝ycia (íËÚÛÎ/Tytu∏ Galina) i cz´sto

naruszajà prawo oraz normy etyczne: ograbiajà cudze mieszkania (èË ˜ÛÊËı
Ò‚Â˜‡ı/Przy cudzych Êwiecach Ptuszkiny), zapraszajà przez telefon prostytutki

i m´˝czyzn na telefon (áÎÓ‰ÂÈÍ‡, ËÎË äËÍ ‰ÂÎ¸ÙËÌ‡/Z∏odziejka, albo krzyk

delfina Iwana Och∏obystina, ëËÂÌ‡ Ë ÇËÍÚÓËfl/Syrena i Wiktoria Aleksandra

Galina). Pragnienie zarobienia pieni´dzy i „wpisania si´” w stabilny ˝yciowy

kràg zmusza m∏ode dziewcz´ta (äÓÌÍÛÒ/Konkurs Galina) do poni˝ajàcych po-

suni´ç – biorà udzia∏ w konkursie kwalifikujàcym kobiety do pracy w klubach

nocnych w Singapurze. Mimo to, ten „zwyk∏y bohater” nie wyzby∏ si´ swoich po-

wa˝nych uczuç i nie utraci∏ zdolnoÊci kochania.

Dramaturdzy lat dziewi´çdziesiàtych wprowadzili na scen´ tak˝e takich boha-

terów, których Êwiat zaw´˝ony zosta∏ do Êwiata „indywidualnego” (Rodion Bie-

lecki, Nadie˝da Ptuszkina, Andriej Jachontow). Sà to „bohaterowie aspo∏eczni”,

poniewa˝ nie obchodzi ich spo∏eczny byt, bawià si´, urzàdzajà skandale, prze˝y-

wajà i rozwiàzujà wy∏àcznie swoje problemy. Zaj´ci sà wi´c swoim prywatnym

˝yciem i w pe∏ni zadowala ich przestrzeƒ, w której ˝yjà. Zdaniem socjologów,

w kraju w zdecydowany sposób dominuje nie „paƒstwowy” lecz „prywatny cz∏o-

wiek”, dla którego najwa˝niejsze jest szcz´Êcie rodziny i jego w∏asne (ëËÎÎ‡ÒÚÂ 1995:

91). Oto dlaczego wa˝nà rol´ w utworach zacz´∏a odgrywaç kobieta, jako ostoja

domowego ogniska. Szcz´Êcie w rodzinie dostrzegajà bohaterowie sztuki Sier-

gieja ¸obozierowa ëÂÏÂÈÌ˚È ÔÓÚÂÚ Ò ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏ (Rodzinna fotografia

z obcym), Tatiana i jej matka ze sztuki Nadie˝dy Ptuszkiny èÓÍ‡ ÓÌ‡ ÛÏË‡Î‡/Kie-

dy ona umiera∏a (szczególnie, kiedy padajà s∏owa: Co zrobiç mam ze swojà czu-

∏oÊcià i mi∏oÊcià?; Bo˝e, jak ja pragn´ wnuczki!); rodziny poszukuje samotny Fi-

lozof ze sztuki Niny Sadur è‡ÌÌÓ˜Í‡ (Pannoczka), a Walentyn stara si´ jà za∏o˝yç

(ìÈ‰Ë-ÛÈ‰Ë/Odejdê-odejdê Kolady).

I jeÊli dla kobiety epoki radzieckiej wa˝ne by∏y cele spo∏eczne i zapa∏ robot-

niczy, to dla kobiety epoki postsowieckiej si∏à nap´dowà sta∏a si´ mi∏oÊç. Zatem

bohaterowie Ptuszkiny (èË ˜ÛÊËı Ò‚Â˜‡ı/Przy cudzych Êwiecach, ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡
˜ÂÌ‡fl, ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ·ÂÎ‡fl/Czarna per∏a, bia∏a per∏a, é‚Â˜Í‡/Owieczka, èÓÍ‡
ÓÌ‡ ÛÏË‡Î‡/Kiedy ona umiera∏a, èËÁ‡ÌÒÍ‡fl ·‡¯Ìfl/Krzywa Wie˝a w Pizie,

åÓÌÛÏÂÌÚ ÊÂÚ‚‡Ï/Pomnik ku czci ofiar) poddajà pod osàd widza to, co dla

nich najcenniejsze – swojà mi∏oÊç, swoje rozumienie cnót i wad. Ten wieczny te-

mat w sztukach Ptuszkiny zyskuje nowy wydêwi´k. Kobieta zapragn´∏a mi∏oÊci,

kobieta nakaza∏a kochaç siebie, kobieta ukszta∏towa∏a m´˝czyzn´ i w s∏owach,

i w dzia∏aniach, i w decyzjach, kobieta widzi i s∏yszy tylko mi∏oÊç, kobieta gotowa

jest na wszystko – na sàd, na przest´pstwo, nawet na samà Êmierç w imi´ mi∏oÊci

(ÇË¯ÌÂ‚ÒÍ‡fl 1998: 181). Dla bohaterki tego typu nie jest charakterystyczna ko-

bieca pokora, taka kobieta kocha i oczekuje wzajemnej mi∏oÊci. Opowiadajàc

o klasycznym dramacie mi∏oÊci w sztuce ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ˜ÂÌ‡fl, ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ·ÂÎ‡fl
(Czarna per∏a, bia∏a per∏a) Ptuszkina nadaje tej historii wspó∏czesny podtekst,
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wyst´puje przeciwko nienawiÊci rasowej, nietolerancji ideologicznej, upoetycznia

wznios∏e stosunki mi´dzy m´˝czyznà i kobietà, które pozwalajà przezwyci´˝yç

w∏adz´ tabu i przesàdów. Kràg bohaterek Ptuszkiny, zdolnych do kochania i by-

cia kochanà powi´ksza kobieta ze sztuki ëÍÓÎ¸Áfl˘‡fl ã˛˜Â (Âlizgajàca si´ Luce)

Laury åerniauskajte.

Bohaterki Marii Arbatowej (Ñ‡Ì„ Ì‡ı ‚ÂÒÚÂÌ/Drang nach Westen, ÇÁflÚËÂ
Å‡ÒÚËÎËË/Zdobycie Bastylii, èÓ·ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛ Ì‡ ÚÂÏÛ Ò‚Ó·Ó‰˚/Próbny wy-

wiad na temat wolnoÊci) dà˝àc do uzyskania wolnoÊci, dyskredytujà naiwny fe-

minizm kobiet rosyjskich. Autorka analizuje sytuacj´ kobiety w epoce postsowiec-

kiej i obna˝a strategie jej spo∏ecznych zachowaƒ. Bohaterki sztuk Arbatowej

przewy˝szajà m´˝czyzn intelektem, energià, przedsi´biorczoÊcià, nabierajà pew-

noÊci siebie dzi´ki racjonalnemu myÊleniu i rzeczowoÊci. Sà samowystarczalne.

Ich si∏a charakteru wyra˝a si´ w niezdolnoÊci do podporzàdkowywania si´ i po-

ni˝ania si´, nieumiej´tnoÊci stawania si´ istotà drugiego gatunku, pomimo od-

czuwanego wcià˝ pragnienia, by kochaç i byç kochanà. Sytuacje trudnych moral-

nych wyborów, w jakich si´ znajdujà, zmuszajà je do podejmowania zdecydowanych

kroków. Jednak ca∏kowita wolnoÊç nabiera cech samotnoÊci, a odmiennoÊç i nie-

zale˝noÊç okazujà si´ przeszkodà w osiàgni´ciu szcz´Êcia. Kobiety Arbatowej

nie post´pujà tak, jak inne, poniewa˝ budujà swoje ˝ycie w oparciu o jedyne, im

wiadome idea∏y, cierpiàc z powodu „samotnoÊci w t∏umie”, lecz nie porzucajàc roz-

pocz´tej misji (èÓÔÎ‡‚ÒÍËÈ 1996: 67).

Rozwiàzywanie odwiecznych problemów ludzkiej egzystencji, dà˝enie, by zdo-

byç nowe punkty widzenia i skale postrzegania Êwiata i cz∏owieka, umacnianie

wartoÊci zwyczajnego ziemskiego bytu obecne jest w sztukach Aleksieja S∏apow-

skiego, Piotra G∏adilina, Olgi Muchiny, Julija Edlisa, Andrieja Jachontowa, Mak-

sima Kuroczkina. Poszukiwania harmonii doprowadzi∏y do pojawienia si´ neo-

sentymentalizmu (Natalia Iwanowa), w którym przewa˝a Êwiat uczuç zwyk∏ych

ludzi, gdzie prezentuje si´ idealnà mi∏oÊç, oddanie, wiernoÊç, cierpienia. Przy

tym problemy spo∏eczne znajdujà si´ poza granicami fabu∏y i jedynie implicytnie

sà obecne w ÊwiadomoÊci bohaterów. W sztuce Piotra G∏adilina ÑÛ„ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
(Inny cz∏owiek) autor opisuje paradoksalnà sytuacj´: dwoje ludzi – On i Ona –

spotykajà si´ po raz pierwszy, ale potem „dowiadujà si´”, ˝e sà m´˝em i ˝onà.

On jest przest´pcà, pijakiem, ona – samotnà kobietà, która uwierzy∏a, ˝e ma m´-

˝a i dzieci. Dwoje ludzi odnalaz∏o siebie i uwolni∏o si´ od samotnoÊci. Oboje

szukali zapomnienia, które, z kolei, tak˝e ich poszukiwa∏o i nieoczekiwanie na

nich spad∏o. Dramaturg przypomina w sztuce s∏owa Bodhidharmy, doradcy – jak

g∏osi legenda – jednego z cesarzy chiƒskich: Nie wa˝ne sà ani nauki, ani dobre

czyny – wszystko to na nic. Jest tylko jedna droga – zapomnieç o sobie i szukaç

wy˝szego w sobie samym. Bohaterowie sztuk G∏adilina lubià marzyç, kochaç do

ob∏´du, dà˝àc jednoczeÊnie do przezwyci´˝enia niedoskona∏oÊci w∏asnego losu.

Model bohatera w tekstach postmodernistycznych jest cz´sto parodià postaci

oryginalnej. W sztukach konstruuje si´ wirtualnà realnoÊç, która odzwierciedla

wspó∏czesny poglàd na spo∏eczeƒstwo, na postacie historyczne i ludzi wspó∏cze-

snych (Wiktor Korkija äÓÁÎËÌ‡fl ÔÂÒÌ¸, ËÎË óÚÓ ÚÂ·Â ÉÂÍÛ·‡?/Kozia pieÊƒ,

albo Co Tobie Hekabe?, Aleksandr Obrazcow ãÂÌËÌ Ë äÎÂÓÔ‡Ú‡/Lenin i Kle-
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opatra, Ludmi∏a Pietruszewska åÛÊÒÍ‡fl ÁÓÌ‡/M´ska strefa, W∏adimir Sorokin

ConcretÌ˚Â/Concretni, êÛÒ¸ ÌÂÏÂˆÍ‡fl/RuÊ Niemiecka, èÓÒÔÂÎË ‚Ë¯ÌË ‚ Ò‡‰Û
Û ‰fl‰Ë Ç‡ÌË/Dojrza∏y wiÊnie w sadzie u wujaszka Wani W∏adimira Zaba∏ujewa

i Aleksieja Zienzinowa i in.). W utworze ConcretÌ˚Â/Concretni W∏adimir Soro-

kin wyÊmiewa idea∏ cz∏owieka, utrwalany przez wspó∏czesnà kultur´ masowà. Jego

„konkretni” to parodia „nieprzejednanych”, dla których nie istniejà ˝adne po-

trzeby duchowe. To dziwacy, którzy pos∏ugujà si´ j´zykiem ma∏o podobnym do

rosyjskiego, j´zykiem, który jest raczej slangiem z∏o˝onym z terminów technicz-

nych, angielsko-chiƒskiej gadaniny i wulgaryzmów. W ten sposób dramaturg przed-

stawia duchowy i moralny upadek spo∏eczeƒstwa masowego.

W remake’ach pojawiajà si´ „postacie-symulakry”, które zachowujà w sobie

„kopie” orygina∏ów, ale sà to ju˝ „kopie kopii” wyraênie ods∏aniajàce cechy wspó∏-

czesnego cz∏owieka. Tak na przyk∏ad Michai∏ Ugarow w sztuce ëÏÂÚ¸ àÎ¸Ë
àÎ¸Ë˜‡/Âmierç Ilji Iljicza (é·ÎÓÏ off/Ob∏om off) w Ob∏omowie w∏aÊnie dostrze-

ga kategori´ zb´dnych ludzi, wyra˝ajàcych sprzeciw wobec gospodarki rynkowej

poprzez swà bezczynnoÊç. Nowy Ob∏omow jest pasywny, infantylny, nie rozumie

na czym polega wartoÊç naszych czasów. Jego dewiza: Dobry cz∏owiek ˝yje w bez-

czynnoÊci i spokoju zostaje zupe∏nie zdyskredytowana przez propozycj´ Sztolca:

Czyny trzeba czyniç. W finale sztuki Ob∏omow jest ju˝ prawie trupem. Lekarz

okreÊla jego dolegliwoÊç jako totus – chorob´ nieuleczalnà. Zachar, wspomina-

jàc swego pana, mówi, ˝e po Êmierci Ilji Iljicza w ˝yciu wszystko zupe∏nie si´

zmieni∏o: wokó∏ same akcje i akcjonariusze, dziÊ wyprawiajà bal Sztolcowie,

a Ob∏omowowie siedzà w domach. Taki wniosek dyktuje rzeczywistoÊç. Ale au-

tor pozostaje po stronie Ob∏omowa, a nie tych graczy gie∏dowych, którzy „robià

pieniàdze”.

Jak widaç, dramaturdzy koƒca XX – poczàtku XXI wieku zaproponowali

w przywo∏anych sztukach swojà wizj´ ˝ycia, swój poglàd na rzeczywistoÊç. Stàd

wyp∏ywa taka ogromna ró˝norodnoÊç bohaterów: od „egzystencjalno-spo∏ecz-

nych” przez „egzystencjalno-ontologicznych” a˝ po typ „aspo∏eczny”. W ten

sposób ˝ycie podyktowa∏o „zmian´ bohaterów” w dramaturgii, odzwierciedlajàc

jej dà˝enie do adekwatnego odzwierciedlania rzeczywistoÊci w sztuce.

Z rosyjskiego prze∏o˝y∏a Lidia Mi´sowska
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SUMMARY

Typology of Characters in Russian Dramatic Composition 
(end of XX – beginning of XXI centuries)

The beginning of the XX-th century reflected the crises in culture and the change of cultural

and artistic paradigms, which determined the search of a new hero adequate to the new society.

The deconstruction of the existing concept of a hero takes place in the search of new ideals

begins. We witness the decline of stereotypes of a positive character, which were formed by

the traditions of the XIX-XX cent..

Modern playwriting composition has presented various types of characters realizing them

in various esthetic systems (realism, modernism, and post-modernism). “Socially-existentialistic”

(N. Kolyada, A. Kazantsev, V. Sigarev, O. Mikhailova, K. Dragunskaya, et al.) and “socially-

ontological” (E. Grishkovets, N. Ptushkina, M. Arbatova, A. Yakhontov et al.) hero dominates

among them. A special place among the “socially-existentialistic” heroes is occupied by the

marginal heroes. (K. Dragunskaya, A. Galin, S. Lobozerov’s N. Kolyada). The model of

a socially-ontological hero is also oriented in the search of his own place in life. In the modus

of the hero is “the little man” (O. Bogaev, N. Kolyada) and “the ordinary man” (E. Grishkovets,

N. Ptushkina, M. Arbatova, A. Yakhontov et al.) Among them is also the hero whose world

is narrowed to his private one (R. Beletskiy, N. Ptushkina, A. Yakhontov).

New drama has introduced the real hero. Playrights base their play on the factual material

of interview, they interview Moscow’s homeless people, soldier’s mothers, women-inmates,

unqualified workers (E. Narshi, G. Zaslavskiy, A. Radionov, M. Kurochkin, I. Vyrypaev

et al.)/ The model of a hero in post-modern compositions often represents a parody on the

characters from the “original work” (V. Korkiya, A. Obraztsov, L. Petrushevskaya, V. Sorokin

et al.) They are so called “characters-simulators”. So in this way life has dictated “the change

of characters” in dramatic composition, having reflected its urge towards the adequate

understanding of the world.
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IRENA BETKO

Pomi´dzy maskà a cieniem: 
aspekty to˝samoÊci 

w najnowszej prozie ukraiƒskiej

I

Wed∏ug badaczy procesu historycznoliterackiego oraz jego bezpoÊrednich uczest-

ników w ostatnim dziesi´cioleciu wieku XX zaczyna si´ nowy etap rozwoju lite-

ratury ukraiƒskiej, co zbiega si´ w czasie z odzyskaniem przez Ukrain´ niepod-

leg∏oÊci. Etap ten jest zwiàzany przede wszystkim z nazwiskami takich pisarzy,

jak Jurij Andruchowycz, Oksana Zabu˝ko, Jurij Izdryk, Jewhenija Kononenko,

Ha∏yna Pahutiak, Jewhen PaszkiwÊkyj, O∏eÊ Uljanenko i inni. Wyró˝niajà go ta-

kie fakty ˝ycia literackiego, jak pojawienie si´ wielu ciekawych nazwisk, repre-

zentujàcych nowe grupy literackie oraz spó∏ki wydawnicze, gazety i czasopisma,

wyodr´bnienie si´ organizacji twórczej Stowarzyszenie Pisarzy Ukraiƒskich po

rozpadzie w roku 1997 Zwiàzku Pisarzy i inne.

Zmiany wp∏ywajàce na nowe oblicze literatury ukraiƒskiej lat 90. dokonywa∏y

si´ pod znakiem wolnoÊci, która te˝ okaza∏a si´ najbardziej istotna dla posze-

rzania oraz pog∏´biania treÊci utworów literackich. Utwory popularnych pisarzy

nowej fali: Zabu˝ko, Pahutiak, Uljanenko i innych uwzgl´dniajà takie problemy

jak: Troska o losy Êwiata, cz∏owieka, Ukrainy, ukraiƒskiej narodowoÊci, próba choç-

by poruszenia skostnia∏ej ÊwiadomoÊci wspó∏czesnych, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci uzy-

skania odpowiedzi na wiele pytaƒ, poszukiwanie punktu oparcia w mi∏oÊci – Bo˝ej

czy ziemskiej (èÓÎ¥˘ÛÍ 2003: 71). Tematy te wczeÊniej by∏y zabronione, a je˝eli

nawet dopuszczano je, to tylko w granicach oficjalnie ustalonych szablonów re-

torycznych.

Swoistà deklaracjà nieograniczonej wolnoÊci sta∏a si´ w roku 1992 publikacja

mikropowieÊci Andruchowycza Rekreacje (êÂÍÂ‡ˆ¥ª). By∏ to prawdziwy super-

debiut – nie tylko jako pierwszy utwór prozatorski tego autora, w tym czasie ju˝

popularnego poety i wspó∏za∏o˝yciela s∏ynnej postmodernistycznej grupy literac-

kiej BU-BA-BU (Wilczyƒski 2004: 32), ale przede wszystkim jako pierwszy wzor-

cowy utwór nowej fali m∏odej prozy ukraiƒskiej o charakterze kultowym, odczy-



tywany na ró˝nych jego poziomach, tak merytorycznych, jak i formalnych. Nie-

przypadkowo po raz pierwszy ta mikropowieÊç zosta∏a opublikowana na ∏a-

mach czasopisma Suczasnist’ (Wilczyƒski 2004: 215) w styczniowym numerze

z 1992 roku. Miesi´cznik ten w ciàgu 30 lat by∏ wydawany na Zachodzie, a od

stycznia 1992 roku, czyli mniej wi´cej pó∏ roku po odzyskaniu przez Ukrain´

niepodleg∏oÊci, zaczyna ukazywaç si´ w Kijowie. Ciekawe, ˝e Rekreacje znalaz∏y

si´ obok takich powa˝nych dokumentów paƒstwowych, jak Deklaracja Niepodle-

g∏oÊci oraz wywiad z pierwszym prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem.

Z tymi dokumentami mikropowieÊç Andruchowycza w ˝aden sposób nie kore-

lowa∏a – ani stylistycznie, ani merytorycznie. Albowiem mikropowieÊç-kalejdoskop,

mikropowieÊç-karnawa∏ Andruchowycza atakowa∏a wszystkie rzeczywiste przejawy

˝ycia ukraiƒskiego, od patriotycznej euforii i retoryki do zachwytu z powodu od-

krycia diaspory ukraiƒskiej, od twórczoÊci literackiej po siebie oraz swoje ko∏o lite-

rackie. Âmiech ten odÊwie˝a∏ i uzdrawia∏. Krytycy nowego pokolenia [...] z rado-

Êcià witali Rekreacje jako odczytywalny znak postmodernizmu ukraiƒskiego

(è‡‚ÎË˜ÍÓ 2002: 184).

Powiewem wolnoÊci by∏o inspirowane jeszcze jedno niezwykle symptomatycz-

ne zjawisko literatury nowej fali, czyli powrót do niej kobiet, który zaczyna si´

pod koniec lat 80. Ich prawie siedemdziesi´cioletnia nieobecnoÊç w narodowej

literaturze pi´knej, jeszcze na poczàtku wieku XX s∏ynàcej z mocnych tradycji

feministycznych, mo˝e byç postrzegana wed∏ug So∏omii Paw∏yczko jako wyraz

Êwiadomego albo podÊwiadomego bojkotu ró˝norodnych przejawów zniewole-

nia. Powrót ten mia∏ bardzo pozytywny wp∏yw na literatur´ ukraiƒskà ostatnich

lat, wzbogacajàc jà w sensie ideowym, tematycznym i stylistycznym. Tu przede

wszystkim nale˝y wymieniç pisarki, których twórczoÊç wykracza poza stereotypy

kultury masowej, do∏àczajàc do wy˝ej wspomnianych Lubow Ponomarenko, Wa-

∏entyn´ Masterowà oraz Swit∏an´ Kasjanowà.

Idea totalnej wolnoÊci narodowej tradycji kulturalnej szybko ujawni∏a cechy

ambiwalentne, doprowadzajàc do intensyfikacji sprzecznych tendencji rozwoju

literackiego, na co przekonujàco wskazywa∏a Paw∏yczko: WolnoÊç okaza∏a si´

szokiem, z którego literatura nie otrzàsn´∏a si´ do dziÊ. Po skasowaniu cenzury naj-

bardziej popularne sta∏y si´ tematy wczeÊniej zabronione, takie jak – historia ukra-

iƒska, ca∏kowicie sfalsyfikowana w czasach radzieckich, doÊwiadczenie niedawnej

przesz∏oÊci i [...] seks. Poczynajàc od lat dwudziestych, seks nale˝a∏ do tematów za-

bronionych. Dlatego erotyka, obok krytyki partii komunistycznej oraz cz´Êciowego

ods∏oni´cia nieznanych stron przesz∏oÊci narodowej, upaja∏a autorów nowoÊcià.

W tekstach, zw∏aszcza tych pisanych przez m´˝czyzn, pojawi∏ si´ «mocny» j´zyk. Li-

teratura prze˝ywa∏a eufori´ zwalczania literackich tabu. S∏owo na cztery litery brzmia-

∏o jako rewelacja oraz szczyt wolnoÊci. Dla wielu wolnoÊç do dziÊ wyczerpuje si´ na

pó∏ pornograficznymi wierszami czy opowiadaniami (è‡‚ÎË˜ÍÓ 2002: 183).

Takie tendencje masowej, a czasami te˝ powa˝nej literatury, tworzonej przez

m´˝czyzn, jak seksizm, a tak˝e stereotypowe kreowanie kobiety irracjonalnej i de-

monicznej, zagra˝ajàcej wolnoÊci czy samemu ˝yciu osobników p∏ci przeciwnej

– spowodowa∏y zaostrzenie niewidocznej na pierwszy rzut oka walki albo wojny

pomi´dzy p∏ciami, która cechuje ukraiƒskà literatur´ ostatnich lat. W trakcie tej
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konfrontacji ostre batalie stoczono wokó∏ kolejnego kultowego utworu – powie-

Êci Zabu˝ko Badania terenowe nad ukraiƒskim seksem (èÓÎ¸Ó‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl
Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÂÍÒÛ, 1995). Autorka z pozycji feministycznej, eksponujàcej to˝-

samoÊç kobiecà, usi∏uje uchwyciç istot´ i przemiany w∏asnej egzystencji, doko-

nuje bezkompromisowej analizy wielu aspektów ukraiƒskiego piek∏a, w tym skom-

plikowanych relacji damsko-m´skich. Natomiast w postrzeganiu odbiorców ostatni

aspekt zdecydowanie zdominowa∏ inne, tworzàc wokó∏ powieÊci atmosfer´ skan-

dalu i sensacji. W g∏oÊnych debatach nad Badaniami terenowymi... obiektywnie

zabrzmia∏a opinia Paw∏yczko: PowieÊç ta jest pierwszym utworem prozy kobiecej,

w którym autorka prawie nie ukrywa faktu, i˝ opowiada dzieje w∏asnego ˝ycia. Na

poziomie intymnym snuje przed nami opowieÊç o nieudanym romansie pisarki i ar-

tysty malarza. Bolesne prze˝ycia pisarki to prawie dokument, i, jak ka˝dy dokument

˝ycia osobistego, czyta si´ go z zaciekawieniem. W szerokiej perspektywie – to trak-

tat o tym, jak nieodpowiedzialny oraz infantylny bywa ukraiƒski m´˝czyzna, a tak˝e

o jego niezdolnoÊci kochania nie po m´sku, jak macho, lecz po ludzku. On, dzie-

ci´ zniewolonego przez wieki narodu, kompensuje w∏asne kompleksy, u∏omnoÊç

oraz brak wolnoÊci, gn´biàc swojà przyjació∏k´. Zniewolenie zaczyna si´ od ∏ó˝ka,

od wyboru form seksu, a koƒczy si´ na lekcewa˝eniu jej twórczej osobowoÊci. W∏a-

Ênie dlatego zosta∏a skazana na kl´sk´ «wielka» mi∏oÊç pisarki i artysty malarza,

i tak samo zosta∏a skazana na samotnoÊç egzystencjalnà ukraiƒska kobieta pisar-

ka. PowieÊç Oksany Zabu˝ko, która omal nie sta∏a si´ bestsellerem, by∏a wyzwa-

niem dla patriarchalnego fundamentu spo∏eczeƒstwa ukraiƒskiego, które zareago-

wa∏o, jak nale˝a∏o oczekiwaç, z oburzeniem. Wi´kszà cz´Êç krytyków Zabu˝ko

stanowili m´˝czyêni. Oto koronne argumenty krytyki: jak mog∏a kobieta pozwoliç

sobie na takà szczeroÊç, na u˝ywanie wulgaryzmów oraz na opisywanie scen ero-

tycznych? (To, na co ju˝ od dawna mo˝e sobie pozwoliç ka˝dy m´˝czyzna). Czytel-

niczki-kobiety odzyska∏y w powieÊci Zabu˝ko uzasadnionà konceptualizacj´ swo-

jego niezadowolenia i przyj´∏y jà z zachwytem (è‡‚ÎË˜ÍÓ 2002: 186).

II

UÊwiadamiana w procesie pog∏´bionej autoobserwacji, znakomicie wyekspli-

kowana w swym bogactwie, z∏o˝onoÊci – to˝samoÊç autorki Badaƒ terenowych...

oraz jej bohaterki zadecydowa∏a o wysokich walorach poznawczych i artystycz-

nych oraz o oryginalnoÊci powieÊci, a jednoczeÊnie spowodowa∏a jej odrzucenie

przez nosicieli ÊwiadomoÊci patriarchalnej. Lecz w∏aÊnie na tym dà˝eniu ku so-

bie, ku «ja» polega ta najwa˝niejsza zmiana, jakiej dokonano w literaturze ukraiƒ-

skiej lat 90. (è‡‚ÎË˜ÍÓ 2002: 183). A jak postrzegajà to˝samoÊç pisarze nowej

fali? Spróbujmy odpowiedzieç na to pytanie za poÊrednictwem krytyki archety-

powej, poniewa˝ w∏aÊnie Jungowska metoda analizy dzie∏ literackich wydaje si´

najbardziej przydatna do badania indywidualnych aspektów egzystencji ludzkiej

jednostki, jej Êwiadomie albo nieÊwiadomie ukrywanego ˝ycia wewn´trznego, pe∏-

nego niepokoju, napi´ç, traumatycznych prze˝yç i przeobra˝eƒ.
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Literackie kreacje to˝samoÊci bohaterów w prozie lat 90. w porównaniu z po-

przednim etapem zmieniajà si´ radykalnie. I chocia˝ w literaturze socrealizmu,

zw∏aszcza pod koniec lat 70. i na poczàtku lat 80., takie poj´cia jak osobowoÊç

czy cechy indywidualne jednostki coraz cz´Êciej wprowadzano do dzie∏a literac-

kiego, o ich artystycznym wykorzystaniu wtedy nie by∏o mowy. Poj´cia te raczej

spe∏nia∏y predykatywnà funkcj´ merytorycznà w akcie kreacji pseudoarchetypo-

wych obrazów bohaterów pozytywnych i negatywnych, poniewa˝ w utworach so-

crealistycznych ju˝ prawie od pierwszych stron tekstu by∏o jasne, kto jest z na-

szego, a kto z wrogiego obozu. I chocia˝ dla upozorowania zgodnoÊci z prawdà

˝yciowà dopuszczano u bohaterów pozytywnych pojedyncze cechy negatywne

lub jakieÊ s∏aboÊci (podczas gdy antybohaterowie zazwyczaj symulowali pozytyw-

ne strony swojej natury, co wczeÊniej albo póêniej musia∏o byç zdemaskowane),

to autentyczna to˝samoÊç pierwszych i drugich de facto nie przekracza∏a stereo-

typowych granic ról spo∏ecznych.

M∏oda ukraiƒska proza zdecydowanie zrywa z podzia∏em bohaterów na do-

brych i z∏ych. Na miejscu dawnych bohaterów i antybohaterów pojawiajà si´

wartoÊciowo neutralne postacie literackie, nawet te uto˝samiane z autorem. Pi-

sarz w ˝aden sposób nie ujawnia swego nastawienia do kreowanych postaci.

Dlatego prawie ca∏a wspó∏czesna proza ukraiƒska odzwierciedla charakterystyczny

dla postmodernistycznego Êwiatopoglàdu kryzys osobowoÊci, rujnujàc tradycyjny ob-

raz postaci literackiej jako indywidualnoÊci autonomicznej (èÓÎ¥˘ÛÍ 2003: 70).

W tych okolicznoÊciach psychologiczna oraz estetyczna analiza fenomenologii

to˝samoÊci zaczyna si´ od zewn´trznego, spo∏ecznego poziomu. Dokonuje si´

ona nie tyle przez Êwiadome uto˝samianie przez bohatera swojej osoby z rolà

spo∏ecznà, wykonywanà funkcjà albo maskà, ile przez nieÊwiadomà dezidentyfi-

kacj´ z tym wszystkim, co zewn´trzne.

Zjawisko to mo˝na wyjaÊniç za poÊrednictwem teorii archetypów nieÊwiado-

moÊci zbiorowej, poniewa˝ idzie o przypadek aktywizacji psycho-symbolicznych

motywów persony – jednego z centralnych archetypów, b´dàcego wa˝nym sk∏ad-

nikiem indywidualnoÊci, lecz nie wyczerpujàcego ca∏ego jej bogactwa i pe∏ni (ûÌ„

1996: 215-223; ûÌ„ 1997a: 308-313; Sharp 1998: 124-126). Wed∏ug Junga per-

sona jest tà osobowoÊcià, jakà cz∏owiek chce byç, z którà si´ uto˝samia, jakà

udaje przed otoczeniem, ale jakà w istocie nie jest. Persona, z jednej strony,

w granicach spo∏eczeƒstwa gwarantuje harmoni´ kontaktów mi´dzyludzkich, przy-

najmniej t´ zewn´trznà, lecz z drugiej – na pewnym etapie zaczyna hamowaç

rozwój duchowy osobowoÊci, deklarujàc siebie jako jedynà reprezentantk´ Êwia-

domoÊci i tym samym w zasadzie kierujàc jà na rzeczywistoÊç zewn´trznà – tak,

jakby poza nià nie istnia∏a ˝adna inna rzeczywistoÊç – psychiczna czy duchowa.

Z punktu widzenia psycho-spo∏ecznej analizy archetypowych obrazów i moty-

wów persony bardzo interesujàco wyglàda powieÊç Kononenko ßÏ¥Ú‡ˆ¥fl (Imi-

tacja, 2001). Ju˝ sam tytu∏ jednoznacznie okreÊla dominujàcà psychologicznà za-

sad´ samorealizacji tego archetypu. O∏eh So∏owej powiada: Koncept imitacji jest

najwa˝niejszy w powieÊci, bowiem odczytywany na wszystkich jej mo˝liwych pozio-

mach. Imitacja, w mniemaniu fizycznie nieobecnej bohaterki Mariany Chrypowycz,



jest czymÊ najbardziej przera˝ajàcym, co istnieje w przyrodzie. Imitacjà sà zaka˝one

nawet dzieci, które bardzo wczeÊnie zaczynajà rozumieç «podstawy» ˝ycia [...]. Imi-

tacjà – twierdzi autorka – jest zaka˝one ca∏e spo∏eczeƒstwo (ëÓÎÓ‚ÂÈ 2003: 59).

Kononenko prezentuje prawdziwe targowisko pró˝noÊci elitariuszy – nowej

wy˝szej kasty posttotalitarno-neokolonialnej Ukrainy. Kwintesencjà persony jest

tu stateczny i presti˝owy wizerunek s∏ynnej intelektualistki, dzia∏aczki spo∏ecz-

nej i feministki Mariany Chrypowycz. Bardzo przekonujàce sà tak˝e inne spo-

∏eczne typy imitatorów – Roger Bist, szef ukraiƒskiej filii mi´dzynarodowego do-

broczynnego funduszu intelektualistów i jego pracownicy – plebejusz O∏eksandr

Czekanczuk, pisarz i by∏y geolog, oraz ¸arysa ¸awrynenko, wieloletnia kole˝an-

ka i rywalka Mariany, choç w porównaniu z nià osobowoÊç zdecydowanie mniej-

szego kalibru. Dwie kolejne barwne persony – to, po pierwsze, syn presti˝owej

mamy Mariany, m∏odociany obywatel Êwiata Jurko-George Mo∏danÊki, który od

dziecka jest wychowywany za granicà w euroszko∏ach i euroobozach, gdzie tak

samo skutecznie przyswoi∏ wartoÊci zachodnie, jak te˝ zapomnia∏ obu j´zyków

wschodnios∏owiaƒskich; po drugie, cynicznie szczery prowincjonalny przest´pca,

biznesmen Kola Kubow, powa˝nie przej´ty, mi´dzy innymi, ideà uwiecznienia

ponadczasowego image’u w∏asnej persony (Å‡ÈÍÓ 2003: 53). Imitacja proponuje

czytelnikowi rozpoznawalny obraz egzystencji naszych wspó∏czesnych, demaskujàcy

sugestywne stereotypy spo∏ecznej recepcji wartoÊci postkolonialnych i posttotalitar-

nych (Å‡ÈÍÓ 2003: 49).

Proces ró˝nicowania indywidualnoÊci i persony w m∏odej prozie ukraiƒskiej za-

czyna si´ od prób artystycznej identyfikacji, nierzadko bardzo atrakcyjnej, licznych

maskowych aspektów rozpatrywanego archetypu. Postacie literackie, szczególnie

protagoniÊci, posiadajà zazwyczaj ca∏y arsena∏ masek na ró˝ne ˝yciowe sytuacje.

Na przyk∏ad g∏ówny bohater powieÊci Andruchowycza Moskowiada (åÓÒÍÓ‚¥‡‰‡,

1993) Otto Wilhelmowycz von F. na poziomie spo∏ecznym reprezentuje si´ jako

ukraiƒski poeta i patriota, stypendysta wy˝szych kursów literackich w stolicy ko-

najàcego imperium, ulubieniec mi´dzynarodowego towarzystwa przekl´tych po-

etów, supermen, sybaryta, op´tany szlachetnymi nami´tnoÊciami do mocnych

trunków i pi´knych kobiet, niezale˝nie od koloru ich skóry, z∏otousty mówca,

«zbawiciel» ludzkoÊci, grzesznik pokutujàcy w obliczu Êmierci, samobójca etc. Te

wszystkie groteskowo-rozrywkowe maski, pod jakimi ironia autorska [...] ukrywa

treÊci egzystencjalne (èÓÎ¥˘ÛÍ 2003: 72), sà sprowadzone do wspólnego mianow-

nika w jednej ze scen kulminacyjnych powieÊci, kiedy Otto von F., aby si´ dostaç

na sympozjum dla nieboszczyków, spoÊród wielu mo˝liwych wybiera dla siebie ma-

sk´ rudego b∏azna (o postaci b∏azna w literaturze m.in. zob.: Sznajderman 2000).

Co prawda, b∏azna Otto von F. po raz pierwszy odgrywa ju˝ w jednym z po-

czàtkowych epizodów powieÊci, choç nie zdaje sobie z tego sprawy, przebywajàc,

wed∏ug terminologii Jungowskiej, w stanie obni˝enia poziomu ÊwiadomoÊci – aba-

issement du niveau mental (Sharp 1998: 21). Chodzi tu o sen bohatera z piàtku na

sobot´, kiedy rzekomo je on kolacj´ z królem Ukrainy Olelkiem Drugim (Do∏go-

rukim-Rurykowiczem-Andegaweƒskim), gaw´dzàc z monarchà o tym i owym i przy

okazji pouczajàc go, jak na wieki zapisaç si´ z∏otymi zg∏oskami w pami´ci powszech-

nej i wszechludzkiej: Bàdêcie, Wasza NiepodzielnoÊç, cierpliwi i pob∏a˝liwi [...]. Sta-
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rajcie si´ nawet gównianego, nikczemnego robaczka nie obraziç. W niedziel´ bàdêcie

zawsze na mszy Êwi´tej, ale i o codziennych modlitwach nie zapominajcie. Darujcie,

Panie, biednym majàtki swoje, rozdawajcie uÊmiechy wdowom i sierotom, bezdom-

nych szczeniàt nie zabijajcie. MyÊli swe kierujcie na rzeczy wielkie i pi´kne, takie jak

na przyk∏ad moja poezja. Czytajcie poezje moje, spo˝ywajcie cia∏o moje, pijcie krew

mojà. Ufundujcie mi, Wasza Mi∏oÊç, stypendium, powiedzmy, w markach i wyÊlijcie

mnie w podró˝ dooko∏a Êwiata. Po pó∏ roku NajjaÊniejszy otrzyma ode mnie taki pa-

negiryk, ˝e ponad wszystkich monarchów Was wyniesie. Minie kolejne pó∏ roku – lud

Ukrainy za˝àda Waszego powrotu i w wyniku pomyÊlnie przeprowadzonego referen-

dum wjedziecie do Kijowa bia∏ym cadillakiem. Zaprawd´, zaprawd´ powiadam Wam:

ufundujcie mi stypendium! (Andruchowycz 2000: 17).

Wa˝nà symbolicznà, a tak˝e ironicznà rol´ odgrywa w tym Ênie drugi jego

uczestnik – król. Wyst´puje on przede wszystkim jako kolejny reprezentant arche-

typu persony, która w snach zazwyczaj pojawia si´ pod dobrze rozpoznawalnà,

nierzadko groteskowà maskà. Persona króla ∏àczy trzy bardzo wymowne ekstra-

wertyczne sk∏adniki, wyczerpujàce pomys∏y króla na jego osobistà nieÊmiertel-

noÊç (dzielny wojownik, sprawiedliwy s´dzia oraz niepohamowany w zabawach

i rozkoszach hulaka). Sà tak˝e powody do rozpatrywania króla jako alter ego

Otto von F. ze wzgl´du na t´ samà p∏eç i zachowanie. Andruchowycz faktycz-

nie kreuje dwóch b∏aznów, przy czym pierwszy najwyraêniej pragnie uwiarygod-

niç swojà to˝samoÊç kosztem drugiego. Na to król reaguje z brutalnym wdzi´-

kiem rudego b∏azna, jednym wulgarnym s∏ówkiem odpowiadajàc na proÊb´ poety

o stypendium, a jego samego traktujàc w sposób jak najbardziej bezlitosny – jak

prawdziwego bia∏ego b∏azna. Konkludujàc – ca∏y epizod snu jest wspania∏à pa-

rodià kompleksu mania grandiosa. Dlatego to˝samoÊç Otto von F., która ma

wiele wspólnych cech z to˝samoÊcià autora, otrzymuje realnà szans´ na pozby-

cie si´ tego kompleksu, ironicznie deszyfrujàc jego treÊci.

W sposób jeszcze bardziej konsekwentny tradycyjnà par´ b∏aznów (rudego i bia-

∏ego) odgrywajà Artur Pepa i Kar∏-Jozef Cumbrunnen, bohaterowie powieÊci

Andruchowicza DwanaÊcie kr´gów (Ñ‚‡Ì‡‰ˆflÚ¸ Ó·Û˜¥‚, 2003). Tragikomiczna

postawa i odpowiednie zachowanie Cumbrunnena, prze˝ywajàcego nieszcz´Êliwà

mi∏oÊç do ˝ony Pepy Romy Woronycz, jego t∏umaczki i tajnej kochanki, w wielu

sytuacjach kojarzy si´ z postacià bia∏ego b∏azna. Natomiast wspania∏e, przede

wszystkim ze strony leksykalnej, ataki zazdrosnego Pepy na biednego rywala po-

zwalajà postrzegaç go jako rudego b∏azna. Kulminacjà klaunady sà trzy pojedyn-

ki, które Pepa narzuca Cumbrunnenowi. I to w∏aÊnie psychologicznie wygrana,

prowokacyjna pozycja rudego b∏azna zagwarantowa∏a Pepie zwyci´stwo nie tylko

w ostatnim – «gorza∏czanym» turnieju, ale tak˝e w dwóch pierwszych – szacho-

wym i w pojedynku na miecze, chocia˝ na dobrà spraw´ nie mia∏ poj´cia ani

o jednym, ani o drugim. Natomiast faktyczne zwyci´stwa rywala, zawodowo gra-

jàcego w szachy oraz nieêle w∏adajàcego mieczem, ciàgle uchodzi∏y za pora˝ki

w mniemaniu ca∏ego towarzystwa, a zw∏aszcza Romy, o której wzgl´dy toczy si´

ta rywalizacja. Sama Roma b∏azeƒskà par´ m´˝a i kochanka ocenia jednoznacz-

nie synonimami: ten dureƒ i tamten dureƒ. Oprócz tego w sposób bardzo orga-

niczny obdarza t´ par´ pierwiastkiem ˝eƒskim, czyli jako klaunesa: to pani nie-
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zgraba, ju˝ nieco uty∏a kobieta nie pierwszej m∏odoÊci, która ciàgle coÊ t∏ucze,

przewraca czy rozlewa i nieuchronnie popada w Êmieszne, dwuznaczne i nawet

tragikomiczne sytuacje. Na przyk∏ad nie potrafi dokonaç wyboru mi´dzy m´˝em

a kochankiem, próbujàc daç sobie rad´ z obu durniami. W koƒcu sytuacja robi

si´ nie tyle komiczna, ile powa˝na: Cumbrunnen ginie w absurdalnych okolicz-

noÊciach, a Rom´ i Pep´ ratuje z tarapatów tylko interwencja si∏y wy˝szej skry-

wanej pod maskà kolejnego b∏azna – tajemniczego Warcabycza, w czym mo˝na

si´ dopatrywaç swoistej parodii znanego jeszcze z czasów antycznych motywu

deus ex machina, ironicznie transformowanego tu jako deus ex telephone mobile.

B∏azeƒskie cechy, nierzadko zakodowane w imionach i nazwiskach, posiadajà

praktycznie wszystkie postacie Dwunastu kr´gów, zarówno m´skie jak ˝eƒskie.

Mi´dzy innymi – Jarema albo Jaromir (Jarko) Mahik (Magiker), coraz popular-

niejszy (ale gdzie i wÊród kogo?) clipmaker i teledesigner, profesor Doktor (dobro-

dziej, badacz alchemii s∏owa, antonyczoznawca1, a raczej antonyczianiec, profesor

w trzecim pokoleniu etc.), Lila i Marlena (naprawd´ Swietka i Marina – nie Lilla

i Weneda), para nieroz∏àcznych przyjació∏ek-pseudoaktorek, jedna z nich to farbo-

wana brunetka, a druga – tako˝ farbowana blondynka (Andruchowycz 2005: 43-45).

W granicach rozpatrywanego paradygmatu wspólne dla wszystkich postaci, zarów-

no pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych jest to, ˝e pod mniej lub bardziej

wyrazistà maskà b∏azna w ka˝dym wypadku ukrywa si´ je˝eli nie ciekawa to˝sa-

moÊç, to co najmniej skomplikowana sytuacja egzystencjalna jednostki.

Tak˝e pod tradycyjnà maskà z arsena∏u literatury powszechnej kreuje swojego

superbohatera Izdryk w powieÊci Wozzeck (ÇÓˆˆÂÍ, 1997). PowieÊç ta jest czwar-

tym utworem w szeregu typologicznym, którego ogólnokulturalny kontekst two-

rzà, po pierwsze, historycznie udokumentowany Johann Christian Woyzeck, który

w r. 1821 w Lipsku z zazdroÊci zabi∏ swojà kochank´ (è‡‚ÎË¯ËÌ 2002: 7); po

drugie, fragment dramatyczny Woyzeck niemieckiego pisarza, lekarza oraz rady-

kalnego publicysty Georga Büchnera, napisany w latach 1830. na podstawie me-

dycznych i prawniczych dokumentów dotyczàcych tej kryminalnej sprawy, opu-

blikowany w roku 1879 i w roku 1913 po raz pierwszy wystawiony na scenie

w Monachium; po trzecie, opera austriackiego kompozytora Albana Berga Woz-

zeck, której premiera odby∏a si´ w roku 1925. Analizujàc stosunek ogólnokultu-

ralnej maski ukraiƒskiego Wozzecka do jego nieuchwytnej to˝samoÊci, Marko

Paw∏yszyn konstatuje, i˝ powieÊç Izdryka zachowuje kilka buchnerowsko-bergow-

skich wàtków. Wozzeck, cz∏owiek gn´biony i cierpiàcy, traci ukochanà. Do jego

emocji z tego powodu nale˝y zazdroÊç. Pope∏nia przest´pstwo (co prawda, nie ta-

kie sensacyjne, jak jego poprzednicy: nikogo nie zabija, ale ˝on´ i dziecko zamyka

w piwnicy). Wszyscy Wozzeckowie sà sk∏onni sporo uwagi poÊwi´caç swojemu nie-

codziennemu postrzeganiu rzeczywistoÊci i wszyscy oni lubià rozwa˝aç problemy

filozoficzne, u˝ywajàc do tego niez∏ego repertuaru poj´ç i metod. [...] Oni sà bliscy
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1 Antonyczoznawca – badacz twórczoÊci wybitnego ukraiƒskiego poety Bohdana-Ihora An-

tonycza (1909-1937, zob.: Wilczyƒski 2004: 13-14). Sam Andruchowycz o twórczoÊci Antony-

cza napisa∏ i obroni∏ prac´ doktorskà, (zob.: ÄÌ‰ÛıÓ‚Ë˜ 1996, o tej pracy zob. w: ßÎ¸ÌËˆ¸ÍËÈ

2000: 165, 169-170). Tak˝e fragment 6 powieÊci DwanaÊcie kr´gów powsta∏ na podstawie nie-

wyjaÊnionych faktów biografii Antonycza (zob.: Andruchowycz 2005: 141-170).



nam, ci Wozzeckowie. Dlatego sà oni zdolni przybli˝aç nas na styk ku naszym nie-

przytulnym myÊlom, budziç w nas niepokój (è‡‚ÎË¯ËÌ 2002: 8-9).

III

Zró˝nicowane maski persony, nierzadko dosyç liczne, ujawniajà swojà sztucz-

noÊç i pozornoÊç. UÊwiadomienie tego jest pierwszym krokiem na drodze ku zin-

tegrowaniu i poznaniu w∏asnej to˝samoÊci. Nast´pny etap przewiduje konfronta-

cj´ to˝samoÊci z cieniem (ûÌ„ 1997a: 18-21; ûÌ„ 1997: 313-317; Sharp 1998:

43-46; Piróg 1999: 69-71) – kolejnym archetypem nieÊwiadomoÊci zbiorowej. We-

d∏ug Junga, symboliczna treÊç archetypu cienia obejmuje ca∏à bolesnà prawd´

o naturze ludzkiej jednostki, od instynktów naturalnych poczynajàc, którym dana

persona nie daje nawet prawa do istnienia. Prawd´ t´ cz∏owiek ukrywa w∏aÊnie

pod maskà persony, nie tylko przed otoczeniem, ale te˝ przed sobà, nie dopusz-

czajàc dra˝liwych motywów do ÊwiadomoÊci, na ró˝ne sposoby – t∏umiàc je, a na-

st´pnie usuwajàc do podÊwiadomoÊci i nieÊwiadomoÊci (Sharp 1998: 154-156),

albo uciekajàc do mechanizmu projekcji psychologicznej (Sharp 1998: 132-135;

Monbourquette 2004: 151-153), czyli dostrzegajàc w innych ludziach te nie zaak-

ceptowane przez siebie «ciemne» cechy osobowoÊci.

Jako prawdziwa encyklopedia cienia mo˝e byç rozpatrywany podrozdzia∏

èÓ ÏÛ‰‡Í¥‚ z powieÊci Izdryka Wozzeck. Przedstawiono tu wszystkie ciemne stro-

ny natury ludzkiej, jakie tylko istniejà w wyobraêni superbohatera, i przedsta-

wiono je w projekcji na innych osobników rodzaju ludzkiego, tak m´˝czyzn, jak

kobiet. W ten sposób symboliczna zawartoÊç archetypu cienia zostaje maksymal-

nie wyolbrzymiona, a jego konfrontacja z to˝samoÊcià Wozzecka dokonuje si´

introjektywnie, przez uÊwiadomienie tego, ˝e dupkami sà praktycznie wszyscy

(ßÁ‰ËÍ 2002: 83), z nim w∏àcznie, albowiem cokolwiek opacznego jest w Êwiecie,

jest tak˝e w nim samym (Piróg 1999: 70; ûÌ„ 1991: 186). Monologiczna rewe-

lacja O dupkach jest tak˝e swoistà apologià Wozzeckowego cienia zabójcy, po-

niewa˝ jest ona wyg∏aszana we Ênie, w stanie obni˝enia poziomu ÊwiadomoÊci,

po spowodowaniu w wyobraêni rytualnego utopienia w lawinie bagna jednego

z dupków – 10-12-letniego  ch∏opczyka z ma∏ym wilczkiem na r´kach.

IluzorycznoÊç nieograniczonej w∏adzy persony nad ÊwiadomoÊcià staje si´ oczy-

wista wtedy, kiedy t∏umione treÊci nieÊwiadomoÊci indywidualnej lub zbiorowej

samoczynnie wychodzà na Êwiat∏o dzienne. Zjawisko to opisa∏a, mi´dzy innymi,

Zabu˝ko w powieÊci Badania terenowe... W obliczu psychologicznej konieczno-

Êci samoobrony, z g∏´bi duszy pisarki-intelektualistki, z wyk∏adowczyni na pre-

sti˝owych uniwersytetach za oceanem nagle powstaje jakaÊ zupe∏nie inna, abso-

lutnie niew∏aÊciwa kobieta – ˝yleta (∏otrzyca), brutalna i rozpustna, cyniczka

o manierach wyraênie zalatujàcych kminà, jakby przywiezionych z pierdla, zdolna

w razie czego nawet kurwà rzuciç [...] w Ameryce ta zdzira spod celi nauczy∏a si´

klàç po angielsku (Zabu˝ko 2003: 9, 10).

Funkcjonowanie cienia ujawnia nast´pujàce prawid∏owoÊci ˝ycia wewn´trzne-

go: po pierwsze, cieƒ zawsze ma t´ samà p∏eç, co persona oraz sam cz∏owiek;
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po drugie, to˝samoÊç posiada nie jeden cieƒ, lecz kilka, analogicznie jak w przy-

padku persony; po trzecie, w kontekÊcie licznych treÊci cienia sà postrzegane

nie tylko te najczarniejsze przejawy to˝samoÊci, ale tak˝e te, z których cz∏o-

wiek, z ró˝nych przyczyn osobistych, po prostu nie jest dumny, które sà z re-

gu∏y prymitywne, nieprzystosowane i przykre, nie zaÊ absolutnie z∏e: niecywili-

zowane impulsy i pragnienia, moralnie niskie motywy, dzieci´ce fantazje

i resentymenty. W razie adekwatnej asymilacji takich motywów w granicach Êwia-

domoÊci mogà one istotnie wzbogacaç osobowoÊç oraz pobudzaç jej dalszy roz-

wój duchowy. Zatem oprócz «czarnego» cienia ˝ylety bohaterka Badaƒ tereno-

wych... posiada jeszcze jeden, ca∏kiem niegroêny, a nawet sympatyczny cieƒ

zagubionej dziewczynki, z którym konfrontacji za wszelkà cen´ jednak unika.

Albowiem biedna, niekochana, porzucona na dworcu dziewczynka, gotowa iÊç na

ràczki do ka˝dego, kto powie: «Jestem twoim tatà», ale kto coÊ takiego powie trzy-

dziestoczteroletniej babie – tej w∏aÊnie dziewczynki sama w sobie nie kochasz, od

wieku nastu lat stara∏aÊ si´ trzymaç jà w najg∏´bszej piwnicznej komórce, bez chle-

ba i wody, ˝eby ani drgn´∏a, a ona jakoÊ si´ jednak wycwani∏a i ocala∏a, i jak jà

teraz uspokoisz – teraz, kiedy wyglàda na to, ˝e oprócz niej innej ciebie nie ma,

nie zosta∏o?... (Zabu˝ko 2003: 12).

Samopoznanie ró˝norodnych, w tym ciemnych aspektów to˝samoÊci wyzna-

cza dominant´ psychologicznà u wielu bohaterek utworów Zabu˝ko. Na przy-

k∏ad w mikropowieÊci Ñ¥‚˜‡ÚÍ‡ (Dziewczynki, 1998) pisarka poddaje analizie

dramatyczny konflikt wewn´trzny nastolatki. W obliczu pierwszych powa˝nych

doÊwiadczeƒ ˝yciowych, wymagajàcych dokonania naprawd´ trudnego (nawet

jak na osob´ dojrza∏à) wyboru moralnego, Darka dochodzi do przera˝ajàcego

wniosku. Okazuje si´ bowiem, i˝ pod jej przytulnymi maskami spo∏ecznymi wzo-

rowej uczennicy i przewodniczàcej klasy, oddanej przyjació∏ki i w ogóle dobrej

dziewczynki, nie sprawiajàcej ˝adnych problemów wychowawczych rodzicom i na-

uczycielom, ukryte sà mroczne postacie zazdroÊnicy i pod∏ej zdrajczyni. A szcze-

gólnie – niepohamowane pragnienie bezgranicznego posiadania za wszelkà ce-

n´ osoby ukochanej, którà w tym okresie jej ˝ycia mia∏a nieszcz´Êcie zostaç

kole˝anka z klasy, Lencia-jeleniàtko. „˚ó∏ciowo-gorzka” symbolika tego uÊwia-

domienia by∏a dla dziewczynki na tyle nie do zniesienia, ˝e, po pierwsze, wy-

wo∏a∏a u niej wieloletnià organicznà chorob´ wàtroby i, po drugie, zatru∏a ˝y-

cie osobiste ju˝ doros∏ej i zawodowo samozrealizowanej Darki. I to w∏aÊnie

dlatego potrzeba by∏o tyle czasu, by si´ sta∏a mo˝liwa naprawd´ terapeutycz-

nie skuteczna konfrontacja to˝samoÊci bohaterki z jej cieniami. Odbywa si´

ona na p∏aszczyênie retardacji psychologicznej – odtwarzania w wyobraêni

w celu ponownego prze˝ywania radosnych i traumatycznych wydarzeƒ z prze-

sz∏oÊci. Bodêcem zewn´trznym, pobudzajàcym t´ retardacj´ oraz konfrontacj´,

by∏o spotkanie po latach by∏ych kolegów szkolnych, a dobroczynnym skutkiem

– ten prawdziwy rytualno-symboliczny, tak˝e i na poziomie organicznym, ka-

tharsis, po jakim zosta∏y ujawnione nowe, nie znane wczeÊniej mo˝liwoÊci roz-

woju duchowego bohaterki. Przemieniona Darka ju˝ nigdy nie zachowa si´

wobec innego cz∏owieka w sposób tak egoistyczny i bezwzgl´dny (zob.

á‡·ÛÊÍÓ 2003: 236-237).
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W tych przypadkach, gdy persona nie dopuszcza do ÊwiadomoÊci wàtków zwià-

zanych z archetypem cienia, powstaje realne niebezpieczeƒstwo ich niekontrolo-

wanej i dlatego szczególnie groêniej ingerencji w ˝ycie jednostki i jej otoczenia.

Zjawisko to jest prezentowane w powieÊci Kononenko á‡‰‡ (Zdrada, 2002).

Jeden z bohaterów, Dmytro Stebelko, skutecznie odgrywa w ˝yciu dobrowolnie

wzi´tà na siebie patriarchalnà rol´ idealnego pod ka˝dym wzgl´dem m´˝a i oj-

ca, który ci´˝ko pracuje, by zaopatrywaç rodzin´ we wszystko, co niezb´dne. A przy-

najmniej tak mu si´ wydaje. Lecz pod tà czcigodnà maskà przechowuje on co

najmniej dwa cienie – niezrealizowanego intelektualisty, który zdradzi∏ powo∏a-

nie naukowca dla dóbr materialnych, oraz brutalnego macho, potajemnie roz∏a-

dowujàcego swojà energi´ seksualnà, ˝eby, wracajàc na ∏ono rodziny, nie posà-

dzajàcej go o podwójne ˝ycie, byç wyrozumia∏ym i subtelnym. Dmytro jednak

w g∏´bi duszy nie bierze na serio twórczych poszukiwaƒ ˝ony. Dlatego w∏aÊnie

na konstatacj´ Weroniki: Ja ci´ zdradzi∏am – reaguje niekontrolowanym wybu-

chem agresji, nawet nie wyobra˝ajàc sobie, ˝e mog∏o chodziç o coÊ zupe∏nie in-

nego ni˝ zdrada ma∏˝eƒska, do której, w jego g∏´bokim przekonaniu, mia∏ pra-

wo tylko on. W ten sposób Dmytro w∏asnymi r´koma zniszczy∏ to, czemu si´

poÊwi´ca∏ d∏ugie lata.

Podobnie jak Imitacja, Zdrada w sensie gatunkowym jest krymina∏em psycho-

logicznym. Jej wàtek rozbudowuje si´ wokó∏ tajemniczej Êmierci Weroniki Rajews-

kiej-Stebelko, m∏odej kierowniczki kó∏ka teatralnego studentów-amatorów. Jak

si´ okazuje, Êmierç t´ podst´pnie spowodowa∏a Tatiana Majakina – ostatnia oso-

ba, po której mo˝na by∏oby si´ tego spodziewaç. Jest ona bowiem cenionà le-

karkà-chirurgiem o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych (która potrafi∏a

rozmawiaç ze Êmiertelnie chorymi, i ludzie zapominali, ˝e ˝yç im na Êwiecie po-

zosta∏o tydzieƒ albo dwa, zaczynali przypominaç dzieciƒstwo, uÊmiechaç si´ – äÓÌÓ-

ÌÂÌÍÓ 2002: 34), a oprócz tego oddanà samotnà matkà Jewhena Murczenka, bli-

skiego przyjaciela Weroniki. Uwolnienie si´ od tych wygodnych masek spo∏ecznych

trzech groênych cieni – na poczàtku intrygantki i k∏amczuchy, a na koniec zabój-

czyni – zosta∏o spowodowane patriarchalnà zazdroÊcià matki o przyjació∏k´ jej

syna. I dlatego apologia Tatiany przed Jewhenem, i˝ on rzekomo zatraca∏ si´ dla

Weroniki, nie wyglàda powa˝nie. Albowiem to w∏aÊnie ona ponosi ca∏kowità od-

powiedzialnoÊç za wychowanie infantylnego syna oraz obcià˝enie jego naprawd´

utalentowanej indywidualnoÊci twórczej cieniem nikczemnego m´˝czyzny, ˝yjàce-

go na jej koszt. Otó˝ ukrytym pod∏o˝em psychicznym wszystkich uczynków Ta-

tiany by∏o nie dobro bezgranicznie kochanego syna, lecz totalny egocentryzm.

Jeszcze raz cieƒ zabójczyni ujawnia si´ na ostatnich stronach powieÊci: tym ra-

zem ukrywa∏a go ca∏kiem sympatyczna persona inteligentnej osiemnastolatki

Wiktorii, córki Weroniki i Dmytra. Dziewczyna cynicznie wyznaje ojcu, ˝e to ona

Êwiadomie przyÊpieszy∏a Êmierç swego ohydnego dziadka ze strony matki Iwana

Rajewskiego.

Poniewa˝ cieƒ w stosunku do persony i – szerzej – ÊwiadomoÊci wykonuje funk-

cj´ psychologicznie kompensacyjnà, to˝samoÊç zazwyczaj posiada tyle cieni, ile

person. Stàd logiczny wniosek o nierozdzielnej parzystej naturze tych dwóch ar-

chetypów. Przy tym, w kontekÊcie bardziej rozbudowanych relacji mi´dzy Êwiado-
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moÊcià a nieÊwiadomoÊcià, to˝samoÊç jest postrzegana jakby w charakterystycznym

kalejdoskopie masek i cieni. Oto na przyk∏ad jak w Rekreacjach postrzega Ro-

stys∏awa Martoflaka jego ˝ona (reprezentujàca w pewnym sensie symbolicznym

archetyp animy – ûÌ„ 1997: 317-320; Sharp 1998: 28-33; ûÌ„ 1996: 253-281;

ûÌ„ 1997a: 22-34; Piróg 1999: 71-73 – ukrytego ˝eƒskiego obrazu duszy swego

m´˝a): kochanie ty moje, szmato bezwolna, [...] przysz∏y geniusz, nudny intelektu-

alista, gadu∏a, dar niebios, pere∏ka, nadzieja wygasajàcego szlacheckiego rodu, wy-

dziedziczony hrabia, maniak alkoholowy, kameleon, poeta z urz´du, bicz Bo˝y, na-

rz´dzie szatana (Andruchowycz 1996: 14).

Tak˝e w Moskowiadzie Otto von F. opisuje swoich braci w duchu, to znaczy

w spirytusie w podobnym psycho-archetypowym zabarwieniu (Andruchowycz 2000:

37-38). Sam jako postaç wiodàca posiada kilka rozbudowanych cieni, ukrywajà-

cych si´ pod maskami licznych person. O ciemnych przejawach natury w∏asnej

bohater mówi: w nied∏ugim swoim ˝yciu i wyrzeka∏em si´, i zdradza∏em, i czudzo-

∏o˝y∏em, i gniewa∏em si´, i pa∏´ zalewa∏em, i k∏ama∏em, i przeklina∏em, i ulega∏em

pokusom, i sobà si´ che∏pi∏em... (Andruchowycz 2000: 171). W kontekÊcie tej po-

wieÊci grozy jak najbardziej efektownie artystycznie oraz psychologicznie intrygu-

jàco wyglàda konfrontacja to˝samoÊci Ottona von F. z cieniem zdrajcy, projekto-

wanym na innà postaç – Saszk´-kagiebist´. Ra˝àca na pierwszy rzut oka autorska

niekonsekwencja w kreowaniu tej postaci, jej wewn´trzna, ale te˝ zewn´trzna

sprzecznoÊç w sposób nieunikniony zwodzi tych wszystkich krytyków i czytelni-

ków, którzy oczekujà na tradycyjne osàdzenie i zdyskredytowanie zbrodni kagiebe.

W zwierciadle psychologii g∏´bi Saszko-kagiebista okazuje si´ jednak czymÊ o wie-

le ciekawszym i zresztà bardziej z∏o˝onym oraz przekonujàcym nawet od efektyw-

nej literackiej próby niszczenia ustalonych w spo∏eczeƒstwie stereotypów (èÓÎ¥˘ÛÍ

2003: 73-74).

Z poprzedniej historii Ottona von F. wynika, ˝e po wystarczajàco trwa∏ych

wysi∏kach z odrobinà szanta˝u Saszce na koniec uda∏o si´ zmusiç m∏odego i uta-

lentowanego, ale nieodpornego psychicznie poet´ do tego, by napisa∏ najhanieb-

niejsze w ˝yciu dyktando o dobrowolnej zgodzie na wspó∏prac´, obcià˝ajàc w∏a-

sne sumienie durnowato-pretensjonalnym pseudonimem Artur. Otto von F. bardzo

ci´˝ko prze˝ywa∏ swojà decyzj´: czu∏em si´ jak Judasz [...] Zgrzyta∏em z´bami jak

pot´pieniec i gryz∏em w∏asne palce. A przede mnà by∏a tylko Êlepa uliczka (Andru-

chowycz 2000: 105) – czyli boleÊnie uto˝samia∏ si´ z jednym z najczarniejszych

archetypów nieÊwiadomoÊci zbiorowej, prze˝ywajàc bardzo dramatycznie jego

straszliwy ci´˝ar psychiczny.

Na kolejnym etapie konfrontacji, odbywajàcym si´ w podziemiu moskiew-

skim, Saszko wyraênie wyst´puje jako cieƒ Ottona von F. Okazuje si´, ˝e Sasz-

ko, który dokona∏ swego kagiebowsko-moskiewskiego wyboru, jest te˝ Ukraiƒ-

cem. Jednak w ciàgu dziesi´ciu lat przebywania w Moskwie nie zapomnia∏ j´zyka

ojczystego, choç jego ukraiƒszczyzna jest sztuczna i pozbawiona znajomoÊci szcze-

gó∏ów nowej ortografii. Napisa∏ nawet po ukraiƒsku niezbyt oryginalny wiersz

i prosi∏ starego znajomego, by pomóg∏ mu opublikowaç ten utwór. Owa gra wst´p-

na stopniowo przekszta∏ca si´ w groteskowy turniej wzajemnych oskar˝eƒ, w trak-

cie którego Saszko introjektywnie ujawnia prawd´ o zdradzieckiej stronie to˝sa-
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moÊci Ottona von F., nieznoÊnà dla jego bezkompromisowej persony i wyp´dza-

nà przez nià ze ÊwiadomoÊci: Wy jednak, jak zawsze, dzia∏aliÊcie w zdradziecki

sposób. To jest wasz styl, von F. Jednà kobiet´ zdradzaç z drugà, a t´ drugà – z jesz-

cze innà i tak dalej. [...] Nie jesteÊ winien? Bardzo wygodnie to sobie wymyÊli∏eÊ!

˚e niby: moje grzechy – moje zmartwienie?... I ty to mówisz, coÊ potrafi∏ tylko zdra-

dzaç? Ty, który potwierdzi∏eÊ zdrad´ w∏asnor´cznym podpisem?! [...] CoÊ kiedyÊ

podpisa∏eÊ i zabi∏eÊ dusz´!... [...] Ty? Ratowa∏eÊ? ˚ycie? Cudze? [...] Potrafisz ra-

towaç tylko siebie! Zawsze i wsz´dzie! (Andruchowycz 2000: 140, 143, 144).

W kontekÊcie konfrontacji bohatera z cieniem wiele groteskowych scen na-

biera specyficznej symboliki. Swoistà wskazówkà stopniowej asymilacji ciemnych

aspektów w∏asnej natury przez ÊwiadomoÊç Ottona von F. jest m.in. ten epizod,

kiedy stró˝ zidentyfikowa∏ ukraiƒskiego poet´ jako swojego, na co poeta pomy-

Êla∏: èle ze mnà, je˝eli ju˝ robi´ si´ podobny do kagiebisty (Andruchowycz 2000:

155). Na tej samej p∏aszczyênie symbolicznej nale˝y tak˝e rozpatrywaç kawa∏

z telefonem, kiedy bohater udawa∏ zwierzchnika, rozgniewanego na nierozgar-

ni´tych podw∏adnych, którzy nie potrafili dopilnowaç zatrzymanego poety. Ka-

wa∏ ten strasznie si´ spodoba∏ Saszce, bez wzgl´du na to, ˝e w∏aÊnie z tego po-

wodu zosta∏ on zdegradowany z majora na kapitana. W swojej kolejnoÊci owa

degradacja (jak i inne szczegó∏y, np. przybycie Saszki na sympozjum dla niebosz-

czyków bez maski, jego pijany be∏kot etc.) te˝ ma pod∏o˝e psychoanalityczne, sy-

gnalizujàc utrat´ przez archetypowy obraz cienia jego negatywnej energii. Ener-

gia ta, uwalniajàc si´ i transformujàc, pobudza Ottona von F. do aktywnych czynów

(Pajor 2004: 111-119). Na dalszy Êcis∏y zwiàzek obu postaci wskazuje m.in. nie-

omylne rozpoznanie przez Saszk´ b∏azeƒskiej maski swojego protagonisty.

Przy takim podejÊciu ca∏kiem logicznie wyglàda tak˝e finalna transformacja

kagiebisty-sobowtóra w anio∏a stró˝a, patrzàcego na czyn Ottona von F. spojrze-

niem nieziemskiej mi∏oÊci. Transformacja ta symbolizuje skuteczny koniec bole-

snego procesu konfrontacji to˝samoÊci z cieniem, i w∏aÊnie dlatego mo˝e ona

byç postrzegana jako psychologiczne podsumowanie jednej z najg∏´bszych oraz

najbardziej paradoksalnych idei powieÊci – uÊwiadomienia tego, ˝e jedynym, naj-

okrutniejszym moim wrogiem jestem ja sam (Andruchowycz 2000: 150), a nie ka-

giebista czy moskal itd. Poprzez uÊwiadomienie tego pisarz utwierdza priorytet

˝ycia wewn´trznego nad zewn´trznym, co na poziomie symbolicznym nawiàzu-

je do nast´pujàcego fragmentu Ewangelii wed∏ug Êw. Mateusza: I nie bójcie si´

tych, którzy zabijajà cia∏o, ale duszy zabiç nie mogà; bójcie si´ raczej tego, który

mo˝e i dusz´ i cia∏o zniszczyç w piekle (Mat. 10: 28)2. Otó˝, transformacja Sasz-

ki w pos∏aƒca Boga – tego samego Boga, o którym zdarza∏o ci si´ myÊleç êle, ale

w którego nigdy nie przesta∏eÊ wierzyç (Andruchowycz 2000: 192) – ods∏ania no-

wy aspekt to˝samoÊci Ottona von F. – jego specyficznie kontrowersyjnà posta-

w´ religijnà (Sharp 1998: 128-129; Perkowska 2001: 394-426).

Wybierajàc do interpretacji utwory najnowszej prozy ukraiƒskiej, kierowa∏am

si´ specyfikà jej twórczych poszukiwaƒ, penetrujàcych skomplikowane problemy
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ÊwiadomoÊci i to˝samoÊci wspó∏czesnego cz∏owieka. Dla zrozumienia artystycz-

nych form ekspresji nowoczesnego podmiotu uwik∏anego w sieci zale˝noÊci eg-

zystencjalnych, spo∏ecznych i kulturowych krytyka archetypowa wydaje si´ sta-

nowiç dostatecznie uzasadniony punkt dojÊcia. Koreluje bowiem z sytuacjà

wspó∏czesnej literatury i ponowoczesnego bohatera, dla których wn´trze i we-

wn´trzne zapoÊredniczenie staje si´ wyró˝nikiem aktualnego doÊwiadczenia sztuki,

Êwiata rzeczywistoÊci i cz∏owieka. Struktura wn´trza prezentowanych postaci jest

dynamicznie reorganizowana przez konflikty, sprzecznoÊci, napi´cia, doznania

uÊwiadomiane i te p∏ynàce z podÊwiadomoÊci indywidualnej oraz nieÊwiadomo-

Êci zbiorowej, naznaczone cielesnymi pop´dami, odpadami odrzucanych fanta-

zmatów, zewn´trznych wp∏ywów i uwarunkowaƒ, powracajàcych w rozproszonych,

przypadkowych formach wyobraêni.

Bohater najnowszej literatury ukraiƒskiej to cz∏owiek problematyczny i cz∏o-

wiek z problemami, jeszcze nie doÊç zdystansowany do minionego, a ju˝ stojàcy

przed konfrontacjà z nowym. Nowatorstwo poszukiwaƒ prezentowanych autorów

jest mi´dzy innymi skutkiem drà˝enia wn´trza jednostki, przejawów jej ˝ycia du-

chowego, a wi´c skomplikowanej sytuacji cz∏owieka w trudnych warunkach cz´-

sto nieprzyjaznej bàdê wrogiej rzeczywistoÊci. RozmaitoÊç i specyfika archetypo-

wych aspektów to˝samoÊci bohaterów analizowanych tekstów wydaje si´ zaÊwiadczaç

o wielkiej energii twórczej i o autentycznoÊci wewn´trznej pisarzy nowej fali, któ-

rzy przekonujàco i prawdziwie prezentujà k∏opoty z to˝samoÊcià i rozumieniem

siebie. Stara wiedza minionej formacji okaza∏a si´ b∏´dna, przek∏amujàca rzeczy-

wistoÊç i cz∏owieka. Lecz nowa, m∏oda kultura [w tym literatura pi´kna jako jej

istotny obszar – I. B.] i tylko ona [...] jawi si´ jako niecenzurowana, nieskorumpo-

wana oraz niezale˝na (ÄÌ‰ÛıÓ‚Ë˜ 2001: 69), dajàc szans´ na wolnoÊç podmio-

towà, koniecznà dla dalszego kszta∏towania procesów emancypacyjnych.

Z ukraiƒskiego prze∏o˝y∏y I. Betko i B. Czapik-Lityƒska
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SUMMARY

Between the mask and shadow: the aspects of identity in the latest Ukrainian prose

This article consists of tree parts. In the first part, an introduction, are examined some

important trends in development of Ukrainian prose in resent years. Parts second and third

contains an Jungian analysis of heroes identity in novels of Ukrainian writers of new wave –

J. Andruhovicha (Recreation, Moskowiada, Twelve hoops), O. Zabuzhko (Fields investigation

on Ukrainian sex, Girls), J. Izdrik (Wozzeck), J. Kononenko (Imitation, Treason). Special at-

tention is devoted to exploration of archetypal motives of Personae (in second part) and Sha-

dow (in third part). Application of postulates of archetypal criticism for the analysis of the

above mentioned works, is grounded on huge, never noticed before in Ukrainian literature,

interest of writers in inner life of human being and creation of authentical identity, who dif-

fer from socially accepted roles and masks, which only made difficult achievement of genu-

ine self and construction of extended personality.
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Odrodzenie imienia.
Koncepcja cz∏owieka w najnowszej 

literaturze bia∏oruskiej

Pierwszà i, jak si´ wydaje, najwi´kszà ofiarà okresu przejÊciowego w bia∏oru-

skiej literaturze postnieklasycznej1 sta∏ si´... cz∏owiek. Nigdy jeszcze postaç bo-

hatera nie by∏a tak rozmyta, rozchwiana i nieuchwytna – zarówno dla czytelni-

ka, jak i dla autora. Artyku∏ stanowi prób´ naÊwietlenia nawarstwiajàcych si´

przyczyn utraty spójnoÊci podmiotowej wspó∏czesnego bohatera i wspó∏czesne-

go cz∏owieka.

Charakter relacji ze wspó∏czesnoÊcià bywa okreÊlany przez zbie˝noÊç dà˝eƒ

cz∏owieka (postaci literackiej w tekÊcie) z wymogami i „duchem epoki” lub od-

wrotnie – przez niemo˝noÊç pogodzenia si´ z nimi. Stosunki pomi´dzy czytelni-

kiem a tekstem, odbijajàcym aktualny stan rzeczy (którego istota okreÊlona zo-

sta∏a przez krytyków jako poczàtek koƒca), kszta∏tujà si´ natomiast w zale˝noÊci

od predyspozycji temperamentu estetycznego do uzgadniania i konfrontowania

w∏asnych granic ryzyka z ekstremalnoÊcià konkretnej sytuacji literackiej.

Rozpoczniemy od wspó∏czesnych bia∏oruskich filozofów kultury2, gdy˝ wyró˝-

niajà si´ oni nieporównywalnie wi´kszym radykalizmem w ocenach sytuacji (w tym

tak˝e w odniesieniu do losu „cz∏owieka w literaturze”) ni˝ prozaicy, poeci, dra-

maturdzy, a nawet krytycy. W esejach i ksià˝kach z nurtu filozofii kultury Wa-

lantina Akudowicza czy Jurasia Barysewicza wznoszony jest pomnik zanikajàce-
mu Ja. Nikt – to nasze alter ego, przesz∏e albo przysz∏e, ale póki co, nieobecne „Ja”.

Nikt – to ja beze mnie. NieobecnoÊç – to obecnoÊç nie pozostawiajàca Êladów. […]

„Ja” – to nasze alter nemo, Êwiat∏y cieƒ naszego „nikt” (Å‡˚ÒÂ‚¥˜ 2003: 17) – za-

pewnia JuraÊ Barysewicz (przedstawiciel m∏odego pokolenia „poszukiwaczy sen-

sów”) w tekÊcie í‚‡ ¥ Ô‡Ú˚Î¥ˆ‡ (Twarz i potylica) w zbiorze esejów filozoficz-

1 OkreÊlenie takie powstaje na zasadzie analogii do etapów rozwoju wiedzy filozoficznej

– od klasycznego poprzez nieklasyczny do postnieklasycznego.
2 Autorzy, o których b´dzie mowa, w zadziwiajàcy sposób ∏àczà spokój filozoficznych roz-

wa˝aƒ ze sprytem i „wszystko˝ernoÊcià”  wspó∏czesnych kulturoznawców”; z tego zapewne

powodu ich teksty sà niczym „centaurowy” sojusz metafizycznych polemik z „intelektualnym

hip-hopem” (zwiàzek ten wydaje si´ nadzwyczaj ˝ywotny).



nych, metaforycznie zatytu∏owanym Alter Nemo. Próba rekonstruowania treÊci

znaczeniowej utworzonego zwiàzku wyrazowego rozbija si´ o to˝samoÊç Ja,

które autor próbuje skonstruowaç z mniej lub bardziej ograniczonego zestawu

czàstek domniemanej ca∏oÊci – twarzy, potylicy, pleców, strun g∏osowych, dwóch-

-trzech organów silikonowych. O uk∏adzie fragmentów decyduje wybór kierun-

ku myÊlenia, od niego zale˝y punkt spojrzenia implikujàcy widzenie albo cia∏a,

albo trupa: Cia∏o – pisze Barysewicz w eseju ÉÂ‡Ï˝Ú˚fl Ê˚ˆ¸ˆfl (Geometria

˝ycia) – to nic wi´cej, jak tylko fundament cz∏owieka. GdybyÊmy go jednak nie

mieli, rozsypalibyÊmy si´ na tysiàce niezale˝nych myÊli, pragnieƒ i cech charakteru

(Å‡˚ÒÂ‚¥˜ 2003: 24); Czasami z tà lub innà rzeczà uto˝samiajà si´ schizofrenicy

kliniczni i artyÊci […], ale wszystko to jest mniej popularne, ni˝ tradycyjna Êmierç

i przejÊcie w beztroski stan trupa (ë˚Î¥ÍÓÌ‡‚˚ ‚ÂÍ/Wiek silikonu) (Å‡˚ÒÂ‚¥˜ 2003:

57). Egoiczne centrum zainteresowaƒ twórców determinuje ró˝norodnoÊç lite-

ratury, konstytuujàc si´ jako podstawowa zasada estetyczna i egzystencjalna wspó∏-

czesnej sztuki. Post´pujàce rozbijanie, rozcz∏onkowywanie podmiotu prowadzi

jednak˝e do nikni´cia i do nieobecnoÊci Ja3.

Praktyka artystyczna najnowszej literatury bia∏oruskiej (w szczególnoÊci tek-

sty pisarzy najm∏odszych, tzw. „ostatniej fali”) wydaje si´ idealnà ilustracjà teo-

rii rodzimych filozofów kultury. W 2003 roku w miƒskim wydawnictwie „Logwi-

now” wydano ksià˝k´ Wolgi Gapiejewej pt. ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚fl ÌÂ·‡ (Rekonstrukcja

nieba), której trzon stanowi „powieÊç we fragmentach” o tym samym tytule. Au-

torka manifestuje godnà pozazdroszczenia rozwag´, proponujàc czytelnikowi

dokonanie samodzielnego wyboru nie tylko kierunku czytania (fragmenty roz-

mieszczono ostentacyjnie w przypadkowej kolejnoÊci), ale tak˝e techniki czyta-

nia. Narracj´ powieÊci pozbawiono esencji zewn´trza, czego raczej nie nale˝y

traktowaç jako bezwzgl´dnej „straty”. Rzecz w tym, ˝e ca∏à bezgranicznoÊç wszyst-

kich mo˝liwych Êwiatów wype∏nia tu „substancja” narratorskiego Ja: Ja ucz´ si´

nie k∏amaç... Ja starannie projektuj´ swoje zdania niczym architekt...; Ja zgadzam

si´ przedstawiç Ci´ w pozycji lotosu, ale pod jednym warunkiem: powinieneÊ byç

osobà p∏ci m´skiej, gdy˝ jako kobiet´ wyobra˝a∏abym sobie Ciebie w innej kombi-

nacji czasoprzestrzennej. […] Ja zmusz´ Ci´ do czytania na g∏os wszystkiego tego,

czym zasypywa∏eÊ mnie w okresie, kiedy byliÊmy jeszcze per-pan (É‡ÔÂÂ‚‡ 2003: 98,

103). „Ty” w powieÊci te˝ si´ pojawia, ale w cieniu Ja i materializuje si´ nie ja-

ko TY, nawet nie jako Ty, lecz jako drugorz´dne, nic nie znaczàce „ty”.

Mimo to ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚fl ÌÂ·‡ (Rekonstrukcja nieba) nie wydaje si´ bezoso-

bowym pomnikiem kolejnego EGO. Fragmenty tekstu przyciàgajà si´, tworzàc

pozór ca∏oÊci, a to dzi´ki egocentrycznej dominancie JA naznaczajàcej styl. Jed-

nà z cech charakterystycznych ca∏ej postnieklasycznej literatury pi´knej jest to,

˝e subiektywnoÊç przeobra˝ona w egomani´ stopniowo podnoszona jest do ran-

gi absolutu. W rezultacie „energia” egocentryzmu si´ga punktu krytycznego i JA
pogrà˝a si´ w bezdennej otch∏ani samego siebie.
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ny raz akcentujàc brak nie tyle cz∏owieka, ile jego witalnych korzeni.



Zwrócenie si´ ku utworom m∏odych literatów bia∏oruskich, dla których wa˝niej-

sza jest rewolucja estetyczna ni˝ ewolucja estetyczna (Algierd Bacharewicz, Ilja

Sin, Zmicier Wisznieu, Wiktor ˚ybul, Wiera Bur∏ak, Wal˝yna Mort, Wika Tre-

nas, Zmicier Plan i inni) pozwala na dookreÊlenie bohatera „najnowszych” tek-

stów. Bohater (i cz∏owiek) równa si´ JA wyniesionemu do rangi kategorii uni-

wersalnej, która nie poddaje si´ prostemu rozcz∏onkowaniu. Roz∏o˝one na cz´Êci

fragmenty nie przek∏adajà si´ na „atomy sensu” (sensowna wiecznoÊç jest pu-

sta), a wzrastajàca entropia prowadzi do rozpadu i wypaczenia. Wszechobecne

doÊwiadczenie kryzysu w coraz wi´kszym stopniu przenika twórczoÊç literackà,

naznaczajàc destruktywnie postaci bohaterów.

Za∏amanie paradygmatu kulturowego oznacza dla wspó∏czesnej literatury pi´k-

nej pog∏´bienie kryzysu. Mo˝na go okreÊliç kryzysem fin de si¯cle, mo˝na go

te˝ nazwaç swoistà „osià czasowà”, z g∏´bi której kie∏kuje jakoÊciowo nowy typ

ÊwiadomoÊci artystycznej. OkreÊlamy go jako „nie-osobowy” artystyczno-estetycz-

ny sposób opanowywania i „modelowania” bytu – w przeciwieƒstwie do indy-

widualno-twórczego (historycznego) typu myÊlenia. Za takim podejÊciem prze-

mawia nie tylko analiza poststrukturalno-postmodernistycznego zbioru idei, ale

tak˝e obserwacja praktyki artystycznej realistycznie ukierunkowanej estetyki.

Ró˝nica polega chyba tylko na tym, ˝e w teoretycznych za∏o˝eniach zwolenni-

ków radykalnej dekonstrukcji projektu nowoeuropejskiego ewolucyjny proces

transformacji „indywidualnej”, „historycznej” ÊwiadomoÊci artystycznej w Êwia-

domoÊç „nie-osobowà” przybiera charakter czynu rewolucyjnego. Gerhard Hoff-

man, Alfred Hornung, Rudiger Kunow optujà za istnieniem radykalnego po-

dzia∏u pomi´dzy literaturà modernistycznà i postmodernistycznà, co znalaz∏o

odbicie w opozycji dwóch estetyk – subiektywnoÊç przeciwstawia si´ utracie su-

biektywnoÊci.

W literaturze bia∏oruskiej koƒca XX i poczàtku XXI w. konfrontacja ta uwi-

dacznia si´ na tle porównania obszaru estetycznego „íÛÚ˝È¯˚ı” („Tutejszych”

– towarzystwa literackiego, które ukszta∏towa∏o si´ w drugiej po∏owie lat 80-tych

i skonsolidowa∏o m∏odych 20-30-letnich literatów wokó∏ idei odrodzenia naro-

dowego) – i „ÅÛÏÅ‡Ïã¥Ú‡” („BumBamLita” – neoawangardowego ruchu koƒca

lat 90-tych), a tak˝e „ÑÛ„Ó„‡ ÙÓÌÚÛ Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡Ÿ” („Drugiego Frontu Sztu-

ki” – nurtu, który rozpowszechni∏ si´ w pierwszych latach nowego tysiàclecia).

JeÊli „Tutejsi”, przy ca∏ej ró˝norodnoÊci ich kierunków twórczych (od „neoro-

mantyzmu” Ludmi∏y Rubleuskiej, Witauta Czaropki, Wiktora Sznipa – do anty-

utopijnego „konstruktywizmu” Adama Globusa, Siargieja Dubawca, Alega Min-

cyna, Igara Sidaruka), wcià˝ jeszcze widzieli mo˝liwoÊç uratowania cz∏owieka

poprzez odbudow´ jednoÊci jego JA, to „bumbamlitowcy”, którzy przyszli po

nich (przy dêwi´kach gruchotu miednicy-talizmanu), z entuzjazmem wzi´li udzia∏

w stypie po Êmierci cz∏owieka. W kontekÊcie tej „nekropolii”, budowanej z za-

dziwiajàcym uporem przez wspó∏czesnych literatów, w ksià˝kach, w których Êmierç

i wszystko, co z nià zwiàzane, prze˝ywane jest (czasami figlarnie) jako pewnego

rodzaju intymnoÊç i powszednioÊç jednoczeÊnie, bia∏oruscy „najnowsi” zwracajà

na siebie uwag´ skoncentrowanà nekrogotykà, sàczàcà si´ z utworów poetyc-

kich, prozy, a nawet tekstów teoretyczno-filozoficznych.
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Wed∏ug myÊlicieli „typu kryzysowego”, których ideologemy z punktu widze-

nia humanizmu europejskiego uwa˝ane sà za wzorcowe przyk∏ady „antyhuma-

nizmu teoretycznego”, przyczynami „Êmierci autora” (Roland Barthes) i „Êmier-

ci podmiotu” (Michel Foucault), innymi s∏owy – teoretycznej „Êmierci cz∏owieka”

sà: za∏amanie paradygmatu kulturowego i kryzys podmiotowoÊci. Autor przesta-

je byç Êwiadomym podmiotem i suwerennym twórcà w∏asnego tekstu. Jak twier-

dzi Michel Foucault, nie poprzedza on swoich tekstów, lecz staje si´ jedynie

„funkcjonalnà zasadà”, za poÊrednictwem której urzeczywistnia si´ w kulturze

proces ograniczania, wykluczania i wyboru sensów.

We wspó∏czesnej bia∏oruskiej przestrzeni kulturowej ogólny kryzys Êwiata,

kultury i cz∏owieka pog∏´bia si´ w wyniku dodatkowej katastrofy, jakà jest utra-

ta narodowej SOBOÂCI. Karl Gustav Jung t∏umaczy „soboÊç” jako poj´tà ca∏o-

Êciowo jaêƒ cz∏owieka, charakteryzujàcà najwy˝szy poziom rozwoju duchowego cz∏o-

wieka, centrum przeplatania si´ Êwiadomych i nieÊwiadomych elementów jego psychiki,

jako ten powszechnie uznawany idea∏, który graniczy z poj´ciem Boga (ãÂÈ·ËÌ

1977: 131). Jak si´ wydaje, ca∏a nowa literatura bia∏oruska stoi przed zadaniem

odrodzenia soboÊci, której nadwer´˝anie, a tym bardziej destrukcja, równo-

znaczne sà z zanikiem tego konstytutywnego zaczàtku, ogólnonarodowego ide-

a∏u, którego nie mo˝na „wymyÊliç” albo „stworzyç” na rozkaz organów w∏adzy

w ciàgu jednej, dwóch, a nawet dziesi´ciu kadencji prezydenckich. Idea∏ naro-

dowy i idea narodowa sà gwarantami rozwoju ˝ycia duchowego narodu.

Tymczasem twórcom postliteratury udaje si´ jedynie imitowaç form´, zewn´trz-

ne przejawy wspó∏czesnej percepcji Êwiata, w których chaotycznym przemiesz-

czaniu gubi si´ sens ducha epoki, a wi´c naruszana zostaje równowaga mi´dzy

treÊcià i sposobem wyrazu. Zamiast obrazu artystycznego, dynamicznej ca∏oÊci,

otrzymujemy fragmenty lub pustk´ – ZERO. Prawie w ogóle nie mówi si´ o tym,

˝e kardynalne zmiany jakoÊciowe zachodzà nie tylko w obszarze formy. Naru-

szenia w obr´bie paradygmatu poznawczego, estetycznego i artystycznego do-

prowadzajà nie tyle do rewizji samego systemu aksjologicznego, ile raczej w wi´k-

szoÊci przypadków do zmiany ich biegunowoÊci.

We wszystkich definicjach powieÊci jako tradycyjnej formy epickiej podkreÊla

si´ koniecznoÊç wyst´powania nast´pujàcych elementów: po pierwsze – szero-

kiego uj´cia ró˝norodnych przejawów ˝ycia ludzkiego (nieograniczonoÊç chro-

notopu, wielowàtkowoÊç, du˝a liczba bohaterów itp.), po drugie – syntetyczno-

Êci i uniwersalnoÊci powieÊciowego myÊlenia (w literaturoznawstwie bia∏oruskim

najcz´Êciej wszystko to zamyka si´ wzmiankà o typizacji charakterów i okolicz-

noÊci). Prawie zawsze przyjmuje si´, ˝e kierunek dzia∏alnoÊci twórczo-modelu-

jàcej powieÊciopisarza zwrócony jest na „materialnà rzeczywistoÊç”. RozmyÊlnie

uszczegó∏owiona „obiektywna rzeczywistoÊç” w naszej „tradycyjnej powieÊci” z dru-

giej po∏owy XX wieku bardzo cz´sto obejmuje próby panoramicznej projekcji

wewn´trznego kosmosu – „rzeczywistoÊci osoby”. Ju˝ „ojcowie” powieÊci niekla-

sycznej – Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – kierowali narracj´ w prze-

ciwnà stron´: ich utwory sà pewnym idealnym modelem wizji artystycznej, któ-

ry mo˝emy sobie wyobraziç w postaci kuli zawierajàcej w sobie nieporównywalnie

wi´kszà kul´. Zarówno W poszukiwaniu straconego czasu, Ulisses, jak Proces
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i Zamek odbierane sà dzisiaj jako epopeje, które w swoim przes∏aniu nie ust´-

pujà powieÊci realistycznej XIX i poczàtku XX w. Jednak na pierwszy plan wy-

suwa si´ w∏aÊnie chaos wynikajàcy z bycia osobà.

Wewnàtrz realizmu literackiego ju˝ w po∏owie XX w. dojrzewa szereg prze-

s∏anek jego „restrukturyzacji” rozumianej jako „odnowienie estetyki realistycz-

nej”. Przesuni´cia w poetyce realizmu, na przyk∏ad: rezygnacja z bezpoÊredniej

ingerencji autora, rozwini´cie elementów fantastyki, alegorii, ironii i groteski,

dà˝enie do formy syntetycznej sprzyjajà spot´gowaniu takiej logiki narracji,

która pozwala ogarniaç byt w ca∏ej jego z∏o˝onoÊci i polifonii. Wszystko to mo˝e

byç odebrane równie˝ jako reakcja realistycznego modelu estetycznego na zmia-

ny w paradygmacie kulturowym.

Mo˝na przypuszczaç, ˝e wspó∏czesnym literatom skazanym na funkcjonowa-

nie w niekoƒczàcej si´ (jak si´ dziÊ wydaje) epoce Post – nie udaje si´ uchwy-

ciç lub wypracowaç „trzeciego” artystycznego sposobu odzwierciedlania bytu.

Mo˝liwe, ˝e dzieje si´ tak z powodu szacunku do pozostawionych przez po-

przedników Êrodków i form artystycznego wyrazu; mo˝liwe, ˝e wyp∏ywa to z nie-

uzasadnionej wiary we w∏asne zdolnoÊci analityczno-syntetyzujàce; niewykluczo-

ne te˝, ˝e problem tkwi w post´pujàcej „infantylizacji” wspó∏czesnego cz∏owieka,

który poddaje si´ ludycznemu zadowoleniu z uczestnictwa w grze, której zasad

nie jest nawet w stanie zrozumieç, a tym bardziej zmieniç.

Filozofowie, kulturoznawcy, psycholodzy coraz cz´Êciej zwracajà uwag´ na

powrót archaicznych form postrzegania Êwiata. Specyfik´ dzisiejszej sytuacji kul-

turowej warunkujà aktywizujàce si´ fenomeny „postnaukowego myÊlenia”. To,

co dzisiaj traktowane jest jako myÊlenie „postnaukowe”, jest w istocie myÊle-

niem „przednaukowym”, mitologicznym. Aforystyczne przekonanie Lévi-Straus-

sa, ˝e to nie ludzie myÊlà mitami, ale mity same mi´dzy sobà wymieniajà myÊli

– jest tak samo aktualne dla epoki archaicznej, jak i dla wspó∏czesnej.

Rzecz w tym, ˝e mit jako forma ÊwiadomoÊci sprzyja rozkwitowi „niesubiek-

tywnoÊci”. Istnienie wewnàtrz systemu mitologicznego – tego rezerwuaru „sko-

dyfikowanych”, specyficznie po∏àczonych „idei” i „wyobra˝eƒ” – uwalnia cz∏o-

wieka od koniecznoÊci samodzielnego konstruowania w∏asnego, subiektywnego,

„indywidualnego” obrazu Êwiata. Zarówno cz∏owiek epoki archaicznej, jak i cz∏o-

wiek ery wspó∏czesnej w sposób nieunikniony staje si´ konsumentem „pó∏fabry-

katów”, których zrozumienie nie wymaga wi´kszego wysi∏ku (intelektualnego,

etyczno-estetycznego itp.), inaczej mówiàc – nie wymaga indywidualnego twór-

czego myÊlenia zakorzenionego w osobie podmiotowej.

„Cz∏owiek mitologiczny” zamkni´ty jest w ramach gotowych sensów, „ideolo-

gemów” – tj. w granicach ideologii, która kanonizowana jest i uÊwi´cana przez

autorytet mitu. Wspó∏czesny koncept literatury jako gry wprawdzie proponuje

czytelnikowi wspó∏uczestniczenie w „akcie tworzenia”, jednak˝e literatura bia∏o-

ruska z uwagi na specyfik´ rodzimego kontekstu spo∏eczno-politycznego skaza-

na jest na „hermetycznoÊç”.

Redukcja i hermetyzacja procesu tworzenia prowadzà do zmian zarówno w skali

ojczystej przestrzeni literackiej, jak i na wszystkich poziomach tekstu. W szcze-

gólnoÊci zbiorowe postacie-portrety, odbierane jako umowne „wzorce bohate-
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rów” tego lub innego pokolenia, przy ich – na pierwszy rzut oka – ra˝àcej nie-

spójnoÊci, nie mogà ukryç swojego rodowodu, „pochodzenia” od Bia∏orusina,

który ju˝ w chwili uÊwiadomienia sobie swojej przynale˝noÊci do narodowej so-

boÊci „wybiera” ˝ycie i rol´ „osoby postronnej”, „cz∏owieka z marginesu”, „ofi-

cjalnego wariata”.

Bohater zbiorowy pisarzy „neofitów” – to z kolei wytwór „cz∏owieka, który

si´ bawi, przy czym chodzi tu o specyficzne zabawy twórcze, o czym Êwiadczà

same tytu∏y zbiorków: è‡ÍÚ˚˜Ì˚ ‰‡Ô‡ÏÓÊÌ¥Í Ô‡ ÛÈÌ‡‚‡ÌÌ¥ „‡‡‰ÓŸ/Prak-

tyczny poradnik burzenia miast (2002) Algerda Bacharewicza, í‡Ô ‰Îfl ÒÛÒÎ¥Í‡,
‡Î¸·Ó çÂÍ‡Ù¥Î¥˜Ì‡Â ‰‡ÒÎÂ‰‡‚‡ÌÌÂ ‡‰Ì‡„Ó ‚¥‰Û „˚ÁÛÌÓŸ/Trap dla suse∏ka albo

Nekrofilskie badania jednego gatunku gryzoni (2002) Zmiciera Wisznieua, í‡Í-
Ò¥‰ÂÏ¥˜Ì˚ Ô‡ÍÚ˚ÍÛÏ/Prakticum taksydermiczne (2004) Zmiciera Plana i inne.

W odró˝nieniu od wspó∏czesnych „najnowszych”, eks-„najnowsi” (pokolenie

30-40-latków) piszà o cz∏owieku-z-którym-si´-bawi los, historia, ˝ycie itd. JeÊli

wyobrazimy sobie Êwiat jako Logos, jako j´zyk, system kodów symbolicznych, to

cz∏owiek taki oka˝e si´ cz´Êcià jego „strony biernej”.

Pisarze „Êredniego” pokolenia („Tutejszych”), marzyli o zape∏nieniu bia∏oru-

skoÊcià wirtualnej przestrzeni literackiej i mieli doÊç si∏y, aby zrobiç to, lecz nie

zrobili; czuli, ˝e jest to potrzebne, ale naiwnie sàdzili, ˝e pisanie krymina∏ów i po-

dobnej literatury masowej – jest próbà przybli˝enia bia∏oruszczyzny czytelnikowi

(Ç‡Ò˛˜˝ÌÍ‡ 2004: 242). Swoje powieÊci i poematy, nowele i sztuki, opowiada-

nia i eseje nasycajà bohaterami traktujàcymi swojà duchowoÊç jako KRZY˚ –

Êwi´tà klàtw´.

Piszàc o wojnie, pierwszej mi∏oÊci, o bobrach, polowaniu czy te˝ o Chrystusie

– pisarze niezmiennie piszà o Bia∏orusi..., której nie ma, a której obraz dyna-

micznie „wirtualizuje si´”, stajàc si´ fantomem, widmem, zatracajàc przedmio-

towoÊç. JesteÊmy tu, i jest nas na razie wielu, ale nie ma nas. Surrealizm w∏aÊciwy

tylko Bia∏orusi. […] Nawet oczy czterdziestolatków tracà blask, przepada ˝àdza ˝ycia,

pozostaje bolesna ch´ç, aby na przekór i na z∏oÊç samemu sobie g∏osowaç w do-

wolnej odgórnie narzuconej sprawie tylko „za”! […] Syndrom si∏owego narzucania

przez paƒstwo mi∏oÊci do mitu utraconego, pod nazwà „Bia∏oruÊ”. […] Nasza zie-

mia – kraj martwo narodzonych Bia∏orusinów (ê‡„¥Ì 2002: 7) – te nadzwyczaj su-

gestywne wnioski eseisty Jaugiena Ragina przyciàgajà swojà plastycznoÊcià, ale

przede wszystkim typowoÊcià, a nawet archetypowoÊcià, gdy˝ w symbolach arty-

stycznych „urzeczywistniajà” si´ nowe schematy zachowaƒ i nowa bia∏oruska pod-

ÊwiadomoÊç. Zainteresowanie ojczystà mitologià spo∏ecznà i przesz∏oÊcià wywo-

∏uje przekonanie, ˝e Bia∏orusini prze˝yli ju˝ swojà przesz∏oÊç, jedni w Ksi´stwie

Po∏ockim, inni w Wielkim Ksi´stwie Litewskim, a jeszcze inni w bre˝niewow-

skim „socjalizmie”.

Przedstawiony mitologem powoduje w przestrzeni literackiej wzrost zaintere-

sowania prozà historycznà; w centrum uwagi znajdujà si´ z regu∏y wyjàtkowe

wydarzenia i wyjàtkowi ludzie, promieniujàcy nie tyle patosem bohaterskim, ile

patosem heroiczno-tragicznym, patosem poÊwi´cenia i m´czeƒstwa. U m∏od-

szych prozaików zauwa˝yç mo˝na natomiast cechy neoromantyzmu, którego

prekursorem okrzykni´to U∏adzimira Karatkiewicza. Wa˝ne sà te˝ powieÊci Wi-
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tauta Czaropki, opowiadania i powieÊci Ludmi∏y Rubleuskiej, w tym równie˝

ostatnia (z 2004 r.) „powieÊç równoleg∏a” áÓÎ‡Ú‡ Á‡·˚Ú˚ı Ï‡„¥Î (Z∏oto zapo-

mnianych grobów). Niektórzy odwo∏ujà si´ do techniki hiperrealizmu, implantu-

jàc artyzm w g∏àb dokumentu, w rezultacie ∏àczenia fikcji i fakcji powstaje efekt

metarealnoÊci, w której fikcja nierozerwalnie ∏àczy si´ z rzeczywistoÊcià („po-

wieÊç dokument” Alesia Paszkiewicza èÎflˆ ÇÓÎ¥/Plac WolnoÊci i „powieÊç-bio-

grafia” tego samego autora pt. äÛ„/Kràg). Natomiast starsze pokolenie (chyba

za wyjàtkiem U∏adzimira Ar∏oua, pisarza permanentnie „nieprzy∏àczajàcego si´”

ani do „ugrupowaƒ” estetycznych, ani do pokoleniowych) pracuje nad stworze-

niem postaci nie tyle wyjàtkowych, ile wa˝nych, niemal monumentalnych (cho-

dzi przede wszystkim o g∏ówne postacie powieÊci historycznych Wolgi Ipatawej,

Leanida Dajneki, Henryka Dalidowicza).

Literatura bia∏oruska na prze∏omie tysiàcleci wydaje si´ nie tyle modelem

eksperymentalnego opanowywania Êwiata (co dla przestrzeni postmodernistycz-

nej wydaje si´ zasadà nadrz´dnà), ile próbà przedstawienia „zwichni´tej” rze-

czywistoÊci, na ˝ycie w której skazany jest odra˝ajàcy „tutejszy”, którego typ ukszta∏-

towany zosta∏ przez Janka Kupa∏´ w tragikomedii z roku 1924. Jednak˝e to,

o co obwiniany by∏ Mikita Znosak (bohater Kupa∏y) – zmiennoÊç poglàdów, kunk-

tatorstwo, kosmopolityzm w jego najgorszym, groteskowo-niezdarnym wydaniu

– pojmowane jest przez wspó∏czesnych literatów jako koniecznoÊç historyczna,

los okreÊlajàcy byt nie tyle jednostki, ile ca∏ego narodu, kraju miotanego histo-

rycznymi zawirowaniami. Duch Êrodka... krà˝y równie˝ nad Bia∏orusià (èflÚÓ‚¥˜

2004: 168) – zauwa˝a bohater – Ja z powieÊci Barysa Piatrowicza èÛˆ¥Ì‡ (Dro-

˝yna), odnajdujàc cechy wspólne ojczyzny i... Japonii. Historia Bia∏orusi jest jak-

by wpisana pomi´dzy wiersze kroniki Êwiatowej, co pisarze odbierajà z nieskry-

wanà goryczà. W poezji Leanida Draƒko-Majsiuka, U∏adzimira Niaklajeua,

Siargieja Zakonnikaua, Gienadia Buraukina, Leanida Ga∏ubowicza, Walantyny

Aksak, Alesia Badaka, Wiktara Sznipa, Iriny Bahdanowicz, Ludmi∏y Rublevskiej,

w prozie Anatola Kudrawca, Alesia ˚uka, Wiktara Kaêki, Wiktara Karamaza-

ua, U∏adzimira Ar∏oua, Miko∏y Kuprejeua, Aleny Brawy – myÊl ta, podlegajacà

ró˝nym przeobra˝eniom, zachowuje jeden niezmienny element – niekoƒczàcà

si´ gorycz, której niezniszczalnym „pomnikiem” mog∏oby si´ staç „grzebanie

imion” (z è‡˝Ï˚ ˜˚‚ÓÌ˚ı ‚flÓ‚‡Í/Poematu czerwonych sznurków Alesia Raza-

naua), przeistoczone w ogólnonarodowy rytua∏.

Egzystencjalna gorycz w przestrzeni artystycznej realizowana jest poprzez „zna-

ki losu” (AleÊ Razanau) – obrazy-symbole: grób, wi´zienie, zgliszcza itp. We-

d∏ug Jaugiena Ragina nie myli∏ si´ Kupa∏a w swoim dramacie spo∏ecznym. […]

ê‡ÒÍ¥‰‡Ì‡Â „ÌflÁ‰Ó (Upad∏e gniazdo) – to realia równie˝ dzisiejszej Bia∏orusi. P´tla

– topór – ubóstwo – jako znaki wznoszàce si´ spomi´dzy bruzd wcià˝ jeszcze nie-

zasianej bia∏oruskiej ziemi (ê‡„¥Ì 2000: 5).

W tej sytuacji bohaterowie bia∏oruscy (zarówno literaccy, jak i ci realni),

w odró˝nieniu od pozosta∏ej cz´Êci Êwiata, nie gubià si´ z powodu utraty punk-

tów odniesienia. Tragedia ich polega na nadzwyczajnej konkretnoÊci i „monu-

mentalnoÊci” tych punktów, na natr´tnie pojawiajàcych si´ „znakach losu”. W prak-

tyce nie tak znów skomplikowana jest „nieskoƒczona intryga s∏owiaƒska, o której
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w poemacie ßÎ‡Ì‰˚fl (Irlandia) wspomina Leanid Draƒko-Majsiuk. Ten sam

nastrój nasyca wiele utworów i okreÊla sytuacj´ na Bia∏orusi: gorzej byç nie
mo˝e, ale u nas jednak mo˝e, i z pewnoÊcià b´dzie jeszcze gorzej. Bohaterowie

literatury zdajà si´ mówiç: jesteÊmy Êwiadkami poczàtku koƒca, jesteÊmy uczest-

nikami niewielkiej (prywatno-bia∏oruskiej) apokalipsy, zostaliÊmy wybrani, gdy˝

do niczego si´ nie nadajemy, przywykliÊmy do poni˝ania, z˝yliÊmy si´ z obcymi,

którzy kalajà nasz Dom, jesteÊmy zatraconymi psycholami. Fraz´ t´ bez koƒca

powtarza Danik, ch∏opiec cierpiàcy na chorob´ Downa, pora˝ajàcy w swej prze-

nikliwoÊci bohater powieÊci Juria Stankiewicza ã˛·¥ˆ¸ ÌÓ˜ – Ô‡‚‡ Ô‡ˆÛÍÓŸ
(Szczury majà prawo kochaç noc).

Atmosfera „narodowego wyczekiwania” (upadku, rozpadu) sprzyja rozpo-

wszechnianiu niemal kafkowskiego modelu „zamar∏ego absurdu”, który najpe∏-

niej i najbardziej konsekwentnie pojawia si´ w twórczoÊci Juria Stankiewicza

(á·¥‡Î¸Ì¥Í ÒÚ‡ı Û/Kolekcjoner strachu), ÅÂÒ‡Ô‡Ú‡Ï (Biesopotam), èÒÂŸ‰‡
(Pseudo), choç jego elementy zauwa˝yç mo˝na tak˝e w utworach Barysa Piatro-

wicza (zbiorek î˝ÒÍ¥/Freski), Andrieja Fedarenki (zbiorek ëÏÛÚ‡/Smuta), U∏a-

dzimira Niaklajeua (poemat áÓÌ‡/Strefa) oraz u Anatola Kaz∏oua (powieÊç ÑÁÂˆ¥
Ì‡˜˚/Dzieci nocy), nie mówiàc ju˝ o m∏odszych pisarzach – Andrieju Chadano-

wiczu, Michasiu Bajarynie, Algerdzie Bacharewiczu i in.

KiedyÊ Bia∏oruÊ uznawana by∏a za jeden z najbardziej barokowych krajów

Europy; dzisiaj (có˝ za paradoks!) jej sfer´ spo∏eczno-kulturowà, w sposób za-

dziwiajàco pe∏ny, choç troch´ mo˝e dziwny, cechuje postmodernistyczna zasada

niepewnoÊci epistemologicznej. A m´stwo, dzielnoÊç i Êmia∏oÊç pisarza mierzo-

ne sà jego wiarygodnoÊcià, autentyzmem i realizmem. W tym przypadku pod re-

alizmem kryje si´ pojmowanie bytu jako ogo∏oconego, nieupi´kszonego, kiedy

nadzieja na obowiàzkowà wiecznoÊç nie ∏agodzi poczucia nieznoÊnej kruchoÊci

otaczajàcego Êwiata. Zresztà chaos ju˝ dawno sta∏ si´ elementem naszego ˝ycia

codziennego, to co nieprawdopodobne, odbierane jest jako zwyczajne, m´czàcy

tragizm istnienia sta∏ si´ uczuciem intymnym i powszechnym, sta∏ si´ przezna-

czeniem i Drogà.

Bohaterowi wspó∏czesnej literatury bia∏oruskiej uczucie spokoju z zasady nie

jest znane. To „cz∏owiek podà˝ajàcy”. Dodatkowo jest to tak˝e „cz∏owiek oglà-

dajàcy si´”, zw∏aszcza w powsta∏ych na przestrzeni ostatnich dziesi´ciu lat utwo-

rach pisarzy starszego pokolenia, którzy coraz cz´Êciej zwracajà si´ ku gatunko-

wi antyutopii (zbiorek Iwana Szamiakina z roku 1994 pt. ë‡Ú‡Ì¥ÌÒÍ¥ ÚÛ/Szataƒski

tur), filozoficznej i fantastycznej przypowieÊci (teksty ÉÂÓÈ/Bohater, óÓÌ‡fl
Ò¥Î‡/Czarna moc, ÅÛÍÂÚ ÛÊ‡Ÿ/Bukiet ró˝, ßÌÚÂ„‡ˆ˚fl/Integracja, wchodzàce

w sk∏ad ksià˝ki Wasyla Bykaua z roku 2004 pt. è‡‡‰ÓÍÒ˚ Ê˚ˆ¸ˆfl/Paradoksy

˝ycia). Patrzàc w przysz∏oÊç, patriarchowie kultury narodowej, coraz cz´Êciej opusz-

czajàcy ten Êwiat dla innego, znajdujà w nim... brak przysz∏oÊci, twórczej perspek-

tywy ˝yciowej, rozumianej jako zdolnoÊç cz∏owieka do tworzenia swojego w∏asne-

go kosmosu, podmiotowej wizji.

G∏ówny bohater powieÊci Wasyla Bykaua pt. ÄÙ„‡ÌÂˆ (Afgaƒczyk) – napisa-

nej ju˝ w roku 1998, ale wydanej dopiero po Êmierci pisarza – doprowadzony

zosta∏ do rozpaczy beznadziejnoÊcià losu ojczyzny. Dla by∏ego uczestnika wojny
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afgaƒskiej nawet czas pokoju staje si´ polem bitwy. Jak nale˝y sàdziç, Wasyl By-

kau nie zdradza swej idée fixe, jakà jest wojna, gdy˝ w naszych czasach, tu i te-

raz, samo ˝ycie jest wojnà, wojnà wszystkich przeciwko wszystkim. Doprowadzo-

ny do rozpaczy idiotyzmem rodzimej rzeczywistoÊci, Stupak (bohater powieÊci)

decyduje si´ radykalnie zmieniç t´ sytuacj´ i zlikwidowaç g∏ównà, jak sàdzi∏,

przyczyn´ „ubezw∏asnowolnienia” Bia∏orusinów: W kraju tym i to, co dobre, i to,

co z∏e czynione by∏o na rozkaz tego samego cz∏owieka. Wszystko zale˝a∏o od niego.

Obudziwszy si´ jakoÊ tak nad ranem, wyg∏odzony, um´czony bólem ramienia, Stu-

pak nagle zrozumia∏, ˝e nale˝y go zabiç (Å˚Í‡Ÿ 2004: 25). PowieÊç Bykaua ma

charakter monologiczny. Mo˝na jà uznaç za wzór tekstu „strumienia Êwiadomo-

Êci”, napisanego jednak w stylu realistycznym. Autor opisuje powolne dojrzewa-

nie w ÊwiadomoÊci by∏ego „afgaƒca” „planu likwidacji”, bezskuteczne poszuki-

wanie broni, walk´ z n´dzà itp. W wyniku przypadkowego spotkania z kolegà

z wojska Stupak niespodziewanie làduje w brygadzie „Alfa”, osobistej ochronie

„tego w∏aÊnie”, i wydawaç by si´ mog∏o, ˝e zbli˝a si´ do zamierzonego celu...

Do niczego jednak nie dochodzi. Autor nie spe∏nia oczekiwaƒ czytelnika wycho-

wanego na wzorcach literackiego bohaterstwa. Bykau pozbawia czytelnika boha-

terskiego fina∏u, odmawiajàc stworzonemu przez siebie bohaterowi elementów

„fikcyjnoÊci”, przez co jak gdyby zrównuje w nale˝nych im prawach „rzeczywi-

stoÊç” i „artystycznoÊç”, uto˝samiajàc „cz∏owieka-jakim-jest” z „cz∏owiekiem-ja-

kim-móg∏by-byç”. Jednak˝e zagubienie przez Stupaka soboÊci doprowadza do

jego transformacji z bohatera (posiadacza pewnej „woli dzia∏ania”) w postaç

(obdarzonà wolà podporzàdkowania si´), której ˝ycie potoczy∏o si´ jednym to-

rem, choç kto wie, jakim torem mo˝e si´ jeszcze potoczyç; przecie˝ ka˝de ˝ycie ma

w∏asnà moc – zdarza si´, ˝e moc z∏à i nieprzychylnà... (Å˚Í‡Ÿ 2004: 73). Podob-

na metamorfoza mog∏aby rozczarowaç czytelnika, poszukujàcego w literaturze

tej wyjàtkowoÊci, której pozbawione jest jego ˝ycie codzienne; ale bia∏oruski

czytelnik nie tylko si´ nie rozczaruje, lecz wprost przeciwnie, b´dzie bardzo za-

dowolony z powrotu prozy Bykaua do realizmu i realnoÊci, którà wspó∏czesna

bia∏oruska rzeczywistoÊç niepostrze˝enie zamieni∏a w grotesk´.

Metafora STREFY wydaje si´ chyba najbardziej pojemnà formà sensotwór-

czà, najwierniej oddajàcà charakter samoidentyfikacji najnowszej literatury bia-

∏oruskiej. Opisywali jà przewa˝nie twórcy o sk∏onnoÊciach do rozmyÊlania. Wi´k-

szoÊç wspó∏czesnych pisarzy to ludzie o naturze pos´pnej i melancholijnej, zaÊ

twórców najnowszej literatury bia∏oruskiej wyró˝nia szczególnego rodzaju sa-
motnoÊç. Ten praktycznie nierozk∏adalny na czynniki pierwsze koncept ∏àczy w so-

bie powa˝nà zadum´ klasyki z cholerycznym miotaniem si´ klasyki-Post, nawro-

ty dumy narodowej z napadami kosmopolityzmu, wizje apokaliptyczne z bajkowymi

nadziejami... Czy˝ mo˝emy si´ wi´c dziwiç samotnoÊci bohaterów, których ˝ycie

up∏ywa w Strefie rozpaczy – jakby zgodnie z dialektykà strachu.

Strach Êmierci i ˝ycia w naszej Strefie – to ju˝ nie przeczucie zagro˝enia nie-

bytem, lecz szok zderzenia z jego jàdrem. Tutaj s∏owa Parmenidesa byt jest,

a niebytu nie ma tracà sens, gdy˝ Bia∏orusini sàsiadujà z niebytem, o czym Êwiad-

czyç mo˝e patos i konflikty literatury postczarnobylskiej. We wszystkich bez wy-

jàtku zbiorkach poetyckich, opublikowanych w latach 1996-1997 przez jedno z wio-
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dàcych bia∏oruskich wydawnictw „å‡ÒÚ‡ˆÍ‡fl Î¥Ú‡‡ÚÛ‡”, wyst´pujà, a w nie-

których nawet dominujà motywy strontowo-cezowo-plutonowe.

Strach przed pustkà i bezsensem na prze∏omie wieków osiàga granic´ hi-

sterii, szczególnie gdy uczucie straty (wype∏niajàce tak osobisty, jak i narodowy

kosmos) staje si´ ni to powtarzajàcym si´, ni to permanentnie trwajàcym sta-

nem. U∏adimir Gni∏amiodau – analizujàc proces prozaizacji j´zyka poetyckie-

go XIX wieku, dochodzi do nast´pujàcego wniosku: ... poniewa˝ „rozwój naro-

du” by∏ sztucznie spowolniony, to powstrzymany rzecz jasna zosta∏ równie˝ rozwój

literackiego j´zyka bia∏oruskiego. Zresztà nie tylko j´zyka, ale ca∏ej szeroko rozu-

mianej kultury narodowej. Sprzyja∏y temu skostnienie, uciemi´˝enie i monotonia

˝ycia, które zapanowa∏y na Bia∏orusi po upadku szeregu powstaƒ XIX wieku

(ÉÌ¥Î‡Ïfi‰‡Ÿ 1997: 167).

Nowy wiek – nowe idea∏y, lecz nie w Strefie, której bohaterowie masowo tra-

cà motywacj´ do jakiegokolwiek dzia∏ania. Bohaterowie wspó∏czesnych pisarzy

bia∏oruskich cierpià na nieustajàce poczucie winy wzgl´dem bliskich, ukochanych,

narodu i historii, ale szczególnie wyraêne staje si´ poczucie winy wobec w∏asne-

go Ja. Irina Skoropanowa zauwa˝a, ˝e w utworach pierwszych rosyjskich post-

modernistów szczegó∏y konturów cz∏owieka sà jakby rozmyte, a jedno „ja” sk∏adaç

si´ mo˝e z wielu „ja”; podmiot ca∏kowicie „wyparowuje” i zastàpiony jest konstruk-

cjà z∏o˝onà z konceptów (ëÍÓÓÔ‡ÌÓ‚‡ 2001: 192). W tekstach pisarzy bia∏oru-

skich epoki dojrza∏ego (a zdaniem niektórych myÊlicieli – wi´dnàcego, zmursza-

∏ego) postmodernizmu bohater zbiorowy jawi si´ jako nosiciel samotnoÊci,

zawierajàcej wiele indywidualnych odcieni i przejawów zewn´trznych (od niepo-

hamowanej refleksji do mizantropii), ale te˝ powszednich i nieod∏àcznych sk∏ad-

ników „tutejszego” ˝ycia, takich jak strach albo rozpacz.

Wcià˝ ten sam Êmietnik przy torach, dwa – trzy wychud∏e psy (jeden z nich, jak

zawsze skulony, g∏oÊno szcz´ka∏ z´bami usi∏ujàc ∏apaç pch∏y, inne spoglàda∏y w stro-

n´ semaforów, które w ˝aden sposób nie chcia∏y dawaç sygna∏u do odjazdu; i tyl-

ko czasami, w ruchu wzbudzajàcym litoÊç, psy odwraca∏y g∏owy i patrzy∏y na zas∏o-

ni´te okna wagonów, aby znów odwróciç si´, zastygajàc w niekoƒczàcym si´

oczekiwaniu.

W psim przyczajeniu na kuszetkach le˝eli pasa˝erowie gotowi us∏u˝nie dosko-

czyç, w momencie gdy pojawià si´ ci, którzy w tej sytuacji jako jedyni majà prawo

do zadawania pytaƒ (äÛÚ‡Ì¥˜ 1997: 58).

W wizerunku pasa˝erów z powieÊci è‡ ‚ÛÁÍ‡È ÒˆflÊ˚ÌÂ Ÿ ˆÂÒÌÛ˛ ·‡ÏÛ/Wà-

skà dró˝kà w ciasne wrota Wolgi Kurtanicz, nale˝àcej do Êredniego pokolenia pro-

zaików, „pulsuje” motyw egzystencjalnego zm´czenia, bezpodstawnoÊci istnie-

nia, który sta∏ si´ niemal˝e toposem literatury bia∏oruskiej „epoki Post”.

Wszystko by∏o nie tak, nie nadawa∏o si´, nie przydawa∏o, nie by∏o potrzebne.

I nie by∏o to ani starcze ujadanie, ani wrednoÊç charakteru. Zm´czenie, którego

oznaki rozrzucone by∏y, jak si´ wydaje, na przestrzeni czasu. Zbyt wielu zm´czonych

ludzi znalaz∏o si´ wokó∏ niego. […] ˚ycie po˝era∏o ich, obgryza∏o do koÊci albo

rozdyma∏o do rozmiarów d´bowej k∏ody. Tylko pow∏oka cz∏owieka bez ˝adnej za-

wartoÊci (ä‡Á¸ÍÓ 1997: 58) – zrozumia∏ przed odejÊciem Mistrz, bohater powie-

Êci Wiktara Kaêki Ñ‡ ÒÛÒÚ˝˜˚... (Do widzenia...).
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Czuj´ zm´czenie. To jest ju˝ super-choroba. Prawdopodobnie zauwa˝yliÊcie, ˝e

ludzi zdrowych jest wokó∏ coraz mniej. Selekcja zmierza jak gdyby w odwrotnym

kierunku. Do wspó∏czesnego ˝ycia najlepiej przystosowujà si´ psychicznie chorzy

(ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜ 1997: 60) – precyzuje etiologi´ choroby Wiktor Malec, bohater po-

wieÊci Jurija Stankiewicza.

Ze strachu, który sta∏ si´ powszednioÊcià, rodzi si´ wolnoÊç bohaterów prozy

Aleny Brawy. Tak na przyk∏ad Wiktoria z powieÊci ßÏfl ñÂÌ˛ – ë‚flÚÎÓ (Âwia-

t∏o – imi´ Cienia) – dorasta w atmosferze l´ków. Jej Êwiat zasadniczo nigdy nie

istnia∏ poza strachem, gdy˝ by∏ polem bitwy, nad którym rozlega si´ krakanie wron

i j´k rannych (Å‡‚‡ 2004: 114). Wiktoria – prymuska, która sta∏a si´ Wzorco-

wà Damà – na zawsze pozostaje „zak∏adniczkà dzieciƒstwa”, poniewa˝ szlak jej

w´drówki (niczym trajektori´ lotu „jaskó∏ki” Alesi z powieÊci äaÏÂÌ‰‡ÌˆÍ¥ ˜‡Ò
‰Îfl Î‡ÒÚ‡‚‡Í/Godzina policyjna dla jaskó∏ek i ˝ycie-bredni´ Aelity z opowiada-

nia í‡Ô¥ˆ¸ ‰ÁflŸ˜˚Ì‡Í ÚÛÚ ‰‡Á‚ÓÎÂÌ‡/Topienie dziewczàt dozwolone) rozÊwietla

mroczny cieƒ... MATKI: Ty miernoto! Ty gnido! – histeryzujàc, krzycza∏a matka,

rzucajàc jej w twarz brutalnie zerwany „ko∏nierzyk” i wyrzucajàc na ziemi´ zawar-

toÊç szuflad biurka. Matka mia∏a dêwi´czny i donios∏y g∏os, wyçwiczony podczas

publicznych wystàpieƒ (Å‡‚‡ 2004: 112-113). „Raj” matczynego ∏ona dla boha-

terek Aleny Brawy okazuje si´ obozem koncentracyjnym, w którym cz∏owiek ma

tylko jedno prawo – prawo do STRACHU, rozrastajàcego si´ z choroby jed-

nostki w ogólnonarodowà patologi´. Zresztà, nie zwa˝ajàc na wszechobecnoÊç

i ró˝norodnoÊç postaci strachu w utworach Aleny Brawy, pozbycie si´ go jest je-

dynie mrzonkà, gdy˝ powoli, ale nieub∏aganie przeobra˝a si´ w wolnoÊç. Wów-

czas wszystkie jaskó∏ki, które gniazda wijà nie z ga∏àzek, jak to czynià inne ptaki,

lecz lepià, mo˝na powiedzieç, z brudu – gliny i ziemi wymieszanych ze Êlinà, które

sà w stanie rodziç i wychowywaç potomstwo w dowolnych warunkach, a jedynie ˝y-

cia w klatce znieÊç nie mogà (Å‡‚‡ 2004: 23), powracajà do Ojczyzny.

Bohaterowie wielu autorów sà mimowolnie wplàtani w specyficznà dla Bia∏o-

rusi form´ buntu – zbiorowà emigracj´. W jednych przypadkach jest to emigra-

cja w sfer´ niebytu, w innych, tak jak u poety Alesia Badaka, emigracja do wn´-

trza w∏asnego JA. Ostatni ze zbiorków poetyckich Alesia Badaka – å‡Î‡ÌÍ‡‚˚
ÔÓÒ‡ı/Zygzakowaty kij (2004) – jest artystycznym odzwierciedleniem poczucia

dualizmu Êwiata. Bohater liryczny Zygzakowatego kija skazany jest na dwoistoÊç

i b∏àdzenie, dlatego te˝ ton rozwa˝aƒ nad emigracjà duchowà robi wra˝enie nie

wyjàtkowoÊci, lecz pospolitoÊci, stanu normalnego, czyli powszedniego. Emi-

grant nie jest uto˝samiany z ofiarà okolicznoÊci lub cudzej woli; „duchowa emi-

gracja” – to przejaw woli:

Ja ju˝ wi´cej nie chcia∏em powracaç,

Do tej pracy pogardzanej przez czas,

Do posad przez ten wiek wymyÊlonych.

(z poematu ùÏ¥„‡ˆ˚fl/Emigracja, [Å‡‰‡Í 2004: 38])

przypominajàcy wybór pomi´dzy mira˝ami a ich brakiem:

...a tam w oddali,

w przestrzeni, której wzrokiem nie ogarnàç,
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Ojczyzna powstawa∏a niczym mira˝.

[...]

Wzrokiem b∏àdzi∏em po horyzoncie.

A gdzie ojczyzn´ jakàÊ dojrzeç mog∏em,

Tam wsz´dzie by∏ piach, piach, piach.

(z poematu ê‡/Ra, [Å‡‰‡Í 2004: 73, 78])

Z po∏àczenia i wybuchowej równowagi ratio i emotio rodzi si´ w poezji Bada-

ka osobowoÊç bohatera, któremu pisane jest mieç ojczyzn´ i poszukiwaç spowi-

tych we mgle dróg do w∏asnego kraju, postaç bezwolnie nale˝àca do dwóch ró˝-

nych Êwiatów – przechowujàca oba we w∏asnym wn´trzu...

Gdyby ró˝norodnoÊç bohaterów tej lub innej tradycji literackiej mo˝na by∏o

omówiç w ramach jednego artyku∏u, to ca∏à literatur´ pi´knà nale˝a∏oby rozpa-

trywaç nie jako twórczoÊç, lecz jako produkcj´ postaci-schematów, wizji – „pó∏-

fabrykatów”. W niniejszym artykule stara∏am si´ pokazaç najwa˝niejsze charak-

terologiczne cechy bohaterów wype∏niajàcych bia∏oruskà przestrzeƒ literackà

i tworzàcych jej ludzkà postaç.

Wspó∏czeÊni pisarze usi∏ujà „sformu∏owaç” pojemny (choç nie ca∏kiem kom-

pletny) i adekwatny „wizerunek Narodu”, który móg∏by staç si´ archetypem naj-

nowszej bia∏oruskiej twórczoÊci artystycznej i który w strukturze tekstu literac-

kiego wyodr´bniç mo˝na poprzez „znaki materialne”, w tym tak˝e poprzez

bohaterów b´dàcych nosicielami soboÊci i najistotniejszych cech cz∏owieka-oso-

by. Gra toczy si´ o podmiotowy wizerunek zarówno cz∏owieka, jak i narodu.

Tymczasem semantyka rzeczywistego bytu (nie-wymyÊlonego, nie-upi´kszonego)

– jest tragiczna, czasami do bólu absurdalna, i jako taka wpisuje si´ w nadzwy-

czaj skomplikowanà, wielowarstwowà i porowatà form´ artystycznà. Po∏àczenie

zainteresowania tematykà rzeczywistoÊci (g∏ównie w stanie kryzysu) oraz poszu-

kiwaƒ ekskluzywnej formy jej przedstawienia w znacznym stopniu okreÊla spe-

cyfik´ literatury narodowej.

Inaczej mówiàc, chodzi o prób´ przetransponowania tradycyjnej, ontologicz-

nie wa˝nej w przestrzeni historii narodowej i wyraênie aktualizujàcej si´ obec-

nie treÊci (jako zespo∏u ideowo-moralnego stanowiàcego podstaw´ bia∏oruskiego

porzàdku Êwiata) w form´ estetycznà odpowiadajàcà duchowi czasu i ekspery-

mentatorskiemu ukierunkowaniu wspó∏czesnej sztuki. Literatura pi´kna wciela

poszukiwania JA, „soboÊci”, czyli to˝samoÊci i podmiotowoÊci w s∏owie prawdy

i w s∏owie poszukujàcym imienia dla sensu.

Literatura bia∏oruska, zmagajàc si´ z kryzysem indywidualnego i zbiorowego

podmiotu, dà˝y obecnie do przywrócenia sobie IMIENIA, które pomieÊci∏oby

i godnoÊç cz∏owieka, i dumnà przesz∏oÊç, i zatrwa˝ajàcà teraêniejszoÊç, i niepew-

nà, spowità we mgle, nieprzejrzystà przysz∏oÊç. IMIENIA, które pogodzi∏oby

tragedi´ Êmierci z triumfem zmartwychwstania, i wreszcie IMIENIA, w którym

rozpozna si´ o j c z y z n a – Bia∏oruÊ.

Z bia∏oruskiego prze∏o˝y∏a Oksana Ma∏ysa
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SUMMARY

The name’s restoration. 
The concept of the human being in the recent Byelorussian literature

In the article undertakes an attempt, based on the brief review of the recent (from 1991

till present) Byelorussian literature, to formulate characterological principles of the human

being concept taken not separately, but in the context of specific type formation of art awareness.

In the “postneoclassical” art verbosity the human image is simultaneously fragmental (as

“mouthpiece” of the worldview directions of different generations) – and massive (in the self

uncertainty). So, by according to the modern authors the selfhood materialized in EGOMANIA,

is gradually raised in absolute degree; at the certain moment the “mass” of the egocentrism

achieves a critical mark – and ego collapsed in abyss of itself, EGOMANIA degenerates in

EGOFOBIA, the egocentrism totality turns into lacking of personality, non-selfhood; the

human being here is equal to EGO, raised in the universal category degree, which, however,

authors try to lay out on the “atoms of meaning”.

The “Tueishich” generation (thirty-forty y.o.) still sees an opportunity for the human being

rescuing through the restoration of his/her internal “Ego” integrity, the authors of the

“middle”generation occupy their novels and poems, story and play, short-stories and essay

by the heroes, realizing spiritualization as the CROSS, a kind of sacred damnation.

The representatives of the senior generation write about the human being, which looking

in the future and finds …the absence of the future, a certain perspective of life creation,

understanding as ability of the human being to create personal space “universe”, fragile-and

at the same time tremendous in the incomprehensibility.

In today’s Byelorussian cultural space the general worldview increased by catastrophe of

losing the national SELF. The characters of many writers find themselves involuntarily involved

in the specific Byelorussian form of “rebellion”-collective emigration. In one case it is “the

emigration in non-existence”, in others-inside of own Ego.
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The today’s writers try to “formulate” volumetric “image of the Nation”, which could become

an “archetype” of the recent Byelorussian culture-creation and which is revealed by the

means of “material signs” in structures of belles-lettres texts, including-characters as “self”

bearer, the core of selfhood.

The Byelorussian literature today is aspired to return the NAME, in which our motherland

– Belarus- recognized herself.
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III. OBSZAR PO¸UDNIOWOS¸OWIA¡SKI

ZDZIS¸AW DARASZ

Byç S∏oweƒcem. 
Eseistyczne reinterpretacje problemu

W genologicznym repertuarze literatury s∏oweƒskiej lat osiemdziesiàtych i dzie-

wi´çdziesiàtych XX wieku zwraca uwag´ mocna pozycja eseju, reprezentowane-

go w ka˝dym pokoleniu pisarzy przez twórców najpopularniejszych i najbardziej

cenionych, obierajàcych ten gatunek za swoje literackie medium podstawowe

bàdê równorz´dne z innymi uprawianymi strukturami formalnymi. Dobra kon-

dycja eseju s∏oweƒskiego (i w ogóle jugos∏owiaƒskiego) w czasie zaistnienia i eska-

lacji kryzysu federacyjnej republiki Jugos∏awii ze wszystkimi jego skutkami do-

starcza wa˝kiego argumentu na rzecz tezy, ˝e mi´dzy stanem rozkwitu eseistycznej

formy a stopniem skomplikowania rzeczywistoÊci, jaka si´ w tej formie odzwier-

ciedla, zachodzi bardzo Êcis∏a wspó∏zale˝noÊç pozytywna. Historycy eseju dostrze-

gli jego szczególnà ˝ywotnoÊç i estetyczno-poznawczà wydolnoÊç w okresach de-

stabilizacji spo∏ecznych uk∏adów, nasilenia krytyki obrazu Êwiata utrwalonego

w konserwatywnej ÊwiadomoÊci zbiorowej, stymulacji ruchu myÊli pod wp∏ywem

naukowych odkryç i bodêców dostarczanych przez nowe doÊwiadczenia ludzko-

Êci, z drugiej zaÊ strony zauwa˝yli marginalizacj´ eseju w literaturze okresów

spo∏ecznie stabilnych, których filozofia i samowystarczalny Êwiatopoglàd oferujà

swoim wspó∏czesnym kompletne zestawy gotowych i pewnych odpowiedzi na py-

tania niepokojàce ich umys∏y (Dybciak 1977: 114). Stàd wniosek, ˝e ten gatu-

nek Staje si´ formà zauwa˝anà, akceptowanà, nawet wysoko cenionà w okresach

prze∏omów, kiedy wytwarza si´ przestrzeƒ genologicznie rozrzedzona – gdy dawne

struktury straci∏y swà wartoÊç, a nowe dopiero si´ formujà (Dybciak 1977: 114).

Niezale˝nie od lokalnych uwarunkowaƒ, zw∏aszcza od stopnia koncentracji pro-

duktów historii na danym obszarze, esej zyskuje na znaczeniu w ca∏ej przestrze-

ni ponowoczesnej kultury, w miar´ jak na znaczeniu tracà „wielkie narracje”,

czyli – najzwyczajniej – w miar´ defensywy literatury, przede wszystkim jej ga-

tunków narracyjno-fabularnych, niekonkurencyjnych wobec mediów audiowizu-

alnych: filmu, telewizji, gier komputerowych, posi∏kujàcych si´ równie˝ tekstami

literackimi, ale odpowiednio do swoich niskich standardów i w systemach inter-

semiotycznych, w których funkcjonowanie pozbawia te teksty artystycznej samo-



istnoÊci. Powszechnie obserwowany kryzys literatury wielkich tematów daje si´

odczuç szczególnie dotkliwie tam, gdzie czytelnicy ich od swoich pisarzy oczeki-

wali, gdy˝ byli do tego przyzwyczajani przez instytucje oÊwiaty i wychowania,

piel´gnujàce obywatelski i spo∏eczny etos narodowej kultury. Nie trzeba podkre-

Êlaç, ˝e rozeznanie w znaczeniu problemów godnych powa˝nej sztuki by∏o tam

uto˝samiane z wiernoÊcià temu etosowi. CiÊnienie tradycji spo∏eczno-narodowych

zobowiàzaƒ Êrodowisk twórczych, utrzymywane pod sta∏à i Êcis∏à kontrolà, by∏o

– dopóki mog∏o byç – czynnikiem ideologicznego modelowania zbiorowoÊci rzà-

dzonych na mod∏´ potrzeb, ambicji i urojeƒ rzàdzàcych w ustrojach niedemo-

kratycznych, dlatego w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej z upadkiem ko-

munizmu nasta∏y gorsze czasy dla treÊci i form kultury kojarzonych z ideologicznà

propagandà. Mówi∏ o tym w wywiadzie udzielonym katowickiemu dwumiesi´cz-

nikowi kulturalnemu Opcje Niko∏a Georgiew, profesor Uniwersytetu Sofijskie-

go, przenikliwy diagnosta kondycji postkomunistycznej, konstatujàc rozbrat bu∏-

garskiej literatury z ˝yciem spo∏ecznym po roku 1989, inicjujàcym tak˝e w Bu∏garii

proces transformacji polityczno-ustrojowych. Poniewa˝ komunistyczna ideologia

skompromitowa∏a literatur´ zaanga˝owanà, pisarze zyskali dodatkowà, obok

ch´ci dorównania wspó∏czesnym standardom literackim, silnà motywacj´ do po-

rzucenia anachronicznej, niemodnej, z realistycznà poetykà sprzymierzonej te-

matyki spo∏ecznej, i z tej motywacji skwapliwie skorzystali, ryzykujàc wy∏àczenie

swojej twórczoÊci z „horyzontu oczekiwania” czytelników, który w ich macierzy-

stej kulturze zachowuje charakter wyraziÊcie socjalny. W rezultacie twórcy lite-

ratury muszà si´ czytelniczo obs∏ugiwaç nawzajem, utyskujàc na zupe∏ny brak

publicznoÊci zainteresowanej ich pisarstwem, co zakrawa na ironi´ w sytuacji,

gdy si´ a˝ ostentacyjnie ignoruje upodobania, przyzwyczajenia i potrzeby tej pu-

blicznoÊci, g∏´boko uwra˝liwionej przez wychowanie Êrodowiskowe i szkolnà

edukacj´ na kwestie spo∏eczne (Georgiew 2003: 19, 25). I jakkolwiek taki obraz

kryzysu wspó∏czesnej literatury bu∏garskiej, nakreÊlony z obserwacyjnego stano-

wiska nie tyle uczonego-literaturoznawcy, ile raczej krytyka formu∏ujàcego – dla

ostroÊci efektu – sàdy kategoryczne1, mo˝e si´ wydaç pozbawiony obiektywizmu,

nie sposób mu odmówiç waloru sugestywnego uogólnienia procesów i zjawisk,

jakie zachodzà i w postkomunistycznej Bu∏garii, i w innych by∏ych demokracjach

ludowych. Nale˝y jednak zauwa˝yç, o czym Niko∏a Georgiew nie wspomnia∏, ˝e

wsz´dzie tam przestrzeƒ literatury zwolnionà przez proz´ wielkich opowieÊci na

wa˝ne tematy zagospodarowa∏ esej – gatunek zdolny do podj´cia konkurencyj-

nej walki z gatunkami medialnymi na swoich – literackich – warunkach, w prze-

ciwieƒstwie do prozy narracyjno-fabularnej, która za pozostanie w obiegu wspó∏-

czesnej kultury godzi si´ funkcjonowaç na jego najni˝szym poziomie pisarstwa

trywialnego: scenariuszy telenoweli, erotycznego i sensacyjnego kiczu.

Trzecim – obok prowokujàcego myÊl eseisty skomplikowania materii opisywa-

nej i postmodernistycznego upadku wielkich narracji – czynnikiem sprzyjajàcym
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(jak niegdyÊ, tak i dzisiaj) karierze eseju w literaturze jest jego wybitnie pod-

miotowy charakter, przede wszystkim rozstrzygajàcy o atrakcyjnoÊci tej formy

dla umys∏u refleksyjnego i kreatywnego. Zgodnie z etymologicznym znaczeniem

nazwy gatunku eseista nieustannie poddaje swojà myÊl próbom konfrontacji

z amorficznà substancjà rzeczywistoÊci, wcià˝ zmieniajàcà si´ odpowiednio do

perspektywy i kàta obserwacji, w celu nadania zarówno tej substancji, jak i my-

Êli, formy j´zykowej, zamkni´cia ich obu w tekÊcie werbalnym. Dopiero bowiem

wtedy chwiejne intuicje, ulotne wra˝enia, kapryÊne autosugestie zmieniajà si´

w wiedz´ o Êwiecie, uporzàdkowanà przez samo zaistnienie i utrwalenie w j´zy-

ku, a chaos myÊli przekszta∏ca si´ – znów pod presjà j´zykowej formy – w po-

j´ciowy ∏ad. Ka˝dy utwór literacki, równie˝ esej, kieruje si´ intencjonalnie ku

odbiorcy, nawet wtedy, gdy do czytelniczego obiegu nie wchodzi, i to nieko-

niecznie z winy okolicznoÊci obiektywnych, bo mo˝e si´ zdarzyç i tak, ˝e nie-

pewnoÊç co do jakoÊci dzie∏a weêmie w twórcy gór´ nad ch´cià bycia czytanym.

Ale spoÊród autorów z ró˝nych przyczyn nie czytanych najmniej szkody ponosi

eseista: jemu najbardziej „op∏aca si´” podejmowaç pisarski trud na swój wy∏àcz-

ny u˝ytek, on jeden nie traci na darmo czasu i energii, testujàc swoje poznaw-

cze mo˝liwoÊci za pomocà j´zykowego instrumentarium. Wszystko, cokolwiek tà

pracà osiàgnie, pozostanie jego trwa∏à wartoÊcià intelektualnà, owocujàcà do-

brymi skutkami w ka˝dym dzia∏aniu.

Wracajàc po genologicznym ekskursie do g∏ównego wàtku historyczno-kultu-

rowych predylekcji eseju s∏oweƒskiego, warto na poczàtek zacytowaç sentencjo-

nalnà obserwacj´ przypisywanà Winstonowi Churchillowi: Ba∏kany zawsze pro-

dukowa∏y tyle historii, ˝e nie by∏y w stanie jej skonsumowaç. Nie b´dàc krajem

ba∏kaƒskim, Êrodkowoeuropejska S∏owenia by∏a jednak przez lat 73 – wliczajàc

w rachunek faszystowskà okupacj´ czasu II wojny Êwiatowej – cz´Êcià ba∏kaƒ-

skiego paƒstwa, ∏àczàcego w swoich granicach narody o ró˝nych tradycjach paƒ-

stwotwórczych i niepodleg∏oÊciowych, ale o równie wysokim poziomie konsumpcji

produktów historii, bez wzgl´du na to, czy histori´ tworzy∏y same, czy otrzymy-

wa∏y jà gotowà. Zarówno „historyczny” Serb, jak i „niehistoryczny” S∏oweniec2,

nie zmieniajàc miejsca zamieszkania, pi´ciokrotnie w ciàgu wieku XX zmienia∏

obywatelstwo; ten ostatni do koƒca I wojny Êwiatowej i rozpadu Austro-W´gier

by∏ poddanym Habsburgów, dwudziestolecie mi´dzywojenne prze˝y∏ w Króle-

stwie Serbów, Chorwatów i S∏oweƒców (od roku 1929 w Jugos∏awii) albo we W∏o-

szech, jeÊli mieszka∏ w zachodniej cz´Êci kraju, w latach II wojny Êwiatowej zna-

laz∏ si´ w strefie okupowanej przez jedno z faszystowskich paƒstw zaborczych:

Trzecià Rzesz´ (na terenie Górnej Krainy, Karyntii i Styrii), W´gry (w Prekmur-

ju) lub W∏ochy (w Prowincji Lublaƒskiej), przez 46 lat powojennych by∏ obywa-

telem – by przejÊç do porzàdku nad zmianà oficjalnej nazwy paƒstwa – Socjali-

stycznej Federacyjnej Republiki Jugos∏awii, od roku 1991 jest obywatelem
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2 U˝ytecznoÊç stereotypu historycznoÊci jednych, niehistorycznoÊci innych narodów Jugo-

s∏awii dla retorycznej argumentacji niektórych podmiotów (post)jugos∏owiaƒskiego konfliktu

dobrze ilustrujà np. wypowiedzi Jovana RaÆkovicia, lidera chorwackich Serbów, przewodni-

czàcego Serbskiego Stronnictwa Demokratycznego (RaÆkoviç 1990: 123-124).



Republiki S∏owenii – suwerennego podmiotu prawa mi´dzynarodowego, od

roku 2004 paƒstwa cz∏onkowskiego Organizacji Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego

i Unii Europejskiej. Co pokolenie, to inna przynale˝noÊç paƒstwowa S∏oweƒca

XX wieku. W porównaniu z czterema stuleciami bytowania S∏oweƒców pod ber-

∏em Habsburgów dynamika przemian paƒstwowo-prawnych form ich zbiorowe-

go ˝ycia w czasie mo˝liwym do zamkni´cia w ramach jednego indywidualnego

curriculum vitae (˝yjà jeszcze ludzie urodzeni przed rokiem 1918) istotnie mo˝e

si´ kojarzyç z zach∏annà, choç przymusowà konsumpcjà historii, którà jednak –

w aspekcie politycznym – niezmiennie od kilkunastu wieków, od wejÊcia alpej-

sko-panoƒskich S∏owian do struktur chrzeÊcijaƒsko-feudalnej Europy pisali ich

potomkom obcy monarchowie, wodzowie, m´˝owie stanu. W∏asnà natomiast hi-

stori´, utrwalajàcà i przechowujàcà pami´ç narodowego imienia, j´zyka, trady-

cji kultury uk∏adali S∏oweƒcy z tekstów literackich, zw∏aszcza poetyckich, czyniàc

sztuk´ s∏owa substytutem nie istniejàcych instytucji ˝ycia publicznego. Znajàc roz-

miar narodotwórczych zas∏ug i osiàgni´ç s∏oweƒskiej literatury oraz jej spo∏ecz-

nà wra˝liwoÊç mo˝na by∏o oczekiwaç, ˝e wydarzenia prze∏omu dwóch ostatnich

dziesi´cioleci XX wieku, zmieniajàce w rzeczywistoÊç najÊmielszà z mo˝liwych

utopi´ niepodleg∏ego bytu paƒstwowego rodaków Trubara, PreÆerna i Cankara,

znajdà w niej wyraz na swojà miar´, tymczasem okazuje si´, ˝e wielkiej litera-

tury, jakiej wymagajà wielkie tematy, dzisiaj si´ ju˝ nie pisze. Albo dok∏adniej:

z wa˝nych i odpowiedzialnych zadaƒ, których literatura sensu stricto nie chce

(bo nie umie?) podjàç, zwalnia jà dzisiaj esej, przy czym nale˝y dopowiedzieç,

˝e najlepsi eseiÊci sà zarazem najwy˝szej klasy prozaikami, dramaturgami i po-

etami. Kto szuka wartoÊciowych literacko Êwiadectw przeobra˝eƒ s∏oweƒskiej rze-

czywistoÊci ostatniego dwudziestolecia, tego przede wszystkim trzeba odes∏aç do

eseistyki MatjaŒa Kmecla, Marjana RoŒanca, Draga Bajta, France Buçara, Dra-

ga Jançara, AleÆa Debeljaka.

Tematy, jakie wspó∏czeÊni s∏oweƒscy eseiÊci podejmujà najcz´Êciej, porzàdku-

jàca refleksja badacza ich twórczoÊci grupuje w cztery kategorie problemowe

(Âtuhec 2003: 27-28). Do pierwszej (porzàdek enumeracji nie ma wartoÊci ran-

kingowej) nale˝à teksty autorów, dla których eseistyczna forma okazuje si´

szczególnie przydatna do medytacji nad ontologià i fenomenologià sztuki arty-

stycznego s∏owa i nad naturà procesów twórczych, jak równie˝ do wytyczania

nowych tropów interpretacyjnych i do rozwijania dyskursu autotematycznego,

organizujàcego wypowiedzi takich np. pisarzy jak JoŒe Udoviç, Lojze Kovaçiç,

JoŒe Snoj, Milan Dekleva. Nast´pnà grup´ problemowà tworzà eseje na tema-

ty egzystencjalne: spraw ostatecznych, relacji mi´dzyludzkich (zw∏aszcza w aspek-

cie p∏ci), poszukiwania Absolutu (Alojz Rebula, Taras Kermauner, Marjan RoŒanc,

Jani Virk). Do kolejnej grupy wchodzà eseje biograficzne, literackie portrety ludzi

znanych z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej lub kulturalnej, kreÊlone w ró˝nych uj´ciach

piórami m.in. Antona Ocvirka, Tarasa Kermaunera, Marjana RoŒanca, Janka Ko-

sa, Draga Jançara. Ostatni w kolejnoÊci wyliczenia, ale na pewno nie w klasyfi-

kacji wed∏ug znaczenia jest zbiór tekstów o charakterze refleksji nad historycz-

nà i teraêniejszà kondycjà s∏oweƒskiego narodu i nad statusem konstytuujàcych

go wartoÊci, j´zyka i kultury, w politycznych strukturach wielonarodowych paƒstw
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dynastycznych, w socjalistycznej federacji i w niepodleg∏ej republice – podmio-

cie organizacji ponadpaƒstwowych.

Dyskurs narodowy s∏oweƒskiej eseistyki, powstajàcy z przeplotu kilku wàt-

ków: historycznego (historiozoficznego), spo∏eczno-politycznego, socjokulturo-

wego, etnoj´zykowego, biegnie ze zmiennà dynamikà przez wszystkie fazy dwu-

dziestowiecznych przemian paƒstwowej przynale˝noÊci S∏oweƒców, poczynajàc

od epoki schy∏kowej Austro-W´gier, gdy wÊród S∏owian monarchii, niezadowo-

lonych z prowadzonej wobec nich przez w∏adze i administracj´ paƒstwowà aro-

ganckiej, nielojalnej i przeniewierczej polityki narodowoÊciowej, zyskiwa∏a na

atrakcyjnoÊci ideologia jugoslawizmu, rewitalizujàca – w zmienionych warun-

kach wewn´trznych i mi´dzynarodowych – zaniechane unitarystyczne koncepcje

iliryzmu. Kwestia ta oczywiÊcie nie mog∏a si´ obyç, podobnie jak ˝adne inne

wa˝ne dla S∏oweƒców zdarzenie bàdê projekt czy to kulturalny, czy polityczny,

bez komentarza Ivana Cankara, który si´ do niej ustosunkowa∏ w odczycie Slo-

venci in Jugoslovani (S∏oweƒcy i Jugos∏owianie), wyg∏oszonym w Lublanie na ze-

braniu socjalistycznej organizacji robotniczej „Vzajemnost” 12 kwietnia 1913 roku.

Wyra˝ajàc nie tylko pragnienie politycznego zjednoczenia S∏owian po∏udniowych,

ale i stanowcze przekonanie, ˝e do tego zjednoczenia dojdzie, osàdza∏ Cankar

zarazem jako niedorzeczne pomys∏y kulturalnej i nawet j´zykowej unifikacji po-

∏udniowos∏owiaƒskich narodów, majàce tak˝e wÊród s∏oweƒskiej inteligencji spo-

ro zwolenników. Forma podawcza argumentacji Cankara za politycznym jugo-

slawizmem jako zwiàzkiem suwerennych podmiotów narodowych i przeciw ich

kulturalno-j´zykowej asymilacji, czyli forma odczytu z w∏aÊciwà jej retorykà, nie

umo˝liwia w∏àczenia tego tekstu do zbioru esejów, ale pozwala zauwa˝yç jego

eseistyczne nacechowanie w sceptycznym dystansie wobec przedstawianego zja-

wiska, w ironii i sarkazmie tym zjadliwszym, im bezwzgl´dniej obna˝ajàcym ab-

surdy austriackiej polityki wewn´trznej i zagranicznej. Atak na t´ polityk´ przy-

p∏aci∏ zresztà Cankar tygodniowym pobytem w areszcie, a po wybuchu I wojny

Êwiatowej internowaniem na Zamku w Lublanie, uwierzytelniajàc doÊwiadcze-

niem obywatela dzia∏alnoÊç pisarza-intelektualisty i – jeÊli trzeba – cz∏owieka

publicznego.

Nie odpowiadajàc definicyjnym kryteriom eseju w stopniu dopuszczajàcym w∏à-

czenie jej do tej kategorii gatunkowej, wypowiedê Cankara patronuje s∏oweƒ-

skiej eseistyce (re)konstruujàcej dyskurs narodowy ze znaków starych i nowych

identyfikacji, wzbogaca jà skrzydlatymi frazami – jak ta, i˝ Utopie majà ju˝ od

dawna t´ dziwnà w∏aÊciwoÊç, ˝e si´ zazwyczaj urzeczywistniajà (Cankar 1976: 231)3,

ujawnia znamiennà dla eseju obecnoÊç w nim empirycznego, „mocnego” autora,

znaczàcego tekst personalistycznym pi´tnem. Autor ten, pozbawiony przez wspó∏-

czesnych, (post)strukturalistycznych teoretyków literatury wszelkich prerogatyw

na rzecz „podmiotu wykreowanego”, z którym nie nale˝a∏o go uto˝samiaç, w∏a-

Ênie w eseistycznej niszy mia∏ przeczekaç nieprzyjazne mu modernistyczne prak-

tyki pisarskie (i w konsekwencji badawcze), wynikajàce z w∏aÊciwego epoce ra-
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dykalnego zerwania tradycyjnych wi´zi mi´dzy jednostkà a Êwiatem, […] mi´dzy

autorskà intencjà a tekstowym znaczeniem (Nycz 2001: 53), aby w czasach naj-

nowszych prze˝ywaç satysfakcj´ powrotu na utracone pozycje.

Eseje s∏oweƒskie, które tu b´dà przywo∏ywane, eksponujà takiego w∏aÊnie moc-

nego autora, umieszczajàcego w tekÊcie liczne znaki pozwalajàce zidentyfikowaç

w podmiocie jego (Kmecla, Jançara, Debeljaka czy jeszcze kogo) osob´ empi-

rycznà, nie dajàcego natomiast ˝adnych sygna∏ów swojej nieto˝samoÊci z narra-

torem. WejÊcie autora w tekst, skutkujàce neutralizacjà opozycji podmiotu struk-

turalnego i podmiotu esencjalnego (twórczego), znosi równie˝ przeciwstawienie

porzàdku literatury porzàdkowi ˝ycia. Pozostajàc tym, czym z regu∏y sà, czyli

wysokiej klasy sztukà literackà (g∏ównie dzi´ki profesjonalnemu warsztatowi twór-

ców), te zapisy treÊci czerpanych z zasobów autorskiej empirii wykraczajà swo-

imi znaczeniami i oddzia∏ywaniami poza domen´ „tylko literatury” i jako teksty

„sobà pisane” zyskujà wartoÊç aktów uczestnictwa literatów czy w ogóle ludzi

pióra (publicystów, dziennikarzy) w wielkim – by si´ pos∏u˝yç Norwidowskà fra-

zà – zbiorowym obowiàzku. Wspólnym obowiàzkiem obywateli jest drŒava, co

znaczy paƒstwo, a w j´zyku s∏oweƒskim (i w innych j´zykach po∏udniowos∏o-

wiaƒskich) drŒava jest derywatem od czasownika drŒati ‘trzymaç’, analogicznie

do relacji zachodzàcej w polszczyênie mi´dzy dzier˝awà a czasownikiem dzier˝yç.

Zgodnie zatem nie tylko z etymologià, bo tak˝e ze wspó∏czesnà ÊwiadomoÊcià

„rzeczy s∏oweƒskiej”, paƒstwo oznacza dla S∏oweƒców dobro posiadane, war-

toÊç, którà „si´ dzier˝y” w swoich r´kach (Âalamun-Biedrzycka 1983: 201), rów-

nie˝ wtedy, gdy jest ono jednym z podmiotów federacji. Dodatkowym, eksklu-

zywnym obowiàzkiem niektórych, a to sà z regu∏y inteligenci humanistycznej

orientacji, jest – jak by∏o i dawniej, przynajmniej od czasu, w którym zacz´∏a si´

krystalizowaç nowoczesna to˝samoÊç narodowa – przewodniczenie swoim ziomkom

w dziele budowania obywatelskiego etosu, przygotowywanie ich do podj´cia za-

daƒ wynikajàcych z potrzeby urzàdzenia na nowo definiowanej przestrzeni na-

rodowej kultury, obserwacja stanów zbiorowej ÊwiadomoÊci, ich dokumentowa-

nie, diagnozowanie i – jeÊli trzeba – terapia (Falski 2004: 42-44).

Cezura roku 1989, dzielàca w historii krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej

epok´ „dyktatury proletariatu” i gospodarki nakazowo-rozdzielczej od teraêniej-

szoÊci b´dàcej dla narodów tej strefy czasem odbudowy demokracji parlamen-

tarnej i wolnego rynku, oznacza poczàtek funkcjonowania systemu wielopartyj-

nego równie˝ w S∏owenii, która wobec fiaska swojego projektu przekszta∏cenia

jugos∏owiaƒskiej federacji w konfederacj´ pierwsza spoÊród jej republik, ex aequo

z Chorwacjà, wyprowadzi∏a praktyczny wniosek z politycznej rzeczywistoÊci po-

grà˝ajàcej si´ w kryzysie Jugos∏awii, podejmujàc dzia∏ania na rzecz pe∏nej nie-

podleg∏oÊci w∏asnej. W roku 1990 w majowych wyborach do parlamentu repu-

bliki zwyci´˝y∏a opozycyjna koalicja DEMOS, a 23 grudnia S∏oweƒcy zdecydowanà

wi´kszoÊcià g∏osów (88,8%) opowiedzieli si´ w referendum za od∏àczeniem swo-

jego kraju od Jugos∏awii i proklamacjà jego niepodleg∏oÊci, co nastàpi∏o 25 czerw-

ca 1991 roku. Po dziesi´ciodniowej wojnie z Jugos∏owiaƒskà Armià Ludowà, prze-

rwanej pod presjà mi´dzynarodowych organizacji europejskich, po wycofaniu

wojsk federacji i po up∏ywie trzymiesi´cznego zawieszenia deklaracji niepodle-
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g∏oÊci m∏oda Êrodkowoeuropejska republika podj´∏a w warunkach pokojowych,

inaczej ni˝ inne republiki dezintegrujàcej si´ federacji jugos∏owiaƒskiej, zak∏óco-

ny militarnà interwencjà proces przemian polityczno-ekonomicznych.

NajwartoÊciowsze artystycznie i poznawczo Êwiadectwa tych przemian, czy ra-

czej zapisy wniosków – intelektualnych, ale te˝ emocjonalnych – wyprowadzo-

nych z ich obserwacji daje, co trzeba powtórzyç, eseistyka czasu wielkiego prze-

∏omu, szczególnie teksty jej najÊciÊlejszej reprezentacji (przynajmniej w zakresie

podj´tego tu tematu): MatjaŒa Kmecla, Draga Jançara, AleÆa Debeljaka, a tak-

˝e Êrodowiska bardzo opiniotwórczego i zas∏u˝onego w dziedzinie obywatelsko-

-narodowej edukacji S∏oweƒców miesi´cznika Nova revija. Teksty te uk∏adajà si´

w opowieÊç o kolejnym – i ostatnim – w XX stuleciu wielkim kryzysie politycz-

no-ustrojowego i w rezultacie spo∏ecznego ∏adu egzystencji S∏oweƒców, zamyka-

jàcym jugos∏owiaƒskà sekwencj´ ich dziejów deziluzjà wspólnoty opartej tyle˝ na

racjonalnych przes∏ankach, co i na z∏udzeniach, ˝e narodowà wielopodmioto-

woÊç paƒstwa da si´ pogodziç z centralistycznym modelem jego organizacji. Wy-

prowadzajàc logiczny wniosek z kompromitacji tego alia˝u w królestwie Kara-

dziordziewiciów, architekci Jugos∏awii komunistycznej zaprojektowali jà na

za∏o˝eniu federacyjnym, jednak˝e wobec zagwarantowania monopolu w∏adzy

w kraju wy∏àcznie swojej partii, ustrukturowanej i funkcjonujàcej odpowiednio

do zasady „demokratycznego centralizmu”, nadali w gruncie rzeczy jedynie po-

zory federalizmu paƒstwu a˝ nadto scentralizowanemu (Buçar 1985: 881).

Z eseistycznych ksià˝ek s∏oweƒskich, wa˝nych dla tematu przeobra˝eƒ Êwia-

domoÊci kulturalnych elit spo∏eczeƒstwa w stadium tranzycji z systemu mono-

partyjnego na demokratyczny, nale˝y tu wybraç do bli˝szej prezentacji przede

wszystkim Slovenska postna premiÆljevanja (1987, S∏oweƒskie rozmyÊlania wielko-

postne) MatjaŒa Kmecla, swoistà trylogi´ eseistycznà Draga Jançara: Terra inco-

gnita (1989), Razbiti vrç (1992, Rozbity dzban) i Egiptovski lonci mesa (1994,

Egipskie garnce mi´sa)4 oraz AleÆa Debeljaka Zmierzch idoli (Somrak idolov,

1994). Zbiór Kmecla wyprzedza o dwa lata historyczny moment inicjujàcy pro-

ces demokratyzacji publicznego ˝ycia i liberalizacji gospodarki w S∏owenii, tu

przyj´ty za czasowe kryterium doboru esejów utrwalajàcych klimaty wielkiej prze-

miany, ale szkoda by∏oby rezygnowaç z w∏àczenia go do literatury podmiotowej

niniejszego szkicu tylko z tej przyczyny, ˝e jednemu z kryteriów selekcji nie od-

powiada bardzo dok∏adnie. Skàdinàd bowiem jest to najlepsza z opublikowa-

nych w dekadzie lat osiemdziesiàtych, jeÊli nie w ca∏ej s∏oweƒskiej literaturze

powojennej, chocia˝ dziÊ ju˝ nies∏usznie troch´ zapomniana, emblematyczna wr´cz

ksià˝ka o dramatycznych konfliktach „narodowego sumienia”, rozdartego mi´-

dzy nakazem wiernoÊci swojemu suwerenowi a poczuciem lojalnoÊci i subordy-

nacji wobec wielopodmiotowego, czyli swojego-nieswojego paƒstwa, mi´dzy au-

toafirmacjà a depresjà, „niesamowità pewnoÊcià siebie” (Âalamun-Biedrzycka
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morska, wyboru dokona∏ K. Czy˝ewski, Sejny 1999.



1983: 201), cz´sto zresztà transformujàcà w pozytywnà energi´ kompensacyjne

i konsolacyjne treÊci samowiedzy, a zani˝onà ocenà w∏asnych mo˝liwoÊci.

Tytu∏em ksià˝ka Kmecla nawiàzuje do cyklu felietonów Janka Kersnika Post-

na premiÆljevanja (1874, RozmyÊlania wielkopostne), kompozycjà (liczbà czterna-

stu esejów) – do misterium Drogi Krzy˝owej, co sugeruje interpretacj´ sk∏ada-

jàcych si´ na nià tekstów jako stacji narodowego martyrium: zapoczàtkowanego

w dobie wielkiego mieszczaƒskiego wyÊcigu i wspó∏zawodnictwa dopiero co ukon-

stytuowanych narodów (Kmecl 1987: 20-21), doprowadzonego do aktualiów pierw-

szych lat po Êmierci marsza∏ka Josipa Broza Tity, gdy symptomy kryzysu wza-

jemnych relacji mi´dzy podmiotami jugos∏owiaƒskiej federacji i mi´dzy republikami

a federalnym centrum zapisywa∏y ju˝ przedostatni rozdzia∏ historii po∏udniowo-

s∏owiaƒskiej wspólnoty narodów (ostatni mia∏ si´ zaczàç wystàpieniem z niej

S∏owenii i Chorwacji). Rozpad Jugos∏awii przyda∏ niektórym esejom Kmecla –

tym dotykajàcym bezpoÊrednio kwestii koegzystencji s∏oweƒsko-jugos∏owiaƒ-

skiej, a poÊrednio w ogóle przysz∏oÊci wspólnego paƒstwa Jugos∏owian – zna-

mion przepowiedni, ale nietrudno wejÊç w rol´ proroka màdrego po szkodzie –

jednego z bardzo wielu, jakich si´ namno˝y∏o post factum („ja wiedzia∏em!”).

Kmecl niczego „nie wiedzia∏”, a o sprawach budzàcych jego obywatelski niepo-

kój nie pisa∏ z pozycji politycznego dysydenta, kontestatora komunistycznego paƒ-

stwa czy anarchizujàcego intelektualisty czerpiàcego mÊciwà satysfakcj´ z rozpo-

znania i oceny sytuacji („im gorzej, tym lepiej”). Przeciwnie, pisa∏ o nich jako

cz∏owiek sukcesu odniesionego w Jugos∏awii – profesor lublaƒskiego uniwersy-

tetu (dziekan wydzia∏u) i „polityk”, czyli obywatel aktywny w strukturach w∏adz

republikaƒskich, a tym samym federalnych: parlamentarzysta i minister kultury

w rzàdzie republiki (póêniej, w decydujàcych o politycznym statusie S∏owenii la-

tach 1990-1992, cz∏onek jej prezydium – kolektywnego organu najwy˝szej w∏a-

dzy wykonawczej).

Z czynników motywujàcych Kmecla do terapeutycznej pomocy s∏oweƒskim

rodakom w rachunku narodowych stresów i traum najwa˝niejsze wydaje si´

przekonanie o asymetrii zwiàzków i zale˝noÊci ∏àczàcych ich dom ze Êwiatem,

w praktyce oznaczajàcych przede wszystkim relacje z politycznym centrum jugo-

s∏owiaƒskiej federacji. Tu warto przypomnieç, i˝ zasada „politycznej poprawno-

Êci”, zanim si´ za amerykaƒskim przyk∏adem upowszechni∏a w demokracjach za-

chodnich, by∏a de facto stosowana w∏aÊnie w Jugos∏awii, gdzie Cyganie wczeÊniej

ni˝ w innych krajach stali si´ Romami, gdzie – na sposób w komunistycznym

paƒstwie kuriozalny – wykorzystano identyfikacj´ konfesyjnà do wykreowania

narodu o nazwie Muzu∏manie, gdzie w doborze ró˝nych przedstawicielstw i przy

obsadzie urz´dów, zw∏aszcza centralnych, starano si´ bezwzgl´dnie przestrzegaç

metody klucza: republikaƒskiego, narodowego i narodowoÊciowego. Z przesad-

nà cz´sto troskà o zachowanie pozorów tej˝e poprawnoÊci i zadekretowanego

„braterstwa i jednoÊci” nie sz∏a jednak w parze autentyczna, nie wymuszona przez

pragmatyk´ zbiorowego ˝ycia wzajemnoÊç podmiotów republiki federalnej, zw∏asz-

cza ich politycznych reprezentacji, oparta na równym udziale wszystkich w kon-

stytucyjnie gwarantowanych prawach i obowiàzkach decydowania o wspólnym

paƒstwie. W rezultacie nie wszystkie narody Jugos∏awii mog∏y si´ z nià uto˝sa-
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miaç w jednakowym stopniu. Naj∏atwiej przychodzi∏o to Serbom, w samoocenie

najbardziej historycznym i paƒstwotwórczym, dlatego te˝ aspirujàcym do spra-

wowania kontroli nad instytucjà rozstrzygajàcà o sile i charakterze paƒstwa –

armià. Najtrudniej by∏o si´ uto˝samiç z Jugos∏awià S∏oweƒcom, o czym decydo-

wa∏y g∏ównie z∏e doÊwiadczenia wynoszone przez nich w∏aÊnie z Jugos∏owiaƒ-

skiej Armii Ludowej, w której nawet wybitny s∏oweƒski intelektualista móg∏ byç

zakwalifikowany jako pó∏analfabeta, jeÊli „nie w∏ada∏ biegle cyrylicà” (Kmecl

1987: 39). Stosunek S∏oweƒców do obowiàzku obrony kraju by∏ – w Êwietle

Êwiadectw historii – zawsze nacechowany odpowiedzialnoÊcià i gotowoÊcià, ile-

kroç ˝o∏nierz czu∏ si´ to˝samy z racjà s∏oweƒskà; brak tego poczucia odbiera∏

jego s∏u˝bie g∏´bokà motywacj´, przyczynia∏ si´ do kszta∏towania stereotypu S∏o-

weƒca-pacyfisty, w czym udzia∏ mia∏o tak˝e upoÊledzenie j´zyka s∏oweƒskiego

w jednej z najwa˝niejszych funkcji ka˝dego j´zyka narodowego: w funkcji kon-

solidacji spo∏eczeƒstwa, zw∏aszcza jego si∏ zbrojnych, wokó∏ dzia∏aƒ samoobron-

nych – tym skuteczniejszych, im sprawniej koordynowanych przez system wy-

miany informacji o niskim stopniu ryzyka szumów i przek∏amaƒ. Z wagi problemu

wieloj´zycznoÊci wojska – nie tylko w aspekcie pragmatycznym, ale i moralnym

– zdawa∏o sobie spraw´ dowództwo armii austro-w´gierskiej, dopuszczajàc do

ceremonia∏u ˝o∏nierskiej przysi´gi j´zyki ojczyste poborowych i wprowadzajàc

drugi, obok niemieckiego, j´zyk szkolenia i dowodzenia w jednostkach, które tego

wymaga∏y ze wzgl´du na swój sk∏ad etniczny, jak np. karyncki 7. pu∏k piechoty,

w którym j´zyk s∏oweƒski zwolniono ze s∏u˝by dopiero wtedy, gdy liczebnoÊç

s∏oweƒskich ˝o∏nierzy spad∏a w nim poni˝ej 10% stanu osobowego, albo jak

17. kraiƒski pu∏k piechoty, który swój dwuj´zyczny, niemiecko-s∏oweƒski charak-

ter zachowa∏ a˝ do koƒca monarchii (Kmecl 1987: 42). Ignorowa∏y natomiast

problem j´zykowy organy dowodzenia w armii jugos∏owiaƒskiej, osiàgajàc sku-

tek odwrotny od zamierzonego: zamiast obywatelskiej, ogólnopaƒstwowej homo-

genizacji narodów Jugos∏awii – pog∏´bienie dzielàcych je antagonizmów, nasile-

nie wzajemnych urazów i fobii konserwowanych w narodowych stereotypach.

PoÊwi´cajàc stosunkowi swoich rodaków do s∏u˝by w Jugos∏owiaƒskiej Armii

Ludowej ca∏y esej O slovenski vojaÆki polpismenosti (O wojskowym pó∏analfabe-

tyzmie S∏oweƒców), Kmecl ukaza∏ na jego przyk∏adzie jedno z najzasobniejszych

w S∏owenii êróde∏ negatywnych emocji zbiorowych, odpowiedzialnych za sk∏on-

noÊç S∏oweƒców do poszukiwania alibi dla w∏asnej indolencji i niepowodzeƒ na

polu paƒstwowo-prawnym w sytuacji podporzàdkowania „narodom paƒstwowym”

czy jakimkolwiek innym si∏om zewn´trznym, dà˝àcym do autoafirmacji poprzez

dominacj´ nad mniejszymi i s∏abszymi. Czytamy o tym w eseju O Tschuschen-

drecku, o zelenem domu sreçnih ljudi in o majhnosti (O Tschuschendrecku5, o zie-

lonym domu szcz´Êliwych ludzi i o ma∏oÊci): JeÊli w rzeczywistoÊci jesteÊ ma∏y i s∏a-

by, jak my wszyscy w Jugos∏awii w swoich posturach narodowych, musisz najpierw

poszukaç albo wytypowaç jeszcze mniejszego; tylko przy nim poczujesz si´ wielki.

[…] JeÊli jesteÊ najmniejszy i ju˝ nie znajdujesz nikogo mniejszego, zwracasz si´
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przeciwko sobie; jeszcze tylko w sobie znajdziesz coÊ mniejszego od swojej ma∏oÊci

(Kmecl 1987: 74). W europejskim rankingu samobójstw S∏oweƒcy zajmujà miej-

sce w najÊciÊlejszej czo∏ówce, w latach osiemdziesiàtych XX wieku, gdy eseje

Kmecla powstawa∏y, ust´powali na tej liÊcie tylko mieszkaƒcom Berlina Zachod-

niego i W´grom. Ale S∏oweƒcy przodujà, razem z Japoƒczykami, tak˝e w Êwia-

towym rankingu pracowitoÊci. Autodestrukcja i samorealizacja poprzez prac´

darzonà powszechnym szacunkiem jako wartoÊç najwy˝sza wyznaczajà bieguny

ich narodowego ˝ycia – ze wszystkimi tej polaryzacji konsekwencjami.

Przypominajàc rodakom prawdy bolesne i deprymujàce, Kmecl usi∏uje ich ra-

towaç przed popadaniem w defetyzm, ale nie Êrodkami iluzji otwierajàcej per-

spektywy ∏atwych rozwiàzaƒ trudnych problemów (Zlobec 1987: 166), tylko me-

todà terapii wstrzàsowej, majàcej wyzwoliç twórczà energi´, zdolnoÊç do trzeêwej

samooceny, gotowoÊç do decydowania o w∏asnym losie. Je˝eli jesteÊmy narodem,

a to mamy zadane, […] to za t´ swojà narodowoÊç jesteÊmy odpowiedzialni na

wszelkie mo˝liwe sposoby, politycznego nie wy∏àczajàc. […] RzeczywiÊcie nie ma-

my zbyt wielu powodów do optymizmu, ale kto chce ˝yç, ten musi najpierw uwie-

rzyç, ˝e chce i ˝e tak jest dobrze, ˝e to ma sens, i musi uwierzyç, ˝e prze˝yje! (Kmecl

1987: 35). Znamienne, ˝e s∏owa te zapisa∏ Kmecl w eseju O kulturnikih, politi-

kih in bastardih (O dzia∏aczach kultury, politykach i b´kartach), pod mottem za-

czerpni´tym z pism Lojza Kraighera: Pesymizm jest w polityce zbrodnià. Zw∏asz-

cza w polityce, której podmiotem jest – chcia∏oby si´ dodaç – tzw. ma∏y naród.

Po definicj´ zaÊ ma∏ego narodu najlepiej si´gnàç do znanego eseju Milana Kun-

dery, upatrujàcego podstawowej cechy wyró˝niajàcej takà wspólnot´ w Êwiado-

moÊci nieustannego zagro˝enia ze strony pot´g decydujàcych o losach Êwiata

(Kundera 1984: 24-25). Esej czeskiego pisarza czytano zresztà w Lublanie – o czym

wiemy m.in. od Draga Jançara – tak, jakby jego autorem by∏ S∏oweniec; a˝ do

tego stopnia uto˝samia∏a z jego treÊcià swoje przekonania s∏oweƒska inteligen-

cja, zadajàca sobie za Kunderà pytanie, czy nie jest rzeczà zbyt nierozsàdnà bez-

ustannie zg∏´biaç kwestie przetrwania, obrony, biologii – a wi´c tego, co innym zo-

sta∏o po prostu dane – zamiast poÊwi´caç si´ wy∏àcznie twórczemu dzie∏u? (Jançar

1993: 43). Zastanawia∏ si´ nad tym problemem równie˝ MatjaŒ Kmecl – ca∏a

jego ksià˝ka jest próbà odpowiedzi na pytanie sformu∏owane przez Jançara

w eseju Terra incognita, uÊciÊlajàcà Kunderowskà definicj´ ma∏ego narodu o tak

istotny jego wyznacznik jak wysoka energoch∏onnoÊç: dla wytrzymania bezwzgl´d-

nej konkurencji innych wspólnot musieli S∏oweƒcy zu˝yç nieporównanie wi´cej

si∏ ni˝ ich wspó∏zawodnicy w wyÊcigu nacji (Kmecl 1987: 110). Ma∏ym narodem

„nie op∏aca si´” byç z powodu wysokich kosztów utrzymania, podobnie jak „nie

op∏aca si´” byç ma∏ym organizmem zwierz´cym, zu˝ywajàcym do podtrzymy-

wania ˝yciowych funkcji, w proporcji do masy cia∏a, wielokrotnoÊç energii wy-

datkowanej na prze˝ycie przez organizm du˝y. Powierzchownie analogiczne, sà

jednak obydwa te byty – przyrodniczy i kulturowy – na tyle odmienne, na ile na-

gi instynkt ˝ycia ró˝ni si´ od jaêni wspólnotowej – dynamicznej, wi´c zmiennej

struktury ÊwiadomoÊci grupowej, modelowanej tak˝e przez czynnik swoiÊcie

ekonomiczny, rozstrzygajàcy o zasadach gospodarowania zasobami spo∏ecznej

energii.
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W narracj´ o stanie narodowej samowiedzy S∏oweƒców czasu przygotowujà-

cego wielki prze∏om, prowadzonà tropem eseistycznych rozwa˝aƒ MatjaŒa Kmec-

la, spontanicznie a nieprzypadkowo wplata si´ wàtek analogicznej refleksji Draga

Jançara. Obydwu pisarzy ró˝ni niejedno, przede wszystkim usytuowanie na an-

typodach przestrzeni s∏oweƒskiego ˝ycia publicznego: w kr´gu elit zbli˝onych do

oÊrodków politycznej w∏adzy (Kmecl) i w Êrodowisku opozycyjnych intelektuali-

stów (Jançar). Dzieli ich tak˝e przynale˝noÊç generacyjna, pomimo bowiem tyl-

ko kilkunastoletniej ró˝nicy wieku metrykalnego majà z gruntu odmienne „prze-

˝ycia pokoleniowe”, rozstrzygajàce o generacyjnej afiliacji jednostek i grup (Wyka

1977: 101); dla pokolenia Kmecla (rocznik 1934) czynnikiem integrujàcym by∏o

wojenne dzieciƒstwo i romantyczne heroicum powojennej odbudowy kraju przez

m∏odzie˝owe brygady pracy, dla pokolenia Jançara (rocznik 1948) – nieustanna,

od najm∏odszych lat, adoracja trójjedynej idei Tito – Jugos∏awia – komunizm

(Jançar 1993: 16), prowadzàca, naturalnà kolejà rzeczy, do ideologicznej apo-

stazji umys∏ów dojrzewajàcych w zrewoltowanej, kontestacyjnej atmosferze koƒ-

ca lat szeÊçdziesiàtych. Wobec ró˝nic zachodzàcych mi´dzy obydwoma pisarza-

mi, nota bene podejmujàcymi twórczoÊç eseistycznà, niezale˝nie od ró˝nicy

literackiego sta˝u, w tej samej dekadzie lat osiemdziesiàtych, tym bardziej zy-

skuje na znaczeniu to, co ich ∏àczy – doÊwiadczenie i diagnoza kryzysu relacji

lublaƒsko-belgradzkich, przywiàzanie do Jugos∏awii i rosnàca – w miar´ pog∏´-

biania si´ wewnàtrz niej konfliktów – niech´ç do jugoslawizmu, pami´ç o Êrod-

kowoeuropejskiej ojczyênie ma∏ych ojczyzn jako alternatywie ba∏kaƒskiego mo-

delu niedemokratycznej ustrojowej monokultury.

Drago Jançar w∏àczy∏ si´ w eseistyczny dyskurs podmiotowo-to˝samoÊciowy

ju˝ jako dojrza∏y autor noweli, powieÊci i dramatów pisanych dla potrzeb sceny

teatralnej, radia, telewizji i filmu, podejmujàcy w nich swoje wielkie, obsesyjne

tematy: fenomen jednostkowego i spo∏ecznego z∏a, problemy wolnoÊci i zniewo-

lenia, odpowiedzialnoÊci cz∏owieka i jego wiernoÊci w∏asnym pryncypiom, uza-

le˝nieƒ ludzkiego indywiduum od zbiorowych ob∏´dów. W sytuacji bessy na rynku

literatury zwiàzanej z wielkà problematykà moralnà odwa˝nie wszed∏ w rol´ „pi-

sarza zaanga˝owanego”, wiedzàc, ˝e taka denominacja brzmi w uszach wielu by-

walców literackiej agory jak inwektywa. O Jançarze Daje si´ s∏yszeç g∏osy, zw∏asz-

cza wÊród pisarzy m∏odszych generacji, ˝e nie potrafi odnaleêç si´ w nowej

rzeczywistoÊci, ˝e jest przesadnie krytyczny, ˝e odszed∏ „na prawo”, ˝e wywleka zmo-

ry komunistycznej przesz∏oÊci, która od dawna jest ju˝ passé, ˝e staje si´ anachro-

niczny ze swojà postawà moralizatora. Kto pod koniec XX wieku powa˝nie trak-

tuje zaanga˝owanego intelektualist´? – pyta retorycznie polski komentator pism

Jançara i dodaje: S∏owo intelektualista zaczyna brzmieç w postkomunistycznych kra-

jach równie pogardliwie jak na prze∏omie lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych (Czy-

˝ewski 1999: 8). Ale to w∏aÊnie intelektualiÊci, na których wsz´dzie i zawsze spo-

czywa obowiàzek dzia∏aƒ narodotwórczych i odrodzeniowych, którzy tak˝e

w S∏owenii przed dwoma wiekami przeobra˝ali lud w naród, równie˝ dzisiaj,

w warunkach pozornie sprzyjajàcych samostanowieniu i rozwijaniu podmiotowo-

Êci spo∏eczeƒstw, pozostajà zmobilizowani do obrony wartoÊci, których nie zdo-

∏a∏y zniszczyç ani stulecia obcej dominacji, ani przemoc rodzimych totalitary-
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zmów, jednak˝e we wspó∏czesnym Êwiecie realnie im zagra˝ajà ˝ywio∏y materia-

lizmu, wspólny rynek i kultura globalna.

Jançar wstàpi∏ w „rzecz s∏oweƒskà” nie tylko z pe∏nà ÊwiadomoÊcià ci´˝aru

oczekujàcych na podj´cie aktualnych zadaƒ narodowej inteligencji, ale wr´cz po

to, by im rzuciç wyzwanie. Zaczà∏ od rozpoznania i dookreÊlenia terytorium od-

czuwanego jako w∏asne przez naród, który nie zmieniajàc swojego po∏o˝enia

w przestrzeni geograficznej zmienia∏ je na mapie geopolitycznej – ze Êrodkowo-

europejskiego na ba∏kaƒskie i z powrotem. Pierwszym rezultatem pracy zorien-

towanej na wyznaczony cel: ponowne zdefiniowanie przestrzeni s∏oweƒskiej kul-

tury, by∏a Terra incognita (1986) – esej stanowiàcy krystalizacyjny oÊrodek zbioru

pod tym samym tytu∏em, wydanego trzy lata póêniej.

Paradoksalne poczucie zatracania orientacji w przestrzeni swojskoÊci, która,

znana „od zawsze” i coraz lepiej nieustannie poznawana, w Êwietle nowej o niej

wiedzy jawi si´ podmiotowi jako terra incognita, generujà w tekÊcie Jançara na-

pi´cia mi´dzy wartoÊciami konstytuujàcymi wizj´ idealnà s∏oweƒskiej duchowo-

Êci a treÊciami realnego ˝ycia narodu bytujàcego nie w micie, ale w historii.

Oglàdowi danej rzeczywistoÊci kultury w ca∏ym jej skomplikowaniu dobrze s∏u˝y

usytuowanie stanowiska obserwacyjnego na zewnàtrz niej, dlatego chwilà szcze-

gólnie intensywnej refleksji Jançara nad s∏oweƒskà to˝samoÊcià i tworzàcymi jà

wyobra˝eniami by∏ pobyt pisarza na stypendium fundacji Fulbrighta w Stanach

Zjednoczonych Ameryki w roku 1985. Z prowadzonej trans-Atlantyk obserwa-

cji przestrzeni rodzimej kultury w jej Êrodkowoeuropejskim kontekÊcie wyros∏a

powieÊç Drwiàce ˝àdze (Posmehljivo poŒelenje, 1993) i w∏aÊnie esej Terra incogni-

ta, bezpoÊrednio zainspirowany przez dwie amerykaƒskie publikacje o S∏owenii,

w tym g∏ównie przez reporta˝owo-eseistycznà ksià˝k´ The Native’s Return (1934)

Louisa Adamica (Adamiça), w swoim czasie bardzo popularnego pisarza i dzien-

nikarza amerykaƒskiego o s∏oweƒskim rodowodzie, powsta∏à w rezultacie po-

dró˝y autora, jako stypendysty fundacji Guggenheima, do rodzinnego kraju

w roku 1932, w∏aÊnie w celu zgromadzenia materia∏ów do ksià˝ki, na którà Jançar

pi´çdziesiàt lat póêniej natknà∏ si´ przypadkowo w nowoorleaƒskim antykwaria-

cie. Relacja Adamiça, przywiàzanego do starej ojczyzny bardziej emocjonalnie

ni˝ mentalnie, komponuje na u˝ytek Amerykanów obraz idyllicznego kraju, w któ-

rym kultura jest drugim, obok rolnictwa, przemys∏em narodowym. Znajàc histo-

ryczne przyczyny, dla których s∏oweƒska inteligencja ∏atwo ulega∏a mira˝om lite-

rackich i kulturowych eschatologii, pojmujàcych literatur´ jako substytut ideologii

narodowej albo wolnoÊci politycznej (Jançar 2002: 66), i znajàc si∏´ ich presji na

zbiorowà ÊwiadomoÊç, nie sposób zarzuciç Adamiçowi przesad´ albo b∏´dy per-

spektywy, niemniej prawda jego Êwiadectwa jest prawdà (auto)stereotypu – u˝y-

tecznego jako argument propagandy, pozytywnie motywujàcego swoich nosicieli

do kulturotwórczych dzia∏aƒ. One Slovene – a publishing house, two Slovenes –

a literary society, three Slovenes – a second publishing house – cytuje Jançar frag-

ment amerykaƒskiego przewodnika turystycznego i opatruje go w ironiczny ko-

mentarz: To jest zatem moja ojczyzna, ta literacka idylla, ta pastelowa akwarela na

szkle, sielankowa jak jezioro Bled i jego okolice. Ziemia obiecana dla pisarzy (Jançar

1993: 41). Stereotypem tak neutralnym politycznie mo˝na si´ jednak pos∏u˝yç
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tak˝e na politycznà w∏aÊnie szkod´ S∏oweƒców jako spo∏eczeƒstwa aspirujàcego

do pe∏nej podmiotowoÊci narodowej i obywatelskiej, czego dowiód∏ austriacki

pisarz Peter Handke, nota bene po matce karyncki S∏oweniec. Ten drugi z kolei

laureat presti˝owej s∏oweƒskiej nagrody literackiej Vilenica, przyznawanej od

roku 1986 pisarzom krajów Europy Ârodkowej za o˝ywianie idei wielokulturo-

woÊci makroregionu, w czasie rozpadu jugos∏owiaƒskiej federacji nie okaza∏ zro-

zumienia dla niepodleg∏oÊciowych dà˝eƒ S∏oweƒców, zdeterminowanych prze-

kszta∏ciç swojà idyllicznà, poetyckà krain´ „za siedmioma górami” w nowoczesne

paƒstwo i przejàç wy∏àcznà za nie odpowiedzialnoÊç. Irytacj´ wywo∏anà ich nie-

zgodà na bytowanie w przestrzeni kultury alpejsko-panoƒskiego skansenu na

pó∏nocnej rubie˝y Jugos∏awii odreagowywa∏ prowokacyjnymi wyrazami poparcia

dla wielkoserbskiej polityki ocalania federacji za wszelkà cen´ i nie mniej pro-

wokacyjnà deprecjacjà poj´cia Europy Ârodkowej, u˝ytecznego – jak sarkastycz-

nie twierdzi∏ – jedynie w meteorologii. Dla polemizujàcego z nim Jançara ozna-

cza∏o ono tymczasem, jak czytamy w eseju Europa Ârodkowa mi´dzy meteorologià

a utopià (Srednja Evropa med meteorologijo in utopijo, 1987), Ró˝norodnoÊç,

Êwiatopoglàdowy pluralizm, rozdrobnienie, wieloj´zycznoÊç; ca∏y ten kulturowy Babi-

lon, co w ciàgu nieca∏ych szeÊçdziesi´ciu lat prze˝y∏ rozpad paƒstw, zmiany granic,

wzloty ideologicznych eschatologii, ogromne nadzieje i wielkie rozczarowania [...].

W sensie ideologicznym, narodowym, a nawet twórczym Ârodkowa Europa sta∏a si´

synonimem mo˝liwoÊci i nadziei, krótko mówiàc – utopià (Jançar 1993: 59-60).

S∏oweƒscy mieszkaƒcy tej utopii, która – wbrew ukutemu przez Cankara pa-

radoksowi – urzeczywistniaç si´ nie chcia∏a, prze˝ywali w Êwiecie realnym wi´-

cej traumatycznych rozczarowaƒ ani˝eli spe∏nionych nadziei. Lojalni poddani

Habsburgów, budowali monarchi´, która jednak zaprzepaÊci∏a wspania∏à szans´

historycznà w chwili, gdy pomi´dzy pangermaƒskim nacjonalizmem i s∏owiaƒskim

wizjonerstwem skierowanym ku dalekim eschatologiom wschodniej stolicy nie znala-

z∏a zrozumienia dla samodzielnoÊci ma∏ych narodów, [...] dla tego, co jà w jej ró˝-

norodnoÊci konstytuowa∏o (Jançar 1993: 44). ˚eby ironia ich dziejów by∏a wi´k-

sza, po rozpadzie Austro-W´gier znaleêli si´ S∏oweƒcy w innej monarchii, która

mia∏a si´ okazaç jeszcze bogatsza w formy kultury etnoj´zykowo mozaikowego

spo∏eczeƒstwa ni˝ Êrodkowoeuropejskie imperium, za to jeszcze mniej od niego

tolerancyjna wobec autonomii swoich tytularnych podmiotów: Serbów, Chorwa-

tów i S∏oweƒców, o licznych mniejszoÊciach nie wspominajàc. Do dyktatorsko

rzàdzonego królestwa Karadziordziewiciów wnieÊli S∏oweƒcy „austriackà schi-

zm´”, podzia∏ na stronnictwo liberalne i klerykalne, pog∏´biany i przeobra˝any

w politycznych warunkach sprzyjajàcych manichejskim uproszczeniom obrazu spo-

∏ecznej rzeczywistoÊci w ostrà opozycj´ lewicy i prawicy (Jançar 1993: 46). Do

kulminacji napi´ç wytwarzanych przez ten bipolarny uk∏ad przysz∏o w latach

wojny 1941-1945, gdy walka z okupantem przemieni∏a si´ w walk´ bratobójczà

partyzantów i domobranów-kolaborantów. I jeÊli coÊ ∏àczy t´ najwi´kszà naro-

dowà tragedi´ S∏oweƒców z Adamiça „obrazkiem na szkle malowanym”, to

dziesiàtki literatów, tak˝e wybitnych, poleg∏ych po obydwu stronach frontu woj-

ny: wyzwoleƒczej i domowej.
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Paƒstwo, które na powojennej mapie Europy zaj´∏o miejsce Królestwa Jugo-

s∏awii, mia∏o byç jego dyskontynuacjà i jako socjalistyczna federacja szeÊciu re-

publik zwiàzkowych rzeczywiÊcie nià by∏o, jednak˝e w przezwyci´˝aniu kompli-

kacji stosunków spo∏ecznych i narodowoÊciowych okaza∏o si´ wcale nie

skuteczniejsze ni˝ monarchia. Historia obydwu Jugos∏awii: Karadziordziewiciów

i Tity, uk∏ada si´ w optyce Jançara w continuum eksperymentów na ˝ywym ciele

spo∏eczeƒstwa: Przez siedemdziesiàt lat na tej ziemi i na tych ludziach wypróbowa-

no wszystko, co mo˝na by∏o wypróbowaç w polityce – krótkotrwa∏y system parla-

mentarny, który skoƒczy∏ si´ strzelaninà w parlamencie, wprowadzenie monarchi-

stycznej dyktatury serbskiej w 1929 roku, pucz wojskowy w 1941, poczàtek komunizmu

i znów wielkie Êwi´to w 1945 roku na placu Kongresowym w Lublanie z mówcà

Josipem Broz-Tito, dyktatur´ stalinowskà, czasy socjalistycznej gospodarki planowej

i liberalnych intermezzów, wreszcie wolne wybory po za∏amaniu si´ komunizmu

[...]. W ciàgu ponad siedemdziesi´ciu lat nie rozwiàzano ˝adnego z istotnych pro-

blemów, ani gospodarczego, ani spo∏ecznego, ani narodowoÊciowego (Jançar 1993: 9).

Na poczàtku wieku XX Ivan Cankar wyg∏osi∏ cytowany ju˝ w niniejszym tekÊcie

odczyt pod tytu∏em S∏oweƒcy i Jugos∏owianie, w którym spójnik ∏àczny i otwie-

ra perspektyw´ postulowanej wspólnoty s∏oweƒsko-po∏udniowos∏owiaƒskiej. Pod

koniec XX wieku Drago Jançar napisa∏ esej odpowiedni do opatrzenia go tytu-

∏em „S∏oweƒcy albo Jugos∏owianie”, w którym spójnik roz∏àczny albo sugero-

wa∏by koniec jugos∏owiaƒskich iluzji S∏oweƒców. Esej ten, z którego zresztà po-

chodzi przytoczony wy˝ej d∏u˝szy fragment, nosi tytu∏ Wspomnienia o Jugos∏awii

(Spomini na Jugoslavijo, 1991) i jest oÊrodkiem skupienia zbioru Razbiti vrç, wy-

ra˝ajàcego tytu∏owà metaforà to samo przekonanie o fiasku nadziei na koegzy-

stencj´ S∏oweƒców i innych po∏udniowych S∏owian w strukturach wspólnego

paƒstwa.

Wspomnienia o Jugos∏awii, skomponowane z g∏´boko ambiwalentnych uczuç

i myÊli podmiotu, obrazujà w spo∏ecznej skali makro dramat rozpadu wi´zi wspól-

notowych, któremu w skali mikro odpowiada trauma rozk∏adu po˝ycia partne-

rów, znajdujàcego fina∏ na sali rozpraw. Gdy ˝ycie w ma∏˝eƒstwie staje si´ nie do

wytrzymania, ma∏˝onkowie decydujà si´ na rozwód. A gdy po d∏ugich i m´czàcych

rozmowach, po koszmarnych, upokarzajàcych obie strony formalnoÊciach dochodzi

wreszcie do rozwodu, otwiera si´ pustka. Pustka opuszczonego mieszkania, pustka

po amputowanym ˝yciu, pusty dêwi´k ciszy w tym, czego nie ma (Jançar 1993: 11).

Poczucie doznanych krzywd walczy wtedy w ÊwiadomoÊci cz∏owieka z nostalgià

po tym „amputowanym ˝yciu”, oznaczajàcà w odniesieniu do apatrydów soma-

tyczny ból po stracie pewnej rzeczywistoÊci intymnie ojczystej (Czapik-Lityƒska

2005: 116-117).

Ludzie twórczej pracy, a zw∏aszcza pisarze, z jednej strony najbardziej nara-

˝eni na represje „komunistycznych zelotów”, przeÊladowców niezale˝nej myÊli,

ze strony drugiej mieli – prawem kolejnego jugos∏owiaƒskiego paradoksu – wi´-

cej ni˝ inni obywatele powodów i okazji do czerpania satysfakcji z udzia∏u w wie-

loetnicznej i wieloj´zycznej kulturze Jugos∏awii. Drago Jançar, który jako dzien-

nikarz i redaktor studenckiej gazety zosta∏ skazany na kar´ pozbawienia wolnoÊci



za szerzenie wrogiej paƒstwu propagandy (czyli za naruszenie tabu komunistycz-

nego ludobójstwa), we Wspomnieniach o Jugos∏awii zapisa∏: Z pewnà obawà

i egoizmem myÊl´ [...] o moich ksià˝kach, które mo˝na by∏o znaleêç na pó∏kach

ksi´garƒ [...] w ró˝nych j´zykach, alfabetach i ok∏adkach, o scenach du˝ych i ma-

∏ych teatrów, gdzie aktorzy duchem i cia∏em o˝ywiali p∏ody mej wyobraêni (Jançar

1993: 12). Równie˝ AleÆ Debeljak z ˝alem skonstatowa∏ – na s∏oweƒskim przy-

k∏adzie – zaw´˝enie obiegu wartoÊci kultury narodów Jugos∏awii wskutek jej

dezintegracji: te dawne czasy, gdy ksià˝ki s∏oweƒskich pisarzy by∏y regularnie recen-

zowane w Zagrzebiu, Belgradzie, Sarajewie, Nowym Sadzie i Niszu, sà prawdopo-

dobnie trudne do wyobra˝enia dziÊ, gdy ksià˝ka s∏oweƒskiego pisarza ledwie mo˝e

si´ doczekaç czterech lub pi´ciu recenzji w lokalnych gazetach i dodatkach literac-

kich, a o zaletach poznawczych porównaƒ p∏ynàcych z ró˝nych tradycji kulturo-

wych trudno nawet wspominaç (Debeljak 2002/2003: 13). Nie trzeba by∏o byç twór-

cà a˝ wybitnym, aby wejÊç na ten mi´dzynarodowy rynek literacki, jaki si´ zamyka∏

w granicach Jugos∏awii, wystarczy∏o zaistnieç w przestrzeni rodzimej kultury na-

rodowej, czyli sprostaç wcale niewygórowanym standardom funkcjonowania w obie-

gu czytelniczym i krytycznym, aby si´ raczej pr´dzej ni˝ póêniej doczekaç prze-

k∏adów i omówieƒ swojego pisarstwa w j´zykach co prawda nie kongresowych,

ale przecie˝ nie pozbawionych znaczenia dla jego mi´dzynarodowej promocji,

na której zale˝y ka˝demu artyÊcie. Jugos∏owiaƒskie obywatelstwo niejako auto-

matycznie dawa∏o twórcy przywilej umi´dzynarodowienia jego dzie∏, zwielokrot-

niajàc mo˝liwoÊci ich j´zykowych transfiguracji ju˝ w granicach w∏asnej prze-

strzeni mentalnej, ta zaÊ, zbudowana z pami´ci miejsc, zdarzeƒ, obyczajów, zachowaƒ,

sztuki i literatury, jest Twórczym miejscem spotkaƒ ró˝nych kultur (Tokarz 2005:

110). Trudno o doskonalszy ni˝ Jugos∏awia przyk∏ad takiej przestrzeni. Âwiado-

moÊç jej rozbicia generuje w eseju Jançara dyskurs nostalgicznej t´sknoty do pi´k-

na utrwalonego w umyÊle, [...] wynikajàcego z wewn´trznej konstrukcji obrazu po-

szerzonej ojczyzny – wielokulturowego paƒstwa, w którym innoÊç, odmiennoÊç, ró˝nica

by∏y (nie zawsze respektowanà) wartoÊcià – bezpowrotnie utraconà wraz z wojnà

(Czapik-Lityƒska 2005: 120).

Krytyczny w stosunku do swoich rodaków, znajàcy ich sk∏onnoÊç do „pot´-

pieƒczych swarów” podmiot Jançara ˝egna Jugos∏awi´ z mieszanymi uczucia-

mi ulgi i przykroÊci, nadziei w jednych kwestiach i pewnoÊci w innych. Ulg´

przynosi analiza rachunku strat, jakich S∏oweƒcy doznali w paƒstwie zbudowa-

nym na wadliwym, asymetrycznym planie, przykroÊç sprawia niepokojàca myÊl

o znalezieniu si´ wy∏àcznie wÊród ziomków – bezwzgl´dnych kapitalistów i za-

wo∏anych Êpiewaków, mistrzów swojskiej wszechwiedzy. Nadzieja uparcie powra-

ca do mo˝liwoÊci uczynienia z niepodleg∏ej S∏owenii kraju syntezy: G∏ównie

syntezy tego, co ju˝ posiada, tego, co jej przynios∏a tysiàcletnia obecnoÊç w Euro-

pie Ârodkowej. PewnoÊç jest w∏aÊciwie tylko jedna, za to niewzruszona: Za ja-

kiekolwiek niepowodzenia nikt nie b´dzie móg∏ zwalaç winy na kogoÊ innego, nie

mo˝na b´dzie twierdziç, ˝e pewne niemi∏e cechy s∏oweƒskiego charakteru sà kon-

sekwencjà nieustannego ucisku, [...] ˝e gospodarka i spo∏eczeƒstwo nie mogà roz-

kwitaç swobodnie, poniewa˝ ich rozwój hamuje ktoÊ inny, czasem Wiedeƒ, innym

razem znów Rzym, Belgrad lub Moskwa. Równie˝ Êrodkowoeuropejskich depresji
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i samobójczych tendencji nie b´dziemy mogli zwalaç na karb braku wolnoÊci

(Jançar 1993: 12-13).

Po roku 1991 s∏oweƒski „intelektualista zaanga˝owany” móg∏ si´ w m∏odym,

demokratycznym paƒstwie poczuç zwolniony ze s∏u˝by obywatelskiemu etosowi,

z czynnego uczestnictwa w ˝yciu publicznym. Przekonanie Jançara, i˝ nadesz∏a

pora, aby polityk´ zostawiç politykom i zajàç si´ swoimi narracjami, potwierdzo-

ne wypowiedzià z roku 1992 (Jançar, Pomorska 2002: 71), okaza∏o si´ jednak

bardzo przedwczesne; kolejna jego eseistyczna ksià˝ka, Egiptovski lonci mesa,

koryguje to przekonanie, w∏àczajàc si´ do ogólnonarodowej dyskusji nad skut-

kami przemian ustrojowych, prowadzàcych od totalitaryzmu do demokracji. Pi-

sarz obserwuje swoje spo∏eczeƒstwo „w drodze”, na etapie, gdy nie jest ono ju˝

zniewolone przez dyktatur´, ale jeszcze nie jest ca∏kiem dojrza∏e do màdrego

zagospodarowania obszaru pozyskanej wolnoÊci. Biblijna metafora „egipskich

garnców mi´sa” s∏u˝y ukazaniu moralnej kondycji tego spo∏eczeƒstwa poprzez

odniesienie do pustynnego exodusu ˚ydów z ziemi egipskiej, którego trudy mo-

bilizowa∏y t´skniàcych za sytà niewolà w´drowców do sprzeciwu wobec Moj˝e-

sza i Aarona, wiodàcych lud Izraela do Ziemi Obiecanej. Syndrom zniewolenia

narodu, blokujàcy procesy jego adaptacji do nowych realiów politycznych i zw∏asz-

cza ekonomicznych, wykorzystujà tymczasem do zaw∏adni´cia publicznà prze-

strzenià cynicy, ludzie na wszystkie ideologiczne sezony, wczoraj czerwoni do-

gmatycy, dzisiaj nauczyciele demokracji, umiejàcy pod ka˝dà zwierzchnoÊcià

zadoÊçuczyniç swojej niepohamowanej ˝àdzy w∏adzy. W tej sytuacji za wczeÊnie

pisarzowi rezygnowaç z zaanga˝owania w „polityk´”, czyli – jak je rozumie –

z uczestnictwa w debacie o wa˝nych dla spo∏eczeƒstwa sprawach. Inne formy

politycznej aktywnoÊci artystów, potwierdzajàce wol´ udzia∏u w sprawowaniu w∏a-

dzy albo manipulowania sprawujàcymi w∏adz´, Jançar niejednokrotnie surowo

osàdza∏, m.in. w eseju Paêdziernikowe dyskusje (Oktobrske debate): stosunki mi´-

dzyludzkie w by∏ej Jugos∏awii zatruwa∏a atmosfera gniewu i przemocy, bojowy wer-

balizm rodzi∏ atmosfer´ wojny. Literaci i filozofowie stawali si´ heroldami projek-

tów politycznych, [...] wypowiedziane i zapisane, pe∏ne patosu s∏owa wÊród ludzi

zdezorientowanych przez ró˝ne nacjonalizmy i liberalizmy nabiera∏y nies∏ychanego

ci´˝aru. Zamiast wolnoÊci i demokracji rodzi∏ si´ chaos (Jançar 1999: 85-86).

Spojrzenie na jugos∏owiaƒskà rzeczywistoÊç czasu stabilizacji i chaosu z per-

spektywy intelektualisty sytuujàcego si´ generacyjnie wobec Jançara tak, jak si´

Jançar sytuuje wobec Kmecla, przynosi Zmierzch idoli AleÆa Debeljaka (rocznik

1961) – poety, eseisty i t∏umacza, literaturoznawcy komparatysty i socjologa kul-

tury, którego wieloto˝samoÊciowà podmiotowoÊç profilowa∏y – jak sam pisze –

trzy czynniki: tradycja s∏oweƒska, tradycja Êwiatowej kultury masowej i doÊwiad-

czenie kulturowej przestrzeni Jugos∏awii (Debeljak 1994: 107). Literackie poko-

lenie Debeljaka, wchodzàce na twórczy rynek z poczàtkiem ostatniej pe∏nej de-

kady jugos∏owiaƒskiej, odrzuci∏o wszelkie ideologiczne serwituty, korzystajàc

z luksusu depolityzacji literatury, danego mu w istocie rzeczy przez silny jesz-

cze, stabilny, pewny siebie i – co najwa˝niejsze – cieszàcy si´ szerokim popar-

ciem spo∏ecznym komunistyczny re˝im, któremu „zaanga˝owanie” artystów sta∏o

si´ oboj´tne, podobnie jak jego brak. Uczestnicy tej generacji: za∏o˝yciele i klien-
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ci literackich domów mody, takich jak zagrzebskie „Quorum”, belgradzka „KnjiŒe-

vna reç” i lublaƒska „Literatura”, obywatele niezale˝nej republiki pisarzy, zwol-

nieni ze s∏u˝by pryncypiom ustrojowym, uczynili swoim priorytetem prywatne

mitologie i egzystencjalne dramaty rozgrywajàce si´ mi´dzy ty i ja (Debeljak 1994:

123). Nade wszystko jednak, obdarzeni pe∏nià wolnoÊci poruszania si´ po Êwie-

cie, doÊwiadczali jego bogactwa przejawiajàcego si´ w ró˝nicach, których szcze-

gólnie wysokà koncentracj´ zauwa˝ali z perspektywy wielkich metropolii Êwia-

towych w swojej kulturowo polimorficznej ojczyênie. Zanim has∏o „Ró˝nice sà

bogactwem Êwiata” sta∏o si´ dewizà okcydentalnej postmodernistycznej kultury

koƒca tysiàclecia, jego treÊci by∏y od paru pokoleƒ treÊciami realnego ˝ycia ju-

gos∏owiaƒskiej inteligencji, która umia∏a je zdyskontowaç dla dobra w∏asnych

potrzeb twórczych – by∏y tak d∏ugo, dopóki kultury ró˝norodnoÊci nie zniszczy-

∏a furia uzbrojonych ludzi idàcych za g∏osem „syren rodowych tradycji” i „ple-

miennych szamanów” (Debeljak 1994: 93).

ÂwiadomoÊç kulturotwórczej i osobowoÊciotwórczej wartoÊci ró˝nicy dyktuje

obydwu pisarzom, Jançarowi i Debeljakowi, tak˝e przecie˝ mocno si´ ró˝niàcym

tyle˝ z uwagi na czynnik pokoleniowy, co i ze wzgl´du na pojmowanie zadaƒ

i celów literatury od tego czynnika niezale˝ne, takie samo nostalgiczne wspo-

mnienie osza∏amiajàcego bogactwa form natury i cywilizacji Jugos∏awii, dyktuje

im elegi´ na jej odejÊcie: Kocham Dalmacj´, sentymentalne wspomnienia ∏àczà

mnie z [...] zimnym kamieniem jej placów i koÊcio∏ów; antyk, renesans, cisza ogro-

dów w katolickich klasztorach na wyspach. Rzeki BoÊni, symbioza kultur i religii

w Sarajewie, gwar i Êcisk wschodniego targowiska [...]. Biblijna Macedonia [...].

Belgrad i jego niespo˝yta ˝ywotnoÊç [...]. Morawa, s∏owiaƒskie pieÊni przy wtórze

orientalnych b´benków. I w koƒcu Zagrzeb [...] ze wzrokiem utkwionym w Wied-

niu, ale obiema nogami stojàcy na Ba∏kanach [...], jego historyczny patos, chor-

wackie szachownice, wyraênie katolicki mesjanizm, centrum regionu broniàcego za-

chodniej cywilizacji: antemurale christianitatis (Jançar 1993: 11-12); Eks-Jugos∏awia

[...] by∏a podobna do kolorowego dywanu; to dzi´ki niemu utrzymywa∏em kontakt

z obszarami i miejscami, które dramatycznie ró˝ni∏y si´ od barokowego, Êrodkowo-

europejskiego miasteczka, gdzie prze˝y∏em dzieciƒstwo [...]. Te podró˝e, te wspo-

mnienia: bezplanowe, szalenie o˝ywione ulice miasta w wid∏ach Sawy i Dunaju,

wysmuk∏e minarety meczetów z boÊniackich wsi [...]; serbskie monastery; ich po-

z∏acane freski, skutecznie uczàc historii sztuki, odkrywa∏y przede mnà twórczà po-

t´g´ wschodniego chrzeÊcijaƒstwa [...]. Pot´˝ne mury Dubrownika strzegà niezale˝-

nego ducha Êredniowiecznej republiki Ragusy i renesansowej [...] maksymy tego

miasta Non bene pro toto libertas venditur auro (Debeljak 1994: 103-105).

Jançara i Debeljaka „t´sknota za po∏udniem”, w niejednym przypominajàca

jugonostalgi´ jako stan ducha pojugos∏owiaƒskich apatrydów – ludzi pozbawio-

nych przestrzeni wype∏nionej znakami ich identyfikacji: paƒstwowej, narodowej,

nawet j´zykowej, ró˝ni si´ od niej zasadniczo rozmiarem straty, która te uczu-

cia – t´sknot´ jednych i nostalgi´ drugich – wywo∏a∏a. Skutki znamiennego dla

Jugos∏awii zjawiska etnokulturowej mozaikowoÊci, utrudniajàcego wielu obywa-

telom wybór jednej opcji to˝samoÊciowej lub nawet go uniemo˝liwiajàcego (Cza-

pik-Lityƒska 2004: 93), S∏oweƒców dotkn´∏y w stopniu najmniejszym, ci bo-
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wiem, b´dàc posiadaczami jugos∏owiaƒskich paszportów, z regu∏y nie samookre-

Êlali si´ jako Jugos∏owianie (w rozumieniu narodu) i – co najwa˝niejsze, a od

indywidualnych wyborów zale˝ne tylko w sytuacjach bardzo szczególnych i wy-

jàtkowych – nie mówili po „jugos∏owiaƒsku”, czyli po serbsko-chorwacku. Gdy

si´ rozpad∏a Jugos∏awia, a Jugos∏owianie utracili ojczyzn´, S∏oweƒcy nie zostali

z ojczyzny wyzuci, tyle ˝e „przestrzeƒ mentalna”, której ich kraj by∏ cz´Êcià, ule-

g∏a drastycznej redukcji. Gdy j´zyk czterech narodów – serbsko-chorwacki –

„rozpad∏ si´”6 na cztery j´zyki narodowe: serbski, chorwacki, boÊniacki i czar-

nogórski, stawiajàc wielu swoich u˝ytkowników przed jeszcze jednym dylematem

samookreÊlenia, S∏oweƒcy mogli w zwiàzku z tà rewolucjà j´zykowà co najwy˝ej

odczuç gorzkà satysfakcj´ p∏ynàcà z nadziei, ˝e ju˝ nikt z po∏udnia nie powie

nikomu z nich i nie napisze tego, co jakiÊ Jugos∏owianin napisa∏ Kmeclowi na

karcie pocztowej: Kmecl, nauczysz si´ ty nawet szczekaç w j´zyku urz´dowym, co

dopiero mówiç (Kmecl 1987: 72). Ale wobec w∏asnego j´zyka s∏oweƒscy inteli-

genci humanistycznej orientacji, ci kreatorzy imponderabiliów, zawsze przyjmo-

wali postaw´ nacechowanà troskliwym oddaniem i odpowiedzialnoÊcià, przeko-

nani o jego niekwestionowanym, wr´cz decydujàcym znaczeniu dla budowania

i umacniania narodowej podmiotowoÊci, której sk∏adnikiem podstawowym by∏a

i pozosta∏a w∏aÊnie identyfikacja j´zykowa. To˝samoÊç narodu s∏oweƒskiego, tak

jak niektórych innych Êrodkowoeuropejskich, z braku realnych si∏ historyczno-poli-

tycznych potwierdza∏a si´ poprzez kultur´ i literatur´. WÊród S∏oweƒców – g∏ównie

poprzez j´zyk, który stuleciami piel´gnowali oni, jak ˚ydzi swojà Tor´ (Jançar

1993: 42). Âwiadomie lub nie, post´powali ze swoim j´zykiem tak, jakby im nie-

ustannie przyÊwieca∏a myÊl Wilhelma von Humboldta, ˝e Prawdziwà oznakà oj-

czyzny i narodowoÊci jest j´zyk. Refleksja nad ojczystà mowà, przewijajàca si´ przez

eseistyczne rozwa˝ania bohaterów niniejszego przeglàdu, poÊwi´cone doÊwiad-

czeniom rozumienia s∏oweƒskoÊci w jej wymiarze wspólnotowym i osobistym

w czasie wielkiego prze∏omu, korzysta te˝ – u AleÆa Debeljaka – z inspiracji skrzy-

dlatà frazà Ludwiga Wittgensteina Granice mego j´zyka oznaczajà granice mego

Êwiata (Debeljak 1996: 207), przypominajàc, ˝e j´zyk jest najstabilniejszà i naj-

trwalszà identyfikacjà podmiotu. Istotnie, mo˝na „bezkarnie” odrzuciç identyfi-

kacj´ paƒstwowà czy wyznaniowà na rzecz innej, ale nie mo˝na bez dotkliwego

ograniczenia swoich mocy poznawczych dokonaç – przynajmniej w wieku doj-

rza∏ym – konwersji z j´zyka ojczystego na obcy, jak bowiem pisze serbski poeta

i eseista, Wrota do ˝ycia prowadzà przez j´zyk (Danojliç 1984: 146).

Byç S∏oweƒcem – wspó∏czesnym, dwudziestowiecznym, doÊwiadczajàcym wiel-

kiego przyspieszenia biegu zdarzeƒ ojczystej historii – oznacza w Êwietle przed-

stawionych dokumentów stanu s∏oweƒskiej (inteligenckiej) samowiedzy byç miesz-

kaƒcem obszaru po∏o˝onego na przeci´ciu dwóch stref geokulturowych,

Êrodkowoeuropejskiej i ba∏kaƒskiej, naznaczonego cechami obydwu w stopniu

i proporcjach zale˝nych od jego aktualnej politycznej przynale˝noÊci. W konse-
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kwencji oznacza te˝ wchodziç to w jedne, to znowu w inne kr´gi wspólnot kul-

tury, p∏acàc za zrywanie wi´zi nie wytrzymujàcych próby czasu kryzysami i kon-

fliktami narodowego sumienia. Po˝egnawszy si´ z Jugos∏awià, stan´li S∏oweƒcy

przed nowymi – europejskimi i Êwiatowymi – wyzwaniami generujàcymi nowe

nadzieje i niepokoje, równie˝ wyartyku∏owane (pod koniec wieku) przez wierny

tematowi esej s∏oweƒski, o czym si´ ju˝ pisa∏o w innym miejscu.
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SUMMARY

How to be Slovenian? – reinterpretations of this question in published essays

Changes in the consciousness of the cultural elite in Slovenian society during the political

transformations, which led to the secession of Slovenia from the Yugoslav Federation and

the gaining of independence at the turn of the 90’s, found their fullest expression in essays.

In this paper this process is illustrated through volumes of essays by MatjaŒ Kmecl (Slovenian

Reflexions in Lent), Drago Jançar (Terra Incognita, Broken Pot, Egyptian Pots of Meat) and

AleÆ Debeljak (Dusk of Idols). They form a narrative on the great social and political crisis

of Slovenian existence at the end of the Yugoslav epoch of its history. Disillusion with the

Yugoslav Federation was based on rational facts, as well as the illusion that the national

diversity of a state could be combined with a centralistic model of organization. After

independence the Republic of Slovenia shifted its position on the geopolitical map from Balkan

to Middle-European, and the intelligentsia faced great challenges: how to lead society in the

work of rebuilding the nature of citizenship and prepare citizens to undertake goals arising

from the need to organise the newly defined ‘space’ of national culture. 
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LECH MIODY¡SKI

Podmiot na peryferiach
– literatura macedoƒska lat dziewi´çdziesiàtych

wobec problemu marginalizacji kulturowej

Stosowana we wspó∏czesnej myÊli antropologicznej semantyka centrum i peryferii,

jeden z wyraêniej okreÊlonych mierników statusu podmiotu indywidualnego i spo-

∏ecznego w dzisiejszej kulturze, zak∏ada istnienie zmian hierarchii oraz dynamiki w cza-

sie (transformacja to˝samoÊci, decentracja, przemieszczenie, rozproszenie, margina-

lizacja itp.). Cecha ta, ró˝nicujàca podmioty „mocne” i „s∏abe”, zale˝ne i niezale˝ne,

partycypujàce i izolowane, charakteryzuje procesy zachodzàce na obszarach wpisy-

wanych post festum w polityczno-ekonomiczny system globalnego ∏adu, urz´dowy pa-

radygmat kultur narodowych czy rejestr nowo˝ytnych literatur i j´zyków europej-

skich. Wszystkich wymienionych awansów dost´puje od poczàtku XX wieku –

z cezurami lat 1944 i 1991 – s∏owiaƒska Macedonia, przy czym trudnoÊci jakie noto-

rycznie jej przy tym towarzyszy∏y same w sobie zdo∏a∏y stworzyç nowy regionalny dys-

kurs cywilizacyjny i artystyczny, w ostatniej dekadzie doÊç solidnie podbudowany teo-

retycznie i ukierunkowany na obron´ nietykalnoÊci osobistego losu. W niniejszym

szkicu – rozwijajàcym wywo∏awcze has∏o marginalizacji frustrujàcej, ale i inspirujàcej

do odwrócenia porzàdku rzeczy – rozwa˝ania koncentrujà si´ na poziomach opisu

ustalonej to˝samoÊci politycznej kraju (t∏o historyczne), to˝samoÊci cywilizacyjnej (t∏o

kulturowe), to˝samoÊci piÊmiennictwa (t∏o literackie) oraz to˝samoÊci podmiotu

twórczego i jednostki „obywatelskiej” (t∏o psychologiczne, figura inteligenta, mental-

noÊç itp.). Po rozpoznaniu typów marginalizacji doÊwiadczanej na owych widzianych

aksjosemiotycznie p∏aszczyznach przedstawia si´ w ogólnych konturach projekty

upodmiotowienia, a wi´c: programy dowartoÊciowania politycznego, koncepcje to˝-

samoÊci kulturowej, remitologizacj´ historii, ofert´ macedoƒskiego wariantu krytyki

postkolonialnej oraz szczegó∏owe diagnozy i recepty formu∏owane w Êrodowisku li-

terackim (marginalizacj´ uwzgl´dniajàce bàdê ignorujàce).

Sama faktografia wydarzeƒ pierwszych chwil paƒstwowej niepodleg∏oÊci uk∏a-

da si´ w ciàg odÊwi´tnych dat o optymistycznych konotacjach1. Na polu intelek-

1 Manifest suwerennoÊci narodowej w klasztorze Êw. Prohora Pçinskiego (1990 – po∏àczo-

ny jednak z serbskà prowokacjà), utworzenie Âwiatowego Kongresu Macedoƒczyków z siedzi-



tualnym pojawiajà si´ w tym czasie wa˝ne przedsi´wzi´cia organizacyjne i wy-

dawnicze, by wymieniç choçby powo∏anie do ˝ycia konkurencyjnego stowarzy-

szenia twórców literatury Nezavisnite pisateli na Makedonija (1994) i jego or-

ganu NaÆe pismo (1995), zreformowanie funkcjonowania dotychczas oficjalnego

DruÆtvoto na pisatelite na Makedonija (w 1996 przewodniczàcà zostaje S. Hri-

stova-Jocik’) i ustanowienie przezeƒ nagrody „Makedonsko slovo” (pierwszy

laureat – Slavko Janevski), powo∏anie do ˝ycia czasopism o zasi´gu mi´dzyna-

rodowym (Balkan forum, Identiteti), realizacja szeroko zakrojonych paƒstwo-

wych projektów przez Akademi´ Nauk i Sztuk, reformy programów szkolnych

i uniwersyteckich, skonstruowanie od podstaw lub zmiana profilu niektórych na-

ukowych periodyków humanistycznych (np. Etnolog, KniŒeven kontekst), rewita-

lizacja bàdê instytucjonalizacja lokalnych tradycji (obyczaje karnawa∏owe w Stru-

micy, festiwale pieÊni staromiejskiej „Ohridski trubaduri”, wzmacniajàcy s∏owiaƒskà

obecnoÊç w zachodniej cz´Êci kraju przeglàd folklorystyczny „Tetovski filigrani”,

pierwszy konkurs pi´knoÊci dla Romek2 itp.).

Starania o budowanie pozytywnego zewn´trznego wizerunku – na tle pojugo-

s∏owiaƒskich tworów politycznych niemal nieskazitelnego a˝ do wybuchu kon-

fliktu wewn´trznego na prze∏omie tysiàcleci – oraz wyjàtkowe nat´˝enie akcji

dyplomatycznych wynikajà ze Êwiadomie przyj´tej taktyki obronnej. Batali´ pro-

wadzi si´ o usankcjonowanie historycznej nazwy kraju na p∏aszczyênie prawno-
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bà w Gevgeliji i narodowych linii lotniczych, organizacja wolnych wyborów (1990), referen-

dum niepodleg∏oÊciowe i pierwsza konstytucja (1991), wycofanie federacyjnych oddzia∏ów jugo-

s∏owiaƒskich, ustalenie narodowych symboli, stopniowe uznawanie na forum mi´dzynarodowym

(poczàwszy od Bu∏garii, tureckiej cz´Êci Cypru, samej Turcji i S∏owenii – 1992), przyj´cie pod

tymczasowà nazwà do ONZ, UNESCO i Interpolu (1993) oraz Rady Europy i OBWE (1995),

nawiàzanie stosunków dyplomatycznych z Turcjà i Polskà (1993), za∏o˝enie Towarzystwa Przy-

jaêni Macedoƒsko-Tureckiej oraz wspó∏finansowanego przez diaspor´ czasopisma Makedon-

sko sonce (1994), uznanie przez rzàd Nowej Jugos∏awii (dopiero 1996). KompromisowoÊç,

chwiejnoÊç wielu postaw spo∏ecznych bàdê otwartà kontestacj´ status quo ilustruje inny ze-

staw epizodów tego okresu: powstanie Partii Jugos∏owian w Republice Macedonii (1990 – na

czele z literaturoznawcà M. G’urçinovem) i podobnej do niej na prowincji (w Gostivarze –

1993), Towarzystwa Macedonia – Jugos∏awia (pod przewodnictwem poety R. Pavlovskiego –

1996), a tak˝e integralistycznej partii Federacja Ba∏kaƒska (1990) oraz Ba∏kaƒska JednoÊç

Gospodarcza (1993), jak i Partii Monarchistycznej czy inne projekty alternatywne; zachwia∏y

natomiast poczuciem realnej podmiotowoÊci: proklamowanie autonomicznej albaƒskiej repu-

bliki Ilirida w Strudze (1992) i póêniejsza eskalacja wewn´trznych nacisków politycznych oraz

militarnych z tego kierunku, wprowadzenie ucià˝liwego embarga przez rzàd grecki (1994)

oraz seria dotkliwych posuni´ç stabilizacyjnych firmowanych przez logistyczne struktury eu-

roatlantyckie – najpierw po boÊniackiej operacji „Deliberate Force”, a póêniej po pacyfikacji

serbskiej powierzchni Kosowa, jak te˝ wielostronna presja rzàdów paƒstw oÊciennych, nie sprzy-

jajàcych nowemu geopolitycznemu uk∏adowi w centralnej cz´Êci Ba∏kanów.
2 W dziedzinie wspierania jednego z macedoƒskich „narodów konstytucyjnych” poczynio-

no w latach dziewi´çdziesiàtych spore wysi∏ki prawne i propagandowe – mi´dzy innymi w naj-

wi´kszej skopijskiej gminie cygaƒskiej Âuto Orizari (spopularyzowanej szerzej w plenerach fil-

mu E. Kusturicy Czas Cyganów/Dom za veÆanje) w 1997 roku wydano inauguracyjny numer

urz´dowego biuletynu tej˝e gminy – pierwszy oficjalny dokument paƒstwowy napisany w sko-

dyfikowanym w Macedonii j´zyku romskim.



-urz´dowej (czego zlekcewa˝enie by∏oby, zdaniem przewodniczàcego macedoƒ-

skiego PEN-Clubu, neokolonialnà zbrodnià na narodzie i j´zyku – posuni´ciem

ludo- i etnobójczym (Matevski 1993: 30) – ze strony pe∏nej egoistycznej hipo-

kryzji Wspólnoty Europejskiej), lecz tak˝e o fizyczne przyciàganie zainteresowa-

nia zwlekajàcych poczàtkowo z ingerencjà w sprawy ba∏kaƒskie pot´g strasza-

kiem cywilizacyjnej krucjaty islamu. Op∏acalnoÊç takiej interwencji okaza∏a si´

w koƒcu w zachodniej refleksji pragmatycznej wysoka, ale w skali ca∏ego sub-

kontynentu, bowiem celem dzia∏aƒ ˝adnej z mi´dzynarodowych komisji nigdy

nie by∏o przywrócenie demograficznych stosunków sprzed okresu kosowizacji

zachodniej Macedonii czy asymilacji „slawofonów” w pó∏nocnej Grecji. Potwier-

dza to prezentowanà w zarysie macedoƒskiej geografii wojskowej opini´ o klu-

czowym po∏o˝eniu na skrzy˝owaniu traktów historycznych (na szczycie strate-

gicznej piramidy) jako bardziej strategicznym zagro˝eniu ni˝ strategicznej przewadze

(Kotov~evski 1997: 26-27). W tym kontekÊcie dojrzewanie Turcji do roli regio-

nalnego mocarstwa zgodnie dostrzegajà niezale˝ne od siebie analizy, widzàc w re-

wizjonistycznej ideologii panturanizmu groêb´ dla stabilnoÊci kilku paƒstw po∏u-

dniowos∏owiaƒskich – czego egzemplifikacjà mia∏y byç choçby przeprowadzane

w Ankarze jeszcze w koƒcu lat osiemdziesiàtych çwiczenia sztabowe „Srebrny

Pó∏ksi´˝yc”, symulujàce okupacj´ po∏udniowej Bu∏garii. Neootomaƒskie nastro-

je cz´sto omawia si´ w nowszych pracach ba∏kanistycznych, z wyró˝niajàcà si´

Imagining the Balkans (Ba∏kany wyobra˝one) M. Todorovej, cytujàcà tureckà lite-

ratur´ nurtu nostalgiczno-wysiedleƒczego, która pogardliwie traktuje napr´dce

stworzone paƒstwa, pozbawione nawet honoru by∏ego niewolnika siedzàcego na

progu dawnego pana (Todorova 1999: 94; Bora 1995)3. Tam, gdzie na gruzach

Federacji powsta∏y one bez jednego wystrza∏u i na podstawie pó∏-mitycznej prze-

sz∏oÊci, D. Simeunoviç widzi z kolei wyjàtkowà sakralizacj´ kategorii paƒstwa –

daru Bo˝ego (SimeunoviÃ 1998: 587). Jego pojmowanie jako owocu historycz-

nej ofiary marginalizowanego podmiotu wspó∏czesny macedoƒski satyryk zawrze

w sentencjach o Holandii a rebours – kraju Êwie˝ych kwiatów na grobach i ba∏-

kaƒskiej podró˝y do Êrodka Ziemi, która koƒczy si´ na dwóch metrach (Pavlov

2000: 16-17). To˝samoÊç jednego z najbardziej nieokrzep∏ych europejskich paƒstw

w znacznym stopniu podwa˝ana jest od wewnàtrz i w legalnej historiografii na-

zywana ju˝ wprost okreÊleniami alarmujàcymi: demacedonizacja, deslawizacja,

dechrystianizacja (Kiselinovski 2000: 107). Mo˝na zatem zrozumieç ambiwa-

lentny stosunek do titowskiej przesz∏oÊci, której reprezentantem by∏ na ogó∏ Serb,

dziÊ u˝ywajàcy okreÊlenia „dana{wa Makedonija” (CvetanoviÃ 1997-2001),

niedawno kolonizujàcy w imieniu mi´dzywojennego rzàdu po∏udniowe rubie˝e,
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3 Nieco ∏agodniejszà postaç idealizacji spotyka si´ w postawie duchowego „powrotu na

Ba∏kany” – por. (Gürsel 1995). Nie brakuje te˝ postaw pojednawczych – z tekstów dost´p-

nych w j´zyku macedoƒskim mo˝na wymieniç studium Muzafera Tufai (Tufai 1995), analizu-

jàce motyw Êwiat∏a i promienia u autorów z racji biografii „dwukulturowych” (Jahja Kemal

Bejatli [pisownia maced.] – Skopje → Stambu∏; Mateja Matevski – Stambu∏ → Skopje,

NedŒati Zekirija – Skopje → Stambu∏). Geokulturowe doÊwiadczenia twórców lepiej uÊwia-

domionych przez podró˝ duchowà przelewajà si´ w idee dialogu, osobistej pokory przed roz-

leg∏oÊcià Êwiata, przywiàzania do czterech mórz Turcji i zieleni macedoƒskich jezior itp.



a w 1988 roku w ostatnim porywie belgradzkiej wynalazczoÊci prawnej upomi-

najàcy si´ jeszcze o prawo do powrotu bàdê odszkodowania (Burzevski 1997).

Z drugiej strony, jugos∏owiaƒska ochrona, widziana dziÊ przez Macedoƒczyków

jako utajony instrument sprawnego serbskiego nacjonalizmu, faktycznie uczyni∏a

ich bezbronnymi wobec przymusowej dobroczynnoÊci kulturalnej i wyjàtkowo

trwale uzale˝ni∏a od ideogramów titoizmu. P. Gilevski pisze wr´cz o Macedonii

Jugos∏owian, w której programach szkolnych wi´cej miejsca poÊwi´cano na przyk∏ad

historii oraz literaturze s∏oweƒskiej czy boÊniackiej ni˝ sàsiednim – bu∏garskiej,

albaƒskiej, greckiej (Gilevski 2000: 23). Kult Marsza∏ka (równie˝ w poezji –

rozliczony ju˝ m.in. przez czasopismo Delo) i apoteoza wartoÊci internacjonali-

stycznych zast´powa∏y bàdê wypiera∏y formy patriotyzmu macedoƒskiego, nad

czym kontrol´ sprawowa∏y rodzime odga∏´zienia organów federalnych. Or´dow-

nicy zachowania dawnych wi´zi b´dà po roku 1991 wielokrotnie (na przyk∏ad

w oÊwiadczeniu PEN-Clubu) przestrzegaç przed niebezpieczeƒstwem bu∏garyzacji

j´zyka, kultury i ˝ycia narodowego, co wià˝e si´ jednak z dylematem z punktu

widzenia obecnej racji stanu nierozstrzygalnym.

Status peryferyjny Macedonii w mi´dzykulturowej strefie kontaktowej doty-

czy bardziej chwilowej sytuacji podzia∏u wp∏ywów, ni˝ realnego umiejscowienia

w wymiarze geografii i historii cywilizacji. To˝samoÊç pogranicznej przestrzeni

kulturowej, niepodatnej jako ca∏oÊç na radykalnà zmiennoÊç, okreÊla jednocze-

Ênie nieustajàca transgresja dzia∏aƒ i egzystencji (Dàbrowski 2001: 63-64), w tym

przypadku wyst´pujàca najsilniej na polach obyczaju, j´zyka i konfesji, sk∏ada-

jàcych si´ na kszta∏t etnikum. StereotypowoÊç kategorii obszaru przejÊciowego,

pozwalajàca ca∏e pootomaƒskie Ba∏kany zaliczyç do terytorium pó∏rozwini´tego,

pó∏kolonialnego i pó∏orientalnego zostaje powielona w – opartym g∏ównie na pu-

blicystycznych uproszczeniach – zachodnim dyskursie antyorientalnym, szukajà-

cym dowodów na wykreowane antywartoÊci w∏aÊnie w interiorze Pó∏wyspu (To-

dorova 1999: 43, 324). To z kolei podlega projekcji na budow´ autostereotypu

m∏odych paƒstw-Êwiàtyƒ i narodów, których istnienie wyznaczajà wspomniane

wczeÊniej imperatywy sakralnej ofiary czy gotowoÊci do wojny (SimeunoviÃ 1998:

583, 586). Dodaç nale˝y – w ∏agodniejszej postaci prze˝ywajàcych niedokoƒczo-

ne odrodzenie („makedonskoto nacionalno crescendo” [Kliman 2003: 94]) i po-

szukujàcych na przemian wyzwolenia z etnocentryzmu i niespe∏nionych definicji

w∏asnych. Cz´sty brak gotowoÊci do dialogu owych skrzywdzonych i poni˝onych

wynika z koniecznoÊci obrony to˝samoÊci zbiorowej na poziomie elementarnym

– fizycznym (ten kto musi broniç swojej to˝samoÊci przed w∏adzà centralnà i ko-

lonialnà gwoli fizycznego przetrwania, nie dysponuje przestrzenià na wyrafinowane

manewry dyplomatyczne [Biti 1994: 126]), a gdy ze strony centrum („Europy”)

dojdzie do kolejnego rozcz∏onkowania obszaru antycywilizacji, przeorientowanie

antypatii postrzega si´ jako zamian´ simulakrów z∏a (Serbowie – Ba∏kany – inne

narody niedostosowane [VidojeviÃ 1998: 626]). Tym sposobem zarówno nie-

które spo∏ecznoÊci ba∏kaƒskie wzgl´dem siebie, jak i sztucznie zantagonizowane

sektory Europy zostajà dotkni´te przez syndrom budowania to˝samoÊci-przez-

-negacj´, w której najistotniejsze sà nie trwa∏oÊç tradycji czy kultury narodowej,

nie pami´ç kolektywna i poczucie wspólnoty losu, lecz w∏aÊnie granice mi´dzy „na-
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mi” a „nimi” (Dziemidok 2003: 202). Stanowisko takie w ostrej formie przeciw-

stawia si´ wielu zjawiskom charakterystycznym dla wspó∏czesnego rozp∏ywania

si´ podmiotowoÊci samoÊwiadomej (bàdê wyst´puje na ich tle jako relikt): roz-

padowi podmiotu zbiorowego na drobniejsze alianse, podwa˝aniu centralizmu

istoty, zmierzchowi klasycznego modelu to˝samoÊci „ciasnej” – pozbawionej miej-

sca dla samodystansu, promowaniu ró˝nicy kosztem to˝samoÊci / identycznoÊci

i j´zyka wspólnoty (Bielik-Robson 2000: 7, 267). Wyra˝a jednoczeÊnie drama-

tyzm istnienia Pomi´dzy pragnieniami: indywidualizmu i akceptacji w przypadku

jednostek oraz etnicznoÊci i globalizacji w przypadku spo∏ecznoÊci (czyli ambi-

walencji unikalnoÊci i podobieƒstwa) (Dàbrowski 2001: 22-23). Owà bezreflek-

syjnà cz´sto wymian´ masek pokazuje te˝ Todorova na przyk∏adzie stosunku

Europa Ârodkowa – Ba∏kany (Jugos∏awia): o ile odwrócenie ról po 1990 roku –

wcieleniu kulturalnej idei Mitteleuropy ju˝ jako nie-Wschodu w ˝ycie polityczne

– zachwia∏o poczuciem elitarnoÊci na „orientalizowanym” z kolei po∏udniu,

o tyle w samej pojugos∏owiaƒskiej geosferze musiano szerzej przywróciç ba∏kaƒ-

skà siatk´ poj´ç, uprzednio wypieranà przez frazeologizmy zwiàzane z dunajsko-

Êcià, adriatyckoÊcià czy niezaanga˝owaniem (Todorova 1999: 97, 98, 276). W Ma-

cedonii – z powodu jej kraƒcowej lokalizacji – oba uk∏ady znaczeƒ w zasadzie

funkcjonowa∏y równolegle, tyle ˝e dziÊ zamiast oczekiwanego przez teoretyków

neobizantynizmu nowego renesansu na greckim Wschodzie mamy renesans mace-

doƒskich dysproporcji (Gilevski 2000: 255).

Pog∏´bia je recepcja wtórnych wyobra˝eƒ o Êwiecie Zachodu i Pó∏nocy, które

– jak zauwa˝a semiotyk i medioznawca D. Kolar-Panova – rodzà si´ za sprawà

braku ikonicznego continuum mi´dzy Macedonià sprzed II wojny Êwiatowej i dzi-

siejszà, zast´powanego „symulacjà Ameryki”. Dodajmy – w kraju o silnych an-

tyamerykaƒskich nastrojach. Istota na przyk∏ad tutejszej pop-kultury sprowadza

si´ do globalizowania nie tyle konkretnych treÊci kulturowych, co parametrów

infrastruktury determinujàcych warunki ˝ycia w strukturze lokalnej (Kolar-Pano-

va 1997: 32-29; Mc Kenzie 1994). Stàd wyp∏ywa akcentowanie w niej zjawisk hy-

brydycznych typu macedoƒskiego, albaƒskiego i romskiego rapu czy po∏àczenia

choreografii rapowej z muzu∏maƒskim Êpiewem religijnym. W opinii Panovej –

imigrantki z Australii zachodniej o rodowodzie chorwacko-w´giersko-˝ydowskim,

z racji mieszanej to˝samoÊci reprezentujàcej wybitnie przydatnà perspektyw´ For-

mer Yugoslavia w interpretacji via Australia (Xeparoski 1997) – powszechne po-

czucie to˝samoÊci m∏odszego pokolenia uleg∏o ju˝ przesuni´ciu z etnocentryzmu

krótkiej fazy „nacjonalistycznej” po 1991 roku w stron´ pesymistycznie rokujà-

cej quasi-to˝samoÊci globalnej: Macedonia zmuszona jest podwa˝yç wszystkie swo-

je fundamentalne wartoÊci, by stworzyç jakàÊ improwizowanà i niespójnà „kultur´

transformacji” (...) pozwalajàcà jej przetrwaç i z∏agodziç skutki wejÊcia do „wspó∏-

czesnego systemu Êwiatowego” (Kolar-Panova 1997: 37).

Transakcja ta powoduje wszelako poczucie ulgi – a nie rozpaczy – z powodu

utraty istoty, celu wewn´trznego, sensu ca∏oÊci, która otwiera na nowe zaintereso-

wanie tym, co akcydentalne, przygodne, peryferyjne (Bielik-Robson 2000: 270).

Oznacza to równie˝ nastanie sprzyjajàcej aury dla rodzàcej si´ na peryferiach

w∏aÊnie odr´bnoÊci niewielkich podmiotów – narodów dojrzewajàcych. Ich k∏o-
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poty z to˝samoÊcià nieszcz´Êliwie zbiegajà si´ z ustalaniem nowego pogranicza

– kultury masowej i g∏´bokiej: Kultury etniczne zanikajà na rzecz kultur oficjal-

nych, nikt nie chce byç przedstawicielem „skansenu”, wszyscy orientujà si´ na ja-

kieÊ niejasne i nieco podejrzane „centrum” (Dàbrowski 2001: 72).

Postmodernistyczna relatywizacja etyki nak∏ada si´ na koniecznoÊç wyboru

w rzeczywistoÊci choçby konfliktów etnicznych, co niektórzy m∏odzi pisarze sub-

limujà w postaw´ przyzwalajàcej wynios∏oÊci. W opowiadaniu Ulica vo centa-

rot na gradot (Ulica w centrum miasta) T. Dimitrioskiego podmiot jest kon-

frontowany z symbolicznymi, boschowskimi scenami przemocy (zemsta brata,

p∏onàcy cz∏owiek, gwa∏t zbiorowy, bestie rozszarpujàce ludzi), ale jego przewod-

nik wykorzenia w nim wspó∏czucie: Nie ma potrzeby byÊ reagowa∏, gdy˝ ka˝dy

otrzymuje to, na co zas∏u˝y∏. Ani si´ wa˝ zmieniaç bieg wydarzeƒ (...). Porzàdek

rzeczy ustanawia si´ samorzutnie, zgodnie z zasadami przypominania. to pami´ç

jest si∏à motorycznà (Dimitrioski 1999: 44). Apatia podmiotu ma w konflikto-

gennym Êrodowisku znaczenie terapeutyczne, niezale˝nie od stygmatyzacji figu-

ry Innego. Choç obecnie kumulacj´ jego z∏ych cech w Êrodowisku wewn´trznym

przej´li {iptari, diachroniczna zmiennoÊç stereotypu odbija∏a zwykle spo-

∏eczne realia. Nie by∏o na przyk∏ad macedoƒskiego antysemityzmu podczas II woj-

ny Êwiatowej (w przeciwieƒstwie do greckiego). W greckiej imagologii funkcjo-

nowa∏ natomiast do niedawna stygmat wyst´pnych Salonik (przed wojnà

rzeczywiÊcie o najwy˝szym w kraju wskaêniku przest´pczoÊci) – miasta portowe-

go zamieszka∏ego przecie˝ w du˝ej liczbie w∏aÊnie przez ˚ydów i S∏owian.

MyÊlenie nostalgiczne jest wszak jako pewien dziedziczony nawyk skierowa-

ne w innà stron´. Wielokrotnie w publicystyce kulturalnej czy eseistyce literac-

kiej napotyka si´ uwagi o jugos∏owiaƒskim charakterze Macedonii, jugolatrii czy

wiecznej potitowskiej ˝a∏obie. Podobnie brzmià potwierdzenia fatalistycznej na-

tury narodowej (na przyk∏ad w porównaniu z bardziej humorystycznym duchem

i kulturowym dyskursem serbskim), wrodzonej sk∏onnoÊci do dramatyzowania

(Gilevski 2000: 54) czy paradoksalnego przywiàzania do serbskiej kultury po-

pularnej, literatury, a nawet j´zyka (jugolatria lingwistyczna). W tym samym kon-

tekÊcie wyrównuje si´ dziÊ rachunki z czasami jugoslawizacji diaspory, co P. Gile-

vski przek∏ada na j´zyk swych obserwacji zachodnioaustralijskich, z których wynika

jednoznacznie, i˝ wysi∏ki titowskiej dyplomacji by uczyniç z egejskich imigran-

tów w okolicach Perth hellenofilów nie odnios∏y efektu, gdy˝ ludnoÊç ta nowo

powsta∏e miejscowoÊci na Antypodach nazywa starymi s∏owiaƒskimi toponima-

mi – w Europie ju˝ skutecznie zgrecyzowanymi (Gilevski 2000: 37).

Determinacji patriotycznej brakuje jednak cz´sto w kraju, gdzie – jak wspo-

mniany autor zauwa˝a – pozosta∏o przy ˝yciu mniej ni˝ dziesi´ciu weteranów z ty-

tu∏em Bohatera Wojny Narodowowyzwoleƒczej, a gdy ich zabraknie: w dos∏ow-

nym sensie (...) staniemy si´ narodem i paƒstwem pozbawionym bohaterów (Gilevski

2000: 188-189). Brak kasty heroicznej bardzo mo˝e zachwiaç wewn´trznym oraz

zewn´trznym wizerunkiem republiki, lecz niedobór ten doraênie ju˝ si´ wype∏-

nia, poniewa˝ – jak ironizuje F. Gibbons – M∏ode paƒstwa potrzebujà bohaterów,

a Manchevski, punk, który uciek∏ do USA „tak szybko jak móg∏”, i który przywo-

∏uje Sex Pistols jako grup´ majàcà na niego ogromny wp∏yw, zosta∏ przypadkowo
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osadzony w roli g∏ównego ikonografa. Syn marnotrawny zosta∏ obwo∏any mitycz-

nym spoiwem, które pozwoli utrzymaç naród razem – to tak jakby prosiç Malcol-

ma McLarena, by wymyÊli∏ ponownie monarchi´ (Gibbons 2002/2003: 127). Sam

Mançevski – skàdinàd zdolny re˝yser – swà quasi-s∏u˝ebnà funkcj´ traktuje ra-

czej nonszalancko, a zapytany w jednej z redakcyjnych ankiet o najwybitniejszà

postaç historycznà w Macedonii, odpowie, ˝e Aleksander Wielki nigdy prawdo-

podobnie nie odwiedzi∏ terenów na pó∏noc od Gevgeliji, natomiast zdobycie In-

dii na nic si´ zdaje, gdy dziÊ nie potrafi si´ utrzymaç w czystoÊci ani jednego

chodnika (Margina [1999, nr 1]) – wÊród narodowych autorytetów responden-

ci wymieniali m.in. Koneskiego, Delçeva, braci Manaki, Matk´ Teres´, kilku du-

chownych, dywersantów-terrorystów z poczàtku XX wieku. Skoro jednak nie

pojawi∏ si´ dotychczas w kulturze skuteczny demistyfikator tradycji, zachowuje

wa˝noÊç celne spostrze˝enie o braku macedoƒskiego KrleŒy (którego funkcj´

w ma∏ej skali sprawuje z brytyjskiego azylu kolejny outsider literatury – Goran

Stefanovski), lecz za to wiecznym w Macedonii prawie w∏asnoÊci do mitu Tity

(Gilevski 2000: 82).

KoniecznoÊç przyspieszonego skonstruowania symbolicznych ogniw obrony to˝-

samoÊci zbiorowej nie wynika tylko z kompleksu rozmycia w multietnicznym re-

jonie. Dochodzi doƒ przeciwstawienie si´ ubocznym produktom procesów glo-

balizacyjnych, do których nale˝à indywidualizm, konsumeryzm, os∏abianie lokalnych

obyczajów i religijnej czy tradycyjnej moralnoÊci na rzecz jakiegoÊ „prawniczego hu-

manizmu” (Piekarski 2003: 40). W po∏àczeniu z silnà krytykà neoliberalizmu,

pozyskujàcego rzàdy paƒstw narodowych, opór wielu Êrodowisk niezale˝nych (czy-

li podmiotów marginalizowanych w systemie marginalizowanego paƒstwa) nie

sprowadza si´ na razie w wi´kszym stopniu do bojkotowania lotnego biznesu

i kasynowego kapitalizmu (akcjonariatów, ubezpieczeƒ, nadsterownych mediów,

baz danych marketingowych czy hazardu) (Piekarski 2003: 47), bo one wst´pnie

jeszcze badajà macedoƒski grunt. Defensyw´ prowadzi si´ na dwóch p∏aszczy-

znach – sankcjonowania mocy kultury jako lokalnego czynnika specyficznego (przy

du˝ej dawce izolacjonizmu i apolitycznoÊci) oraz z odmiennej perspektywy –

uniwersalizacji wbrew prowincjonalizmowi elit, ze ÊwiadomoÊcià ryzyka ostrej

konfrontacji z global culture.

Status permanentnej niepewnoÊci w mniejszym stopniu dotyczy literatury ostat-

niej dekady, choç i tu widaç kontrastowe postawy. Sytuacja wyjÊciowa jest w owej

dziedzinie wzgl´dnie przejrzysta, a zobrazowaç mog∏yby jà dwie wymowne dia-

gnozy – G. Stardelova z roku 1992 (Stardelov 1993: 85-92) oraz A. Proko-

pieva z 1998 (Prokopiev 2000). „Stan zastany” na przedpolu transformacji pierw-

szy z badaczy opisuje w Êwietle narastajàcej – wr´cz ostentacyjnej od koƒca lat

osiemdziesiàtych – polityzacji i socjalizacji literatury w miejsce jej niedawnej es-

tetyzacji, co w praktyce oznacza∏oby, ˝e dokumentalistycznej autentycznoÊci, po-

przez którà piÊmiennictwo ujmuje „dramat teraêniejszoÊci”, przypisany zostaje

wyraêny rodowód w kalendarzu przemian okresu rozpadu Jugos∏awii. Charak-

ter tej produkcji artystycznej jest jednak bardziej rozrachunkowy (ciemniejsze

strony titoizmu, tradycja czerwonej hipokryzji itp.) ni˝ zaanga˝owany w przemia-

n´. Akt przeistoczenia si´ kraju w odr´bnà jednostk´ polityczno-kulturalnà nie
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wywo∏uje istotniejszych reperkusji natury artystycznej. Nawet wa˝na angloj´-

zyczna antologia opowiadaƒ macedoƒskich Change of the System (Zmiana syste-

mu) (2000) nie wyra˝a ˝adnych oznak spo∏eczno-artystycznej zmiany uk∏adu, choç

samo Êrodowisko pisarskie znaczàco zasila kierownicze gremia starych i nowych

organizacji spo∏ecznych. Stardelov podsumowuje zespó∏ obserwowanych tenden-

cji w kalamburowych formu∏ach polityzacji literatury jako estetyzacji polityki oraz

przekszta∏cenia kryzysu literatury w literatur´ kryzysu, zyskujàcej wszak przez to

szans´ odbicia si´ od poziomu zerowego.

U schy∏ku dekady przeglàd dokonaƒ nie wypada tak jednoznacznie. W opinii

Prokopieva najwyraêniejsza jest w tym okresie zmiennoÊç stosunku do trudnych

wcià˝ do zmapowania wytworów postmodernizmu – rozwijajàcego si´ od fazy

wst´pnej poczàtku lat osiemdziesiàtych (przed i po Êmierci Tity – zwiastuny:

Re~no u~ili{te/Szko∏a rzeczna D. Mihajlovskiego [1981], Pisma/Listy K. åa-

çanskiego [1982], z cezurà 1984 – pierwszego publicznego wystàpienia grupy ge-

neracyjnej o niezmiennym nadal sk∏adzie: A. Prokopiev, J. Vladova, H. Petre-

ski oraz krytycy E. Âeleva i A. Dimitriev), przez etap do uzyskania niepodleg∏oÊci

paƒstwowej (z narastajàcym ∏adunkiem intertekstualnoÊci i elementów fantasty-

ki, do∏àczaniem kolejnych autorów – V. Andonovski, B. Minevski, K. Mehmeti

oraz widocznym rozbratem z pokoleniem poprzedników: opozycja stvarnosna

proza – mlada proza), do trudnych dla Macedonii lat dziewi´çdziesiàtych –

progu wojny, która nie mo˝e si´ ani rozpoczàç, ani zakoƒczyç. W ostatniej fazie

doÊç licznym twórcom tej formacji przydziela si´ ju˝ nagrody Êrodowiskowe,

choç równoczeÊnie up∏ywa ona pod znakiem teoretycznych nadinterpretacji i po-

nownych odczytaƒ nietykalnych wczeÊniej pomników sztuki s∏owa (a˝ ku niedo-

rzecznoÊciom – postmodernistyczne czytanie Racina i jego zwiàzki z Kafkà [Ta-

nevski 2002: 103-109]). Nast´puje jednak interesujàcy zwrot – wielu twórców

z roczników szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych rezygnuje z manierystycznych

gier ponowoczesnego gatunku, si´gajàc raczej do „empirycznych” wartoÊci pe-

ryferyjnych rodzimej kultury, autobiografizmu, czy wr´cz spo∏ecznego i politycz-

nego dokumentu. Cz´Êç z tej grupy pisarzy na mod∏´ latynoamerykaƒskà doko-

nuje syntezy materia∏u realnego z pierwiastkami „magicznymi”, wyuczone wczeÊniej

typowo postmodernistyczne chwyty formalne redukujàc bàdê usuwajàc. Doko-

nuje si´ te˝ po raz pierwszy w historii tej literatury przeniesienie dominanty te-

matycznej z obszaru wiejskiego do miast, co z jednej strony wyra˝a mod´ arty-

stycznà [formu∏a: (urbanizm + fantastyka) x destrukcja = postmodernizm],

z drugiej tragiczny los depopulizowanej prowincji, której mity wynaturzajà si´

wraz z migracjà ku miastu (Streme` 2001). O ile transfer myÊli dyskursywnej

spod znaku „post-” odbywa si´ z Francji przez medium amerykaƒskie i owocu-

je prymarnoÊcià teorii jako takiej w ˝yciu uniwersyteckim m∏odego zw∏aszcza

pokolenia literaturoznawców, to z owej kuêni bie˝àcej krytyki tekstów (w ma-

∏ych literaturach cz´sto ∏àczy si´ funkcje teoretyka i krytyka) raczej ma∏o docie-

ra impulsów do Êrodowiska artystycznego i czytelnika. Nadal utrzymuje si´ wi´c

przekonanie, i˝ praktycznie uprawiana literacka ponowoczesnoÊç w takim uk∏a-

dzie posiada raczej natur´ buntu przeciw konwencji realistycznej, ni˝ pozytyw-

nego programu. Samo rozprzestrzenienie tego rodzaju pisarstwa uwa˝ane jest

179Podmiot na peryferiach – literatura macedoƒska lat dziewi´çdziesiàtych wobec problemu…



za strefowe i rizomatyczne (teoria R. Alag’ozovskiego). Dodatkowo – co równie˝

uwypukla wspomniany Prokopiev – przestrzeƒ piÊmiennictw ba∏kaƒskich, ufun-

dowana na narodowych ksi´gach Historii, wcià˝ przedk∏ada lokalne tradycje nad

b∏yskotliwy technologiczny szamanizm permisywnej zachodniej kultury Szczegól-

nie w sytuacji urealnienia nowych konfliktów dziejowoÊç przestaje byç dla pod-

miotu ozdobnà metaforà i powraca jako metanarracja: Amerykaƒski autor mo˝e

sobie flirtowaç z „koƒcem Historii”, ba∏kaƒski jest zmuszony powtórnie jà spisywaç

(Prokopiev 2000: 193). Ciekawym zjawiskiem „regionalnym” jest wreszcie sys-

tematyczny wzrost liczby przek∏adów z j´zyka bu∏garskiego, wczeÊniej spotyka-

nych na wydawniczym theatrum rzadko.

RzeczywistoÊç taka wbudowuje si´ w szerszy wschodnioeuropejski uk∏ad „lite-

ratury – a ÊciÊlej mówiàc literackoÊci – w stanie transformacji” (Koprda 2002: 139-

-147). W tym kluczowym dla s∏owiaƒskich to˝samoÊci procesie udzia∏ ma wspo-

mnienie o genetycznej i typologicznej jednoÊci s∏owiaƒskich piÊmiennictw, ich

wewn´trznej solidarnoÊci, nieporównywalnej z bardziej neutralnymi obiektami za-

chodnimi. NarodowoÊç naszych literatur mia∏aby byç typowo wspólnotowa i opie-

raç si´ na trwa∏oÊci strukturalnych zwiàzków mi´dzyliterackich (s∏owiaƒska, zintegro-

wana interliterackoÊç Wschodu – jeden z podmiotów grupowych o nowej to˝samoÊci

w Europie – jako odpowiedê na powierzchownà intertekstualnoÊç Zachodu). Oby-

watele nowych niestabilnych paƒstw i literatur w „migracji-ku-uniwersalizmowi” win-

ni, jak utrzymuje P. Koprda, obroniç swà to˝samoÊç w∏aÊnie z pomocà aideologicz-

nego strukturalizmu, zwyci´˝ajàcego przyrodzonà konfliktowoÊç idei ró˝nicy

(o pozytywnych efektach rozwoju myÊli strukturalistycznej pisze te˝ choçby J. S∏a-

wiƒski [S∏awiƒski 2002]). Autor, wykorzystujàc niektóre tezy autorstwa D. Du-

riÆina, krytycznie odnosi si´ do nietwórczych reprodukcji stereotypowych modeli

j´zykowych i historycznych w literaturoznawstwie okresu transformacji, przywo∏u-

jàc zjawisko tolerowanej w denacjonalizujàcej si´ Europie kreolizacji kultury (i, co

warto uzupe∏niç, opisywanej przez Rushdiego czy Kunder´ jej tropikalizacji). To, ˝e

teoria i praktyka sztuki przestajà broniç ostro poj´tych wartoÊci lokalnych, mia∏o-

by wynikaç z ukrytej globalizacji literatur m∏odych paƒstw narodowych. Jedynie

mocà wspólnà da∏oby si´ sprawiç, aby pomyÊlnie przebieg∏a nierepresyjna transfor-

macja to˝samoÊci naszych transformujàcych si´ literatur. Podobnie rzecz ma si´ z za-

chowaniem kultury sàsiedztwa w warunkach nowych uk∏adów rywalizacji, tu groê-

na dla ma∏ych s∏owiaƒskich literatur ekspansja oÊrodka amalgamacji mog∏aby byç

zrównowa˝ona powrotem do Êródziemnomorskiego wzorca wspó∏istnienia, co te˝

sugeruje wielu innych autorów z kr´gu tradycji oko∏obizantyjskiej. Koprda powo-

∏uje si´ mi´dzy innymi na mi´dzyliterackà typologi´ kontaktów i poÊrednictw w po-

∏udniowo-wschodniej Europie stosowanà przez I. Dorovskiego (Dorovsky 1997),

podkreÊlajàc inspirujàcy charakter piÊmiennictw po∏udniowos∏owiaƒskich dla pozo-

sta∏ych z wielkiej rodziny j´zykowej. Powo∏uje si´ te˝ na znany poglàd F. Wollma-

na o ÊródziemnomorskoÊci wszystkich bez wyjàtku literatur Slavii. Podobne poglà-

dy obecne sà równie˝ w innych pracach (DuriÆin, Gnisci 2000).

Z perspektywy macedoƒskiej proces rozbijania genetycznej wspólnoty kultur

(powodujàcy marginalizowanie etnicznej dumy na wielonarodowym rynku) wi-

dziany jest jako segregacja paƒstw narzucajàcych transformacj´ oraz zmuszo-
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nych jà wykonywaç. Obrazuje to porównanie mieszkaƒców tych drugich do

zamkni´tych bez wyjÊcia w poczekalni lotniska pasa˝erów tranzytowych, oczeku-

jàcych na nieznanà godzin´ (rok) odlotu nieokreÊlonym Êrodkiem transportu do

trywialnie oczywistego celu (Prokopiev 2000: 190). Sferà ˝ycia pisarza i oby-

watela kraju wytypowanego do niezale˝nego w zasadzie od niego przegrupowa-

nia jest zatem – jak pisze B. Apostolov – }ebidnina (neologizm oznaczajàcy

naiwnie optymistycznà, pogodzonà z losem postaw´), przy czym z natury zatro-

skany inteligent musi si´ ju˝ pogodziç choçby z kryzysem rozpowszechniania

kultury, którà z˝era umartwiona dzia∏alnoÊç wydawnicza, ma∏y rynek, niska si∏a

nabywcza (Apostolov 1998: 143-144). Dla samej literatury, co dostrzega z ko-

lei m∏ody dramaturg D. Dukovski, „z∏e czasy” stanowià te˝ jednak wyzwanie dla

cynicznej artystycznej penetracji: Przestrzeƒ si´ wype∏nia. Wkrótce przyb´dà bojo-

we samoloty NATO, przemyca si´ broƒ, jest doÊç narkotyków. Nie jest êle. Przynaj-

mniej jeÊli chodzi o dramaty. (Dukovski 1998: 61) Stereotyp sytuacji pisarza

postsocjalistycznego pozostaje wobec tego w wyjàtkowej zgodzie ze stanem fak-

tycznym – najbardziej w poczàtkowym okresie ustrojowej reformy i sprowadza

si´ (na przyk∏ad w gorzkich uwagach kontemplatywnego raczej i elitarnego po-

ety R. Pavlovskiego) do honorowania przez pseudokrytyk´ przywilejami twór-

czoÊci autorów wspierajàcych paƒstwowe wizje kultury patriotycznej bàdê do sa-

moutwierdzania si´ w zamkni´tym kr´gu artystycznych recenzji – pochwalne hymny

niezale˝nych wydawców, autotranslacje w∏asnych benefisowych edycji, poz∏oconych

reklamiarsko i agitacyjnie (Pavlovski 1994: 37). Dawny dogmatyzm ideowy

ust´puje miejsca wielokrotnemu wykorzystaniu w kategoriach merkantylnych dzie∏

uprzednio ju˝ docenionych. Odmawiajàcy tak rozumianej transformacji Pavlo-

vski sàdzi, ˝e zbanalizowana cywilizacja konsumpcyjna na poezj´ nie zas∏uguje,

a jedynà nadziej´ upatruje w tym, ˝e S∏oƒce Poezji (...) swoje si∏y (wszechÊwiato-

wej) Poetyki zwróci przeciwko Ekonomii Politycznej oraz jej kapita∏owi zysku i spu-

stoszenia (Pavlovski 1994: 40). Na∏o˝enie si´ idoli pieniàdza, paƒstwa oraz j´-

zyka w budowaniu spo∏ecznego wzorca awansu narodowego i jednostki przek∏ada

si´ tak˝e na absolutyzacj´ czynnika lingwistycznego: nieznajomoÊç normy lite-

rackiej ze wzgl´du na miejsce urodzenia czy zwiàzki biograficzne z oÊciennymi

krajami rodzà nietolerancj´ skopijskich ustawodawców kultury, rezerwujàcych

pe∏ne prawa obywatelskie wy∏àcznie dla osób kompetentnych j´zykowo. Jedno-

czeÊnie – nad czym ubolewa macedoƒski eseista – niektórzy z nich otwarcie to-

lerujà wprowadzanie obcych hymnów, ikonografii, herbów oraz sztandarów obcych

paƒstw (Gilevski 2000: 236), podczas gdy na przyk∏ad sama znajomoÊç mace-

doƒskiego bywa lepsza nawet u Albaƒczyków, ni˝ u pewnych dobrowolnie zeƒ

rezygnujàcych S∏owian. Pluralizm pochodzenia (tak˝e twórców) i socjolingwi-

styczna niesta∏oÊç nie powinna, jak czytamy, dyskredytowaç narodowo, gdy˝ te-

za BlaŒe Koneskiego o j´zyku jako naszym wspólnym domu nie musi zawsze byç

warunkiem przynale˝noÊci narodowej, a mo˝emy spotkaç dobrych Polaków, Cze-

chów, W´grów, nawet Greków, nie znajàcych j´zyka swoich przodków (Gilevski

2000: 236-237). Instrumentalne traktowanie pe∏nych niuansów wyró˝ników wie-

lokulturowej to˝samoÊci ma tu wyraz – w kategoriach umownych – pokojowy

i cywilizowany, podczas gdy w innych rejonach Ba∏kanów mog∏o przecie˝ przy-
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bieraç formy odwetowych egzekucji na s∏owie – pami´tnych aktów zatopienia

popiersia Ivo Andricia w Drinie czy ukarania przez powieszenie podobnego wi-

zerunku Aleksy Âanticia w Mostarze – albo przeniesienia woli interpretacji na-

ukowej na poziom anomalii mentalnoÊci (znane sà z lat dziewi´çdziesiàtych po-

szukiwania przez nies∏owiaƒskich tak˝e slawistów genetycznego kodu zbrodni

w analizowaniu liczby odci´tych g∏ów tureckich w dawnej serbskiej epice hero-

icznej).

W∏aÊnie zagadnienia mentalne i psychologiczno-etyczne budujà kolejny kom-

pleks ograniczeƒ w porozumieniu z otoczeniem (peryferyjnoÊç uÊwiadomiona).

Pomijajàc wyspecjalizowane prace z zakresu narodowej charakterologii Macedoƒ-

czyków (Vra`inovski 1997), naj∏atwiej zauwa˝yç go w konstatacjach dotyczà-

cych miejsca inteligenta dziedziczàcego zbiorowy grzech zwàtpienia, chwiejnoÊci

i – rozumianego zarazem jako doÊwiadczenie poni˝enia i obraza – ura˝enia. Ter-

minem takim (povredena inteligencija) cytowany ju˝ autor okreÊla elity wy-

chowane w braku poczucia powo∏ania, czy raczej przyjmujàce wiecznie pasywnà

poz´ ofiar (rany macedoƒskiej inteligencji wcià˝ pozostajà otwarte (...), nawet czas

nie uleczy macedoƒskich ran). To w∏aÊnie jest istotà psychologicznej rezygnacji

(odczytywanej czasem b∏´dnie jako poturecki fatalizm) nadcierpliwego spo∏eczeƒ-

stwa i wielu jego reprezentantów duchowych (Gilevski 2000: 53, 82). Wynikajà-

ca stàd diagnoza jest stawiana jednoznacznie: przyzwyczajony do profitów p∏ynà-

cych z bycia us∏ugodawcà, inteligent (pisarz) w ˝yciu publicznym konstruuje sposób

bycia oparty na nieufnoÊci, transakcji, sztucznoÊci roli i jedynie w dzia∏alnoÊci

twórczej (jako sferze wzgl´dnej spontanicznoÊci) zachowuje narodowà oraz pry-

watnà ÊwiadomoÊç i dum´. W argumentacji Gilevskiego pojawia si´ kolejny ele-

ment porównawczy – nieobecnoÊç w dzisiejszej „Francji, Polsce, Czechach czy na

W´grzech” waloryzacji inteligenta miarà wy∏àcznie jego patriotyzmu (bo ten jest

tam pierwiastkiem ju˝ ocalonym w historii) oraz ciàg∏ej gotowoÊci do kanonizo-

wania nieustalonej tradycji zbiorowej. Obrazu dope∏nia niedostatek umiej´tnoÊci

ponadgrupowej samoorganizacji i woli konsolidacji – dostrzeganej u ˚ydów –

oraz dobrych intencji wobec „kolektywnego Ty” (goÊcinnoÊç i podobne walory

spolegliwoÊci uwa˝ane sà za cechy indywidualne) (Gilevski 2000: 35, 225, 226).

Nale˝a∏oby w tym miejscu stwierdziç, ˝e chlubne Êrodkowoeuropejskie (na

przyk∏ad polskie) non serviam intelektualisty, jako ubocznego podmiotu we wszech-

paƒstwie, w warunkach pojugos∏owiaƒskich nie by∏o powszechne, co T. In…iç –

nie tylko z perspektywy serbskiej – nazywa w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych mia-

nem najnovija izdaja intelektualaca. Za niekwestionowany uznaje udzia∏

narodowej inteligencji w popieraniu oligarchii politycznych by∏ych republik sfe-

derowanych, co w rozmaitym nat´˝eniu – w warunkach pokojowych mniejszym

– przejawi∏o si´ w mitologizacji dziejów, normatywizacji dialektów jako j´zyków,

puryzmie terytorialno-etnicznym i szerzeniu urz´dowego modelu patriotyzmu

(In¨iÃ 1997: 185-186)4. Z drugiej zaÊ strony trzeba pami´taç o trwa∏ym syn-
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4 W praktyce oznacza to na rozleg∏ych obszarach wstrzymanie budowania po˝àdanego

dobrobytu, bowiem mo˝liwoÊci systematycznego pomna˝ania kultury materialnej istniejà tylko

w warunkach militarnej demobilizacji. Na poczàtku istnienia monarchii SHS dostrzega∏ to 



dromie obcoÊci struktur paƒstwowych i wy∏àcznie rodzinnej p∏aszczyênie spo-

∏ecznych umów, przy skrajnej indolencji na zewnàtrz – trafnie pisze o tym dra-

maturg G. Stefanovski: Ty bàdê mi ˝onà, wy – moimi dzieçmi i chroƒmy si´ we

w∏asnym gronie. Tu mo˝emy ˝yç higienicznie, w zgodzie z dobrymi obyczajami i we

wzajemnym zrozumieniu. A gdy opuszczamy nasze domy, wchodzimy do d˝ungli

(Stefanovski 1997: 7).

Wszystkie opisane wy˝ej czynniki wypierania, hybrydyzacji, segregacji i nega-

cji to˝samoÊci implikujà oczywiÊcie – równie˝ w ÊwiadomoÊci literatury jako

podmiotu-medium – budow´ projektów upodmiotowienia. Wiele powstaje ich

na nadrz´dnym poziomie dowartoÊciowania zdobyczy narodowych i paƒstwowych.

JednoczeÊnie utrzymuje si´ wszak bynajmniej nie trzeciorz´dny ton autokrytycz-

ny, wynikajàcy z faktu, ˝e demokratyczny system prawny i takie˝ stosunki pozo-

stajà w kraju czysto nominalne. Aforysta ujmuje rzecz nast´pujàco: W∏adza w kraju

chroni si´ wszystkimi mo˝liwymi Êrodkami, a sam kraj – tym co pozostanie!; Nie

ka˝de kowbojskie paƒstwo staje si´ Amerykà! (Pavlov 2000: 102, 128). Ujawnia-

jàce si´ w ostatnim dziesi´cioleciu zaanga˝owanie w tej cz´Êci Ba∏kanów funda-

cji „Open Society”, niezale˝nie od dywagacji na temat rzeczywistych celów tej

organizacji w powiàzaniu z ewolucjà poglàdów samego Sorosa (Soros 1998), przy-

nosi wszak efekty w postaci finansowania licznych projektów alternatywnych i kom-

promisowych (Mre`a za lokalni i subalterni hermenevtiki, „Margina” itp.;

inicjatywy „Open Society” znane sà choçby z BoÊni, gdzie z jego wsparciem po-

wsta∏o „politycznie poprawne” czasopismo Sarajevske sveske, w sk∏ad którego

weszli wspó∏redaktorzy serbscy, muzu∏maƒscy, chorwaccy, czarnogórscy, mace-

doƒscy, s∏oweƒscy). Cz´Êciowo równowa˝à one zrozumia∏e ze wzgl´dów geopo-

litycznych dà˝enia centrystyczne oraz monoetniczne w sytuacji, gdy przyjmuje

si´ metafor´ dawno zerwanych mostów, forsuje ide´ gigantycznego pomnika „Ma-

kedonija” w centrum stolicy i inwestuje w przysz∏y rozwój ca∏oÊciowych (obej-

mujàcych trzy historyczne prowincje) studiów macedonistycznych. Niejednoznacz-

ny jest wreszcie stosunek do ideologii bezwarunkowego wyzwolenia politycznego

i ekonomicznego oraz tzw. nowej europejskiej to˝samoÊci kulturalnej, w której

cz´sto widzi si´ – co ma te˝ miejsce w paƒstwach sàsiednich – kultur´ egzalta-

cji indywidualizmem pod szyldem liberalnej utopii spo∏eczeƒstwa obywatelskie-

go (In¨iÃ 1997: 6). Za daleko wa˝niejszà uznawana jest sprawa obaw przed

bu∏garyzacjà, kamuflujàcych (jako miernik macedoƒskiego patriotyzmu) pragnie-

nie utrzymania zjugoslawizowanej ÊwiadomoÊci, czy te˝ kwestia nik∏ej odpowie-

dzialnoÊci za publiczne wypowiedzi godzàce w racj´ to˝samoÊci narodowej. Ne-

gatywny jest równie˝ stosunek do dokonaƒ nowego korpusu dyplomatycznego,

choçby w sferze popularyzacji kultury. Ska˝ona nowoba∏kaƒskimi atrybutami

i okreÊlana jako reprezentantka bizantyjskiego stylu w polityce zagranicznej diplo-
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J. Cvijiç, konstruujàc w znanym (dotyczàcym jednak nie tylko regresu technologicznego

w Serbii) aforyzmie ikon´ narodu trzymajàcego w jednej r´ce miecz, na ramieniu strzelb´,

i jedynà wolnà r´kà niezdarnie prowadzàcego p∏ug – por. (In¨iÃ 1997: 112). Podobne g∏osy

podnoszà si´ teraz w Macedonii na okolicznoÊç nadchodzàcej olimpiady w Atenach, przy

okazji której tysiàce tranzytowych podró˝nych z pó∏nocy Europy b´dà mog∏y skonfrontowaç

swoje wyobra˝enia o kolebce antycznej cywilizacji z gospodarczymi realiami kraju.



matia macedonica nie by∏a w stanie stworzyç – mo˝e poza Rosjà – efektyw-

nego modelu na przyk∏ad prezentacji rodzimej literatury (Gilevski 2000: 25,

119, 241-243).

Rejestr podobnych zarzutów mo˝e rzeczywiÊcie brzmieç ma∏ostkowo, wziàw-

szy pod uwag´ zewn´trzne ramy rozwoju regionalnego – w realnym i wyolbrzy-

mionym zagro˝eniu dominacjà Turcji (prognozy demograficzne przyznajàce jej

ju˝ za 20 lat przewag´ nad Rosjà, wizja restytuowania kalifatu itp.) czy albaƒ-

skim dà˝eniu do upodmiotowienia w czterech ju˝ paƒstwach, choç akurat w przy-

padku Macedonii od dzia∏aƒ na jej terenie lewicowy rzàd w Tiranie przez d∏u˝-

szy czas si´ dystansowa∏. W zwiàzku z tym godne uwagi jest Memorandum za

golemiot albanskiot nacionalizam i separatizam vo Makedonija (Me-

morandum w sprawie wielkoalbaƒskiego nacjonalizmu i separatyzmu w Macedo-

nii) (1997), którego sygnatariuszem by∏o Stowarzyszenie Etnologów Macedonii.

Jednym z oryginalniejszych pomys∏ów na przywrócenie równowagi cywiliza-

cyjnej jest w skali ponadnarodowej znana te˝ nad Wardarem idea socjokulturo-

wej wspólnoty postbizantyjskiej, uwarunkowanej tradycjà antyku i hellenizmu oraz

pokrewieƒstwem typu etnicznego. W sk∏ad zjednoczonych prowincji wschodnio-

Êródziemnomorskich mia∏yby, prócz prawos∏awnych Ba∏kanów, wejÊç tak˝e Rosja

z Ukrainà, Armenia i inne prowincje kaukaskie, Mo∏dawia, Cypr, Iran czy Li-

ban. Odrodzenie jednoÊci zerwanej po upadku Konstantynopola przyzna∏oby Ma-

cedonii szczególnà pozycj´ topograficznà, a z kolei antyislamska i antyzachod-

nia samoorganizacjà mog∏aby si´ oprzeç na alternatywnej przedsi´biorczoÊci

zbudowanej na etyce wschodniochrzeÊcijaƒskiej (Zargarfln 1998: 533, 548). Znów

jednak skala kraju nie dorasta do rozmachu owej koncepcji, a ta dodatkowo ko-

jarzy si´ z lokalnym, instrumentalnym wykorzystaniem na przyk∏ad w MiloÆevi-

ciowskiej polityce kulturalnej. W wydaniu mikro- nag∏aÊnia si´ wi´c raczej za-

s∏ugi w∏asne, jak choçby rol´ postaci K. Misirkova w unaukowieniu narodowego

dyskursu (przy okazji jubileuszu Powstania Ilindeƒskiego).

Pisarz macedoƒski wszystkich tych kontekstów jest dziÊ doskonale Êwiadom,

a szczególnie widaç to w jego stosunku do przeprowadzanej po 1991 roku ka-

nonizacji to˝samoÊci i tradycji kulturalnej (dobór tematów, tendencja lub jej

unikanie, nadwra˝liwoÊç na pochodzenie). Istota samych teorii podmiotowoÊci

narodu i cywilizacji, przyj´tych w tutejszej humanistyce, zosta∏a omówiona w in-

nym miejscu (Miodyƒski 2002: 75-89). DoÊç przypomnieç, ˝e oscylujà one od in-

teraktywnej (wieloêród∏owej, egzystencjalnej i funkcjonalnej) – zak∏adajàcej

ewolucyjne asymilowanie wielu segmentów etnicznych i ich amalgamacj´ – do

konfrontacyjnej (monoetnicznej, esencjalnej i genetycznej), uwzgl´dniajàcej je-

dynie dominacj´ jednego z ˝ywio∏ów oraz proporcjonalnoÊç materia∏u czysto

statystycznego. W stosunku do mo˝liwoÊci zbiorowego upodmiotowienia mo˝na

wi´c równie˝ przyjàç dwie opcje – do- i odÊrodkowà, rozmaicie rozwiàzujàce kwe-

stie w∏asnej peryferyjnoÊci, jako czynnik ostro ró˝nicujàcy (centralizm wobec sà-

siednich centralizmów kulturowych oraz scalajàcy (wieloÊç subcywilizacji w wi´zi

regionalnej). Kontekstualizm pojawia si´ z regu∏y w badaniach typu etnograficz-

nego, podkreÊlajàcych szersze ogólnoba∏kaƒskie cechy: patriarchalizm, rozbudo-

wany system stosunków rodowych w ramach „szerokiej rodziny” i komunikacji
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sàsiedzkiej, dum´ historycznà przy s∏abym rozwoju etosu pracy, niski stopieƒ

pragmatyzmu towarzyszàcy zbiorowoÊciom o rozbudowanej mitologii narodo-

wej. W skrajnych nieprzyjaznych uj´ciach ustalenie macedoƒskiej to˝samoÊci wi-

dzi si´ na tym tle wy∏àcznie jako efekt d∏ugotrwa∏ej rywalizacji wewnàtrzs∏o-

wiaƒskiej mi´dzy Serbami i Bu∏garami.5 W czasach terytorializacji – redukcji

to˝samoÊci ludzkiej do abstraktu – adresu zamieszkania – sytuacj´ Macedonii

wyznaczajà, jak pisze E. Âeleva, bezdomnoÊç, marginalnoÊç, zepchni´cie w tym-

czasowoÊç (Âeleva 2003: 193-198). Marginalizacja ta, czytamy dalej, idzie w pa-

rze z przyj´ciem kupionej to˝samoÊci, zagwarantowanej przy podziale stref wp∏y-

wów (Âeleva 2003: 197). Wykorzystuje si´ tu nast´pnie poglàdy najg∏oÊniejszego

obecnie, obok N. Chomsky’ego, amerykaƒskiego krytyka rzeczywistoÊci spo∏ecz-

nej I. Wallersteina: Nie uznajemy naszej to˝samoÊci, lecz p∏acimy za jej uznanie.

P∏acimy by widzieç jak inni jà uznajà, a niektórzy wr´cz nam t´ to˝samoÊç sprze-

dajà. Jego artyku∏y publikuje w Skopje dwuj´zyczne czasopismo Identities – Iden-

titeti. Z tego kr´gu wywodzà si´ te˝ cytowane dalej uwagi Libaƒczyka A.

Maaloufa o zgubnych to˝samoÊciach pewnych narodów, wymagajàcych kulturo-

wej relokacji (Maluf 2001).

Nobilitacja kanonu i autorytetu tradycji jest w takim przypadku szczególnie

wa˝na, ale jednoczeÊnie grozi ideologizacjà historii prowadzàcà do jej uznania

za fatum etniczne czy religijne. T́  sytuacj´ znajà dobrze Serbowie i jako Êrodek

zaradczy sami proponujà dziÊ porzucenie etyki losu na rzecz etyki odpowiedzial-

noÊci (In¨iÃ 1997: 187). Ponowoczesna oboj´tnoÊç na kategorie losu, trudu,

zmagaƒ jawi si´ tu jako sprzymierzeniec w warunkach ustawowej destrukcji

podmiotu. Jego rozpaczliwa identyfikacja z terytorium i populacjà (w macedoƒ-

skiej krytyce postkolonialnej to tzw. maj~inski ekvivalenti – plemi´, naród)

znamionuje zasadnicze potrzeby psychologiczne to˝samoÊci, stymulacji i bezpie-

czeƒstwa, gdy: „Przyjaciel i wróg pozostajà. Rozró˝nienie pozostaje. Distinguo

ergo sum.”([Zadencki 2003: 105, 109-110] – sentencja C. Schmitta). Trosk´ uÊwia-

domionych narodowo Macedoƒczyków budzà natomiast najbardziej banalne ozna-

ki jugonostalgii, najmocniejszej tu ze wszystkich by∏ych republik nieserbskoj´-

zycznych. Mi´dzy wysi∏kami kolejnych ministrów kultury unarodowienia obyczajów

a pospolitymi gustami (serbski neo-folklor i muzyka popularna) panuje niemi∏y

rozdêwi´k (Gilevski 2000: 8), pot´gowany pog∏osami zaszczepianej przez pó∏

wieku antybu∏garskoÊci. Jugolatri´ wi´kszà ni˝ w Serbii uzupe∏nia odmienna od

tradycyjnej na tym obszarze (So∏uƒ, Carogród, Bliski Wschód – jako toposy

dawnych pieÊni i ∏àczniki ze Êwiatem), nienaturalna jugo-geografia i obecnie

symbolem awansu nowej macedoƒskiej klasy kupieckiej i kluczem do Europy sta∏
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5 Jedna z bardziej uniwersalnych definicji identyfikacyjnych brzmi natomiast nast´pujàco:

System idei i uczuç okreÊlonego Êrodowiska, jego praktyk oraz indywidualnoÊci; (...) obszar fi-

zyczny i duchowy; (...) forma przynale˝noÊci do historycznie ukszta∏towanej wspólnoty i jej etnicz-

noÊci; doÊwiadczenie jej w formach emocjonalnych, legendarnych, mitycznych, poetyckich i este-

tycznych, a tak˝e Êwiadome, racjonalne z nià uto˝samienie (Tanevski 2002: 112). Administracyjne,

automatyczne transformowanie mitycznej przesz∏oÊci i zast´powanie nià bardziej praktycznej

deontologii dnia dzisiejszego jest nawet wprost dostrzegane w utworach poetyckich – por.

(Pavlovski 1993: 254).



si´ Dubrownik (i tak osiàgalny zresztà lotniczo via Belgrad) (Gilevski 2000:

83). Jasne sà wi´c u zwolenników nacjonalizmu kulturalnego intencje obrony

godnoÊci kruchego podmiotu, „g∏´bokiej struktury sta∏oÊci w Êwiecie nieokie∏-

znanej zmiany” (Bielik-Robson 2000: 11) – czyli w miejscowych warunkach naj-

gorzej poj´tej ba∏kanizacji. Na forum wewn´trznym ma ona przebieg dramatycz-

ny, odbija zmian´ statusu macedoƒszczyzny (to samo dotyczy narodu): z j´zyka

wi´kszoÊci stanie si´ ona j´zykiem mniejszoÊci w odniesieniu do innych podob-

nych w paƒstwie, a w drugiej fazie j´zykiem mniejszoÊci wy∏àcznie w stosunku

do albaƒskiego (Kiselinovski 2000: 2). Walka o j´zyk i archaizacja ca∏ego

macedoƒskiego etnikum – w literaturze zauwa˝alna bez trudu – s∏u˝à wraz z nie

budzàcymi ju˝ wi´kszych emocji naukowych „popularnymi” manipulacjami etnoge-

netycznymi sprawom nie tylko presti˝owym w epoce powszechnej dekonstrukcji,

w której przecie˝ „rewizja, parodia, innowacja – a nie stare, dobre hermeneu-

tyczne rozumienie – stanowià naczelne kategorie interpretacyjne” (Bielik-Rob-

son 2000: 285).

Zainteresowanie etnogenezà i remitologizacjà historii (Bogus∏awska 2003),

prócz szerzej znanych wàtków antycznych, skupia si´ te˝ na pierwiastkach Êwiad-

czàcych o pewnym continuum dziejowym w okresach deslawizacji – choçby przez

przywo∏ywanie faktu pochodzenia z macedoƒskich rodów oÊmiu cesarzy i dwóch

cesarzowych bizantyjskich w latach 867-1057. Gra toczy si´ te˝ na przyk∏ad o uzna-

nie patriotycznych zas∏ug postaci zwiàzanych z probu∏garskimi ruchami na po-

czàtku XX wieku (zamachowczyni z 1928 roku Mara Buneva6 i inni). Proces

nadgorliwego przyswajania historii, „ucieczki od synchronii” w czasach posthi-

storycznych jest przy tym charakterystyczny dla autoidentyfikacji opóênionych,

rodzàcych si´ w konfrontacji z innà, sàsiednià na ogó∏ ba∏kaƒskà historiografià,

wch∏anianà jako w∏asna bàdê uznawanà za fa∏szywà (Biti 1994: 128, 139). Dla

równowagi uwypukla si´ tak˝e po˝ytki p∏ynàce z wymiany mi´dzykulturowej, jak

w przypadku kontaktów z innowiercami (tak widzi si´ pozytywny wp∏yw S∏owian

na Turków salonickich – i w ogóle macedoƒskich – którzy z dala od centralnej

w∏adzy byli ciekawsi Êwiata i bardziej niezale˝ni (Ekme~iÃ 1998: 42); jest to te˝

motyw spotykany w prozie traktujàcej o przesz∏oÊci). Dziedziczna polifonia kul-

tur okazuje si´ zatem wielostronnà korzyÊcià, bodêcem do wydobywania indywi-

dualnych cech podmiotowych i inspiracjà twórczà, ale dla wspó∏czesnoÊci zdaje

si´ nieÊç raczej brzemi´ niepokoju politycznego.

Odbija jego porywy literacko-kulturoznawczy dyskurs macedoƒskiego warian-

tu krytyki postkolonialnej, którego podstawowe za∏o˝enia – referowane wcze-

Êniej w innym opracowaniu (Miodyƒski 2002) – odpowiadajà na wyraêne w ostat-
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6 Pochodzàca z Tetowa Buneva odda∏a na skopijskim Kamiennym MoÊcie trzy strza∏y do

Velimira Prelicia – Êledczego serbskiego prowadzàcego post´powanie w sprawie studenckie-

go spisku – po czym pope∏ni∏a samobójstwo. Jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych uznawana

by∏a za bezwolnà wykonawczyni´ planów Wancza Michaj∏owa. Dzisiejsze zadania narodowe

idà ju˝ raczej w innym kierunku, a tradycja np. legendarnej epiki heroicznej nie jest na tyle

silna, by pos∏u˝y∏a za kolejny argument symboliczny (tu˝ za granicà, dla Serbek kosowskich

– matek przynajmniej czworga dzieci ustanowiony zosta∏ wr´czany przez w∏adyk´ medal

o literackiej nazwie „Matka Jugoviciów”).



nich latach przesuwanie kraju ku cywilizacyjno-politycznym peryferiom Starego

Kontynentu. Owa gettoizacja (cz´ste okreÊlenie w s∏owniku poj´ç tego nurtu)

interpretowana jest na przyk∏ad jako izolacja potencjalnych zagro˝eƒ dla post-

modernistycznego centrum bezpieczeƒstwa w Europie Zachodniej, wcielajàcej si´

w rol´ Pi´knej zawierajàcej pakt z dobrowolnie przyjmujàcà swà funkcj´ Bestià

(Ba∏kanami) ([eleva 2003: 193, 197). Sytuacja dotyczy te˝ obszarów okolicz-

nych, niedawno przez Zachód pozyskanych, a usi∏ujàcych utrzymaç oblicze et-

nocentryczne przeciw eurocentrycznemu oraz prawo do innej ni˝ ponowoczesna

dyferencjacji. Widaç to choçby w dyskursie chorwackim. V. Biti (cytujàcy przy

okazji ulubionà prac´ postkolonialistów – [Spivak 1987]) pisze: Nie ma istotnej

ró˝nicy mi´dzy nalegajàcymi na uznanie swej to˝samoÊci partykularnej – niezale˝-

nie od tego czy bronià si´ tak przed hegemonià, czy do niej dà˝à. Mo˝na ich spro-

wadziç do wspólnego mianownika, gdy˝ wszyscy zmierzajà do zamkni´tych totalno-

Êci, ÊciÊlej mówiàc – zawsze poszukujà to˝samoÊci odró˝niajàcej i specyficznej.(...)

Zwyk∏y cz∏owiek jako adresat zachodniego dyskursu publicznego jest per definitio-

nem „cz∏owiekiem bez w∏aÊciwoÊci”, everybody, i prawa do dyferencjacji nie posia-

da. (Biti 1994: 138).

Z kolei autorzy serbscy (macedoƒscy cz´sto za nimi) jaskrawiej przyk∏adajà

tu miar´ wzajemnoÊci, piszàc o ulsteryzacji, baskizacji czy korsykizacji jako okcy-

dentalnym odpowiedniku ba∏kanizacji, o Êwiatowej kartografii mocy albo wr´cz –

za Brzeziƒskim – globalnych Ba∏kanach (VidojeviÃ 1998: 625-626; Brzezinski

1997). JeÊli za cytowanym ju˝ Wallersteinem uznaç obecny moment historyczny

za posthegemonistyczny etap trzeciego cyklu logistycznego Êwiatowej gospo-

darki kapitalistycznej (utrata pierwszeƒstwa amerykaƒskiego w sferze produk-

cyjnej), poszukujàcej rynków jeszcze dziewiczych, nietrudno dostrzec ideowe in-

spiracje obroƒców ba∏kaƒskich paƒstw i kultur narodowych7. Rzecz jasna, ich

poglàdów nie mo˝e zasadniczo podzielaç najm∏odsza generacja ponowoczesnej

inteligencji, która ju˝ nie sk∏ada si´ z konwertytów z urz´dowego modernizmu,

lecz w nowych warunkach ju˝ si´ urodzi∏a. Jak sàdzi N. Gelevski w artykule o zna-

miennym tytule Macedonia pomi´dzy tradycjonalizmem, modernizmem i wielokul-

turowoÊcià, jedynie ostatnia wymieniona tendencja oferuje mo˝liwoÊç wyjÊcia

z konserwatywnego tradycjonalizmu i – paradoksalnie – powrotu do „opuszczo-
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7 MyÊl Wallersteina popularna jest te˝ np. w Czarnogórze: por. (PopoviÃ 1995). Nowa

linia podzia∏u przeci´∏a Europ´ Wschodnià – publicyÊci z krajów prawos∏awnych z rozgory-

czeniem wypominajà np. W´grom i Polsce (czy katolickim paƒstwom Ameryki ¸aciƒskiej)

eksport broni do Chorwacji. Poglàd, i˝ skomercjalizowany globalny ustrój podsyca nacjonali-

zmy na swoich peryferiach, by mieç pretekst do ich izolowania, nie jest nowy. Zdaniem po-

∏udniowos∏owiaƒskiego teoretyka z Montrealu jako Êrodek zaradczy skrystalizowa∏y si´ dzisiaj

trzy podstawowe projekty: orientacja na platoƒski autorytaryzm przywódców bogatej Pó∏no-

cy; neofeudalizm (paternalizm z udzia∏em lokalnych satrapów); demokracja partycypacyjna

(bezklasowe – i bez wyrazu – samorzàdne federacje) – (Suvin 1999). Walka toczy si´ ju˝ jed-

nak nie tyle przeciw samemu wolnokonkurencyjnemu systemowi, co przeciw jego odmianie

planetarnej oraz cyniczno-konsumenckiej wyk∏adni Rights of Man (Piekarski 2003: 44, 62, 64).

Pewne obawy sà niezmienne: Paƒstwa narodowe (...) pod wp∏ywem legislacji i umów handlo-

wych, forsowanych przez mi´dzynarodowe organizacje finansowe, stajà si´ jakby tylko „lokalny-

mi rynkami” (...) tracàc status odr´bnych organizmów politycznych. (Piekarski 2003: 56).



nej” fazy modernizmu – wraz z jego demokratycznymi instytucjami, duchem oÊwie-

cenia, sprawnoÊcià systemowà. Taka uderzeniowa, skokowa relatywizacja by∏aby

potrzebna w kulturze przepojonej ideà plemiennoÊci, degradacjà jednostki do

podmiotu motywowanego fatalistycznie. Pozwoli∏aby z jednej strony wyjÊç z post-

socjalistycznego tunelu, z drugiej przezwyci´˝yç niezach´cajàcà perspektyw´ – albo

centralizm, albo sztywna macedoƒsko-albaƒska bi- (a nie multi-) kulturowoÊç

(Gelevski 2000a: 8). Poza tym uspokoi∏oby to zachodnich gwarantów suweren-

noÊci Macedonii kroczàcej ku Europie, jak ujmuje to satyryk, z Panem Bogiem

na przedzie i Amerykà za plecami – tà samà Amerykà, która nie mia∏aby na-

wet krzes∏a elektrycznego, gdyby nie geniusz po∏udniowego S∏owianina Nikoli

Tesli (Pavlov 2000: 104, 136). Krytyka postkolonialna ca∏ego w∏aÊciwie regio-

nu staje ju˝ wszak wobec kolejnego etapu marginalizacji: cz´Êç ba∏kaƒskiego

getta przekszta∏ca si´ w zewn´trzny mur obronny, wystawiony na stepowe wschod-

nie wiatry, zacofanie ekonomiczne i w∏asne choroby wewn´trzne, a nowy limes,

który po Rzymianach wznosi eurokracja, przyjmuje nazw´ od miasta Schoengen

(Palavestra 1998: 133; KonstantinoviÃ 1998: 92).

Wbrew narastajàcemu poczuciu izolacji dokonujà si´ istotne ruchy na p∏asz-

czyênie artystycznej – a tak˝e oko∏oliterackiej. Du˝a liczba literaturoznawczych

przedsi´wzi´ç naukowych, w tym uruchomiona wreszcie pi´ciotomowa seria Isto-

rija na makedonskata kni`evnost (Historia literatury macedoƒskiej – tom inau-

guracyjny w 1997 roku) i coraz wi´ksza uwaga poÊwi´cana ruchowi m∏odolite-

rackiemu nobilitujà zjawiska mo˝e nie zawsze najwybitniejsze, ale czytelnie

potwierdzajàce autonomiczny charakter piÊmiennictwa doÊwiadczonego rodza-

jem historycznej traumy. Ju˝ same okreÊlenia typologizujàce na przyk∏ad poezj´

wspó∏czesnà dowodzà jej potencjalnie zaawansowanego poziomu – dyskursy:

metonimiczny (depoetyzacja), nasycony semantycznie, intertekstualno-akade-

micki, metaforyczny, zmaterializowany (na przyk∏ad w muzycznoÊci) (Andono-

vski 1997: 43-48). Porzàdki te doÊç wiernie przenoszà Hassanowskie opozycje

mi´dzy wartoÊciami modernistycznymi i postmodernistycznymi.

G∏os Êmia∏ej liry najm∏odszych jako dykcja zdecydowanie niegrupowa doma-

ga si´ prawa w∏asnoÊci do kultury innej ni˝ narodowa, wolnoÊci komunikacji

z tolerancyjnymi i kontestacyjnymi nurtami w obiegu sztuki bez granic, otwarcia

na technologiczne mo˝liwoÊci autoprezentacji. Nie oznacza to jednak ca∏kowi-

tego zmycia pi´tna Êrodowiska obszaru krytycznego. Stabilizujàca ju˝ swój doro-

bek generacja (M. Lindro, D. Kocevski, Lj. Siljanovski, G. Stojkovski, Lj. Dimi-

trovski) oraz niewiele m∏odsi kontynuatorzy kontrkulturowej misji (V. Andonovski,

S.G’. Dimoski, B. TaÆkovski, H. Petreski) nie wchodzà z regu∏y w wyraêny po-

koleniowy konflikt z twórcami roczników siedemdziesiàtych o wyrobionych ju˝

nazwiskach: J. Tasevski-Eternijan, A. Perniçkova, A. Kirkovski (imitator Gins-

berga), M. ˚ivkovski, I. Isakovski, I. Dodovski. Szczególnie oryginalnie ujmujà

trójg∏os s∏owa, Êwiata i podmiotu I. Antevski (po∏àczenie greckiej mitologii

z ikonami spo∏eczeƒstwa informacyjnego), L. Ahmeti (poetka piszàca po albaƒ-

sku, ale regularnie t∏umaczona na j´zyk macedoƒski, o niepospolitej symboli-

styczno-„antycznej” wyobraêni, przypominajàcej E. Kletnikova), dwaj duchowni

– J. Ninov (otec David – filolog klasyczny, subtelnie stosujàcy filozoficzne gre-
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cyzmy) i nieco starszy Jeromonah Metodij (Zlatanov – reprezentant „matema-

tycznej” neoawangardy sprz´˝onej z refleksjà teologicznà), N. Bunteska (stosu-

jàca elementy symboliki matriarchalnej splecione z fantastycznymi wizjami),

M. Apostolska (tak˝e krytyk, autoironicznie nawiàzujàca do zapominanej war-

toÊci pisma, znaku tekstowego, logosu, tradycji) oraz wybitnie utalentowana

L. Dimkovska (o wyraênych aspiracjach filozoficznych i wysokiej ÊwiadomoÊci

kulturoznawczej). Ostatnia wspomniana poetka dostarcza te˝ gorzkich rozwa˝aƒ

o tematyce spo∏ecznej (alienacja), np. w tomiku Nobel protiv Nobel (Nobel

contra Nobel) (2001): Europa jest màdra, tak, uczciwa jest Europa/Europa to fa-

bryka czekolady i cukierków (Vleguvawe vo Evropa/Wchodzenie do Europy);

a smutek to ból czysto fizyczny / i w moim kraju leczy si´ go interwencjà chirur-

gicznà (óesna devojka/Porzàdna dziewczyna) – (Acevska 1999: 148-152). Wie-

loÊç prywatnych j´zyków refleksji, idea∏ autentycznoÊci, mocniejsza od fikcji „in-

dywidualna epifania”, wypieranie mitu wspólnoty i dramatycznej metafizyki

znamionujà tu – jak na ca∏ym terytorium ponowoczesnej duchowoÊci – postaw´

parafrazujàcà i Êwiadomie przygodnà (Bielik-Robson 2000: 267-269, 279). Sa-

mookreÊlenie to˝samoÊci podmiotu literackiego dodatkowo jest odbiciem sfru-

strowania centrystycznym wzorcem kultury (P. Vulkanski u˝ywa terminu ogni{en

model). Autor ów wzywa do ocalenia integralnoÊci narodowej przez prze∏ama-

nie ksenofobii, a emigracj´ wewn´trznà i zewn´trznà m∏odych uzasadnia bra-

kiem punktów autoidentyfikacji u ludzi wyobcowanych pokoleniowo, ekono-

micznie, a nawet terytorialnie (piszàc o zaw´˝eniu referencjalnych granic

to˝samoÊci i stref dyskursu oraz i tak ograniczonej etnicznie przestrzeni mental-

nej). Brak ustalenia kotwic to˝samoÊci w kulturze i mediach t∏umaczy powszech-

nym brakiem inicjatywy, Êrodków, krytycznej masy konsumentów oraz profesjo-

nalistów w wielu dziedzinach (Vulkanski 1998: 31-32).

Równie˝ u starszych pisarzy dostrzega si´ tego rodzaju niepokój – choçby w kry-

tyczno – spo∏ecznych opowiadaniach D. Soleva z lat dziewi´çdziesiàtych. Zasta-

nawiajàca jest przy tym popularnoÊç literatów nie obierajàcych drogi doraênej

konfrontacji z rzeczywistoÊcià (T. Krsteski widziany jako Joyce, Kafka, Proust

i Faulkner w jednej osobie, nieco bardziej eksperymentujàcy formalnie S.G’. Di-

moski czy S. Stojçevski). Dla Stojçevskiego od lat niezmiennie antidotum na try-

wializacj´ i uprzedmiotowienie wypowiedzi artystycznej oraz trzeêwà referen-

cjalnoÊç j´zyka standardowego jest s∏owo dialektu – magiczne, dwuznaczne

i zwiastujàce ukrytà moc (Stoj~evski 1998: 98). Poszukiwanie nowej „si∏y

sprawczej”, nie tylko w wartoÊciach peryferyjnych, wielokrotnie artyku∏uje t∏u-

miony spo∏ecznie indywidualizm – T. Dimitrioski napisa∏ nawet filozoficzno-lite-

racki traktat o mocy (w kontekÊcie kategorii w∏adzy, jednostki i pi´kna), w któ-

rym stwierdza: Wszystko wiem i mog´ wszystko. Mog´ rzàdziç bez waszych rad

i sugestii. Bowiem ja jestem w∏adzà, a w∏adzy dane jest rzàdziç (Dimitrioski 1997:

94). Dyskursywne tropienie idea∏ów etycznych (modernistyczne przecie˝) le˝y

cz´sto w gestii twórców zawodowo zwiàzanych z myÊlà akademickà – nale˝y do

nich wysublimowany filozof – estetyk i esteta – I. DŒeparoski, znawca tekstów

kultury, t∏umacz Blake’a. M∏odsi redaktorzy nie rozstajà si´ te˝ ostatecznie z ko-

dem czystej metafizyki, publikujàc wybory poezji religijnej (Streme` 2000).
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Sugestywnà poezj´ symbolicznych „obrazów apokaliptycznych” uprawia B. Apo-

stolov. Miejscem konkretnego spe∏nienia Apokalipsy jest te˝ metropolia – figu-

ralnie zw∏aszcza nowoczesne Skopje, darzone zdeklarowanà niech´cià przez G. Ste-

fanovskiego czy H. Krstevskiego (Krstevski 2000: 163); bohaterka opowiadania

Vreme na ve{terkite (Czas czarownic) B. Stankoskiej opuszcza miasto, by

˝yç w górach jako zielarka.

Przez pok∏ady aluzyjnoÊci przebijajà si´ utwory bardziej bezkompromisowe,

pe∏ne dalekiej od sentymentalizmu troski o kraj – jak Molitva za spas na ze-

mjata (Modlitwa o uratowanie kraju) T. Krsteskiego czy Magli/Narod (Mg∏y/Na-

ród) J. Danilovskiego, czysty i wyrafinowany liryk o narodzie spowitym w mg∏´,

tkwiàcym mi´dzy wygnaƒcami i przeÊladowcami, uÊwiadamiajàcym sobie swe du-

chowe – poetyckie powo∏anie. W prozie pojawia si´ utytu∏owany nowelista D. Mi-

hajlovski z autoironicznà powieÊcià Prorokot od Diskantrija (Prorok z Di-

skantrii) (2001). Podejmujàc spraw´ dia- i synchronicznej to˝samoÊci macedoƒskiej,

opisuje losy wykl´tego i wygnanego bogomilskiego proroka Vasilija NeŒila, wskrze-

szonego w koƒcu XX stulecia w kraju poddanym bezprawiu i niepokojonym przez

szatana. Bohater kluczowy prowadzi przez wieki dialog z g∏ównymi postaciami

narodowej historii, by w koƒcu staç si´ Êwiadkiem uwieƒczenia procesu zaciera-

nia podmiotowoÊci, gdy imperia globalne w czasach nam wspó∏czesnych nada-

dzà Macedonii sterylnà nazw´ „this country” (stàd tytu∏owa Diskantrija i jej miesz-

kaƒcy – Diskantrijci). Motyw migrujàcej to˝samoÊci i nomadyzmu – wzmocniony

tak˝e przez tutejsze polonicum – prezentacj´ tematycznà podobnych zaintereso-

waƒ „Krasnogrudy” (Kulturen `ivot 1996) – podejmowany jest nawet w sto-

sunku do albaƒskiego orbis exterior: macedoƒskoj´zyczny L. Starova w napisa-

nym w Pary˝u eseju Ateisti~ki muzej (Muzeum Ateizmu) relacjonuje wizyt´

w Muzeum Ateizmu w Szkodrze i odwiedziny grobu ojca, odreagowujàc tragicz-

ny dlaƒ mit granicy. Z kolei m∏oda Macedonka M. Petreska (Nie i Pigmejci-

te/My i Pigmeje) Êni – dos∏ownie – o innej transpozycji: podró˝y czerwonym

Ferrari nad brzeg nie naszego morza, by porzuciç klaustrofobiczny, ma∏y, wirtu-

alny Êwiat nocnego ˝ycia. ˚. Pavlov pisze parodi´ nale˝àcego do klasyki wiersza

romantycznego T’ga za jug (˚al za Po∏udniem), w którym „skrzyd∏a or∏a” zosta-

jà zastàpione przez „skrzyd∏a dewizowe”, a wyczekiwany powrót w miejsca ro-

dzinne otrzymaniem upragnionej pensji raz do roku (Pavlov 2000: 7). Czytel-

nych nawiàzaƒ do niedokoƒczonej transformacji to˝samoÊci nie brakuje

w dramaturgii – zarówno autorów nieco starszych (G. Stefanovski, J. PlevneÆ),

jak i przedstawicieli nowoczeÊniejszej genealogii (D. Dukovski – tragifarsa MME

[skrót wulgaryzmu] z 1997 roku, ukazujàca Êmierç wszelkich indywidualnych i spo-

∏ecznych iluzji oraz pot´g´ represji ze strony cywilizacji dominujàcych; V. Ando-

novski – Adska ma{ina/Machina piekielna, 1993, antyutopia oÊwietlajàca pro-

blem terroryzmu destabilizujàcego porzàdek mieszczaƒskiego Êwiata czy trafna

diagnoza spo∏eczna T. Osmanli – Tehno yvezda/Gwiazda techno [Osmanli 2000]).

Akcja ostatniej sztuki rozgrywa si´ w Skopje podczas wojny kosowskiej w Êro-

dowisku dwóch pokoleƒ inteligencji. Starsze ˝yje w nostalgii za kontrkulturà (oj-

ciec g∏ównego bohatera przedstawia si´ czarnoskóremu ˝o∏nierzowi NATO: We

are FYROM hippies), m∏odsze dojrzewa bez idea∏ów – wykorzystujàc rodziciel-
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skie majàtki – w atmosferze t´sknoty za emigracyjnym dobrobytem, kryminali-

zacji gospodarki i satelitarnego nadzoru Ameryki, która filmuje obrazy porno

i cudze terytoria. M∏ody informatyk z przej´ciem tworzàcy atrakcyjny program

zostaje wykorzystany przez amerykaƒskà „wspólniczk´” sieciowà, po czym w ze-

mÊcie zajmie si´ ju˝ wy∏àcznie produkcjà agresywnych wirusów skierowanych

w wirtualnà przestrzeƒ Êwiata – w myÊl „ba∏kaƒskiej” zasady „∏atwiej niszczyç

ni˝ budowaç”.

Na koniec wypada zwróciç uwag´ na niezwykle wyraziste zjawisko agresyw-

niejszej nieco kultury alternatywnej (niezale˝nej w sensie politycznym, ekono-

micznym i koteryjno-Êrodowiskowym). Jej bunt przeciw hegemonii norm oficjal-

nych – instytucjonalnych i zideologizowanych – ma charakter ˝ywio∏owy, podobnie

jak w Serbii, gdzie neomarginesowcy sà witalni, pe∏ni fantazji, uparci (In¨iÃ

1997: 212). Poczàtki ruchu zorganizowanej kontestacji wià˝à si´ z alternatyw-

nym stowarzyszeniem i zarazem oficynà wydawniczà „Templum” (od 1990 roku)

– dziÊ firmujàcà ponad setk´ niskonak∏adowych tytu∏ów (w tym Baudrillarda czy

Lyotarda) – oraz zwiàzanym z nià czasopismem Margina (od 1994 roku, za∏o˝y-

ciel Nikola Gelevski). W periodyku poÊwi´conym aktualnym teoriom i prakty-

kom w kulturze i sztuce wspó∏czesnej, w tym nowym mediom, prócz obfitej

oferty przek∏adów, publikujà m∏odsi przedstawiciele undergroundu, zbuntowani

przeciw nepotyzmowi politycznemu i oficjalnemu systemowi awansów literac-

kich. Dzi´ki tym przygotowaniom koniec dekady owocuje udanym projektem

[irewe na marginite (Disseminated Margins) [Poszerzanie marginesów], wspar-

tym przez fundacj´ „Pro Helvetia” i „Open Society”, a skupionym na populary-

zacji kultury demokratycznej i indywidualistycznej w opozycji do patriarchalnej

i kolektywistycznej – odwo∏ujàcym si´ do idei decentralizacji, demetropolizacji

i dyfuzji kulturowej (a kierowanym zw∏aszcza ku prowincji, sparali˝owanej bra-

kiem przep∏ywu informacji). Najbardziej przenikliwe rozpoznanie sytuacji lat dzie-

wi´çdziesiàtych dajà na ∏amach Marginy komentarze redakcyjne sygnowane

G.N.Om (szczególnie w numerach 2/95, 3/95, 4/95, 2/97), przytaczane poni˝ej

w formie najwa˝niejszych tez.

Najwa˝niejszym problemem dzisiejszej Macedonii, w której moralnoÊç zosta-

∏a zrelatywizowana za sprawà rozpowszechnionej kryminalizacji ˝ycia, jest wyj-

Êcie z ekstremalnego centralizmu, uto˝samiajàcego doraênà technik´ utrzyma-

nia w∏adzy z interesem narodowym. Brak wyraênych ruchów oddolnych wynika

z materialnej symbiozy faraonowej, statycznej kultury z paƒstwem i jego syste-

mem dotowania. Argumentacja „kraj jest zbyt ma∏y by si´ dzieliç i nie wytrzy-

ma dwóch systemów kultury” wspiera istnienie zamkni´tego kr´gu literatów wi-

dzianego jako Êrodowisko (auto)afirmujàce redundantnà skrybomani´ wiejskiego

typu i poddane mocy wartoÊciujàcej ró˝nych komisarycznych jury, ideologizujà-

cych ten dorobek miarà kryteriów patriotycznych. Paƒstwowy oceniajàcy dyskurs

jest uwa˝any za anachroniczny, patetycznie rozczulajàcy si´ nad samym sobà

i nudny, a z drugiej strony efektywny i niebezpieczny. Dokonujàca si´ za jego

przyczynà dewaluacja ksià˝ki jako czynu spo∏ecznego mo˝e byç groêniejsza od

poczynaƒ pisarzy horoskopów i pulp-literatury. Promocja niewyszukanego, elegij-

nego romantyzmu nacjonalistycznego (gondolierskie recytacje poronionych s∏ów)
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przez nie rozró˝niajàcych dzia∏alnoÊci paƒstwotwórczej od szowinizmu stra˝ni-

ków kultury narodowej („zombievskite gadovi”) blokuje obieg idei. Impoten-

cja kulturalna idzie tu w parze z przywiàzaniem do paƒstwowych przywilejów.

Obiekty ataku to zamo˝ni urz´dnicy paƒstwowi, Soros (!), przefarbowani komu-

niÊci kszta∏càcy dzieci za granicà na swych nast´pców itp. Przeciwko taniemu

kupieckiemu nacjonalizmowi tych, którzy dokonali najprostszej z mo˝liwych trans-

formacji – zamieniajàc socjalizm ideà paƒstwowà, a egalitaryzm nacjonalizmem

– nale˝y skierowaç wysi∏ek niezale˝nych krzewicieli s∏owa drukowanego, niedo-

Êwiadczonych jednak w budowaniu ca∏oÊciowego pluralistycznego modelu, po-

zbawionych Êrodków i minimum gwarancji przetrwania (Margina d∏u˝szy czas

mia∏a problemy z utrzymaniem wysokoÊci nak∏adu 200 egzemplarzy). Ich inicja-

tywy przynios∏yby wielokroç bardziej kreatywne rezultaty od dzia∏aƒ zmonopo-

lizowanych struktur rynku wydawniczego (tu krytykowana na przyk∏ad „Detska

radost”) i nawet – jak czytamy – byt Macedoƒskiej Akademii Nauk i Sztuk nie

ma sensu bez istnienia gara˝owych zespo∏ów. Margina i jej redakcja-Batman,

majàca siedzib´ pod dnem rzeki Wardar w Skopje – premodernistycznym, pó∏feu-

dalnym, pó∏socjalistycznym osiedlu – zachowuje czujnoÊç w warunkach êle poj´-

tej prowincjonalnoÊci: w sàsiedniej zmilitaryzowanej Serbii udaje si´ zachowaç

budzàce zaufanie dzi´ki swemu profesjonalizmowi instytucje niezale˝ne, pod-

czas gdy w Macedonii nawet wprowadzajàce symulacj´ dialogu centrum Sorosa

musi broniç si´ przed chorobami quasi-filantropijnych fundacji – biurokracjà

i nadu˝yciami finansowymi. Mimo tego nadal uchodzi ono za symbol oÊwiece-

nia i cywilizacji w rejonie, gdzie ca∏e narody znikajà w ciàgu jednej nocy, a prze-

ciwko samemu Sorosowi rozp´tujà kampani´ narodowi socjaliÊci od Budapesztu

przez Zagrzeb i Belgrad do Skopje. W tej samej frazeologii utrzymana jest dia-

gnoza dotyczàca lat kolejnych – symulacja zwana pluralizmem, exodus fachow-

ców – wszechmoc patriarchów (tak˝e metrykalnie m∏odych), granice kompromi-

su ˝ebraka, albaƒsko-macedoƒskie dno europejskiej tabeli kulturalnej, uto˝samienie

prawa z w∏asnymi funkcjami przez elity polityczne. W takich okolicznoÊciach

formu∏uje si´ pochwa∏´ indywidualizmu outsidera, jego marginalnoÊci i ekscen-

trycznoÊci jako podmiotu: Militarystyczny luz i odpowiedzialny anarchizm to po-

stawa ka˝dego uczciwego przedstawiciela marginesu!; Partyzanci – tak, biurokraci

– nie! (Margina 1997, nr 2; 1996, nr 5).

Bardziej bezpoÊrednim i zaczepnym tonem jest napisany pod pseudonimem

Kontra Banda(Æ) wyra˝ajàcy absolutnà pogard´ dla establishmentu manifest Uvod-

nik za „Mrak” (Wprowadzenie do „Mroku”) (2/96). Wychodzàc od metafory

mroku i narodu-zombie, autor próbuje w nim uchwyciç istot´ macedoƒskiej

apatii wczesnych lat pojugos∏owiaƒskich (Heroina, z∏oÊliwoÊç, zawiÊç, dokuczli-

woÊç, [...] sp... ka˝dej inicjatywy) – jako ˝ycia w miasteczku ze zgaszonymi Êwia-

t∏ami, gdzie g∏ównym zaj´ciem jest publiczne przeklinanie w ciemnoÊci. Wyst´-

pujàc przeciw oficjalnym Êrodkom przekazu informacji oraz upowszechniania

kultury (orgia nekrofilów nad trupem ducha, kuluarowe wszy z˝erajàce kurtyny

teatralne, faszystopodobne grubasy o zwierz´cej potrzebie kontrolowania wszyst-

kiego w kraju umar∏ych i podobne okreÊlenia), kreÊli orwellowskie wizje syste-

mu zakamuflowanego nadzoru – identycznoÊç wszystkich czasopism kulturalnych,
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uto˝samienie organizacji pozarzàdowych z paƒstwem, zbie˝noÊç interesów fun-

dacji i ministerstw. W ka˝dym akapicie kieruje ostre s∏owa do wyros∏ej na przy-

padkowej zmianie ideologii, ogarni´tej bezw∏adem i hipokryzjà klasy politycz-

nej8 (hipokryzja jako jedyne z∏udzenie wi´zi spo∏ecznej) paƒstwa przemytników

i typów z pagerami („crna dr`ava”), w którym rzàdzi „carot Heroin i cari-

cata Hipokrizija”. Jakkolwiek exposé anarchisty nie wykracza poza granice

organicznego protestu i logocentryzmu, jego deklarowana sympatia do gry lewac-

kich terrorystów w∏oskich i niemieckich z lat siedemdziesiàtych znajduje si´ w pew-

nej sprzecznoÊci z ogólnà pacyfistycznà postawà. Po krwawej uczcie boÊniackiej

– jak pisze – metody walki jednak si´ zmieni∏y, pozostaje poszerzaç granice dys-

kursu. Trafnie zostaje te˝ ustalony adresat protestu – popierajàcy walk´ o dusz´

dzieci (Obywatele miast i wsi! Wasze dzieci tkwià po uszy w heroinie!), któremu

autor manifestu objawia si´ jako Cygan porywajàcy noworodka by go potajem-

nie wykàpaç i szepnàç kilka smutnych prawd przeciw Êmierdzàcym normom etycz-

nym. Administratorom kraju, wyst´pujàcym przeciw „dewiacjom”, a równocze-

Ênie wprowadzajàcym kolonialny kapitalizm, wymierza si´ cios aktywizujàcy

w zwolnionej symulacji komputerowej. Jest to tym skuteczniejsze, ˝e Mrak i sa-

ma Margina pozostajà poza zasi´giem pachnàcych fekaliami cenzorskich palców

wy∏aniajàcych si´ z p∏ytkiej macedoƒskiej kanalizacji. Choç reprezentujà kilka osób,

kilka ksià˝ek, kilka projektów, odwa˝nie penetrujà interfejsy, mi´dzyprzestrzenie,

brzmienia s∏ów, marginalne szlaki znaczeƒ.

W∏aÊnie aspekt kolektywnoÊci nadaje ton kolejnym wystàpieniom, z których

najciekawsza wydaje si´ prezentacja grupy Intelektualna kooperativa Ba-

stard (4/96). Angielski cz∏on jej nazwy sygnatariusze t∏umaczà argumentem, ˝e

jedynie wyrodek – b´kart jest w∏adny w zastanej rzeczywistoÊci walczyç o demo-

kratycznà kultur´ sprzecznoÊci, sztuk´ alternatywnà, poddawaç w wàtpliwoÊç usta-

lonà pozycj´ intelektualisty i byç nieprawym potomkiem wszechobecnej tradycji

narodowej. Form´ kolektywnego autorstwa uzasadniajà mo˝liwoÊciami interdy-

skursywnymi i mniejszà mo˝liwoÊcià b∏´du (Z dwóch trybów myÊlenia, dwóch ro-

dzajów doÊwiadczeƒ, dwóch r´kopisów wynika „third mind”), a podziwiajàc mo˝-

liwoÊci ukrycia w cyberprzestrzeni ultymatywnych wyró˝ników narodowoÊci czy

wieku, opowiadajà si´ za modelem to˝samoÊci wybranej, wartoÊciowanej w tym

obszarze komunikacji tylko wed∏ug zawartych w niej kwalifikacji intelektual-
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8 Wasze g∏upie emisje, gazety, ksià˝ki, forsa, limuzyny, wasze kluby sportowe i kawiarnie, ma-

niery, rodzinki, znajomoÊci, ministerstwa; Wyliczcie choç trzy ksià˝ki, o których s∏yszeliÊcie, ˝e zo-

sta∏y wydane w j´zyku macedoƒskim – odbiorca tej apostrofy obdarzony jest ra˝àcà si∏à nisz-

czenia ka˝dej niezale˝nej struktury umys∏owej. JednoczeÊnie g∏oszàc has∏o wspó∏istnienia,

w∏asnym dzieciom zabrania przyjaêniç si´ z Sziptarami. Za jedyny ˝ywy element w tej cz´Êci

piek∏a, gdzie kreatywnoÊç oznacza wyg∏up albo gry pod powierzchnià, uwa˝ana jest rezygnacja

– alternatywa nieskoƒczonych martwych opowieÊci o forsie. Nast´pnie pojawia si´ ciàg dalszy

galerii typów negatywnych oraz realia przekszta∏cajàcej si´ Macedonii: perfidne szare bizan-

tyjskie eminencje, pseudolibera∏owie-rotarianie ˝a∏ujàcy kilku kilogramów chleba g∏odujàcym

romskim wspó∏obywatelom; drugoligowe kluby sportowe, piracka kinematografia, stacje tele-

wizyjne przypominajàce kluby video, najbardziej nieprofesjonalna gazeta codzienna na Ba∏-

kanach itp.



nych: To˝samoÊç, która ani jakoÊci indywidualnej, ani narodowej nie uznaje za ul-

tymatywnà, (...) odbija postmodernistycznà refleksj´ nad wyobcowaniem jednostki

i jej niemo˝noÊcià wp∏ywania na procesy zewn´trzne (Margina).

W latach kryzysu wojennego w Macedonii i tu˝ po nim publikacje Marginy

odbijajà rosnàce poczucie izolacji i rozgoryczenia ustaleniami nowych kartogra-

fów (Gelevski 2000b; [eleva 2003). Stwierdza si´ w zwiàzku z tym, ˝e po za-

chodniej „ofercie dobrej woli” skierowanej ku peryferiom nast´puje faza bezpo-

Êredniej ekspansji centrum – jego instytucje zasiedlajà peryferia, a granica staje

si´ metaforà. Macedonii tak˝e dane jest staç si´ centrum – otch∏ani. Redukujàc

dawny patos granicy, cultural mapping nowej kartografii kulturowej konfronto-

wane jest z punktem widzenia krytyki postkolonialnej (Gelevski podkreÊla, ˝e

alternatywna geografia powstaje zawsze na marginesach, ujawniajàc stosunki mi´-

dzy zró˝nicowanymi obszarami ukrytymi za maskami jednoÊci typu paƒstw na-

rodowych, a Âeleva wspomina o kreowaniu marginalnoÊci w rozumieniu Ba∏ka-

nów, ich eksterytorializacji i funkcji cytatu jako ba∏kaƒskiego losu). Przytacza si´

kontrowersyjny, tkwiàcy w matrycy dziewi´tnastowiecznego myÊlenia pomys∏

grupy cz∏onków Macedoƒskiej Akademii Nauk i Sztuk, by dokonaç uproszczo-

nej redefinicji granic w regionie wraz z wielkimi przesiedleniami narodów, pod-

wa˝a si´ rozumianà etnicznie ide´ sprawiedliwoÊci, usi∏uje si´ zmodyfikowaç

stosunek do przeci´tnego Albaƒczyka, który sam znajduje si´ pod ogromnà pre-

sjà swego rodu i nietykalnych przywódców. W literaturze – zw∏aszcza m∏odej –

zagadnienie to ujmowane jest wszak cz´sto sarkastycznie: bohater opowiadania

D. SamardŒieva Kralot [kartur i fritezite na drkaleznata masa (nie-

przet∏umaczalna parafraza fonetyczna tytu∏u Król Artur i rycerze Okràg∏ego Sto-

∏u) (60/2002) jako student filologii albaƒskiej opisuje swoje dwuznaczne (a˝ do

niecenzuralnych) stosunki z nies∏owiaƒskimi wspó∏obywatelami. Wspólnie z nimi

zg∏´bia te˝ gr´ komputerowà symulujàcà terrorystyczne zamachy na ojczysty

kraj, przedstawicielowi UE recytuje ob∏udny pseudopatriotyczny wiersz, ocenio-

ny w zachwycie jako „nacjonadrealizm” itp. Z drugiej strony – gdy dookreÊlany

jest wizerunek kraju kosowskich namiotów – rewiduje si´ tradycj´ ba∏kaƒskiej

goÊcinnoÊci w wymiarze etyki wielkodusznoÊci i daru, rozwa˝ajàc raczej warun-

ki udzielania przestrzeni ˝yciowej i kryteria honoru gospodarza – podmiotu we

w∏asnym obejÊciu. Dekonstrukcji podlegajà tak˝e wspó∏rz´dne dziejowoÊci kul-

tury, gdy wprowadza si´ figury historii jako tekstu, palimpsestu, metaforycznej

przypowieÊci, kola˝u, amnezji i „amnestii” wobec zdarzeƒ niejednoznacznych

(Milevska 2003; Gelevski 2003). Bardzo wa˝nà prac´ teoretycznà wydaje w tym

czasie B. Sarkanjac (Makedonskiot katahrezis/Macedoƒska katachreza – 2001),

rozwijajàcy motyw równoleg∏ego konstruowania dwóch to˝samoÊci zbiorowych –

autentycznej oraz s∏u˝àcej nadu˝yciom i manipulacjom zewn´trznym i wewn´trz-

nym. Natomiast w przyswajaniu tekstów literackich ju˝ nie doÊç czytelnie i z bra-

kiem poczucia krytycznego dystansu kwalifikuje si´ zjawiska artystyczne. Publi-

kowane na przyk∏ad w kr´gu Marginy nowe opowiadania urodzonego w latach

dwudziestych Srbo Ivanovskiego opatrywane sà charakterystycznà dla epoki

asystemowej, radykalnie brzmiàcà etykietà „postkolonialnego realizmu magicz-

nego”.
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Szukanie stabilnego miejsca dla podmiotu nie stanowi – jak widaç – w Ma-

cedonii od dawna wy∏àcznie misji twórcy. Co wi´cej, spoglàdajàc na zamieszczo-

ne przyk∏ady wypierania indywiduum Êwiadomego praw do swej w∏asnoÊci przez

mechanizmy daniny kulturowej i politycznej, nale˝y pami´taç, ˝e zadanie to

z nale˝nà sobie bezwzgl´dnoÊcià wykonujà historia i tradycja. Wszystkie wymie-

nione p∏aszczyzny sterowania to˝samoÊcià – oraz podejmowane próby jej ochro-

ny – znajdujà si´ na obszarze styku s∏owa i sfery pozawerbalnej, wi´c cz´sto ska-

zane sà na translokacje w nierzeczywistoÊç, konflikty i zaskakujàce kompromisy.

Dla poety macedoƒskiego – jak twierdzi A. Popovski – nawet ojczyzna jest uto-

pià, a jego dezorientacja staje si´ w∏aÊnie w pe∏ni uÊwiadomiona: Wszyscy stali-

Êmy si´ istotami peryferyjnymi. Wszyscy tkwimy na marginesach, poniewa˝ centrum

przesta∏o istnieç (Popovski 2000: 87).
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SUMMARY

A subject on peripheries – Macedonian literature of nineties 
in front of an issue of cultural marginalisation

In this article a present situation of Macedonian culture and literature is considered as an

aspect of marginalisation – a cathegory derived from ontology and axiology of space. In its

numerous dimensions a new place of various subjects in hierarchy of a public participation

in civilisation changes, on the field of access to political rights and information, impact of

art, etc. has been fixed. The account refers to translocations in a sphere of a country’s poli-

tical identity (historical background), a civilization identity (cultural background), a literary

identity (literature background) and an identity of creative subject and a “civil” individual

(psychological background, intellectual, mentality). Afterwards some remedial measures are

presented: projects of subjectivity in various spheres – considering or ignoring by its authors

the facts of extorted Macedonia’s translocation into the area of defavourised European borders.
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NIRMAN MORANJAK-BAMBURAå

Czy jest wojna w piÊmie wojennym?

Literatura i wojna

Próby okreÊlania miejsca podmiotu i podmiotowoÊci wewnàtrz takiej instytu-

cji, jakà jest literatura, by∏y cz´sto nara˝one na trudnoÊci: jeszcze przed rozpo-

cz´ciem licznych dyskusji na temat podzielonego podmiotu wydawa∏o si´, ˝e

literatura zawsze implikowa∏a konsolidacj´ podmiotowoÊci, jak równie˝ repre-

zentacj´ subiektywnoÊci – w niej samej. Uniwersytet, jako (totalna) instytucja

Wiedzy, wprowadzajàc „nauki” literackie jako swój integralny dzia∏, dà˝y w isto-

cie do tego, by wewnàtrz w∏asnych granic ujàç to, co stanowi jego Inne. Rozu-

mujàc w ten sposób mo˝na stwierdziç, ˝e studiowanie literatury i jej nauczanie

wprowadza ka˝dorazowo jakiÊ rodzaj nadwy˝ki albo rezerwy, która wyznacza

pole badaƒ relacji Wiedzy i Mocy, instytucji (zinstytucjonalizowanych klasyfika-

cji) i produkcji subiektywnoÊci w ró˝nych praktykach dyskursywnych.

Mo˝liwe, ˝e jeden z podstawowych paradoksów literatury polega na tym, ˝e

gdy si´ ju˝ zapuka do jej drzwi (co jest odbierane jako ingerencja czytelnika

w tekstowy Êwiat), mo˝na sobie wyobraziç, ˝e ona, tak jak w ˝yciu codziennym,

zadaje proste pytanie: „Kto tam?”, a wówczas pada odpowiedê – „Ja”. Jest to

zatem parafraza apelacji Althussera (przywo∏ywanie do pozycji podmiotu). Para-

doks polega na tym, ˝e na przekór wszystkim mo˝liwym naukowym ideom i pró-

bom objaÊnienia pustki, nie tylko udaje si´ „wejÊç” w owe wyimaginowane drzwi,

ale i „zaludniç” absolutnà pustk´ tego˝ „ja”. W ten sposób rozpoznajemy jakieÊ

„ja literackie”, które, oczywiÊcie na swój „papierowy” sposób, funkcjonuje za-

wsze w cieniu Innego. A potem udaje si´ jeszcze zape∏niç ten zdobyty Êwiat rze-

czami i bytami, znaczeniami i sensami, i wszelkimi asocjacjami (nawet jakimÊ

krajobrazem z dzieciƒstwa).

Ta imaginacyjna konsolidacja podmiotowoÊci, bazujàca – by pos∏u˝yç si´ post-

-strukturalistycznà terminologià – na nie umocnionych fundamentach, mo˝e

rozwinàç si´ tak˝e w inny sposób: na pytanie „kto tam?”, mo˝na odpowiedzieç

równie˝ w liczbie mnogiej: „To my”. Owo „my” jest pustym miejscem dla pod-

miotów zbiorowych. Miejscem, z którego wywodzà si´ literatury narodowe. Da-



leko by nas zawiod∏a rozprawa o aporiach i paradoksach procesów to˝samoÊcio-

wych, aktywnie wprz´gni´tych w reprezentacj´ narodowych (lub innych) zbioro-

woÊci, które nale˝y wpisaç w konkretnà cielesnoÊç – w taki sposób, ˝e ta ciele-

snoÊç zupe∏nie zniknie i przeobrazi si´ w „szczeroz∏otego” narodowego ducha.

W chwili obecnej nale˝y mieç na uwadze, ˝e podobne zapisy najskuteczniej „wrzy-

najà si´” w ludzkie mi´so i koÊci za sprawà wojen. Tak nas uczy historia. Prze-

moc pisana i przemoc rzeczywista nie dajà si´ rozdzieliç. Czasami przepis na

kryzys to˝samoÊci i podmiotowoÊci wydaje si´ prosty: wypowiedzieç wojn´ jakie-

mukolwiek „ty”, które tylko mog∏oby si´ pojawiç na horyzoncie, prowadziç woj-

ny dyskursywne, ale tak˝e i wojny Êwiatowe, domowe i wojny przeciwko terro-

ryzmowi albo jakiekolwiek inne. Wojen nigdy dosyç; zawsze trzeba wype∏niç

pustk´, brak zrekompensowaç fantazmatycznymi scenariuszami to˝samoÊciowe-

go zakorzeniania.

W kontekÊcie boÊniacko-hercegowiƒskim bardzo popularna jest teza, ˝e to w∏a-

Ênie ostatnia wojna zapoczàtkowa∏a procesy to˝samoÊciowego fundamentalizmu,

które nale˝y rozumieç jako wojennà form´ podmiotowoÊci. W zwiàzku z tym

znani krytycy próbujà definiowaç t´ tzw. zmian´ paradygmatu w twórczoÊci lite-

rackiej jako abdykacj´ figury bohatera na rzecz figury ofiary i Êwiadka. ˚eby za-

tem, w jakiÊ sposób, zareagowaç na wàtpliwoÊci boÊniacko-hercegowiƒskich au-

torów i autorek, na pytanie o to˝samoÊç (kto tam, kim jesteÊ?) nale˝a∏oby

odpowiedzieç: „Ja, ofiara”, albo „Ja, Êwiadek historycznego bezsensu”. W tej

sytuacji literatura wojenna staje si´ antywojenna. Epicki krzyk bohatera bywa za-

stàpiony lirycznà i tragicznà spowiedzià ofiary historii. Obraz twórcy historii zast´-

puje obraz tego, który znosi historyczne z∏o, a zamiast utopijnej obietnicy, którà ofe-

rowa∏ bohater, na scen´ wychodzi apokaliptyczna i post-apokaliptyczna beznadzieja,

postmodernistyczne zwàtpienie, pesymizm i antyutopizm (Kazaz 2004: 141).

Na poziomie tematycznym tego rodzaju etyczny wymiar konstruowania pod-

miotowoÊci mo˝na derywowaç ze wszystkich znaczàcych wojennych i powojen-

nych dzie∏ powsta∏ych w BoÊni i Hercegowinie: tekstów poety Iliji Ladina, ca∏ej

generacji m∏odych poetów/poetek, autorów opowiadaƒ i powieÊci, do jakich na-

le˝à NedŒad IbraÆimoviç, Tvrtko Kulenoviç, DŒevad Karahasan, Miljenko Jer-

goviç, Ibrahim DŒikiç czy Alma Lazarevska i Jasmina Musabegoviç. Problem

pojawia si´ wówczas, gdy perspektywa ofiary i Êwiadka przeradza si´ w projekt

pisma (anty)wojennego. Chodzi o to, ˝e – jak nas uczy dekonstrukcja Derridy

– ró˝nica pomi´dzy strukturà a dzie∏em zak∏ada owo coÊ, co w tej ró˝nicy jest

uj´te, ale nie jest przedstawione. Ta niewyra˝alna nadwy˝ka, ten niewyra˝alny

sk∏adnik ró˝nicy, ten nieprzewidziany w syntagmie „pismo wojenne” efekt jest

rezultatem samego pisma i jego êród∏owej przemocy.

Jeden z boÊniackich autorów, Semezdin Mehmedinoviç, napisa∏: Wojna jest

i nic si´ nie dzieje (Sarajewo blues, 1992). Moja teza brzmi: nic si´ nie dzieje

w zwiàzku z wprowadzaniem pisma wojennego w horyzont studiów literaturo-

znawczych – poza tym, ˝e naga istota ludzka usi∏uje prze˝yç. I prócz tego, ˝e

usi∏uje si´ ukryç, wykradajàc resztki energii konceptowi pisma kobiecego. Ni-

niejszy esej jest tekstem o nieautentycznoÊci kobiecej podmiotowoÊci, jak rów-

nie˝ o tym, w jaki sposób patologiczna i autentyczna konstytucja zaplàtujà si´
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w swoje „Êlepe plamki” i tworzà paradoksalne konfiguracje – zupe∏nie tak, jak

gatunki, które coraz bardziej wzbraniajà si´ przed czystoÊcià formy.

Mi´dzy milczeniem a przekleƒstwem

„O czym nie mo˝na mówiç, o tym trzeba milczeç”. Czy metafora „pisma wo-

jennego” jest jedynie surogatem tego milczenia? Upragniona cisza po bitwie, po

tym jak „zgie∏k i furia” historii – zanim umilk∏y – og∏uszy∏y nasze uszy? Dwa

najbardziej reprezentatywne powojenne (?!) boÊniacko-hercegowiƒskie dramaty

– Kad bi ovo bila predstava (Gdyby to by∏o przedstawienie) (ImÆireviç 2001) i Wi-

dziad∏a ze srebrnego wieku (Privi…enja iz srebrnog vijeka) (BaÆoviç 2003) – wpro-

wadzajà na scen´ t´ niemo˝noÊç pisania o wojnie. I Autor ImÆirevicia, i Pisarz

BaÆovicia zostajà wciàgni´ci do tego scenariusza: nie dlatego, ˝e idealny autor

to autor niemy, lecz dlatego, ˝e instytucja podpisu prze˝ywa kryzys z powodu

podwajania i intensyfikowania nierozstrzygalnego statusu przemocy w literatu-

rze, przemocy samej literatury. Doprawdy, kto móg∏by byç tym podpisanym na

stronicy, na której za/wy/pisuje si´ monstrualne zdarzenie spotkania i/lub zde-

rzenia pisma z jego w∏asnymi upiorami? Tak naprawd´ chodzi tutaj o pytanie

pytaƒ: jak dotrzymaç kroku Êmierci? Czy tak jak Symonides wymyÊliç mnemo-

technik´ („pismo wojenne”?) przeciwko katastrofie zapomnienia, nie-rozpozna-

wania, zniszczenia?1 I czy teraz, kiedy ju˝ nawet we Ênie nie mo˝emy przywo∏y-

waç gniewu bogów, jest w ogóle mo˝liwe zachowanie ró˝nicy pomi´dzy Êmiercià

a uÊmiercaniem, które urasta do rangi powszechnej „kultury Êmierci”, a nawet

„przemys∏u Êmierci” (oto jedno z tych pytaƒ, które Derrida, w swej znakomitej

dekonstruktywistycznej manierze, uruchamia w Politiques de l’amitié (Polityka przy-

jaêni) (Derrida 2001)? Czy pisania, jak to ju˝ zosta∏o powiedziane wiele razy po

Derridzie, nie mo˝na postrzegaç jedynie jako „opracowywania” ˝a∏oby, jako pu-

blicznego op∏akiwania? Ale je˝eli tak jest, to nie tylko ze wzgl´du na „instynkt

Êmierci”, Unheimlichkeit, albo „myÊlenie przez pryzmat Âmierci”. Z uwagi na

starà figur´ profesjonalnej p∏aczki pogrzebowej, która w imi´ zasady publiczne-

go op∏akiwania, „poprawnego” (przeniesienie p∏aczu z cia∏a na cia∏o), wyzutego

ze wzruszeƒ i dlatego uÊwi´conego, wyraênie kobiecego zaj´cia, zawsze umyka

regu∏om j´zykowym.

Op∏akiwanie – pisanie i lamentowanie (i jedno, i drugie stanowi profesj´ po-

wsta∏à jak gdyby z sumienia i z tego, czego nie mo˝emy nazwaç, wi´c okreÊla-

my mianem „serca”): czy sà to dwie ostateczne mo˝liwoÊci pozwalajàce na to,

by dotrzymaç kroku Êmierci? Pierwsze, niczym chora tkanka, rozprzestrzenia si´
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1 Poeta staje si´ Êwiadkiem starego, opuszczonego, epokowym ci´ciem odmienionego nie do

rozpoznania porzàdku, który to porzàdek restauruje przy pomocy „pisma wewn´trznego”, czyta-

nia przy pomocy obrazów, które funkcjonujà tak, jak litery. DoÊwiadczenie zapomnienia jest tym,

które skutkuje dewastacjà i nieporzàdkiem. Zapomnienie porzàdku (jako subiektywny czynnik)

i niszczenie porzàdku oddzia∏ujà razem (Lachmann, Renate, 2002, Phantasia. Memoria. Retho-

rica, Zagreb). Jak mówi Lachmann, dla czynnoÊci pami´tania podstawowa jest ta figura po-

dwajania, w której imagines – simulacra „budzà martwych”.



po ca∏ym ciele, drugie – wcià˝ jeszcze j´czy w otch∏aniach przesz∏oÊci jak zagu-

bione echo! Nasuwa si´ tutaj pytanie dotyczàce pewnego przekonania: czy wcià˝

jeszcze mo˝na wierzyç, ˝e rozwiàzywanie konfliktów dzi´ki d∏ugotrwa∏ym inter-

pretacjom jest mo˝liwe? A jeÊli ca∏kowicie zaplàczemy si´ w tekstualnym quasi-

-w´êle symulacji Baudrillarda? A jeÊli potkniemy si´ o fa∏d´ powsta∏à podczas

wycofywania si´ w stron´ ostatniego tekstualnego schronu – jakiegoÊ znaku

przestankowego, jakiejÊ krypty nie-bezwzgl´dnego, nie-konkretnego, „umar∏ego

innego”: trupa realnoÊci nie pozostawiajàcego ˝adnych Êladów, po których mo˝-

na by dalej pójÊç? Czy˝ kobiety Srebrenicy nie uosabiajà ˝àdania Antygony,

które dotyczy uwzgl´dniania ró˝nicy pomi´dzy ekonomià politycznà a ekonomià

Êmierci? Czy tutaj, pomi´dzy ˝yciem i Êmiercià, „niema wiedza jeƒca” przeciw-

stawiana jest polityce totalnego unicestwienia w takim samym stopniu, w jakim

piel´gnuje si´ sprawiedliwoÊç, zanim uda jej si´ odebraç g∏os? I ostatnie z he-

retyckich pytaƒ: czy opowiadanie o ró˝nicach nie dlatego w∏aÊnie robi tak spek-

takularnà karier´ w XX wieku, ˝e wszystkie mo˝liwoÊci rozró˝niania sà na wy-

marciu? Pytaƒ jest coraz wi´cej; mno˝à si´ przy ka˝dym poruszeniu r´ki

wprz´gni´tym w czynnoÊç pisania!

Czy mo˝na w jakiÊ sposób nazwaç to, o czym jest tutaj mowa: tutaj – w cza-

sie, w którym, tak jakby, uwolnione od brzemienia tajemnicy cia∏o „elementu

znaczàcego” run´∏o w otch∏aƒ, na z∏amanie karku? Oto i ca∏y porzàdek nie-

zb´dnych wskazaƒ, by potencjalny akt mianowania móg∏ znaleêç uzasadnienie!

Ale quasi-archaiczny, pochodzàcy od znaczàcego, gest powtórnego umieszczania

na powierzchni ludzkiego cia∏a, tak jakby, zaledwie symuluje inskrypcyjne inter-

wencje literatury; podczas gdy „cia∏a terroru” i „terroryzowane cia∏a” wykonujà

fina∏owà scen´: taniec Êmierci w ostatecznym triumfie „prze-re˝yserowanego”

teatru okrutnoÊci. Totalne wtargni´cie Realnego, w sensie Lacanowskim, albo

oszala∏a maszyna „j´zyka i strachu” (Karahasan 1987)! Tak jakby znaczàce,

z ca∏à swà gwa∏townoÊcià, atakowa∏o w okrutny sposób i tworzy∏o fantasmago-

ryczne formy z ludzkiego mi´sa – wwiercajàc si´ przy tym w jego przesz∏e i przy-

sz∏e rany. Stara/nowa, piekielna, zradykalizowana, nieobliczalna Kafkowska „ma-

szyna do pisania” Prawa znowu odciska swoje litery w ˝ywym, ludzkim ciele!

Ma∏o powiedziane, ˝e chodzi o „fantastycznà maszyn´”, s∏u˝àcà do dyscyplino-

wania niepos∏usznych cia∏: wszystko przyjmuje teraz kszta∏t ob∏àkaƒczej wizji

„ostatecznego rozwiàzania”! JeÊli zdecydujemy si´ jeszcze cokolwiek powiedzieç

na temat „pisma wojennego” (jeÊli nie skapitulujemy wobec implikacji jego re-

toryki), to czy taki dyskurs nie b´dzie wymaga∏ „wynalezienia” jakiejÊ nadzwy-

czajnej formy politycznego „wypleniania” wszystkiego, co mówi∏o si´ na temat

wojny i literatury, i wszystkiego, co by jeszcze mog∏o zostaç powiedziane? Wy-

naleêç jakàÊ przestrzeƒ, jakieÊ mise en sc¯ne dla tego, co niereprezentatywne

(tak w problematycznym, jak i w ca∏kiem banalnym sensie), a co niekoniecznie

b´dzie produkcjà ukrzy˝owanych nieprzyjació∏; masakrà? Wynaleêç jakieÊ nowe

uniwersum zdaniowe, zdolne do innych aktualizacji?

„Pismo wojenne”, pojmowane jako przera˝ajàca i bezkresna produkcja oka-

leczonych cia∏, produkcja ruin, zmusza do tego, by przede wszystkim i ostatecz-

nie rozwa˝yç mo˝liwoÊç porzucenia dyskursu testamentowego – dla, choçby
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i minimalnej, ró˝nicy mi´dzy powo∏ywanym na urzàd dwug∏owym smokiem – woj-

nà i pismem – a ˝àdaniem urzeczywistnienia polityki pokoju. Idea totalnej pa-

cyfikacji „podmiotów wojennych”! Naiwna wiara w to, ˝e utopie mo˝na sobie

przynajmniej wyobraziç – skoro nie mo˝na ich urzeczywistniç? Bezwarunkowo.

Ale tak˝e przekonanie, ˝e za ka˝dym razem, podczas próby ich realizacji, za-

ludniajà je upiory. Póki co – „zanim” w ogóle b´dzie mo˝liwe wyobra˝enie so-

bie tego, co niewyobra˝alne – wydaje si´, ˝e doÊwiadczenie (na có˝ innego, jak

na swoje kobiece doÊwiadczenie, mog∏abym si´ powo∏aç; skoro nigdy nie by∏am

i nie stan´ si´ rozmówczynià spoza „zabezpieczanych” kobiecych przestrzeni?)

– podobnie, jak i ka˝da tematyzacja czegoÊ, co nazywamy „pismem wojennym”

– stoi na granicy upadku w przera˝ajàcy maskulinistyczny dyskurs! Obawiam si´,

˝e przebieg∏oÊç takiej tematyzacji zasadza si´, ukryta w obscenicznym przeina-

czaniu konceptu „pisma kobiecego” (Êpiesznie, zbyt Êpiesznie okrzykni´tego w teo-

rii krytyki „martwo narodzonym” poÊród bie˝àcych fikcji teoretycznych; podczas

gdy wszystkie pozosta∏e puszà si´ narcystycznie w coraz to bardziej ozdobnych

kostiumach), wampirycznie karmiàc si´ jego energià i jednoczeÊnie podwajajàc

wysi∏ki, ˝eby bezpowrotnie zniszczyç jego leksyk´ i syntaks´.

MyÊl´, ˝e stawianie oporu dyskursowi wojennemu, ˝e upieranie si´ przy an-

tywojennych motywach „literatury wojennej” – jest naiwne. Zamiast tego warto

powa˝nie zapytaç: czy˝by bardziej skutecznà strategià by∏o penetrowanie tych

wszystkich miejsc przemocy, w których odnajduje ona swoje „êród∏o” i poÊwiad-

czenie? Równie pilnie nale˝y rozwa˝yç procesy, którymi ponownie zajmuje si´

„êród∏owe” Gewalt literatury (to, co ju˝ w zupe∏noÊci podlega∏o si∏om jego dzia-

∏ania), a mo˝e i nawet zdjàç okowy niebezpieczeƒstwa form jego wirujàcej sa-

mo-reprodukcji, jego skandowania: Gewalt, Gewalt, Gewalt… Mo˝liwe jest jed-

nak, o czym wiemy, transkrybowanie tej filozofii na wszystkie j´zyki Êwiata,

wpisywanie jej logiki we wszystkie formy dyskursywne, przet∏umaczenie ich i prze-

pisanie jako metafizycznego poematu Êwiata. Jaki zatem i w jakim j´zyku móg∏-

by zostaç wyartyku∏owany ten poszukiwany rodzaj zaanga˝owania, które mo˝e

pomóc w formu∏owaniu niezaprzeczalnych wartoÊci ˝ycia i pokoju (jeÊli zgodzi-

my si´, ˝e takie wartoÊci istniejà)? I czy mo˝emy swój pacyfikacyjny, odradzajà-

cy projekt pokoju (skoro go tylko wyartyku∏ujemy i nadamy mu sens) na tyle

skutecznie umocniç, by by∏ niczym „koÊç stojàca w gardle” wszystkich mo˝liwych

normalizacji politycznych we wszystkich ich odmianach: literackiej, filozoficznej,

ekonomicznej, jurydycznej, pedagogicznej, historycznej lub psychologicznej? Czy

ostatnim ze snów, jaki Ênimy z otwartymi oczami, jest to obsceniczne „rodze-

nie” monstrualnej nieroz∏àcznoÊci, definitywnie zakoƒczonego rojenia o dosko-

na∏ej wersji Jekyll – Hyde’a, który nie tylko nie cierpi z powodu braku ró˝nicy

mi´dzy dobrem i z∏em, z powodu braku Mi∏oÊci (jako cudu, który si´ wszelako,

na przekór swej niemo˝noÊci, zdarza), a wr´cz zawrotnie mno˝y si´ i podwaja,

w absolutnej ekstazie?

Czy dlatego jest dla nas tak wa˝ne, by powo∏ywaç si´ na Sfinksa, na „pi´kno

monstrów” (z czasów, gdy jeszcze zamieszkiwa∏y ten Êwiat)? A zatem przywo∏y-

wanie monstrów (kobiecej tajemnicy albo tajemnicy tego co kobiece; Baudela-

ire’owi mo˝na uwierzyç na s∏owo!) poza wszelkà abstrakcjà czystej monstrual-
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noÊci, by pokaza∏y swojà moc? A mo˝e jest to przypominanie o tym, co kiedyÊ

stanowi∏o jedno? Skàd jednak b´dziemy wiedzieç, kiedy skoczyç w otch∏aƒ i jaka

b´dzie tym razem cena tego skoku? Czy mo˝emy byç pewni, ˝e los „kulawego

paranoika” Edypa zosta∏ definitywnie przypiecz´towany, czy te˝ doprowadzi on

do samo-zag∏ady siebie i wszystko wokó∏ siebie; czy raczej – to praktycznie nie-

mo˝liwy, utopijny wariant – abdykuje z korzyÊcià dla nas? (Tajemnica owego

„My” nie mo˝e nas przestaç n´kaç!) Có˝ by, tedy, to ponowne budzenie odpo-

wiedzialnoÊci mog∏o jeszcze oznaczaç wobec refleksji nad czymÊ takim jak „pi-

smo wojenne”? Jaki˝ konflikt mo˝e jeszcze powstaç i w jaki cudzys∏ów nale˝y

go ujàç, ˝eby rozbroiç kursyw´, celem rozstrzygni´cia kwestii ró˝nicy? JeÊli sà-

dzimy, ˝e gruntowna transformacja ludzkiego cia∏a (wszystkie narz´dzia – od

literatury po bomb´ atomowà – wchodzà w gr´; jedna wielka instrumentaliza-

cja literatury i pisania przeciwko ruchowi deseminacji) nie pozostawia ju˝ ani

jednego wolnego miejsca na nowe prze/-o-/pisywania – có˝ tedy pozostaje? Czy

by∏oby przedwczesne stwierdzenie pozosta∏oÊci tego, co kobiece; tego, co zawsze

by∏o wypierane z jekyll-hyde’owskiej alegorii? Czasami z powodu wielkich, niewy-

ra˝alnych przyczyn musisz uwierzyç w∏asnym wn´trznoÊciom, a nie tylko oczom –

to zdanie Almy Lazarevskiej, które mo˝e nadejÊç niczym dobra wiadomoÊç2. Cho-

cia˝, zwraca uwag´ Baudrillard (Baudrillard 1998), opowieÊç o zupe∏nym wyple-

nieniu kobiecoÊci ju˝ dawno napisa∏ Martini Virgilio (Virgilio 1935). T́  „okrop-

nà alegori´ wyplenienia odmiennoÊci” nale˝y traktowaç ze Êmiertelnà powagà –

tak jak ju˝ dawno pouczy∏a nas sztuka narracji (choç by∏a to mniej niebezpiecz-

na wersja Verne’a, a nie Stevensona). A zatem, jak wyplàtaç si´ z martwego w´-

z∏a gordyjskiego wojny i literatury? Gdy „pismo wojenne” poddamy tematyza-

cji, czy pozostanà nam ju˝ tylko „stylistyczne wprawki”, ogrywane a˝ do crescendo

ostatecznego przekleƒstwa? A mo˝e by jednak, chwilowo, zachowaç dystans po-

mi´dzy dwiema postaciami „literatury wojennej” – przekleƒstwem a wymownym

milczeniem: przywróciç ∏aƒcuch, semantyczne ∏àczenie ogniw, celem rozegrania

„gier wojennych” wokó∏ literatury. Mo˝e wcià˝ jeszcze jesteÊmy zdolni przycià-

gnàç fantastyczny repertuar egzystencjalnych tautologii i zmusiç do odwrotu po-

litycznà ˝a∏ob´, wypróbowujàc wszelkie mo˝liwe sposoby stawiania oporu.
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2 Lazarevska, Alma, 1996, Smrt u muzeju moderne umjetnosti (Âmierç w muzeum sztuki

wspó∏czesnej), Sarajewo. W takim sensie o prozie Lazarewskiej pisa∏am w 2003, w tekÊcie

„Signature smrti i etiçnost Œenskog pisma” („Sygnatury Êmierci i etycznoÊç literatury kobie-

cej”), Sarajevske sveske 2, s. 113-122. Tak˝e ów tekst, podobnie jak niniejszy, stanowi znak,

˝e, w odró˝nieniu od m´skich „autorytetów”, mam troch´ problemów z syntaksà «pisma ko-

biecego», którego Êmierç, jak powiedzia∏am, og∏oszono jeszcze przed jego narodzinami. Ale

w ˝adnym wypadku nie nale˝a∏oby przestawaç niepokoiç „grabarzy”, wykorzystujàc ich w∏a-

sne niedbalstwo: „pismo kobiece” nie jest „martwo narodzone”, lecz „nowo narodzone”,

przynajmniej tak sugerowa∏y jej rodzicielki. W ka˝dym razie – tym, co mnie jednak g∏´boko

niepokoi, jest niszczycielska wybuchowoÊç tzw. „pisma wojennego”. Wydaje mi si´, ˝e ta

ostatnia nie mo˝e byç niczym innym, jak tylko halucynacyjnà petryfikacjà m´skoÊci w najczar-

niejszej postaci, która, zawsze skutecznie, uruchamia upiornà logik´ „byç albo nie byç”. Ale

(znowu ten okruch nadziei w ostatniej chwili!) – po powszechnej masakrze, nawet w hamle-

towskim Êwiecie, którym nienaruszalnie rzàdzi „logika tego, co upiorne” (Derrida), zdaje si´,

˝e jednak zawsze ktoÊ prze˝yje, ˝eby pozbieraç trupy!



Pismo i/albo wojna

I dla Kanta, i dla Hegla ˝adne Prawo nie istnieje bez kary Êmierci, to znaczy, ˝e

cia∏o, poprzez akt jego unicestwienia w ekstremalnej sytuacji, okreÊla absolutny au-

torytet Litery Prawa i Normy. Wydaje si´, ˝e jest to pewien Êcis∏y warunek wst´pny.

Podobnie jak oczywiste jest, ˝e Prawo nieustannie wpisuje si´ w cia∏o. Ono grawe-

ruje pergamin powsta∏y ze skóry jego podmiotów. Rozcz∏onkowuje si´ w ramach

jednego korpusu jurydycznego. Samo siebie czyni ksià˝kà. Pisanie powoduje dwie

komplementarne operacje: z jednej strony ˝ywa wiedza zostanie przezeƒ „przetwo-

rzona w tekst”, b´dzie transformowaç zasady na nosicieli znaczeƒ (to in-tekstuali-

zacja), a z drugiej strony rozum lub Logos pewnej spo∏ecznoÊci doÊwiadczy „stawa-

nia si´ mi´sem” (to inkarnacja) (De Certeau 1988: 45).

Intekstualizacja i inkarnacja! „Mi´so cytowania”, którego obra˝eƒ zwykliÊmy

nie zauwa˝aç? Cytowanie, ju˝ nie jako sztuka oddzia∏ywania, ale jako zautoma-

tyzowane ko∏ysanie do snu bezkresnej produkcji stereotypów. W taki sposób

produkuje si´ cia∏a terrorystów, które potem biorà na siebie zemst´ rozumianà

jako ˝àdanie sprawiedliwoÊci. Niektórzy wierzà, ˝e zapisane nie tylko pozostaje,

ale i znajduje zawsze sposób, by odnaleêç swoje cia∏a, by si´ ucieleÊniç. O zasa-

dzie „pragnienia zemsty” rozprawia Derrida, zag∏´biajàc si´ w archeologiczne

czytanie filozofii przyjaêni jako „fantazmatycznego Êciegu stebnujàcego”3 zachod-

niej demokracji: Trzeba podnieÊç kotwic´ z wami, filozofowie (bo wi´cej was jest,

ni˝ tylko jeden) tego nowego Êwiata, w poszukiwaniu jakiejÊ sprawiedliwoÊci, która

by, po prostu, na powrót skoƒczy∏a z ekwiwalencjà, z tà ekwiwalencjà prawa i ze-

msty, sprawiedliwoÊci jako zasady ekwiwalencji (prawo) i prawa talionu, ekwiwa-

lencji tego, co sprawiedliwe, wzgl´dnie prawnego (gerecht) i mszczàcego si´ (gerächt),

których nietzscheaƒska genealogia wcià˝ przypomina∏a o tym, ˝e ekwiwalencja sta-

nowi g∏´bokà motywacj´ moralnoÊci i prawa, które dziedziczymy (Derrida 2001:

114). Tyle mówi wyrwany z kontekstu cytat, który pi´knie by∏oby kontynuowaç.

Tym, od czego przesàdnie zaczynam stroniç, jest „niebezpieczny suplement”,

pharmakon pisma, który poprzez wspomniany êród∏owy Gewalt mo˝e rozprze-

strzeniç swoje toksyczne dzia∏anie, swà trucizn´, a conto przewa˝ajàcych w∏aÊci-

woÊci leczniczych: Êwiat b´dziemy wtedy nadal wprawiaç w ruch, za pomocà

j´zyka. A przy jednoczesnym u˝yciu wszystkich narz´dzi i broni b´dziemy, na-

dal, uÊmiercaç cia∏a (paradoksalne jest to, ˝e „totalne uÊmiercanie” zak∏ada sta-

rania o wyrugowanie Êmierci). Nie koniec powo∏ywania si´ na Derridiaƒskie in-

terpretowanie braterskiej logiki; nie okreÊla si´ demokracji bez uwzgl´dnienia

braterstwa nadbudowujàcego si´ wokó∏ postaci przyjació∏ i nieprzyjació∏, podà-
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3 OÊmiel´ si´ tutaj u˝yç tego Lacanowskiego poj´cia, chocia˝ mo˝na by powiedzieç, ˝e,

w dyskursie Derridy, sam Lacan „pojawia si´” najcz´Êciej w takiej postaci, w jakiej Lenin po-

jawia si´ w dowcipie o obrazie Lenin w Warszawie. To powo∏anie si´ na znany dowcip za-

czerpni´te jest z ksià˝ki Slavoja ˚iŒka Wznios∏y obiekt ideologii (Sublimni objekat ideologije),

s. 254: Na wystawie malarskiej w Moskwie wystawiono obraz ukazujàcy Nadie˝d´ Krupskà, ˝o-

n´ Lenina, w ∏ó˝ku z m∏odym cz∏onkiem Komsomo∏u. Tytu∏ obrazu brzmi Lenin w Warszawie.

Zdumiony zwiedzajàcy pyta przewodnika: „Ale gdzie tu jest Lenin?”. Przewodnik odpowiada spo-

kojnie i z godnoÊcià: „Lenin jest w Warszawie”.



˝ajàc Êladami tych, niemo˝liwych do pomini´cia, androcentrycznych motywów

konfiguracji polityki, z której kobiety zostajà wykluczone; (jak twierdzi Monta-

igne: Poza tym, p∏eç ˝eƒska jeszcze na ani jednym przyk∏adzie nie pokaza∏a, ˝e

mo˝e to osiàgnàç [Derrida 2001: 265]). Te fa(logo)centryczne konfiguracje, bra-

tajàc si´, tworzà nieroz∏àczne figury przyjaciela/nieprzyjaciela, wojny, polemos,

logos epitaphios, testamentu ofiary, obcokrajowca, or´˝a, cnoty, przysi´gi, ko-

rzyÊci, spisku, bratania si´, rywalizacji, zemsty, techniki, demokracji… Przecie-

rajàc drogi i bezdro˝a lektury (od Arystotelesa, Cycerona, Nietzschego, Schmitta

do Heideggera), na „kraw´dzi fikcji” totalnego braterstwa, Derrida, tak jakby,

przywo∏uje figur´ Echa – figur´ z g∏´bi narcystycznej sceny, która wytworzy∏a

chytry zabieg pos∏ugiwania si´ cudzymi s∏owami. Figura ta, niejako z offu, na-

rusza wszystkie granice, przywo∏ujàc Narcyza. Bywa wzywana do zaj´cia si´ de-

-polityzacjà upiornej logiki bratania si´ przyjació∏ i nieprzyjació∏ w ich zwiercia-

dlanym odbiciu. (Zob. Derrida 2001: 243-244).

Polityczna szansa de-polityzacji, która dokonuje si´ poprzez wynaturzenie

braterstwa, jest jednak wàtpliwa: Wszystko zaczyna si´ od Echa. Ale tylko w jed-

nym j´zyku, dla jednego narodu i dla jednej nacji (Derrida 2001: 257). Jak choçby

niemiecka poezja swoim rymem (Rymy wraz z miarà, jakà t´tnià, odciskajà pie-

cz´ç pewnej przynale˝noÊci [Derrida 2001: 258]) wplata si´ w Schmittowskie po-

j´cie tego, co polityczne. Kampf jest êród∏owy, mówi Heidegger, gdy˝ umo˝liwia

pojawienie si´ wojowników, a pólemos, wojna, jawi si´ jako ojciec wszechrzeczy.

Pharmakon – mobilizacja kultury

I znowu spróbuj´ powo∏aç si´ na doÊwiadczenie. Wojenne, bo to o nim mo-

wa. Ten czas, w którym Baudrillard napisa∏ swój znakomity esej Ne saŒaljevaj-

mo Sarajevo (Nie litujmy si´ nad Sarajewem) (Baudrillard 1998) – bo nie trzeba

by∏o litowaç si´ nad „nimi”, tylko nad „nami” – dlatego, ˝e oni sà „˝ywi, a my

martwi”. Przy tej okazji, w kontekÊcie swojej filozofii „zbrodni doskona∏ej”, ów

reprezentant idei zanikajàcej realnoÊci w indyferentnym dzia∏aniu symulakrów,

napisa∏ nast´pujàce s∏owa: Ale my wiemy lepiej, czym jest realnoÊç, bo w∏aÊnie dla

nich przeznaczyliÊmy jej ucieleÊnianie. Albo po prostu dlatego, ˝e nam, ca∏emu Za-

chodowi, najbardziej jej brakuje. Trzeba udaç si´ tam, gdzie krew si´ leje, ˝eby so-

bie od nowa stworzyç obraz realnoÊci. Te wszystkie „przejÊcia” – choçbyÊmy im po-

s∏ali artyku∏y pierwszej potrzeby i naszà „kultur´”, sà, tak naprawd´, przejÊciami

rozpaczy, poprzez które my importujemy ich ˝ywe si∏y i ich nieszcz´Êcie. Jeszcze

jedna niejednorodna zmiana. Oni, wobec radykalnej utraty iluzji dotyczàcej realno-

Êci i naszych zasad politycznych, znajdujà jakàÊ innà odwag´ – odwag´ na to, by

prze˝yç coÊ, co jest pozbawione sensu – a my przychodzimy, ˝eby przekonaç ich o „re-

alnoÊci” ich cierpienia. OczywiÊcie, w taki sposób, ˝e je ukulturalniamy i teatrali-

zujemy – aby mog∏o pos∏u˝yç jako referencja dla teatru zachodnich wartoÊci, do

których zalicza si´ tak˝e solidarnoÊç (Baudrillard 1998: 148). Teraz, kiedy i „my”

popadliÊmy w stan martwicy i zoboj´tnienia, dobrze jest przypomnieç sobie

o tym tekÊcie lub o ca∏ym projekcie postmodernistycznej mowy (tej mowy „post
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mortem”), podà˝ajàc Êladami epokowego sporu wokó∏ granic „na zewnàtrz” i „we-

wnàtrz” „˝ywego” i „martwego”.

To, czego Baudrillard nie móg∏ lub nie chcia∏ w swej pochwale „bardziej re-

alnego od tego, co realne” uwzgl´dniç – przypomnienie, zauwa˝my, stanowi

podstawowà zasad´ dyskursu upami´tniajàcego – ˝e „oni nie wierzà w to, co im

si´ przytrafia”, tak samo, jak „nam nie przytrafia si´ to, w co wierzymy”. OÊmiel-

my si´ nazywaç to „coÊ” globalnà, tekstualnà produkcjà wyobra˝enia Europy,

a tak˝e romantycznà ideà literackiego absolutu, wprz´gni´tego w humanizm

normatywny. Nadmieni´, ˝e Herderowski zamys∏ „literatury Êwiatowej” spe∏ni∏

si´ na scenie „op´tanego miasta”: czy˝byÊmy wtedy wierzyli, ˝e wynalezienie

Kultury (wymyÊlone celem „dyscyplinowania barbarzyƒców”) jest wystarczajàce

do oporu re-barbaryzacji; jeÊli si´ tylko te wynalazki kultury stosuje dos∏ownie

i jeÊli si´ niezachwianie wierzy w ich moc? Jeszcze bardziej dziwaczne jest to,

˝e „my” nadal w to wierzymy, bezb∏´dnie rozpoznajemy Êlady „usuwania zna-

czeƒ” wszystkich wczeÊniejszych konceptualizacji. JesteÊmy w pe∏ni zafascyno-

wani logikà Literatury, a ona przewrotnie przeinacza s∏owa w naszych ustach.

„Pismo wojenne” i „wojenny podmiot”

Wykonamy jeszcze jeden piruet. Przejdziemy teraz do geografii dyskursywnej,

na po∏udniowy wschód od „sterylnej” UE. Tam, gdzie Europa, umywajàc r´ce,

postrzega siebie jako pi´knà, wyidealizowanà i godnà mi∏oÊci postaç (˚iŒek 1996:

9). Tam, gdzie mieszkaƒcy Ba∏kanów zaczynajà samozwaƒczo niszczyç wyÊwiech-

tane, retoryczne obrazy samo-upi´kszania zachodnich demokracji (zob. Bijeliç

i Saviç 2003). Wyglàda na to, ˝e znajdujemy si´ na tropie ressentiment-u; pew-

nej historycznej mowy jako „uzdrawiajàco-zniekszta∏cajàcej postaci samo-histo-

ryzacji”. Tutaj „imaginacyjna kompensacja”, dla wszystkich obra˝eƒ, musi wspie-

raç si´ na „psychologicznej ekonomii odrzucenia”. Ressentiment nie tylko skupia

wzgard´; on jà tworzy z w∏asnych fantazji, ugruntowujàc psychologicznà ekonomi´

odrzucenia… To „co si´ mog∏o przydarzyç”, upokarzajàce obrazy (…) „w∏asnej wy-

obraêni” i prawdziwego spo∏ecznego szyderstwa, sk∏adajà si´ na jednà opowieÊç…

Ressentiment jest niczym autor w pogoni za postaciami, które zaludnià banalne

dramaty jego w∏asnej z∏oÊliwoÊci... (Biti 1992: 199).

Dyskurs ba∏kanizacji stanowi jeden z modeli postkolonialnej krytyki, w którym

czynne sà nieprzeniknione si∏y ∏àczenia si´ w ramach, tak samo nieprzeniknio-

nych, procesów apropriacji i wyw∏aszczenia imperialnego j´zyka. Inwazja „barba-

rzyƒców” na „Wieczny Rzym”! Czy˝ To∏stoj nie dlatego móg∏ napisaç swojà Woj-

n´ i pokój, ˝e drugie tytu∏owe s∏owo w j´zykach s∏owiaƒskich anagramatycznie

zachowuje konotacje dotyczàce „wiecznego” Imperium w∏aÊnie? I czy˝ nie ma

racji Karl Popper twierdzàc, ˝e sama kategoria „wiecznego pokoju” Kanta impli-

kuje ide´ „wojny prowadzonej przeciwko wojnie”; a wi´c dla Zachodu jest naj-

bardziej logiczne, by „pokój utrzymywaç przy pomocy broni” dopóki…? Ugo

Vlaisavljeviç (Vlaisavljeviç 2003: 227-243) zwróci∏ uwag´ na pewnà ogromnie po-

uczajàcà „wielkà opowieÊç” – która jest konfigurowana „w przestrzeni powietrz-
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nej” (z iÊcie „niebiaƒskiej perspektywy”; z „napowietrznymi mostami”, „powietrz-

nà interwencjà”, „kontrolà powietrznà”). „Niebiaƒska perspektywa” wytwarza

jakby amorficzny obiekt – Ba∏kany, w których, pod okreÊlonym kàtem patrzàc,

mo˝na dostrzec trupià czaszk´. Ale, zanim oddam si´ czytaniu Vlaisavljeviciow-

skiej rekonstrukcji tej specyficznej in-tekstualizacji, która inkarnuje w postaci Po-

∏udniowego S∏owianina uosabiajàcego podmiot w dyskursie „krwi i ziemi” (jest

on konstytuowany jako „podmiot wojenny” par excellence), dopowiem coÊ o kor-

pusie tekstów przedstawionych w tym – do granic mo˝liwoÊci prze∏adowanym te-

matami, motywami, symbolami – zbiorze, stworzonym na prawdziwy obraz i po-

dobieƒstwo „beczki prochu” – wybuchowej przenoÊni w ba∏kaƒskiej metaforze.

Ca∏y zbiór tekstów o Ba∏kanach jako o metaforze sta∏ si´ dla mnie bardzo wa˝-

nà ksià˝kà. Chyba dlatego, ˝e podczas indywidualnej lektury zajmuje mnie coraz

bardziej ten halucynacyjny i halucynogenny paradygmat, ca∏y utkany z symptomów

i ideologicznych widziade∏, podobnie jak szersza problematyka „polityki obrazów”,

której ogólna produkcja i reprodukcja fascynuje – czasami a˝ do oniemienia.

W rzeczy samej, ka˝dy tekst nale˝a∏oby poddaç kilkakrotnemu czytaniu, gdy˝ „de-

moniczne efekty” Lesen nara˝one sà na zaburzenia Verlesen. Tak wi´c, wobec ich

oczywistego wspó∏dzia∏ania, w p´kni´ciu czytania, nie mo˝na ju˝ wi´cej rozgrani-

czaç tego, co przynale˝y do tekstu, co do „b∏´dnego czytania”, a co do w∏asnych

symptomów: Prócz tego ciekawe jest, ˝e elekcyjny obszar Verlesen stanowi, w∏aÊciwie,

obszar spo∏eczny; ta wersja psychopatologii ˝ycia codziennego wyra˝a spo∏ecznà cz´-

stotliwoÊç symptomu. Dlatego te˝, jak to wynika z przyk∏adów Freuda, jego medium

stanowi mniejsza iloÊç ksià˝ek, ani˝eli spo∏eczne Lectum: gazety, nag∏ówki, jakieÊ pi-

semne og∏oszenie; krótko mówiàc, wszystko to, co przynosi jakàÊ, relatywnie standary-

zowanà, wiadomoÊç, do której, nieoczekiwanie, wkrada si´ wypaczenie. Wojna jest tym

szczególnie obfitym êród∏em Verlesen. Tutaj akt zaprzeczania jest, w gruncie rzeczy, wy-

jàtkowo czynny, a tak˝e wyjàtkowo sprzyjajàcy – podczas ujawniania „prawdy psycho-

logicznej”, która obna˝a si´ tu˝ za „hipokryzjà” (Assoun 1990: 329-333).

Nie wyró˝niam tekstu Vlaisavljevicia tylko jako tekst „boÊniacki”, ale jako

taki, który umo˝liwia pewien wglàd w ten halucynacyjny proces wojennej „po-

my∏ki czytania”, ujawniania symptomów ka˝dego nieÊwiadomego podmiotu, w tym

tak˝e i tego „wojennego”. Tym, co jest zadziwiajàce – ju˝ w samym sposobie

kszta∏towania tekstu przez Vlaisavljevicia – sà wybrane strategie: autor ów jest

skàdinàd zwolennikiem dekonstruktywistycznej techniki czytania; lecz w tym

tekÊcie ona go nie satysfakcjonuje; tak jakby wpisywanie korpusu „ma∏ego na-

rodu” (ma∏ych narodów) w ba∏kaƒski dyskurs wymaga∏o upowszechnienia sze-

rokich pociàgni´ç, zarysu albo szkicu opowiadania, zanim by zechcia∏ wytrwaç

we wspó∏uczestnictwie czytania i pisania w ogólnie przyj´tym sensie. Jego teza

jest i groêna, i niszczycielska – ale – zawsze ostro˝na, ˝eby poruszajàc si´ nad

samà przepaÊcià, nie dotknàç dna konserwujàcej nacjonalistycznej argumentacji.

Jak sam podkreÊla, jego dwoma podstawowymi lejtmotywami sà po∏udniowos∏o-

wiaƒska to˝samoÊç i brak realnoÊci. Na Ba∏kanach wszystko, oboj´tnie jakà opo-

wieÊç si´ snuje, wskazuje na wojn´. Ba∏kany to locus mnóstwa kultur etnicznych,

z∏apanych w pu∏apk´ zwodniczoÊci imperialnego modelu i wcià˝ zagra˝ajàcej

katastrofy symbolicznej Êmierci wobec asymilacji: tutaj wydarzenia kulturowych
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re-konstytucji sà zarazem wydarzeniami wojennymi; wojna mo˝e byç postrzega-

na jednoczeÊnie i jako skutek, i jako przyczyna wszystkich przyczyn. Wojna kon-

stytuuje ma∏e narody na dwa sposoby: po pierwsze, wojna zmusza do konfrontacji

z rzeczywistoÊcià (stronie ponoszàcej kl´sk´ jawi si´ to jako naga rzeczywistoÊç); po

drugie, wojna wciela ma∏e grupy etniczne do jednej wielkiej. Te wydarzenia sk∏ada-

jà si´ na jedno i to samo wydarzenie, które sprowadza si´ do konfrontacji z rzeczy-

wistoÊcià w chwili, kiedy ona jest w najmniejszym stopniu naszà rzeczywistoÊcià

kulturowà. Kolektywna trauma ostatniej bitwy, podobnie jak przynoszàca rezultaty

wojskowa okupacja, zwi´ksza si´ podczas wpisywania symbolicznego, zwyci´skiego

szyku w nasze utracone terytorium. Bitwy sprawiajà, ˝e ziemia dr˝y, podczas gdy cu-

dza kultura usuwa wi´kszà cz´Êç twardego gruntu. Przestrzeƒ etniczna nie odpo-

wiada ju˝ odziedziczonemu terytorium, lub, byÊmy wyrazili to nieco ostro˝niej, jed-

no drugiemu odpowiada mniej ni˝ przedtem (Vlaisavljeviç 2003: 233).

Grupy etniczne ˝yjà w re˝imie „znaków w dobrym stanie”: w re˝imie nazw

etnicznych. Ba∏kany odczytuje si´ jako „magazyn nazw w∏asnych”. Zaszczepia-

jàc Smitha (z jego „klasyfikacjà wspólnot etnicznych”), Lyotarda („klasyfikacja”

zdaniowych uniwersów w roz∏amie) i Baudrillarda (krytyka ekonomii politycz-

nej i „doskona∏oÊç z∏a”), Vlaisavljeviç dà˝y do tego, by stereotypy „naruszaç” od

wewnàtrz (co zawsze niesie ze sobà okreÊlone ryzyko), „wskazujàc palcem” dwie

„nie dajàce si´ pogodziç rzeczywistoÊci”: t´ (zachodnià), która ˝yje w „zanika-

niu rzeczywistoÊci”, gdy˝ brakuje jej zakotwiczenia j´zyka w referencie” (Lyotard)

i grup etnicznych, które ˝yjà w przedmodernistycznej rzeczywistoÊci, wcià˝ jesz-

cze z du˝à referencjalnà ch∏onnoÊcià swoich j´zyków. W re˝imie nazw w∏asnych

najbardziej w∏asne sà imiona bohaterów: czy˝ trzeba si´ dziwiç, ˝e kultury epic-

kie, konstytuowane w warunkach wojennych, prócz narracyjnych strategii epiki

bohaterskiej wytrzymujà ju˝ tylko pathos przystosowany do logos epitaphios.

Literatura, jeÊli ju˝ chcecie...

Podczas gdy filozofowie skwapliwie torujà Êcie˝ki i drogi myÊli politycznej,

poetka wylicza (Alikadiç 2002: 15):

Idzie Wiktor, idzie Muzafar

Idzie Siegfrid, Idzie zwyci´zca,

Idzie KOÂCIOTRUP, zawala si´.

Ave!

Selam alejk!

Guten Tag!

Dobar dan. Hullo! Hail!

Poeci tak˝e zliczajà te upiory i koÊciotrupy, niczym Mandelsztam, który od-

kry∏, i˝ „Nieznany bohater” jest uprzywilejowany; okreÊla wszystkie polityki,

wojny i to˝samoÊci. Oto i paradoks w polityce nazw w∏asnych: kastracja to˝sa-

moÊci jest najbardziej przekonujàcym gestem „pi´knej Êmierci”.
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Marko VeÆoviç, w tomie Poljska konjica (Polska konnica) przywraca specyficz-

ne odniesienia do nazw w∏asnych. W tym zbiorze nazw poezja omal nie abdy-

kowa∏a na rzecz „prozy Êwiata”. Zdanie, zamiast podlegaç rytmizacji, zostaje za-

pisane jako Êlad „ma∏ych opowiadaƒ”, które ˝yjà pod groêbà, ˝e w ka˝dej chwili

mogà zostaç bezlitoÊnie wymazane. „Czarna BoÊnia i Gor(sz)a Hercegowina”

przenoszà si´ z dowcipu do mowy tych, którzy jà wyg∏aszajà z pozycji referen-

ta. Narracyjna inwersja i cyrkulacja, która rozdziera „narodowe cia∏o” tak, ˝e je-

go „pi´kna jednoÊç” praktycznie p´ka w szwach! Poezja i jej miara stajà si´ nie-

wspó∏mierne – pozostaje tylko talent i ból podmiotu mówiàcego. Vlaisavljeviç

ma jednak racj´: kiedy wyznaczamy wa˝ne momenty konstytucji wojennej to˝-

samoÊci, wszystkie opcje zostajà podane w wàtpliwoÊç; nietkni´te pozostajà tyl-

ko zapisy kryptograficzne: nazwy w∏asne – ju˝ tylko jako naga pozosta∏oÊç po

destrukcyjnym dzia∏aniu chirurgicznych zabiegów dokonywanych na procesach

to˝samoÊciowych.

I na koniec Echo

W ca∏ym tym wywodzie najwa˝niejsze pozostaje dla mnie pytanie – w jaki

sposób ci, którzy nie bojà si´ niestabilnoÊci i tymczasowoÊci konstrukcji to˝sa-

moÊciowych, przekonajà tych, którzy dostajà od tego napadów paniki, by prze-

stali Êniç o morderstwie.

Kiedy J. Brenkman („Narcissus in the Text”, Georgia Review, 30, 1976) dekon-

struowa∏ opowieÊç Echa i Narcyza w wersji Owidiusza, zwróci∏ uwag´ na parale-

lizmy, które zapewniajà iluzj´ strukturalnej jednoÊci fabu∏y, tematu i postaci. Stwier-

dzi∏, ˝e Choç „g∏os” Echa to tylko pusto brzmiàce powtarzanie s∏ów Narcyza – które

on sam mylnie bierze za inny g∏os – dla tematycznej i strukturalnej jednoÊci opowie-

Êci najwa˝niejsze jest, by zataiç z∏udzenie i puste powtarzanie; podobnie zwyk∏o si´

mawiaç, ˝e od-g∏osy Echa tak naprawd´ wyra˝ajà jego pragnienie, odnawiajàc w ten

sposób jego g∏os, jego osobliwoÊç i zrozumia∏oÊç. Jest to istotne dlatego, ˝e je˝eli

przeznaczenie Narcyza stanowi przyk∏adnà kar´, to Echo musi byç postacià, która

wyrazi∏a swe pragnienie i zosta∏a odtràcona (Culler 1991: 218). To, co zataja owa

analiza, skrywa przeoczenie symbolicznego znaczenia kary Junony. Pragnienie

Echa na d∏ugo przedtem, zanim „objawi∏a” si´ czeluÊç fantazji i „pustego powta-

rzania”, znalaz∏o si´ w szczelinie pomi´dzy jaênià a j´zykiem. Czego zatem jest

pozbawiony od-g∏os Echa? OpowieÊç Owidiusza zak∏ada, i˝ pustym miejscem jest

tylko cia∏o Echa – podczas gdy g∏os i ÊwiadomoÊç zostajà zachowane. Choç po-

stawi∏abym raczej na p´kni´cie powsta∏e podczas likwidowania prawa do w∏asne-

go j´zyka, to jednak nie obrusz´ si´ na interpretacj´ Brenkmana, opartà na kon-

cepcji J. Butler, wed∏ug której ka˝de performatywne powtarzanie produkuje zawsze

jakàÊ nadwy˝k´. Niech sam tekst Owidiusza zaÊwiadcza: Narcyz krzyczy: Jak˝e by

by∏o pi´knie, gdybym umar∏, zanim moje bogactwo stanie si´ twoim!, a Echo po-

wtarza: Niech moje bogactwo b´dzie twoim! (Culler 1991: 218).

Z boÊniackiego prze∏o˝y∏a Anna Ruttar
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SUMMARY

Is there war in “war writing”?

The text problematizes the definition of contemporary Bosnia and Herzegovina literature

(after the 1992-1996 war) as the “war writing”. This syntagma first occurred in Croatian literary

criticism and was thereafter adopted in Bosnia and Herzegovina as entirely unproblematic.

Starting from the Derridean concept of écriture as a tireless provoking of difference / differing

/ deferral, the “war writing” is herein criticized not only because of the confusion that arises

due to reduction of writing as the primeval state of language to literary theme, but also

because of the implications produced by overlooking of the original violence of writing as the
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fundamental motif of (deadly) game of signifying in “post-istic” theories. It is my belief that

Bosnian and Herzegovinian critics that want to see the “war writing” as a space of identity

foundation through insisting on the major division between “war” and “anti-war” literature,

and by that means promoting the war constitution of subjectivity as a totalizing paradigm,

are at the same time trying to hush up the emancipatory potentials of the feminist concept

of écriture feminin as the operative fiction in principle directed against the totalizing cult of

violence and repression. In contrast, it is my opinion that by taking into account of gender

differences we can strengthen the alternative to the universal “culture of death”. If the position

of subject is in Bosnia and Herzegovina literature at the moment taken by the figure of

victim and witness, then perhaps the problem is in the difference between material and work

implying something which is in this difference contained but not shown. It is this excess, this

unrepresentable constituent of differance, this in the syntagma war writing unplanned effect,

that is the effect of the writing itself and its original violence. In other words, my initial question

is: if the War and Writing are culturologically (and thus not only in Bosnia and Herzegovina

culture) inseparable, is there an alternative?

A Bosnian author, Semezdin Mehmedinoviç, wrote: “It is war and nothing happens.”

(Sarajevo blues, 1992). My thesis is – nothing happens with introduction of war writing to the

scope of the study of literature. Except that exposed human being is trying to survive and

except that it is attempted, by stealing of the remaining energy from concepts of feminine

writing, to hush up what is it that we invest in when trying to reach the position of the authentic

subject. This is an essay on unauthenticity of the feminine subjectivity, as well as on the way

in which pathological and authentic constitutions trip over their “blind spots” and create

impossible configurations, just like the genres that increasingly resist the purity of form.
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Ekspresje (nie)podmiotowoÊci i (nie)to˝samoÊci
w najnowszej poezji chorwackiej

on, chorwacki poeta,

wchodzi do pokoju i starannie naciàga

taÊm´ klejàcà na okna,

najpierw krzy˝, nast´pnie regularne çwiartki

s∏oƒce w lÊniàcych strza∏kach

za∏amuje si´, on sprawdza kraw´dzie i

mocno je Êciàga

wchodzi jego ˝ona, spokojnie stawia

nog´ przed nogà, wspaniale, ˝e dzisiaj

nie musieliÊmy schodziç, nie ma odwagi

zapytaç jej jak po angielsku mówi si´

schron. martwy mrok pokoju pokrywa

poÊciel. chcia∏by jej powiedzieç Êpij

ale boi si´, jej oczy skierowane sà

na drugà stron´

wszystko co mam zdoby∏am patrzàc

a teraz jest zaciemnienie

chcia∏ pisaç wiersze w których imiona

brzmia∏yby jak hot dog w ustach murzynki

...

która dotyka nas z ca∏ej

g∏´bi twego niebieskiego mroku

bo˝e, wreszcie spokój.

gdzie jest ten Êwiat. Wyjmij palce

z tych ran niewierny Tomaszu

ciemnoÊç.

Miroslav Miçanoviç: HIOB

(poezja chorwacka lat dziewi´çdziesiàtych)



Wymownie zatytu∏owany wiersz M. Miçanovicia, otwierajàcy jego znany w Chor-

wacji tomik Zib (Miçanoviç 1998: 5-6), wydaje si´ dobrà ilustracjà sytuacji auto-

ra/osoby/podmiotu poezji chorwackiej lat dziewi´çdziesiàtych, w jej nieroz∏àcz-

nym powiàzaniu z kontekstem wojny, traumatycznym i niepoj´tym doÊwiadczeniem.

Wiersz prezentuje s∏aby podmiot, który nie jest w stanie zmierzyç si´ z czarno-

-bia∏ymi kliszami i jednoznacznoÊcià ocen wojennej rzeczywistoÊci, wypowiada

si´ jedynie we w∏asnym imieniu, swojà pozycj´ zrównujàc jednak z pozycjà ka˝-

dego, jego – anonimowego poety i eksponujàc utrat´ to˝samoÊci, utrat´ spowo-

dowanà przerwaniem ciàg∏oÊci. Poeta zamiast pisaç, chroni okna przed rozbi-

ciem i rozsypaniem si´ st∏uczonego szk∏a, swoje okno na Êwiat przekszta∏ca

w egzystencjalny znak losu cz∏owieka lat dziewi´çdziesiàtych: obraz z krzy˝em

(symbol golgoty) lub z kratà. Tym samym zamienia dom na miejsce uwi´zienia

i punkt obserwacyjny z widokiem na cierpienie – widokiem przes∏oni´tym, utrud-

niajàcym wyraêne rozpoznanie rzeczywistoÊci, a nawet uniemo˝liwiajàcym wi-

dzenie. Dla jego ˝ony, byç mo˝e t∏umaczki, najwi´kszym utrapieniem jest do-

s∏owny i metaforyczny brak Êwiat∏a oraz koniecznoÊç przebywania w schronie,

a wi´c utrata czegoÊ, co jest warunkiem jej funkcjonowania i identyfikacji. Ska-

zana na ˝ycie w martwym Êwiecie (martwy mrok) i przestrzeni bez widoku, tra-

ci mo˝liwoÊç podmiotowego istnienia – dzia∏ania, opisywania, zaÊwiadczania. Rze-

czywistoÊç wojenna jawi si´ tu jako rzeczywistoÊç filmowa lub sceniczna,

poszczególne fragmenty porównaç mo˝na do pojedynczych kadrów, które rozdziela

zaciemnienie. Ten intermedialny gest aktualnego redaktora pisma Quorum i jed-

nego z czo∏owych reprezentantów generacji jest typowy dla debiutujàcego w la-

tach osiemdziesiàtych pokolenia „Quorumowców”, w przypadku tej konkretnej

sytuacji, przywodzi na myÊl tak˝e hiperrealnoÊç i trudnoÊç w oddzieleniu rzeczy-

wistoÊci od nie-rzeczywistoÊci, w∏asnych doÊwiadczeƒ od zdj´ç/kadrów widzianych

w telewizji/kinie. RzeczywistoÊç przesta∏a byç realna, miernikiem trudnej do

ustalenia prawdziwoÊci/fa∏szywoÊci staje si´ palec niewiernego Tomasza, równo-

czeÊnie wskazujàcy na cierpienie i zranienie podmiotu oraz Êwiata, a tak˝e na

absurdalnoÊç i brak sensu. Antidotum na tak postrzeganà rzeczywistoÊç mog∏a-

by stanowiç wiara, ale Tomasz nie wierzy, nawet trzymajàc r´ce w ranach, nie

wierzy w∏asnemu doÊwiadczeniu i realiom.

Lata dziewi´çdziesiàte w Chorwacji naznaczone sà przez wojn´ i recesj´.

M∏ode pokolenie twórców – co symptomatyczne – ucieka jednak nie tylko od

bezpoÊredniego tematyzowania wojny, ale te˝ zajmowania wobec niej stanowi-

ska. Z faktem tym powiàzaç mo˝na niezwyk∏à popularnoÊç w latach dziewi´ç-

dziesiàtych krótkich form artystycznych, pozwalajà one bowiem na ucieczk´ od

koniecznoÊci uwzgl´dniania sfery politycznej i spo∏ecznej. PowieÊç w Chorwacji

zaczyna wracaç do ∏ask w nowym tysiàcleciu, a spory wokó∏ tego gatunku zwy-

kle nie dotyczà tylko jej samej, lecz tak˝e spo∏ecznych, osobistych i politycznych

doÊwiadczeƒ. Ma∏y, s∏aby podmiot lat dziewi´çdziesiàtych, reprezentant s∏abej

myÊli, nie wykazuje sk∏onnoÊci i zdolnoÊci do konstruowania wielkich opowieÊci

historycznych, budowania to˝samoÊci zbiorowych, do wyra˝ania w tekÊcie do-

Êwiadczeƒ zwiàzanych z uczestnictwem w tak silnym doÊwiadczeniu egzystencjal-

nym, jakim jest wojna, zawsze b´dàca êród∏em braterstwa i ugruntowania wspól-
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noty. Najbardziej wdzi´cznym i w∏aÊciwym terenem poszukiwaƒ to˝samoÊci in-

dywidualnej wydaje mi si´ (dominujàce w Chorwacji w latach dziewi´çdziesià-

tych) krótkie opowiadanie i poezja.

Historyczny czas rozpadu paƒstwa i dotychczasowej to˝samoÊci oraz koniecz-

noÊç budowania to˝samoÊci zaktualizowanych znalaz∏y swoje odbicie w braku

organu wydawniczego, wokó∏ którego skupia∏oby si´ pokolenie lat dziewi´çdzie-

siàtych. Generacyjno-czasopiÊmiennicze szufladkowanie sta∏o si´ znakiem roz-

poznawczym wspó∏czesnej poezji chorwackiej, bez wzgl´du na niejednokrotnie

biegunowo odleg∏e poetyki (ze sztandarowym przyk∏adem Slamniga i Mihalicia

w szeregu „KrugovaÆy”) poszukuje si´ wspólnych wyznaczników ideowo-este-

tycznych dla twórców skupionych wokó∏ poszczególnych pism. Ka˝da niemal wy-

powiedê na temat wspó∏czesnej poezji chorwackiej rozpoczyna si´ od przypo-

mnienia jej pokoleniowo-czasopiÊmienniczego charakteru, w ka˝dym bowiem

dziesi´cioleciu kolejne pokolenia skupia∏y si´ wokó∏ jakiegoÊ czasopisma (Kru-

govi (1952-1958), Razlog (1961-1967), Pitanja i Off (1978-1983) oraz Quorum za-

inicjowany w 1985 roku, wychodzi nadal). Tymczasem generacja debiutujàca

w latach dziewi´çdziesiàtych nie posiada∏a w∏asnego miejsca promocji i ognisko-

wania pokoleniowych dà˝eƒ. Pokolenie lat dziewi´çdziesiàtych publikuje na ∏a-

mach Quorum, które zachowa∏o charakter pisma promujàcego debiutantów oraz

na ∏amach pism niekiedy efemerycznych: Godine, Zor, Libra, Homo volans, Aleph.

Stan ten K. Bagiç okreÊla jako wyraz narcystycznego osamotnienia podmiotu,

T. Vukoviç jako rezultat eksplozji autopoetyk, a jest on równoczeÊnie wyrazem

postmodernistycznej oboj´tnoÊci (Bagiç, S. Sorel), która zdominowa∏a wojennà

rzeczywistoÊç i doprowadzi∏a do wycofania podmiotu. Jest tak˝e rezultatem nad-

miaru jednostkowej wolnoÊci.

Przekonanie, ˝e zatraci∏y si´ wszelkie nadzieje i polityczne energie, powszech-

ne uczucie, ˝e wszystko ju˝ mamy poza sobà, zarówno wyspy szcz´Êliwe, jak

i apokalips´, wyrasta z ducha rozmyÊlaƒ Baudrillarda. Obserwowana oboj´tnoÊç

i indywidualizm wydajà si´ jednak nie tylko owocem posthistorycznoÊci, zanika-

nia sensu na skutek nadmiaru informacji, ale te˝ formà ucieczki przed sobà i przed

podmiotowoÊcià. Jednoczàce czasopismo by∏oby wyrazem wspólnych dà˝eƒ, wspól-

nego zaanga˝owania, które ustanawia wi´ê. Wspólny Êwiat – pisze Ch. Delsol –

wymaga korzeni: wyrasta z pytaƒ bez odpowiedzi, które w bólu stawiamy razem

i na które mo˝na odpowiedzieç tylko czynami anga˝ujàcymi w∏asnà egzystencj´.

Tylko czyn anga˝uje jestestwo i kszta∏tuje podmiot (Delsol 2003: 121). Tymczasem

zarówno narcystyczne osamotnienie, jak i eksplozja autopoetyk wskazujà w∏a-

Ênie na wykorzenienie nowoczesnego podmiotu i jego niech´ç lub niezdolnoÊç

do zaanga˝owania i odpowiedzialnoÊci za czyn. Delsol zanikanie zaanga˝owania

podmiotu ∏àczy z zanikaniem autentycznoÊci (Delsol 2003: 123), z konstatacjà

tà zdajà si´ wspó∏brzmieç wypowiedzi chorwackich krytyków (Milanja, Vukoviç,

ReÆicki. Nie mówià oni wprawdzie o braku autentycznoÊci, ale poezj´ lat dzie-

wi´çdziesiàtych najcz´Êciej opisujà jako miejsce radykalizacji postmodernistycz-

nych zabiegów z lat osiemdziesiàtych.

Dokonujàc Êwiadomego uproszczenia, poezj´ autorów skupionych wokó∏

Quorum nazwaç mo˝na wyk∏adnikiem myÊli Foucaulta o „Êmierci cz∏owieka”,
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Barthesa o „Êmierci autora” i „cytatowym” charakterze tekstu literackiego czy

twierdzenia Kristevej, ˝e ka˝dy tekst zbudowany jest z mozaiki cytatów. Jako

przyk∏ad tego stanu ÊwiadomoÊci podmiotu mo˝e pos∏u˝yç wiersz: Mirisna an-

tologija praznine (Pachnàca antologia pustki), otwierajàcy kultowy dla m∏odsze-

go pokolenia tomik åegeca: Ekrani praznine (Ekrany pustki, åegec 1992: 7).

W pierwszej cz´Êci utworu podmiot wskazuje na dwa êród∏a/przestrzenie do-

tychczasowych inspiracji: pejza˝e dzieciƒstwa i przestrzeƒ literatury: Od Karla

Maya do MatoÆa, / Od DŒivy Bunicia do Rimbauda, Pounda, Celana. / Handke-

go i TomaŒa Âalamuna. Pisanie tekstów literackich porównuje, poÊrednio przy-

wo∏ujàc Kristevà, do procesu uk∏adania mozaiki, w którym ka˝da czàstka, frag-

ment doÊwiadczenia ˝yciowego lub czytelniczego, jest êród∏em radoÊci. W innym

wierszu napisze: wszystko dotàd wyglàda∏o jak zabawa (åegec 1992: 11). Druga

cz´Êç wiersza wyraênie zrywa jednak z motywem radosnego tworzenia (Nast´p-

nie smutek./ Pustka), ka˝da nowa lektura nazwana jest amputacjà, scenà rozpo-

znawania i umierania, w ich Êcis∏ym powiàzaniu, podmiot zanika wi´c wraz

z kolejnym przeczytanym tekstem. Przestaje istnieç, ulega depersonalizacji, za-

daje pytanie o granice „ja”. Pytanie to – jak konstatuje badacz zagadnienia me-

lancholii – zieje z samej g∏´bi melancholijnej zapaÊci. Gdzie koƒczy si´ ‘ja’,

w której chwili przestaje ‘ja’ byç ‘ja’ (Bieƒczyk 1998: 23). Podmiot rozmywa si´

jako osoba, sam staje si´ pustym ekranem, wype∏nionym tekstami/istnieniami

innych, ich s∏owami, myÊlami, staje si´ to˝samoÊcià-innego/innych. Ca∏oÊç –

mozaika si´ rozpad∏a, kamyki znika∏y, w ostatnim stadium rozpadu nale˝a∏oby

odnaleêç nowe znaczenia. Jestem w trakcie ich poszukiwania – koƒczy podmiot

przytoczonego wiersza.

Czy i jak tekst literacki mo˝e coÊ nowego znaczyç oraz jak ocaliç podmiot,

to zatem podstawowe pytania z jakimi zmaga si´ åegec i na które próbowali

znaleêç odpowiedê tak˝e inni „Quorumowcy”. Mo˝na rzec, ˝e cytowany utwór

w zwi´z∏y sposób streszcza twórczoÊç wczesnej fazy postmodernizmu, która

epatowa∏a stylistykà intertekstualnoÊci, intermedialnoÊci, cytowaniem, powtarza-

niem, parafrazowaniem, przetwarzaniem, recyklingiem, formami kola˝u, mo-

zaikowoÊci, patchworków. Postmodernistyczne przeÊwiadczenie o niemo˝noÊci

powiedzenia czegoÊ nowego jest nierozerwalnie zwiàzane z problemem to˝sa-

moÊci, samoidentyfikacji, rozpoznawania przez innego i w innym. UÊwiadomie-

nie sobie tego stanu jest dla podmiotu êród∏em frustracji, którà powoduje na

przyk∏ad niemo˝noÊç utrzymania tajemnicy: Bior´ ksià˝k´ i nie mam odwagi /

przeczytaç nawet linijki. Mo˝e jest / tam ju˝ odciÊni´ty mój tajemny r´kopis /

o którym mówià kuluary (åegec 1992: 11). W innym wierszu frustracja przera-

dza si´ w histeri´: jestem histerycznym smutnym losem / który wszyscy przeczytali

ju˝ w wierszach: / od wielu dni kartkuj´ ksià˝ki / i odnajduj´ w∏asne zdania: /

w 1928 po raz pierwszy publicznie wymówi∏em / zdanie: „It makes no difference,

though.” / w ‘The Woman Who Rode Away’ D. H. Lawrense’a. / By∏o zimno jak

zawsze kiedy / brudna Lady wychodzi∏a z pokoju / „niewidzialnie przez dziurk´ od

klucza”; natknà∏em si´ na / konstrukcj´ wymówionà w wierszu Vladislava KuÆa-

na. / Dlaczego Vladislava KuÆana? A dlaczego nie? / Zatrzyma∏em si´ na 532

stronie ‘Z∏otej ksi´gi poezji chorwackiej’ [...]. (åegec 1992: 28). W metatekstual-
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nych wtràceniach, z ironicznym i autoironicznym akcentem, åegec informuje

tak˝e o teoretycznoliterackim i filozoficznym zorientowaniu we wspó∏czesnoÊci:

nagle odczuwam „Êlizganie si´ / pozycji autora”, o czym przypomina mi B. A. Uspien-

ski / na stronach z przypisami od 38 do 40 pewnej niegdyÊ / sympatycznej ksià˝-

ki. RzeczywiÊcie m´czàce zdanie. Wszystko to kiedyÊ zredukuj´ / i spokojnie wypo-

wiem zupe∏nie nowe. Chyba ktoÊ / mi na nie zwróci uwag´. W praktykach podmiotu

obecna jest wi´c nie tylko sztuka, ale te˝ teoria i filozofia, które wyzyskiwane

sà w procesie interpretowania i nadawania znaczeƒ doÊwiadczeniu, ów stan

znaczenia, zinterpretowania i zrozumienia – pisze Bauman – jest sposobem by-

cia tych, którzy prze˝ywajà doÊwiadczenie (Bauman 2000: 137). TwórczoÊç åe-

geca sytuuje si´ na granicy tradycyjnie pojmowanej literatury pi´knej, eseju i teo-

retycznej refleksji.

Podmiot poezji Branka åegeca stawia sobie pytanie zarówno o to, czy jest

suwerennym podmiotem twórczym, jak te˝ o to, czy jest podmiotem ontycz-

nym, czyli odr´bnym i niepowtarzalnym bytem, osobowà indywidualnoÊcià. Do

stawiania tych pytaƒ sk∏ania go przede wszystkim dyskomfort zwiàzany z post-

modernistycznym stanowiskiem, zak∏adajàcym nieuniknionoÊç powtarzania, któ-

ra odnosi si´ zw∏aszcza do autonomicznoÊci w sferze sztuki, ale i jednostkowej

biografii. Nawet jeÊli, teoretycznie i filozoficznie uÊwiadomiony, wypowiada si´

z pozycji „uÊmierconego” lub przesuni´tego na margines podmiotu/autora/oso-

by, to nieustannie snuje autorefleksj´, nie jest wi´c pozbawiony zdolnoÊci by-

cia Êwiadomym samego siebie – ta zaÊ zdolnoÊç (obok zdolnoÊci stanowienia

o w∏asnym losie) jest przecie˝ jednà z dwóch wielkich charakterystyk, które

sk∏adajà si´ na nowoczesnà ide´ podmiotowoÊci (Renaut 2001: 12). Z autore-

fleksji wy∏ania si´ koncepcja podmiotu jako konstrukcji to˝samoÊci uwarunko-

wanej przez teraêniejszoÊç (wspó∏czesnà kultur´ i cywilizacj´) oraz aktywnoÊç

˝yciowà. Ani nostalgicznie przywo∏ywanym wspomnieniom, ani baga˝owi do-

Êwiadczeƒ odbiorcy sztuki (czytelnika, s∏uchacza, widza) nie przyznaje on pra-

wa decydowania o teraêniejszoÊci. W najnowszych wierszach åegeca podmio-

towoÊç jest wyznaczana przez to˝samoÊç teraz, jest czasowoÊcià odci´tà od

przesz∏oÊci i przysz∏oÊci, wyj´tà z historii i ˝yciorysu, z projektów na przysz∏oÊç.

Jego stosunek do odnalezionej przesz∏oÊci, odkrytej poprzez odblokowanie t∏u-

mionych wspomnieƒ, nie jest jednoznaczny, tak jak niejednoznaczna jest wi´ê

melancholika z tym, co utracone. Strata [...] wywo∏uje wspomnienia Êwiadome,

nostalgiczne, ale trwalsze i silniejsze sà wspomnienia t∏umione, o˝ywione resenty-

mentem, nienawiÊcià. I to do nich, wedle Freuda, dostosowuje melancholik obra-

zy siebie: sà to obrazy w∏asnego zniszczenia, odpowiadajàce znienawidzonemu ob-

razowi tego, co zosta∏o utracone (Bieƒczyk 2000: 22-23). Podmiot åegeca zdradza

wi´c melancholijne predyspozycje, jest zdominowany przez smutek, przygn´bie-

nie, zadum´. Smutek rodzi si´ w trakcie lektury cudzych tekstów, w których si´

rozpoznaje i uto˝samia z innymi. Obcy tekst przybiera kszta∏t luster, w mnogo-

Êci których podmiot widzi siebie rozbitego. Melancholia jest konsekwencjà

Êwiadomego umierania w rozpoznawaniu, t´sknotà za nigdy nie urzeczywistnio-

nym osobnym i zintegrowanym „ja”, p∏aczem na ruinach w∏asnej odr´bnoÊci,
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nigdy nie osiàgni´tej (szerzej na temat podmiotu i to˝samoÊci w poezji åege-

ca zob. Pienià˝ek-Markoviç 2005: 105-115).

ÂwiadomoÊç umierania, towarzyszàca powtarzaniu, jest równie rozpaczliwie

formu∏owana przez Ja w poezji Tvrtka Vukovicia: nie mog´ mówiç ˝eby nie

umrzeç powtarzajàc powtórzone o ju˝ powtórzonym... (wiersz pod tytu∏em: 4. z to-

miku Slijeganje ramenima/Wzruszanie ramionami [Vukoviç 1995: 58]). TwórczoÊç

debiutujàcego w latach dziewi´çdziesiàtych Vukovicia jest te˝ doskona∏à ilustra-

cjà tego, co krytycy, omawiajàcy ostatnià dekad´ dwudziestego wieku w poezji

chorwackiej, nazywajà radykalizacjà postmodernistycznego recyklingu wczeÊniej-

szych praktyk poetyckich. Vukoviç wchodzi w dialog na przyk∏ad z B. åegecem,

choç mo˝e lepszym okreÊleniem by∏aby kontynuacja poetyki i estetyki; Êwiado-

moÊç wyczerpania, niemocy, rozpoznawania si´ w cudzych tekstach i nieuchron-

nego powtarzania jest tutaj zwielokrotniona, a samo powtarzanie zrównane ze

zu˝yciem: powtarzajàc powtórzone o ju˝ powtórzonym. T. Vukovicia Enciklopedi-

ja oçaja (Encyklopedia rozpaczy) wpisuje si´ w poetyk´ Pachnàcej encyklopedii

pustki åegeca, a przywo∏uje tak˝e utwory Danila KiÆa, Stanka Andricia, Ency-

klopedi´ Chorwackiego Instytutu Leksykograficznego, Encyklopedi´ sportu, Ency-

klopedi´ roÊlin pokojowych:

Wszystko co wypisuj´ jest ledwie j´kiem w epoce milczenia,/ ufryzowanym kom-

pasem do szybkiego, / precyzyjnie ukierunkowanego / odejÊcia w zu˝yte... /.... prze-

pisuj´, bezwstydnie przepisuj´ / s∏owa, ca∏e zdania, a one si´, / jak na ulicy, jak

w literaturze, / oferujà temu czasowi teraêniejszemu, w którym / brutalnie streszcza

si´ rozpacz, / o której móg∏bym napisaç Encyklopedi´ / gdyby ju˝ nie istnia∏a: / En-

cyklopedia martwych, Encyklopedia / nicoÊci, Encyklopedia Chorwackiego / Insty-

tutu Leksykograficznego, Encyklopedia/ sportu, Encyklopedia roÊlin pokojowych...

(Vukoviç 1995: 39)

Nie tylko wszystko zosta∏o ju˝ zapisane, ale wszystko zosta∏o ju˝ zu˝yte i prze-

˝yte; stan po orgii – opisywany w wierszu Svileni ugrizi (Jedwabne ukàszenia) –

przerodzi∏ si´ w stan po-historii (czas ju˝ nie jest historyczny, Vukoviç 1995: 18),

stan negatywnej epifanii sensu (Baudrillard 2001: 179), stan komunikacyjnej

ekstazy, tworzàcy Êwiat ekstatyczny i obsceniczny, w którym literatura zachowuje

si´ jak ulicznica, na chwil´ oddajàc si´ owemu teraz. Ekstaza – w myÊleniu Bau-

drillarda – to maniakalna obsesja rzeczywistoÊci w epoce braku rzeczywistoÊci

(Baudrillard 2001: 176). W tym stanie ekstazy i zaniku sensu, w rzeczywistoÊci,

w której niemo˝liwe jest ustalenie realnoÊci przedmiotów i zjawisk, prawdziwo-

Êci informacji, w∏asne istnienie naznaczone jest rozpaczà, niepewnoÊcià i zwàt-

pieniem (czy nie jestem tylko z∏udzeniem, zaledwie cieniem swoich ruchów – za-

pominam i znikam [Vukoviç 1995: 34]). Ta niepewnoÊç zaÊ, ˝al za spokojnym

czasem nie-dziania si´, letargu, rodzi melancholi´, nostalgi´ (Vukoviç 1995: 43).

W takim nastroju i w Êwiecie nieobecnoÊci sensu nie jest mo˝liwe wartoÊciowa-

nie, a jedynie inwentaryzowanie. Dobrym przyk∏adem inwentaryzowania powta-

rzajàcej si´ codziennoÊci oraz jej jednoznacznej oceny, postmodernistycznego

dekadentyzmu, jest poetycki fragment prozà Vukovicia: Lijeganje, nesanica (K∏a-

dzenie si´, bezsennoÊç [Vukoviç 1995: 32]).
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Jak przebrzmia∏e anegdoty tramwajowe dni bombardujà monotonià mocniej ni˝

kiedykolwiek. Pierwsze poranne sikanie jest takie jak drugie, zresztà, jak zapomnia-

na kanapka w lodówce, poranna kawa, przeglàdanie gazet, obowiàzkowy wyk∏ad,

wyjÊcie do knajpy, za˝arty spór o nieistotne, w∏óczenie si´ po ulicach, oczekiwanie

na wa˝ne spotkanie, zwrot starego d∏ugu, kupowanie ksià˝ek, obiad, popo∏udniowa

kawa, czytanie Âalamuna, Fuentesa, Solara, I. B. MaŒuraniç, pisanie wiersza, wkle-

pywanie wiersza, oglàdanie WiadomoÊci, wyjÊcie na piwo, spoglàdanie na zegarek,

ostatnie sikanie, k∏adzenie si´ do snu, bezsennoÊç, myÊl o Êmierci.

Istnieje tylko dzisiaj, bez pytania o przesz∏oÊç, bez uÊwiadamianego prze˝y-

wania przesz∏oÊci i odniesieƒ do przysz∏oÊci, zamys∏u przysz∏oÊci, celu, nie-

ustanne teraz, takie samo wczoraj i takie samo jutro. Nieprzerwanie aktualna

teraêniejszoÊç, którà oznacza si´ przy pomocy liczebników (np. Weekend nr 31

[Vukoviç 1995: 50]), a jedynà miarà czasu staje si´ pierwsze i ostatnie oddawa-

nie moczu, w czym, mo˝e nieco eufemistycznie, jednak zupe∏nie jednoznacznie,

zawiera si´ ocena rzeczywistoÊci („zasrane dni”). Pozycj´ podmiotu w poezji T.

Vukovicia mo˝na okreÊliç jako pozycj´ zagubionego w hiperrealnoÊci, jako in-

stancj´ przekazujàcà coraz wi´cej informacji i coraz mniej znaczeƒ. Zresztà,

mo˝e najlepiej pos∏u˝yç si´ fragmentem wypowiedzi w∏aÊnie Vukovicia (tym ra-

zem w roli krytyka) na temat poezji lat dziewi´çdziesiàtych: najnowszy stan po-

ezji chorwackiej – stan, w którym autorzy nie chcà organizowaç prawomocnoÊci

swoich autopoetyk nawet wokó∏ postmetafizycznych poj´ç, takich jak ró˝nica, s∏a-

by podmiot, ma∏a narracja itp. – trafnie ujmuje hiperrealnoÊç Baudrillarda. Ter-

min ten opisuje charakter rzeczywistoÊci wype∏nionej symulakrami; rzeczywistoÊci,

w której mamy przed sobà coraz wi´cej informacji, a coraz mniej znaczenia. W hi-

perrealnoÊci wspó∏czesnej poezji chorwackiej dokonywa si´ paradoksalne zapomnie-

nie tradycji tam, gdzie jest ona o˝ywiana (Vukoviç 2004: 53). Podmiot pozbawio-

ny jest zdolnoÊci selekcji, wyboru i wartoÊciowania, zdolnoÊci do koncentrowania

si´ na celu, na czymÊ, co powinien, bàdê chce robiç, albo te˝ jest oboj´tny na

wydarzenia spo∏eczne, historyczne, wspólnotowe. Oboj´tnoÊç i podmiotowoÊç

Êwiadka-rejestratora, doÊwiadczajàco-poznajàca, a nie wartoÊciujàca, wykazujà-

ca si´ niepraktycznà ÊwiadomoÊcià wpisane sà tak˝e w utwór Vikend broj 31

(Weekend numer 31):

Ivan nie ˝yje. Cecylia ma psa. Wabi si´ Lacky. Marina operowa∏a raka macicy.

Babcia gotuje zup´ pomidorowà. Nienawidz´ zupy pomidorowej. Od wielu dni jem

tylko jaja. Mi´sa nie ma. Lubi´ mi´so. W weekend nie ma pràdu. Pràd jest drogi.

˚ycie jest tanie. Sàsiedzi sà grubi i nudni. Miasto jest zburzone. Dom jest ca∏y.

Knajpy sà puste. Godzina policyjna jest o jedenastej. Zagrzeb jest pociàgajàcy. Po-

ciàg odje˝d˝a o trzeciej. Rzeczy sà spakowane. Wyje˝d˝am. Wyjdzie po mnie Neda.

Neda jest ∏adna. Jestem zadowolony.

K. Bagiç wskazuje na oboj´tnoÊç jako wspólnà cech´ pokolenia lat dziewi´ç-

dziesiàtych, ale wydaje mi si´, ˝e oboj´tnoÊç nale˝a∏oby rozpatrywaç w Êcis∏ym

powiàzaniu z niepewnoÊcià rzeczywistoÊci i towarzyszàcymi jej wàtpliwoÊciami.

Autoironiczne stwierdzenie Vukovicia, koƒczàce wiersz Vikend broj 31: jestem

zadowolony, potraktowaç mo˝na jako wyraz oboj´tnoÊci, braku zaanga˝owania
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i redukcj´ podmiotowoÊci, zdolnej jedynie do opowiedzenia swojej historii, swo-

jej hiper-banalnej codziennoÊci.

Poczàtek lat dziewi´çdziesiàtych naznaczony jest przez powrót do melan-

cholii, (neo)egzystencjalnej trwogi, inwentaryzowania w∏asnej codziennoÊci i wra˝-

liwoÊci, intymizmu, nawet gdyby wymienione zabiegi mia∏y sytuowaç poezj´ na

granicy bana∏u. Pokolenie debiutujàce w latach dziewi´çdziesiàtych niemal nie

porusza tematyki wojennej (z wyjàtkiem T. Bajsicia), ciÊnienie historii jest w tej

poezji konsekwentnie pomniejszane i marginalizowane, postawa taka ratuje jed-

nak podmiot przed pomniejszaniem i marginalizowaniem jego indywidualnych

doÊwiadczeƒ, co grozi∏oby mu w przypadku ca∏kowitego wype∏nienia tekstu

przez histori´. Vukoviç ucieka od historii w hiperrelnoÊç, Ivan Herceg przed

Czasem: zwyk∏ym, mocnym, dalekim, tutaj (tytu∏ wiersza), epokà Êmierci, kurw,

uniesienia i oboj´tnoÊci (Herceg 1991: 17-18) ucieka w karnawalizacj´ i mi´dzy-

gwiezdne przestrzenie, na odleg∏oÊç dwustu tysi´cy lat Êwietlnych, na planet´ ze-

spolonych cia∏, gdzie po˝ywieniem staje si´ mieszanina krzyków, prochu i krwi,

mleko czekoladowe, kapiàce z piersi kobiety, a orgazm zast´puje fili˝ank´ po-

rannej kawy. Ucieka do miejsca, w którym poszukuje i – zdaje si´ – odnajduje

w∏asnà to˝samoÊç w odwo∏aniu do kosmicznego cyklu ˝ycia i Êmierci oraz wy-

miaru uniwersalnego.

Dyslokacja podmiotu oznacza z jednej strony zmian´ perspektywy, mo˝liwoÊç

spojrzenia z zewnàtrz, daje szans´ na obiektywizm. Z drugiej strony – oznacza

ucieczk´ z tego Êwiata, w Êwiat lepszy, idealny, harmonijny, który ∏àczyç mo˝na

z powrotem do raju lub odnalezieniem utopii. ˚yciodajnà i stwórczà si∏à tego

nowego miejsca utopijnego jest mi∏oÊç (choç czasem kurwa, Herceg 1997: 36)

w swym cielesnym, erotycznym wydaniu. Nami´tnoÊç jest tak˝e si∏à nap´dowà

dla „statku kosmicznego” przenoszàcego ludzi na nowy uk∏ad planetarny, nasz

Êwiat bowiem zniknà∏ razem ze s∏oƒcem, które zacz´∏o si´ topiç. Ten nowy wszech-

Êwiat zamieszkuje gatunek homo ludens, spajajàcy „kosmicznoÊç” ze zdobycza-

mi techniki, cz∏owiek, któremu uda∏o si´ zrealizowaç odwieczne ludzkie pra-

gnienie nie tylko lotu w kosmos, ale i przebywania w kosmosie, „zdobywca gwiazd”,

uczestnik skrajnie ekstremalnych wypraw, oferujàcych szerokie spektrum auten-

tycznych doznaƒ – ogrom emocji wiàzanych z osiàganiem tego, co niezdobyte

oraz pewnoÊç miejsca bezpiecznego. Podmiot nazywa siebie wodzem ekspedycji

w cyberprzestrzeni, gdzie buduje dom z ogrodem i produkuje tysiàc swoich klo-

nów (Herceg 1997: 11). Gwiazdy i planety tej galaktyki sà istotami ˝ywymi, ca∏y

uk∏ad planetarny tworzy cia∏o, a podmiot stanowi wspó∏cia∏o kosmosu:

B∏àdzimy od gwiazdozbioru do gwiazdozbioru,

Od gwiazdy do gwiazdy, jak po krwiobiegu.

Spotykamy komety, asteroidy,

Bia∏e i czerwone cia∏ka krwi. (Krvna zrnca/Cia∏ka krwi, Herceg 1997: 20)

LudycznoÊç nowego Êwiata i podmiotu ∏àczy si´ przede wszystkim z aspektem

erotycznym, grà mi∏osnà, „igraniem”, które wykracza poza granice norm spo∏ecz-

nych, ale tak˝e z szaleƒstwem, implikuje sensy wiàzane z zamkni´tà przestrzenià



szpitala psychiatrycznego. Zwiàzek z szaleƒstwem, chorobà psychicznà uwydat-

niony jest w j´zyku chorwackim, gdzie lud oznacza w∏aÊnie cz∏owieka zwariowa-

nego, chorego (chorw. ludnica – szpital psychiatryczny). Zgodnie z rozpowszech-

nionym przekonaniem lud to tak˝e ten, który jak dziecko ma zdolnoÊç lepszego

postrzegania i rozumienia. Zabawa wymaga wyraênych ram czasowo-przestrzen-

nych, które wyodr´bniajà jà z innych zjawisk ˝ycia spo∏eczno-kulturowego, cz∏o-

wiek psychicznie chory tak˝e znajduje si´ w przestrzeni wyodr´bnionej, tymcza-

sem zabawowoÊç przenika ca∏okszta∏t nowego raju, wszelkie jego wymiary

i przejawy. Podmiot – homo ludens Hercega nast´pujàco wyznacza jego przestrzen-

no-czasowe granice: Zawiod´ ci´ / na poczàtek czasu. / Tam gdzie granica wszech-

Êwiata/ rozp∏ywa si´ jak wyobraênia. [...] Zawiod´ ci´ / tam gdzie wyobraênia / roz-

p∏ywa si´ jak / b∏àdzàce uniwersum. / Zawiod´ ci´ / na koniec czasu. (Na koƒcu

czasu, Herceg 1997: 46). LudycznoÊç, w wydaniu erotycznym i szalonym, w wy-

obra˝onym Êwiecie stanowi podstaw´ form ˝ycia spo∏ecznego, w swoich pierwot-

nych fazach – pisze Huizinga – kultura rozwija si´ w zabawie i jako zabawa (Hu-

izinga 1998: 290). Najdoskonalszym wyrazem ludycznoÊci podmiotu i tworzonej

przezeƒ cywilizacji jest pomnik: para zahibernowana w pozycji 69 (Herceg 1997:

36). Podmiot prezentuje si´ obna˝ony, w najbardziej prawdziwym, intymnym wy-

daniu, powrót do utraconego raju, do natury i szczeroÊci wià˝e si´ bowiem tak-

˝e z odrzuceniem wszelkich masek i ubioru, regu∏ i konwencji.

Prezentacj´ podmiotowoÊci i to˝samoÊci Herceg rozpoczyna od prezentacji

wyników badaƒ EEG; zainteresowanie cia∏em, nagoÊcià, cielesnoÊcià (tutaj wr´cz

erotyzm graniczàcy z pornografià) niejednokrotnie uznawane jest za domen´

kobiet, to zaÊ wynika z wielowiekowej tradycji podstawowego dualizmu umy-

s∏u i cia∏a, w którym umys∏ by∏ specjalnoÊcià m´˝czyzn, natomiast po stronie

cia∏a sytuowana by∏a kobieta. Cia∏o u Hercega jest jednak bardziej lotne ni˝

korporalne, opuszcza ziemi´ i unosi si´ w mi´dzygwiezdnych przestrzeniach.

Eskapizm podmiotu zrodzony jest z reakcji na bezsens rzeczywistoÊci, na po-

wtarzalnoÊç codziennoÊci, udawanie (symulakry), na Êwiat nazywany kwadraturà

ko∏a (Herceg 1997: 18), odwrócony do góry nogami (Herceg 1997: 44), ko-

niecznoÊç ˝ycia w czasie, percypowanym jako mocny, na ziemi, która w dale-

kim zakàtku wszechÊwiata nazywana jest zak∏adniczkà nieszcz´Êcia (Herceg 1997:

43) – takà wiadomoÊç podmiot odebra∏ kiedyÊ od jego mieszkaƒców. Nie jest

bowiem pozbawiony pragnieƒ metafizycznych, które zdradza na przyk∏ad w wy-

znaniu: rzucam koÊci w nadziei, ˝e ujrz´ jakàÊ wiadomoÊç lub szyfr, który przy-

wróci sens egzystencji (s. 17), ten sens, ratunek przed mrokiem lustra odnajdu-

je w mi∏oÊci i najdalszych galaktykach (s. 9). Uniwersum zabawy Hercega otwiera

si´ na nieskoƒczonoÊç. Dyslokacja podmiotu jest ekspresjà jego relacji ze Êwia-

tem i reakcji na rzeczywistoÊç, jest wyra˝ana poprzez cia∏o, podmiot nie spro-

wadza jednak swej podmiotowoÊci do ja somatycznego, trzykrotnie powtarza:

Jestem tym, czym jestem w g∏owie. Wybacz, ale cia∏o tylko oszukuje (s. 32). Cie-

lesnoÊç i nagoÊç wyzyskiwana jest jako substytut ja psychicznego, indywidual-

noÊci, odmiennoÊci, to˝samoÊci bezbronnej, a nawet pozbawionej ludzkiej esen-

cji: Cywilizacja zachodnia jest [...] cywilizacjà ubraniowà i esencjalnà. Opiera si´

na uczuciu wstydu. Esencja cz∏owieka nie da si´ pomyÊleç bez ubrania. Nagi cz∏o-
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wiek staje si´ istotà na kszta∏t zwierz´cia, znika wówczas jego ‘esencja’ (Kuczyƒ-

ska 1999: 68).

åegec i Vukoviç konstatujà niemo˝noÊç powiedzenia nowego i koniecznoÊç

powtarzania, zanikanie podmiotu i umieranie wraz z kolejnà lekturà. Herceg

wyzyskuje powtarzanie i powielanie do zabawy w ponowoczesnego demiurga,

powielaniem obejmuje tak˝e somatyczne aspekty w∏asnego bytu i produkuje

klony. To˝samoÊç i podmiotowoÊç buduje porzucajàc ziemskà cywilizacj´, odrzu-

cajàc jej maski i woale.
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SUMMARY

Expressions (non)subjectivity and (non)identity in the recent Croation poetry

From the Croatian poetry of the 90’s (the investigation focused on texts of younger

authors who debuted in the 80’s and 90’s) emerges not synonymous and not subjective.

Melancholy considering his position as an author convicted to death, to dying accompanied

by becoming familiar with somebody else’s’ texts and a must of re-writing (åegec, Vukoviç).

Consciousness of copying may be referred to the physical aspect of subjectivity. In folk-carnival

alternative world, in another galaxy, the subject searching for his own identity will engage in

discovering his own clones (Herceg). An escape to the space and eroticism is one of the

answers to the traumatic experiences of the time of war, a dead time: not-seeing, not-acting,

not-writing, not-believing (Miçanoviç). An escape from the subjectivity reduced to remembering

the trauma or hyper-commonplaces of reality.
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„Ja jestem” – myÊlàcy podmiot 
na scenie pisma i na scenie Êwiata

„wzywam ci´,

przyjdê do nas, stary Dajmonie

Lub przyÊlij

Bohatera

Albo

MàdroÊç”

F. Hölderlin, Za czasów Sokratesa

„Ci´˝ko porzuciç to,

Co mieszka blisko êród∏a, miejsce”

F. Hölderlin, W´drówka

„Skoro rozpad jest funkcjà rozwoju i rozwój funkcjà roz-

padu, wyÊcig pomi´dzy nimi mo˝e równie˝ zakoƒczyç si´

zwyci´stwem rozpadu.”

Cz. Mi∏osz, O nadziei

Koniec XX wieku w literaturze chorwackiej zintensyfikowa∏ narracje proble-

matyzujàce doÊwiadczenie to˝samoÊciowe – dla historii Chorwatów wa˝ne za-

wsze. W ponowoczesnoÊci, zmagajàcej si´ z ró˝nymi konceptami podmiotu i pod-

miotowoÊci, wa˝ne nie tylko w perspektywie lokalnej czy narodowej, ale równie˝

w perspektywie uniwersalnej. Literatura chorwacka, podobnie jak pozosta∏e li-

teratury postjugos∏owiaƒskie, penetruje ró˝norodnoÊç podmiotowoÊci, podà˝a-

jàc – tropem zmieniajàcego si´ podmiotu (tak˝e modelu poetyki) i zmieniajàce-

go si´ obrazu rzeczywistoÊci – ku w∏asnym rozpoznaniom. Z dost´pnych opracowaƒ

krytycznoliterackich wynika, ˝e rozpoznania te sà w znacznej mierze zbie˝ne ze

spostrze˝eniami i nastrojami p∏ynàcymi z przeobra˝ajàcego si´ Êwiata, tego re-

alnego i tego tekstowego.

DoÊwiadczeniem innym, specyficznie i traumatycznie w∏asnym, jest doÊwiad-

czenie wojny domowej, podj´te przez literatur´ okreÊlanà jako pismo wojenne.



Temu granicznemu doÊwiadczeniu i jego literackim artykulacjom, artystycznej

prawdzie literackich obrazów, chcia∏abym poÊwi´ciç nieco uwagi, choç temat

z pewnoÊcià zas∏uguje na bardziej wnikliwy oglàd. Interesuje mnie niewielki

fragment tej literatury (okreÊlanej tak˝e jako Œensko pismo), a mianowicie wy-

brane narracje Slavenki Drakuliç i Dubravki UgreÆiç, chorwackich pisarek, które

po rozpadzie Jugos∏awii nie wróci∏y do ojczyzny. Uwzgl´dniam te˝ poemat Du-

bravki Oraiç Toliç, a wi´c poetyckà scen´ pisma, traumatycznà ekspresj´ este-

tycznego j´zyka i wynikajàcà zeƒ form´ podmiotowoÊci.

Emigracja, utrata domu, rozstanie z bliskimi – to powód dyslokacji podmio-

tu, tej dominujàcej we wspó∏czesnoÊci sytuacji, decydujàcej o mentalnej aurze

specyficznej dla kondycji i losu emigranta. O pisarkach jako s∏abych Êwiadkach

historii i ich nomadycznych to˝samoÊciach jako konstruktach ponowoczesnej pod-

miotowoÊci pisano wielokrotnie, tak˝e o charakterystycznej dla literatury kobie-

cej (Œensko pismo) transformacji postmodernistycznej podmiotowoÊci ludycznej

w spo∏ecznie i moralnie zaanga˝owany agens (JambreÆiç Kirin: 363-370). O trau-

matycznym doÊwiadczeniu roz-poznajàcego Êwiadka, o podmiotowoÊci Êwiadka

pisano niewiele. Zagadnienie identyfikacji podmiotu ze Êwiatem i traumà trace-

nia Êwiata w literaturze chorwackiej (na tle kontekstów europejskiej filozofii

podmiotu) podjà∏ Vladimir Biti (Biti 2005).

Nikni´cie Êwiata w literackich obrazach myÊlàcego podmiotu zderzonego z trau-

matycznym doÊwiadczeniem zag∏ady zdaje si´ wskazywaç na ró˝ne aspekty struk-

turowania podmiotowej postawy wobec z∏a (dziejowego czy – jak chcà inni –

metafizycznego), które gdy pojawia si´ na tym Êwiecie, to jako zjawisko „nie z tego

Êwiata” (...). I jest po prostu samà „nieusprawiedliwialnoÊcià” (Tischner 2003:

359), postawy wobec mysterium iniquitatis – które zdaniem Jana Paw∏a II po-

twierdza, i˝ Dzieje ludzkoÊci sà widownià koegzystencji dobra i z∏a (Jan Pawe∏ II

2005: 12). Wed∏ug Baudrillarda, Z∏o pozbawione jest obiektywnej rzeczywistoÊci (...).

„Wypowiedzieç Z∏o”, to wypowiedzieç owà tragicznà i paradoksalnà sytuacj´, którà

jest wzajemne powiàzanie Dobra i Z∏a (Baudrillard 2005: 133, 135).

Czas zatem, by postawiç pytanie o traumatyczne zderzenie podmiotu z myste-

rium iniquitatis czy, jak mówi Bauderillard, z inteligencjà z∏a. Podmiot w narra-

cji UgreÆiç powiada jakby na przekór nikni´ciu Êwiata i podmiotowoÊci – „ja je-

stem” (Dubravka UgreÆiç), lub na przekór wojennemu wykorzenianiu z to˝samoÊci

– potwierdza istnienie jednostkowego „jestem”, które pozbawiane podmiotowo-

Êci „jest, lecz jakby go nie by∏o” (Slavenka Drakuliç), Chc´ zatem zwróciç uwa-

g´ na dwa porzàdki identyfikacji przez bycie i niebycie, które dopiero w swym

po∏àczeniu (wzajemnym przenikaniu) ujawniajà specyfik´ doÊwiadczenia trau-

matycznego, przynale˝nego do innego ni˝ „normalny” (czyli racjonalny i spójny

logicznie) porzàdku percepcji Êwiata. Traumatyczna sytuacja cz∏owieka zderzo-

nego ze z∏em wojennym (i chyba wszelkim z∏em), w wyniku którego cz∏owiek

mo˝e zostaç pozbawiony atrybutów i w∏asnoÊci podmiotowych, ujawnia wiele

nieprzewidzianych sytuacji, zachowaƒ i rozpoznaƒ. P∏ynà one z dwóch scen i dwóch

doÊwiadczeƒ – pisma/mowy podmiotu (doÊwiadczenia estetycznego) oraz egzy-

stencji traumatycznej podmiotu prze˝ywajàcego nikni´cie Êwiata, jego rozpad,
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225„Ja jestem” – myÊlàcy podmiot na scenie pisma i na scenie Êwiata

prywatnà i indywidualnà epifani´ apokalipsy traumatycznego doÊwiadczenia by-

cia w Êwiecie.

Taki rozpadajàcy si´, apokaliptyczny Êwiat pokazujà nam pisarki chorwackie,

budujàc z wiedzy, obserwacji, prze˝yç, doznaƒ, wra˝eƒ (subiektywnej, indywidu-

alnej wra˝liwoÊci i w∏asnego punktu widzenia) perspektyw´ innerwacji, umo˝li-

wiajàcà przedstawienie zag∏ady jako realnej do bólu rzeczywistoÊci i jako sym-

bolu z∏a. Ich ksià˝ki mówià o sytuacji cz∏owieka w ekstremalnych warunkach

wojny, konfliktu, agresji, zagro˝enia innym. W pryzmacie doÊwiadczenia wojen-

nego ludzka podmiotowoÊç staje si´ jeszcze bardziej krucha i pozbawiona zna-

czenia. Jest wszelako poÊwiadczana i przez konstatacj´ pozytywnà: „ja jestem”,

i przez negatywnà: „jakby mnie nie by∏o”.

Slavenka Drakuliç w powieÊci Kao da me nema (Jakby mnie nie by∏o) prezen-

tuje dramat m∏odej nauczycielki, anonimowej postaci (poznajemy tylko inicja∏

jej imienia), reprezentatywny dla losu wielu kobiet jugos∏owiaƒskich, które woj-

na wciàgn´∏a w swój piekielny, niezrozumia∏y ˝ywio∏. Pewnego dnia wszyscy zo-

staliÊmy zredukowani do najmniejszej mo˝liwej miary, do nagiego istnienia (Dra-

kuliç 1999: 31) – mówi narratorka, rozpami´tujàc fatalny dzieƒ 1992 roku, dzieƒ

przemieszczenia do obozu w BoÊni. Wed∏ug Tischnera, Obóz Êmierci sta∏ si´

w naszym stuleciu szczególnym miejscem obecnoÊci z∏a dziejowego oraz przejawem

z∏a metafizycznego (Tischner 2003: 360), a tak˝e miejscem ekstremalnego nat´-

˝enia przemocy, bólu i cierpienia, pozbawiania cz∏owieka prawa do podmioto-

woÊci i poczucia to˝samoÊci. Obrazy sytuacji granicznych, przekraczania granic

cz∏owieczeƒstwa w nieludzkim piekle wojny wype∏niajà powieÊç, czyniàc z niej

dokument Êladu podmiotowoÊci traumatycznej. Reakcje bohaterki, sposób my-

Êlenia, rozpoznawania sytuacji okreÊlajà jej pozycj´ – ofiary i Êwiadka patolo-

gicznie zdeformowanej rzeczywistoÊci, ogarniajàcej scen´ wspó∏czesnej tragedii,

w której gra jakaÊ obca, bezforemna si∏a. Jeƒcy przestajà byç ludzkimi istotami,

ich naturalne potrzeby i ich cia∏a przemieniajà si´ w cz´Êç maszynerii, co do któ-

rej mo˝na snuç tylko przypuszczenia, jak funkcjonuje i jaki ma cel (tam˝e: 37).

MyÊlàcy i mówiàcy podmiot jest ca∏kowicie wyobcowany z porzàdku normalno-

Êci, co intensyfikuje tragizm jego miejsca w czasoprzestrzeni konkretnej sceny

„tu i teraz” – miejsca zdarzeƒ, które z si∏à lawiny wprowadzajà ju˝ nie w anty-

cypowany literacko, fikcyjny katastrofizm, lecz w samà katastrof´, niszczàcà kul-

turowy i podmiotowy grunt wspólnej przestrzeni sensu. Bohaterka nie pojmuje,

dlaczego jakiÊ go∏owàsy m∏odzieniec wyprowadza jà nie tylko z jej w∏asnego miesz-

kania, ale i z jej ojczyzny, o której myÊla∏a, dopóki on nie przestàpi∏ progu jej kuch-

ni, ˝e jest ich wspólnym domem (tam˝e: 23).

W powieÊci Drakuliç pora˝enie rzeczywistoÊcià oznacza rozpoznanie syndro-

mu upadku cz∏owieka jako podmiotu egzystencjalnego i aksjologicznego, „sto-

czenia” w biologiczne cia∏o, w Êwiat cienia, zezwierz´cenia, w przestrzeƒ wygna-

nia dos∏ownego i metaforycznego. Nagle wszystko si´ zmienia jakby wed∏ug

scenariusza „fatalnej przemiany”: ludzie, zachowania, sytuacje, na które nie ma

˝adnego wp∏ywu. W tym teatrze koszmarnego z∏a, w fatalnym Ênie na jawie –

swoistym mysterium tremendum – kobieta doznaje cierpienia, które tworzy tylko



˝ywa tkanka bytu cielesnego i umys∏owego, doÊwiadcza z∏a z tej i tamtej strony

istnienia. Jako byt cielesny istnieje w funkcji przedmiotu (cia∏a gwa∏conego,

upokarzanego, dr´czonego), jako byt podmiotowy zachowuje w∏adz´ rozpozna-

nia sytuacji (rozpoznaje w mi∏ych ch∏opcach z sàsiedztwa zbrodniarzy, widzi

twarze gwa∏cicieli z wy∏àczonà przez alkohol ÊwiadomoÊcià, potrafi oceniaç),

w której niewiele lub nic nie mo˝e uczyniç. Wprawdzie narratorka przypomina,

˝e i wi´êniowie obozu majà wybór, choç wybór ten niekiedy oznacza Êmierç, to s∏o-

wa te brzmià jak puste echo czystego absurdu. Wybór jako akt ustanawiania

granicy i sensu w sferze nieludzkiego traci racj´ bytu. Pozostaje tylko opór me-

tafizyczny. W zdeformowanej rzeczywistoÊci wojny triumfuje patologia psyche

i patologia czynu, a wszystko razem zmierza nieuchronnie do eliminacji, naj-

pierw podmiotowoÊci (zanik aktywnoÊci i Êwiadomego dzia∏ania, degradacja

cz∏owieczeƒstwa) i to˝samoÊci (degradacja etnicznego-innego i wspólnotowego),

nast´pnie samego ˝ycia.

Metafizyczny gest oporu wobec tego, co nieludzkie, to najbardziej podmioto-

wy gest cz∏owieka nara˝onego na absurd. Jung uwa˝a∏, ˝e ucz∏owieczenie cz∏o-

wieka zale˝y od decyzji, jakie podejmuje on w sytuacjach granicznych, kiedy wy-

bór jest niewielki – albo ˝ycie, albo Êmierç. W uj´ciu Lacana „sytuacjà granicznà”

o charakterze albo-albo jest w przypadku cz∏owieka jego egzystencja w poczuciu bycia

pokawa∏kowanym, tym samym zaÊ w poczuciu wydania swego bytu na ∏ask´ Êro-

dowiska (Dybel: 234). W opisywanych przez Drakuliç warunkach obozowych nie

ma metafizycznego oporu. By przetrwaç obozowà wegetacj´, kobiety godzà si´

na wszystko, tak˝e na obozowy burdel dla ˝o∏nierzy. Wybór degradujàcego bur-

delu zamiast heroicznej Êmierci potwierdza zwyci´stwo zwierz´cego instynktu

prze˝ycia, nie wol´ bycia bohaterem, osobà, podmiotem. Od chwili, kiedy uzbro-

jeni m´˝czyêni pojawili si´ w ich wsi, ka˝da z nich przesta∏a byç osobà. A teraz sà

czymÊ jeszcze mniejszym, teraz zosta∏y sprowadzone do zbioru podobnych stworzeƒ

p∏ci ˝eƒskiej, o tej samej krwi. I tylko krew jest wa˝na, czysta krew ˝o∏nierzy prze-

ciw nieczystej krwi kobiet. Ale i ˝o∏nierze nie sà osobami, tylko ˝e oni sà tego mniej

Êwiadomi. Dla dziewczàt stali si´ wys∏annikami jakiejÊ nadosobowej si∏y, która im

nakazuje czyniç to, co czynià. Dla S. jest oczywiste, ˝e i oni sà zak∏adnikami bez

podmiotowoÊci, bez twarzy. Ich cia∏a, i ich wola tak˝e przypadajà innemu – woj-

sku, przywódcy, nacji (tam˝e: 77, 78). Na postmitycznej scenie sà tylko martwe

znaki nie odsy∏ajàce do archetypu bohatera, do ∏adotwórczych sensów mowy mitu,

którego ju˝ nie ma. Symbole utraci∏y swà moc, zsekularyzowa∏y si´, przesta∏y

byç uznawane spo∏ecznie. Ich role przej´∏y symbole-znaki w s∏u˝bie ideologii

i wojny, idole eliminujàce potrzeb´ i mo˝liwoÊç samodzielnego, indywidualnego

budowania sensu, który zawsze by∏ zadaniem podmiotu w drodze (Czapik-Lityƒ-

ska 2005).

Bohaterka powieÊci Kao da me nema w swym negatywnym doÊwiadczeniu eg-

zystencji, zredukowanej do funkcji cielesnej i uprzedmiotowionego cogito, jest

odartà z atrybutów podmiotowych rzeczà. Odebrano jej cz∏owieczeƒstwo i god-

noÊç. W obozowym Êwiecie sta∏a si´ istotà totalnie bezdomnà, której graniczna

kondycja jest tropem i szyfrem niezrozumia∏ego, innego, obcego, potwornego.

S. jest Êwiadkiem, ofiarà i traumatycznà ranà symbolizujàcà przemoc i narusze-
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nie. PowieÊç koƒczy decyzja o emigracji, wyjazd do Szwecji, gdzie S. rodzi dziec-

ko, pocz´te podczas obozowego gwa∏tu. Mysterium tremendum przechodzi w my-

sterium iniquitatis, w niepoj´tà tajemnic´ koegzystencji dobra i z∏a. Jak bowiem

inaczej pogodziç wybór bohaterki o oddaniu dziecka i zachowaniu pami´ci o zbrod-

ni gwa∏tu z pojawiajàcà si´ niespodziewanie mi∏oÊcià macierzyƒskà.

PowieÊç Drakuliç pokazuje nie tylko kobiece prze˝ycia wojenne, tak˝e zagro-

˝enie rozpadem podmiotu w wyniku konfliktu to˝samoÊciowego i etnicznego. Wy-

czerpany paradygmat kulturowej podmiotowoÊci wspólnotowej ujawni∏ pustk´,

którà wype∏ni∏o z∏o – niepoj´ta, nieludzka si∏a nienawiÊci i zbrodni, które jed-

nak˝e nie wyp∏yn´∏y z nieludzkiego êród∏a, lecz z konkretnego cz∏owieka, bli-

skiego sàsiada. Pisarka wielokrotnie powraca do motywu przemiany cz∏owieka

bliskiego w monstrum. Ta metamorfoza objawia mo˝liwoÊç uobecnienia z∏a w ka˝-

dej ˝ywej egzystencji, obdarzonej cia∏em i jego cieniem. Dopóki z∏o jest me on

– powiada Jung – dopóty nikt nie b´dzie powa˝nie traktowa∏ cienia. Nadal b´dzie

si´ twierdziç, ˝e Hitler i Stalin to tylko przyk∏ady „przypadkowego braku doskona-

∏oÊci”. Przysz∏oÊç ludzkoÊci b´dzie jednak w znacznym stopniu zale˝eç od poznania

cienia (Jung 1996: 145). Zagro˝enie „ja” z∏em jawi si´ zatem jako constans dla

kondycji cz∏owieka. Zagro˝enie gwa∏tem opisane w narracji Drakuliç przek∏ada

si´ na realnie funkcjonujàce z∏o, które ma ju˝ swoje historie i metahistorie. Do-

kument literacki, Êwiadectwo narracyjnego, fikcyjnego „ja” uzupe∏ni´ wi´c na

koniec o wypowiedê socjologa i polityka: Niewàtpliwie do ukazania gwa∏tu jako

narz´dzia walk etnicznych przyczyni∏ si´ raport Tadeusza Mazowieckiego z 1992. Jako

specjalny sprawozdawca Narodów Zjednoczonych przedstawi∏ on dokument o sytu-

acji w by∏ej Jugos∏awii. Pisa∏ w nim: „Czystki etniczne w BoÊni i Hercegowinie nie

sà skutkiem wojny, lecz raczej jej celem. Ów cel, w szerszym znaczeniu, zosta∏ ju˝

cz´Êciowo osiàgni´ty przez zabójstwa, spustoszenia, gwa∏ty, niszczenie domostw i re-

presje.” (...) Ideologia gwa∏tu na Muzu∏mankach (...) pozwala∏a na realizacj´ kil-

ku celów równoczeÊnie: na motywowanie do walki i nagrody za nià, na represj´,

aneksj´ i w koƒcu na czystki etniczne (˚elazny 2004: 197).

Pisarkà, która równie˝ podj´∏a zadanie zmierzenia si´ z problematykà pod-

miotowoÊci zderzonej ze z∏em, jest dobrze w Polsce znana Dubravka UgreÆiç.

Jej aktywne „ja jestem” rozpisuje na wiele wariantów podmiotowà ekspresj´

literackà uwik∏anà w gr´ estetycznà i w gr´ istnienia. Podmiotowe „ja” chorwac-

kiej pisarki-emigrantki w ˝adnym razie nie chce zrezygnowaç z w∏asnego punk-

tu widzenia i w∏asnych wyborów, które kolidujà z interesami chorwackiego „my”

– reprezentujàcego chorwackà to˝samoÊç zbiorowà w jej d∏ugim historycznym

trwaniu. Wik∏a si´ zatem w aporie ÊwiadomoÊci chorwacko-jugos∏owiaƒskiej,

których radykalne rozwiàzanie by∏o mo˝liwe dopiero w wyniku ustanowienia

niezale˝nego paƒstwa chorwackiego, w którym podmiotowe „ja” nie odnalaz∏o

ju˝ siebie. Skaza∏o wi´c siebie, przy wydatnej pomocy chorwackiej opinii pu-

blicznej czy, jak mówi Biti, dyscypliny spo∏ecznej (Biti: 241), na wygnanie.

Eseje UgreÆiç, bo o nich b´dzie mowa, ujawniajà zarówno „ja” twórcze, jak

i „ja” egzystencjalne pisarki, a wi´c dwie mo˝liwoÊci przedstawienia (i przeciw-

stawienia) si´ Êwiatu – na scenie pisma i na scenie ˝ycia. Bo choç eseistyczna

proza nie jest dyskursem autobiograficznym, to w aktach ods∏aniania podmioto-
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wego punktu widzenia pisarka ods∏ania równie˝ siebie. PodmiotowoÊç (inwen-

cja twórcza, autonomia, wyobraênia, dzia∏anie) jest g∏ównà zasadà konstrukcji

dyskursu eseistycznego. Nie tylko dlatego, ˝e esej jest gatunkiem podmiotowym.

Równie˝ dlatego, ˝e autorka nie przystaje na rol´ marionetki ani w teatrze lite-

ratury, ani w teatrze ˝ycia. Pod tym wzgl´dem przypomina Miroslava KrleŒ´

i jego bohaterów – typowe kreacje „myÊlàcych podmiotów” (Wierzbicki 1975:

245), zbuntowanych outsiderów, cz´sto dzia∏ajàcych nazbyt indywidualnie jak na

obowiàzujàcy spo∏ecznie gust. Wybór tradycji myÊlenia (nie tradycji postmoder-

nistycznej sceny pisania, na którà g∏ównie zwraca uwag´ krytyka) jest dla autor-

ki aktem podmiotowym, jednoznacznie jà okreÊlajàcym i przedstawiajàcym. Jest

to niewàtpliwie wybór postawy duchowej. W kontekÊcie tego wyboru mo˝na uznaç

eseje za przypis do duchowej autobiografii pisarki.

Jej eseje sà równie˝ wstrzàsajàcym dokumentem traumatycznego doÊwiadcze-

nia podmiotu dyslokowanego z przestrzeni utopii w przestrzeƒ atopii. Sà i po-

zostanà dokumentem tracenia to˝samoÊci narodowej i budowania to˝samoÊci

emigranta, Êwiadectwem ÊwiadomoÊci penetrujàcej korzenie tego procesu. Sà

te˝ zbiorem znaków katastrofy, bo dla UgreÆiç i wielu innych rozpad Jugos∏awii

by∏ katastrofà, a oni – ofiarami sytuacji, do której nie byli przygotowani, uczàc

si´ z elementarzy jugos∏owiaƒskich, lektur jugos∏owiaƒskich, pos∏ugujàc si´ kul-

turowymi znakami Jugos∏awii, którym nieodmiennie towarzyszy∏y szyfry innych:

obcych, pogranicznych, mniejszoÊciowych, regionalnych, miejscowych, swoich. Jak

si´ wydaje, przeoczono moment zmiany znaku wspólnotowego w znak obcy,

wrogi i jako taki „odrzucany”, by nie rzec „demonizowany”. Pisarka jawi si´

jako Êwiadek i ofiara nieistniejàcego ju˝ wspólnotowego systemu to˝samoÊcio-

wego, a w nowej chorwackiej ojczyênie jako inna, obca, cudzoziemka. W Ame-

rykaƒskim fikcjonarzu (Ameriçki fikcionar) o swoim statusie emigrantki powie

Others, mi´dzynarodówka nieszcz´Êników (UgreÆiç 2001: 175). Nieszcz´Êcie gra-

niczy ze z∏em i jego tajemnicà. Wojna te˝ jest z∏em i nieszcz´Êciem, tak˝e bez-

domnoÊç, tak˝e nicoÊç. A jednak cz∏owiek ma swoje „jestem”, swojà podmioto-

woÊç, swojà indywidualnà odpowiedzialnoÊç za z∏o, mo˝e dzia∏aç indywidualnie.

Tam, gdzie nie ma indywidualnych dzia∏aƒ, nie ma te˝ indywidualnej odpowiedzial-

noÊci (UgreÆiç 1998: 244). Ten bardzo podmiotowy punkt widzenia dowartoÊcio-

wujàcy indywidualnà osob´, jej dzia∏anie (zob. Bokszaƒski 2005: 27) i jej osobi-

stà odpowiedzialnoÊç, b´dzie powraca∏ w opowieÊciach UgreÆiç o ludzkim

nieszcz´Êciu w pewnym kraju, który mia∏ byç wielokulturowy, a sta∏ si´ wieloet-

niczny. A mo˝e jest to te˝ opowieÊç o pewnym Êwiecie, który jest ciàgle zada-

niem i wyzwaniem dla indywidualnego osobowego cz∏owieka. Pisarka nie wià˝e

nadziei z ludzkoÊcià i jej „my” – ani z ˝adnym ponadosobowym „my” – kojarzy

jà tylko i wy∏àcznie z osobowym, indywidualnym jestestwem. To, co niepokoi

w jej artystycznych obrazach rzeczywistoÊci, to fakt, i˝ nie wierzàc w apokalips´

(i w ˝adne inne mity), staje si´ wspó∏autorkà obrazów Êwiata w rozpadzie – taka

jest jej ostatnia eseistyczna instalacja obrazów – Muzeum bezwarunkowej kapitu-

lacji (Muzej bezuvjetne predaje), studium traumatycznego doÊwiadczenia samot-

noÊci i wygnania w obrazach-fragmentach niemo˝liwego do uchwycenia ca∏o-

Êciowego doÊwiadczenia Êwiata. To kolejny stopieƒ w samorozumieniu w∏asnego
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„ja”, indywidualnego doÊwiadczenia i prze˝ycia „ja jestem”. I kolejna prezenta-

cja podmiotu literackiego.

Zupe∏nie innym doÊwiadczeniem artystycznym jest poemat Palindromska apo-

kalipsa (1999, Apokalipsa palindromów) Dubravki Oraiç Toliç. O ile Drakuliç

i UgreÆiç koncentrowa∏y si´ na dà˝eniu do utrwalenia w racjonalnie przejrzy-

stym obrazie granicznego doznawania traumy wygnania czy zag∏ady – Êwiata nie

do zniesienia – o tyle Dubravk´ Oraiç Toliç interesuje w∏aÊnie sama granica te-

go doÊwiadczenia, którà stanowi j´zyk notujàcy obrazy Êwiata wyobraêni, ∏àczà-

cej ÊwiadomoÊç z nieÊwiadomoÊcià i podÊwiadomoÊcià. Poetka kszta∏tuje ten

graniczny i niebezpiecznie transgresyjny obszar przejÊcia do innego, starannie

budujàc j´zykowà form´ wypowiedzi. Wraca do awangardowych gier j´zyko-

wych, semantycznego utopizmu i konstruktywizmu, eksperymentu i gry. Stosuje

zatem ludycznà poetyk´ postmodernizmu, wyzyskujàc znane jej koncepty arty-

styczne. Zupe∏nie niespodziewanie, penetrujàc kody eksperymentalnej gry z pa-

lindromem (na s. 45 Palindromska apokalipsa, Zagreb 1999, pisze palindrom jest

starà infantylnà lub magicznà grà j´zykowà, w której wszystkie s∏owa lub zdania

czytane niezale˝nie od kierunku znaczà to samo), wchodzi na Êcie˝k´ utopizmu

awangardowego w wariancie apokaliptycznym (bo opisane wydarzenia zmierza-

jà do rozwiàzania przez wojn´ i do ostatecznego rozpadu Êwiata) i to bynaj-

mniej nie autotematycznego i nie autoreferencjalnego, jak przysta∏o w autono-

micznym komunikacie estetycznym. Prezentuje obrazy i sytuacje liryczne, w których

wkrótce rozpozna realne zdarzenia konkretnej rzeczywistoÊci: wybuch wojny do-

mowej, bombardowanie Zagrzebia. Literackie obrazy, kreowane za pomocà pa-

lindromicznych form s∏ownych (czytanych wspak), rzadkich form czasownikowych

typu realis i typu irrealis, nawiàzujàce do zerowej poetyki awangardy (zw∏aszcza

Chlebnikowa), choç niejasne (co doÊç typowe dla frazy awangardowej), sà opa-

trzone datami, które zweryfikowa∏y realia rzeczywistego rozpadu Jugos∏awii. Ar-

tystyczna gra w palindrom z poematu 1991. Rim i mir ili ono (1991, Rzym i po-

kój albo ono) napisanego w roku 1981 – przedrukowanego w 1993 i w 1999

w poemacie Palindromska apokalipsa – stanowi zagadk´ dla samej autorki, która

zresztà swoje niepokoje i obawy wyjaÊni∏a we wst´pie do poematu.

W tej sytuacji mo˝na postawiç kilka pytaƒ, niekoniecznie oczekujàc odpowie-

dzi. Czy quasi-awangardowy eksperymentalny tekst postmodernistycznej kultury

jest zapisem podmiotowym, Êwiadomym aktem kreacji twórczej, czy raczej przy-

padkowà ekspresjà zbli˝onà np. do zapisu automatycznego, czyli zapisu odpod-

miotowionego, w którym podmiotem (raczej subpodmiotem) mówiàcym jest

sam j´zyk? Czy mo˝e eksperymentem twórczym powracajàcym do zerowej po-

etyki tekstu arche, tekstu bytowego, zapisujàcego traumatyczne doÊwiadczenie

bezpoÊrednie, êród∏owe, a wi´c w jakiejÊ mierze tak˝e nieÊwiadome? Kto zatem

jest autorem takiego êród∏owego doÊwiadczenia, samoartyku∏ujàcego si´ w lite-

rackiej grze j´zyka, j´zykowej ekspresji i krzyku? Podmiotowe „ja” autorki, jej

podÊwiadome l´ki i traumy, tradycja polityczna Chorwacji i Jugos∏awii i uwik∏a-

na w nià ÊwiadomoÊç ideologiczna (samoÊwiadomoÊç), usamodzielniona jako

odr´bna podosobowoÊç, czyli ono (bo nie odwa˝´ si´ imputowaç narracji od-

r´bnemu, innemu ni˝ ludzki, duchowi), inaczej mówiàc „id” (nieÊwiadomoÊç
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w uj´ciu Freuda czy Junga), tradycja literacka awangardy, a wi´c istniejàco-nie-

istniejàcy, dzia∏ajàco-niedzia∏ajàcy j´zyk litery pisanej, wytworzony w procesie

historycznoliterackim i nadal wytwarzajàcy – oczywiÊcie za pomocà aktywnoÊci

cz∏owieka. Wydaje si´, ˝e „ono” jest maskà dla wyst´pujàcego na scenie pisma

czy scenie j´zyka „ja”, ale „ja” zderzonego z ca∏ym kompleksem aspektów wy-

znaczajàcych „nie-ja”, czyli „ja”, które zmienia paradygmaty to˝samoÊciowe

(kulturowy, mityczny, archetypiczny, estetyczny – tak˝e zale˝ny od wyboru po-

etyki). Podmiot rozszczepia si´ na „ja”-mówiàce i „ono-ja”-mówiàce, wprowa-

dzajàc w kolejnych metaforach j´zykowej sceny (sceny pisma) coraz wi´cej „id”

– tego miejsca, w którym go przecie˝ nie ma (ale z którego nieÊwiadomie za-

cz´∏o mówiç). To by∏aby pierwsza grupa pytaƒ-wàtpliwoÊci ukierunkowanych na

podmiotowoÊç nadawcy, jeÊli uznamy tekst poetycki za pewien metakomunikat

o szczególnej strukturze. Jako czytelniczka „odmiennych” tekstów romantyzmu

i awangardy sk∏onna jestem uznaç w „ja” podmiotowym ukrytà funkcj´ metako-

munikatora, który wie wi´cej od podmiotu, a który ujawnia si´ w szczególnie in-

tensywnych prze˝yciach typu traumatycznego, a wi´c jego pojawienie si´ deter-

minuje wra˝liwoÊç (i wiedza) nadawcy lub odbiorcy.

Druga grupa pytaƒ dotyczy∏aby specyfiki struktury. Teoretyk literatury uchyli

metafizyczny aspekt problematyki, ograniczajàc swe uwagi do spostrze˝eƒ o wi-

zualnej strukturze poezji konkretnej i zaburzonej symetrii poetyckiej konstruk-

cji (Rem 2002: 84). WyjaÊnienia strukturalistów sprowadzajàce podmiot do po-

zycji w strukturze, do funkcji j´zyka, do kierujàcego nim dyskursu (ideologii)

tak˝e nie usunà komplikacji. Pozbawiony ludzkiego i autorskiego imienia pod-

miot jednak na coÊ (w strukturze lub poza nià) wskazuje, pe∏niàc nadal – we

wspó∏pracy z poetà – rol´ sygna∏u alarmowego (Kuryluk 1982: 143-162).

Trzecia grupa pytaƒ dotyczy∏aby w konsekwencji relacji literatura – ˝ycie (je-

den z g∏ównych wàtków awangardy jugos∏owiaƒskiej) i udzia∏u w nim podmiotu

autorskiego czy literackiego. Andrea Zlatar, historyk i teoretyk literatury chor-

wackiej z Uniwersytetu w Zagrzebiu, pisze w artykule „Vrijeme dokumenta ili

dokument vremena”: Je˝eli to mo˝liwe, ˝e radykalny projekt j´zykowy (...) podle-

ga realizacji, realizacji w rzeczywistoÊci, to znaczy, ˝e nie ma ju˝ realnych granic

mi´dzy literaturà a rzeczywistoÊcià (Zlatar 1995: 8), sugerujàc daleko idàce trans-

formacje (i interferencje) w strukturze literackiej i rzeczywistoÊciowej.

Sama autorka, dodam, albo przestraszy∏a si´ konkretyzmu w∏asnego poema-

tu (choç trudno pod koniec cywilizowanego, postmitycznego XX wieku uwierzyç

w ucieleÊnie mitu literackiego; nie jest natomiast nieracjonalne odczytanie po-

etyckiej „drogi cienia” jako metaforycznej wskazówki czy przestrogi), albo po-

czu∏a si´ ofiarà podj´tego przez siebie tematu eschatologicznego, doÊç, ˝e za-

przesta∏a uprawiania sztuki poetyckiej. Wydaje si´, co mo˝na wywnioskowaç

z jej artyku∏u „Koniec realnoÊci. Z problemów postmodernistycznej eschato-

logii” (Russian Literature LI (2002): 321-329, North-Holland), sk∏onna jest kul-

tur´ postmodernistycznà interpretowaç jako er´ symulakrów – desemiotyzacj´

w celach hipersemiotyzacji, bez nadziei na ∏ad (tam˝e: 322). W nowej koncep-

cji literackiej rzeczywistoÊci bez rzeczywistoÊci, imienia bez pokrycia w rzeczy,

fikcja staje si´ realniejsza od rzeczywistoÊci.
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Autorka chce chyba powiedzieç, a raczej powtórzyç za Baudrillardem, ˝e ˝y-

jemy w czasie koƒca mitów i symboli bez referencji. Tà wypowiedzià definityw-

nie odcina si´ od wczeÊniejszych referencjalnych ambicji swego dziwnego po-

ematu. Czy aby nie nazbyt pochopnie? Epistema ponowoczesnoÊci wprawdzie

skutecznie zsekularyzowa∏a nasz horyzont ÊwiadomoÊciowy, ale emancypacja ro-

zumu oznacza dzisiaj negocjowanie pól racjonalnoÊci. Traumy XX wieku, likwi-

dacja mitu i bohatera, dekonstrukcja podmiotu czy rozumu – stanowià jeszcze

jednà lekcj´, z której wspó∏czeÊni wyprowadzajà wnioski, przede wszystkim wnio-

ski etyczne. Stwierdzenie, ˝e w koncepcji Ricoeura „podmiot powraca w etyce” i ˝e

w narracji kryjà si´ „szczeliny zaanga˝owania”, przywo∏uje koncepcje nawiàzujàce

do greckiego symbolonu. Koncepcje te przyporzàdkowujà mu kategori´ rozumu od-

sy∏ajàcà do tego, co niewys∏owione (Grzegorczyk 2001: 208). RzeczywistoÊç – za

trudna dla poetów, jak mówi∏ Czes∏aw Mi∏osz – zdaje si´ ods∏aniaç szczeliny,

które zlokalizuje tylko twórca otwarty na ten traumatyczny kontakt z niepoj´-

tym i niewys∏owionym. O takich w∏aÊnie podmiotach autorskich jest mowa w ar-

tykule, o ich „ja jestem”, którego problemy przek∏adajà si´ z estetyki (poetyki)

na etyk´. O ich zmaganiach ze scenà pisma i scenà Êwiata, które solo lub w du-

ecie wystawiajà prawdziwie apokaliptyczny dramat „rozpadu mitu i j´zyka, to˝sa-

moÊci, atopii”.

Drakuliç zaprezentowa∏a swojà powieÊcià charakterystycznà dla etycznej my-

Êli Levinasa pozycj´ podmiotowoÊci w kategoriach Êwiadka (por. G∏owacka 2003:

49-61). Idzie w niej o otwarcie na innego, jego cierpienie, o wra˝liwoÊç, o ko-

niecznoÊç przeciwstawienia si´ z∏u i destrukcji, bestialstwu jako realnemu zagro-

˝eniu ka˝dego konkretnego bytu ludzkiego.

W przypadku Oraiç Toliç i jej fantastycznego palindromowego poematu, w któ-

rym pozycja podmiotu literackiego jest nader skomplikowana, wydaje si´ koniecz-

ne zwrócenie uwagi na podmiot jako granic´ wyznaczajàcà pola realnoÊci, ra-

cjonalnoÊci, etycznoÊci. I w tym tekÊcie negatywna epifania nieludzkiego szokuje.

JeÊli jest pustà grà sztuczek wyobraêni, nie jest wyborem w∏aÊciwym dla poety.

Mo˝e zatem lepiej nie poezjowaç. Takiego zresztà negatywnego wyboru doko-

na∏a poetka. JeÊli natomiast ods∏ania jakieÊ aspekty rzeczywistoÊci i partycypu-

je w ich budowaniu – a taka sugestia, choç zdekonstruowana zarówno przez po-

etk´, jak i jej kole˝ank´ po piórze Dubravk´ UgreÆiç – konieczna wydaje si´

intensyfikacja pozycji podmiotu-Êwiadka poza literaturà, czyli re-konstrukcja

dyskursu màdroÊciowo-etycznego, do którego zresztà autorka z racji podwójne-

go wykszta∏cenia filozoficznego i literaturoznawczego jest znakomicie przygoto-

wana.

Najlepiej znana twórczoÊç Dubravki Ugresiç, tutaj zaledwie zasygnalizowana,

prezentuje najpe∏niejszà, najbardziej kompletnà skal´ podmiotowoÊci, artyku∏o-

wanà w perspektywie dyskursu emancypacyjno-racjonalnego. Wyznacza jà pod-

miot czujàcy i reagujacy (empatyczny), widzàcy, myÊlàcy, oceniajàcy (dystansu-

jàcy si´ od pozycji biernego gapia), doÊwiadczajàcy (traumatyczny), dokumentujàcy

(Êwiadek), a wi´c podmiot aktywny poznawczo (rozumiejàcy relacje cz∏owieka

ze spo∏eczeƒstwem i Êwiatem). O takim podmiocie mo˝na powiedzieç, ˝e re-

aguje na brak w otaczajàcym go Êwiecie, nie jest ego, zbyt niepewne w swym ist-
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nieniu, by choç na chwil´ opuÊciç gard´, lecz tylko the self: jaêƒ odpowiedzialna za

pewnoÊç „tego, ˝e jestem” (I am), której pojedynczoÊci nie mo˝e naruszyç ˝aden

wp∏yw, ˝adne obce jestestwo (Bielik-Robson 2004: 487).

Dostrze˝ona w twórczoÊci pisarek chorwackich pojedyncza perspektywa pod-

miotowa, realizowana m.in. jako podmiotowoÊç Êwiadka, czyli tego, który roz-

-poznaje i poÊwiadcza, jawi si´ jako interesujàce wyzwanie badawcze. Podj´cie

go z pewnoÊcià rzuci∏oby wi´cej Êwiat∏a na traumatycznà narracj´ o zag∏adzie,

o realizacji archetypu cienia, o eksterminacji cz∏owieka, wydziedziczaniu go

z tradycji, dyslokowaniu go z màdroÊci, autonomii i to˝samoÊci. Nie roztrzàsa-

jàc problemu autentyzmu wypowiedzi, nie traktujàc literackich obrazów jako

mimesis rzeczywistoÊci (lecz jako locum ekspresji w sieci splotów i relacji z rze-

czywistoÊcià), chcia∏am zwróciç uwag´ na powrót do myÊli literaturoznawczej

nie tylko podmiotu jako fikcji czy konstrukcji teoretycznoliterackiej, ale tak˝e

na powrót figury podmiotu-cz∏owieka i problematyki aksjologicznej zwiàzanej

z byciem osobà.
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SUMMARY

“I am” – the thinking subject on the stage of writing and on the stage of the world

The article deals with the problem of literary depiction of a traumatic war experience of

destruction and exile. On the basis of selected texts by Croatian female writers: Slavenka

Drakuliç, Dubravka Oraiç Toliç, Dubravka UgreÆiç, the article presents the artistic expression

of bearing witness on the plane of esthetics (literary construction) and on the plane of existence

(individual and social conditio humana). The literary subject is shown as a recorder, confirming

thought and reality (world) with his or her words as a subject-witness. The subject returns

as an ethical subject, involved in the drama of the dissolution of values and of human

identity, reactivating the meaning and the weight of singular, sentient subjectivity.
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ZORAN DJERIå

Serbscy pisarze jako Êwiadkowie,
(wspó∏)uczestnicy, ofiary ostatniej dekady 

XX wieku

Na poczàtku XXI wieku, co wydaje si´ uzasadnione, pojawia si´ coraz wi´-

cej prób naÊwietlenia minionego stulecia, szczególnie jego ostatniej dekady,

jako ˝e w∏aÊnie w niej dosz∏o do zasadniczych przemian, najpierw w sferze po-

litycznych i spo∏ecznych systemów paƒstw s∏owiaƒskich w Europie Ârodkowo-

-Wschodniej, a póêniej tak˝e w pozosta∏ych dziedzinach ˝ycia, szeroko rozumia-

nej kulturze – ˝yciu kulturalnym, w sztuce i literaturze.

Je˝eli chodzi o obszar by∏ej Jugos∏awii, to jest on dodatkowo obcià˝ony roz-

padem paƒstwa, konfliktami mi´dzynarodowymi, a Serbia i Czarnogóra – poli-

tycznà izolacjà ze strony Êwiata zachodniego, bombardowaniem przez wojska

NATO w 1999 roku, nierozwiàzanà sytuacjà w Kosowie itd. Fakty te wywar∏y za-

sadniczy wp∏yw na ca∏oÊç ˝ycia spo∏ecznego, nie wy∏àczajàc literatury, jako ˝e

kontestuje ona rzeczywistoÊç, reaguje na wszystko, z czym zderza si´ jednostka,

spo∏eczeƒstwo i ca∏y naród w sytuacjach nie tylko egzystencjalnych, ale – dodaj-

my – skrajnie egzystencjalnych, ekstremalnych, takich jak kwestia ˝ycia i Êmier-

ci, ˝ycie w torturach – gwa∏ty, zbrodnie.

Psychicznego spustoszenia jednostki dokonuje nie tylko wojna, ale tak˝e kon-

flikty etniczne i trudna sytuacja ekonomiczna. Pisarze zetkn´li si´ z nowymi

problemami: walkà o przetrwanie, poszukiwaniem w∏asnej to˝samoÊci przy za-

chowaniu to˝samoÊci narodowej, tak˝e ze zjawiskami absurdalnymi – utratà do-

mu rodzinnego, ojczyzny, tego wszystkiego, co do niedawna nadawa∏o sens ˝y-

ciu. W wyniku wojny dochodzi∏o nie tylko do bezdomnoÊci, ale i do tracenia

to˝samoÊci. Cz∏owiek bez domu i bez to˝samoÊci to cz∏owiek wyobcowany, uprzed-

miotowiony, tragiczny.

Niewielu jest serbskich pisarzy z terenów Chorwacji, BoÊni i Hercegowiny,

Czarnogóry, S∏owenii, a tak˝e z Kosowa i Metohii, którzy pozostali w swoich ro-

dzinnych stronach, jeszcze mniej jest takich, którzy powrócili do swych domów.

Najwi´ksza liczba serbskich pisarzy, oprócz Serbii i Czarnogóry, przebywa w Re-

publice Serbskiej [stanowiàcej cz´Êç Republiki BoÊni i Hercegowiny – przyp. t∏.],



a tak˝e w diasporze – w Europie, Ameryce, Kanadzie, Australii, gdzie do∏àczyli

do wczeÊniejszej emigracji politycznej i ekonomicznej. Wielu pisarzy – uchodê-

ców z by∏ych republik jugos∏owiaƒskich – osiedli∏o si´ w Serbii i Czarnogórze,

ale ich status nie jest do koƒca jasny, ani rozwiàzany. Pomimo ˝e znaleêli jakiÊ

rodzaj schronienia w j´zyku i literaturze, do której zawsze przynale˝eli, nie zo-

stali jednak do koƒca zaakceptowani w „zast´pczej ojczyênie”. Literackie centra

– przede wszystkim Belgrad, a tak˝e Podgorica, Nisz i Banja Luka na poczàtku

wspiera∏y tzw. literatur´ uchodêców, wydano wiele ksià˝ek, lecz nie poddano ich

krytycznej ocenie i wkrótce posz∏y w zapomnienie.

Prace o charakterze zarówno analitycznym, jak i syntetycznym, badajàce li-

teratur´ ostatniej dekady XX wieku, publikowane sà w periodykach, gdzie przed-

stawia si´ jà i krytycznie analizuje (TeÆin 2004: 30-132; TomaÆeviç 2004: 91-97;

Potiç 2003: 55-66; è‡ÌÚËÃ 1999: 79-85). Przypomn´ te˝ ankiet´ dotyczàcà serb-

skiej powieÊci, przeprowadzonà w latach 2002 i 2003 przez redakcj´ czasopisma

Zlatna greda, a tak˝e moje teksty: Srpska knjiŒevnost na kraju veka, iz generaci-

je u generaciju (Djeriç 2004: 124-129; Djeriç 2003: 159-162). Powy˝szà problema-

tykà zajmowa∏em si´ tak˝e w minionym dziesi´cioleciu (Djeriç 1996: 103-105;

Djeriç 1993: 4-6; Djeriç 1992: 16).

Redakcja czasopisma Gradina na poczàtku 1989 roku przygotowa∏a numer

tematyczny: „Przeglàd stanowisk literackich wobec krótkich opowiadaƒ”, a cza-

sopismo KnjiŒevnost w ostatnim, 12. numerze z 1989 roku opublikowa∏o zbiór

prac „Nowe tendencje w serbskiej prozie (II)”. Warto te˝ odnotowaç mi´dzy in-

nymi prace: „Savremeno srpsko pesniÆtvo (...) vidovi aktuelnosti” w czasopiÊmie

Letopis Matice Srpske z 1992 roku; „Nove tendencije u srpskoj poeziji» w KnjiŒe-

vnost z 1994 roku; „Srpsko pesniÆtvo kraja veka” w KnjiŒevna kritika z 1997 ro-

ku; „Stanje u srpskoj poeziji krajem XX v.” w czasopiÊmie Isidorijana z 1999 ro-

ku. Na spotkaniach literackich z cyklu Savremena srpska proza, prowadzonych

w Trsteniku od 1984 roku a˝ do dnia dzisiejszego, odbywajà si´ dyskusje na ak-

tualne tematy. W 1989 roku wybrano temat Bekstvo iz teskobe u savremenoj srp-

skoj prozi, w 1990 roku KnjiŒevnost Srba u Hrvatskoj, w 1991 roku Savremena

srpska pripovetka – nove tendencije. W ostatniej dekadzie prace z zakresu kryty-

ki literackiej regularnie ukazywa∏y si´ w czasopismach: Sveske, Polja, Reç, Kro-

vovi, Rukoveti, KnjiŒevne novine, Savremenik, Gradina, KnjiŒevnost, Zlatna greda,

Pro femina, jak te˝ i w dziennikach: Politika, Glas javnosti, Dnevnik, Blic, NaÆa

borba i innych.

W ciagu ostatniej dekady wydano wiele ksià˝ek poÊwi´conych tematyce wspó∏-

czesnej. Do najbardziej znanych autorów nale˝à: Sava Damjanov, Milivoj Ne-

nin, Aleksandar Jerkov, DuÆica Potiç, Aleksandar Jovanoviç, Mihajlo Panitç,

Tanja Kragujeviç, Zoran Djeriç, Slavko Gordiç, Milorad Raiçeviç, SaÆa Ra-

dojçiç, Nenad Âaponja, Bojana Stojanoviç – Pantoviç, Nenad Grujiçiç, Bog-

dan Popoviç.

Równie wa˝nà rol´ w ocenie wspó∏czesnej literatury serbskiej odgrywajà an-

tologie i almanachy (∑ÓÍÓ‚ËÃ 1990; ∑ÓÍÓ‚ËÃ 1995; ê‡‰ÛÎÓ‚ËÃ 1990; íÓÌÚËÃ

1991; ´ÂËÃ 1992; ∑ÂÍÓ‚ 1992; ∑ÂÍÓ‚ 1994; çËÍÓÎËÃ 1995; è‡ÌÚËÃ 1997;

è‡ÌÚËÃ 2001; è‡‚ÍÓ‚ËÃ 1997; Å‡¿Ó‚ËÃ 1997).
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Literaturze serbskiej po 1989 roku nie mo˝na zarzuciç, ˝e jest zbyt subiek-

tywna, zapatrzona w siebie. Zresztà problem subiektywizmu w sensie aksjolo-

gicznym i etycznym jest rzadko stawiany. Za ma∏y obiektywizm, kierowanie si´

osobistymi, politycznymi, a nawet narodowymi powodami zarzucali jej najcz´-

Êciej krytycy z sàsiedztwa – BoÊni i Hercegowiny, Chorwacji i S∏owenii, a tak˝e

z Czarnogóry. I w Serbii byli krytycy, którzy postrzegali literatur´ nie jako pro-

dukt percepcji rzeczywistoÊci, lecz jako niemal dos∏ownà identyfikacj´ z psy-

chicznymi oraz fizycznymi doÊwiadczeniami narodu, grupy i jednostki w nadzwy-

czajnych (na przyk∏ad wojennych) warunkach. Odrzucanie immanencji, ale nie

i ontologicznych podstaw takiego Êwiadectwa, przez pewnà cz´Êç krytyki by∏o

odbierane jako moralna i narodowa zdrada, a pisarze zostali podzieleni na tra-

dycjonalistów (nacjonalistów) i postmodernistów (zorientowanych proeuropejsko,

a niekiedy i kosmopolitycznie). Pierwszym przypisywano tylko pozytywne, a dru-

gim przede wszystkim negatywne konotacje. Mia∏y miejsce liczne polemiki, a na-

wet konflikty literackie, przede wszystkim o charakterze osobistych porachun-

ków, tak˝e pokoleniowych, w mniejszym stopniu natury estetyczno-etycznej.

Wszystkie te czynniki mia∏y wp∏yw na serbskà literatur´, zarówno na jej nurty

g∏ówne, jak i poboczne.

Poj´cie literackiego Êwiadectwa zwiàzane jest przede wszystkim z wiekiem XX,

z autorami, którzy przedstawiali obozy stalinowskie, hitlerowskie, a póêniej tak-

˝e i inne. Poj´cie to odzyska∏o aktualnoÊç po przyznaniu nagrody Nobla pisa-

rzowi w´gierskiemu I. Kertészowi, którego twórczoÊç w ca∏oÊci poÊwi´cona jest

Holocaustowi. Na terenie by∏ej Jugos∏awii w ostatniej dekadzie podobne Êwia-

dectwo uzyska∏o swoje miejsce przede wszystkim w obozach dla jeƒców, które

utworzyli skonfliktowani Serbowie, Chorwaci, Muzu∏manie (BoÊniacy) i Albaƒ-

czycy z Kosowa. OczywiÊcie pisarze skonfliktowanych stron dajà Êwiadectwo nie

tylko o obozach, ale i o wzajemnych nieporozumieniach, gwa∏tach. Serbowie

majà jeszcze dodatkowe powody – Êwiatowà izolacj´, bombardowanie przez woj-

ska NATO, uchodêstwo itd. Majà zatem o czym Êwiadczyç, pozostaje tylko py-

tanie, jak to czynià. We wrzeÊniu 2004 roku zosta∏a wydana hiszpaƒsko-serbsko-

-chorwacka antologia poezji ba∏kaƒskiej noszàca tytu∏ Pesnici, svedoci jednog

rata (Poeci, Êwiadkowie pewnej wojny). Antologi´ opracowa∏ Chaim B. Ros, wy-

bór i t∏umaczenie B. Preleviç. Wydawcà jest Instytut Cervantesa w Belgradzie,

hiszpaƒskie towarzystwo „Alfons el magnanim” oraz Zwiàzek Literatów Serbii.

W antologii tej znalaz∏y si´ utwory poetów z Serbii, Czarnogóry, Wojwodiny,

Republiki Serbskiej, Chorwacji, BoÊni i Hercegowiny, S∏owenii, Macedonii oraz

z Kosowa i Metohii.

Sztuk´ i etyk´ ∏àczà rozmaite relacje. Literackie Êwiadectwo pozostaje w naj-

bli˝szym zwiàzku z poj´ciami autentyzmu i referencjalnoÊci, co nie znaczy, ˝e

samo opowiedzenie si´ za takim sposobem wypowiedzi osiàgnie zamierzony wcze-

Êniej cel – egzystencjalne czynniki muszà uzyskaç poziom uniwersalnoÊci, nie

tracàc przy tym metaforycznej potencji, aby w efekcie powsta∏o znaczàce dzie-

∏o. Stàd ambiwalentny tytu∏ niniejszego artyku∏u: jedni autorzy bywajà ofiarami

(wspó∏)uczestnictwa, inni sà tylko przypadkowymi wspó∏uczestnikami, podczas

gdy o swoim czasie w sposób bezpoÊredni Êwiadczy tylko nieliczna grupa. I tym
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ostatnim jest poÊwi´cony przede wszystkim niniejszy tekst. W celu systematyza-

cji literackich Êwiadków pogrupowaliÊmy ich w kilka grup, a kryterium stanowi

sposób, w jaki si´ okreÊlajà wobec w∏asnego Ja, a tak˝e wobec Innych.

Wed∏ug koncepcji Levinasa jednostka nie tylko ma zobowiàzania wobec In-

nego, ale tak˝e odpowiada za jego winy. Co wi´cej – w stosunku do Innego, Ja

znajduje si´ w pozycji zak∏adnika, bioràc na siebie nie tylko cierpienie i zbrod-

ni´, lecz tak˝e przyjmujàc ca∏y ci´˝ar cudzych win. To˝smoÊç jednostki jawi si´

jako skutek niemo˝noÊci unikni´cia odpowiedzialnoÊci. Subiektywizm, który po-

przedza samoÊwiadomoÊç, jako to-samo-dla Innego, stanowi potwierdzenie ist-

nienia drugiego cz∏owieka (Levinas 2000). Nawiàzujàc do uwag Canettigo, po-

czynionych przy lekturze pism Kafki (Canetti 1969), Felman pisze o „wspólnocie

Êwiadka” – tych, którzy posiadajà wewn´trzne wra˝enie, ˝e zostali predyspono-

wani do bycia Êwiadkami, nieustannie si´ powo∏ujà na wczeÊniejsze Êwiadectwa.

Felman pyta, W jaki sposób ∏àczy si´ akt pisania z aktem Êwiadczenia, a to z ko-

lei z doÊwiadczeniem procesu?, a tak˝e Czy literatura stwarza wspólnot´ Êwiadka

i co taka wspólnota oznacza? I na podstawie jakiego prawa zostaje wybrany ten,

który powinien Êwiadczyç? (Felman 1992).

Âwiadkiem zostaje si´ przypadkowo, cz´sto bez w∏asnej woli. Przeciwnie do

tradycyjnego, prawniczego pojmowania, Êwiadek literacki ma ciagle dylemat,

czy milczeç, czy te˝ mówiç (pisaç) o tym, w czym si´ bra∏o udzia∏? Negujàc

przekonanie Adorna, ˝e po Auschwitz nie mo˝na ju˝ nic napisaç, Celan zmu-

si∏ siebie i swój j´zyk do poetyckiego Êwiadczenia o HolocauÊcie (Celan 1968;

Adorno 1986). O poetyckim Êwiadectwie, jako prawdziwie autentycznym, pi-

sze Mi∏osz w swoich wyk∏adach o bolesnych doÊwiadczeniach XX wieku (Mi-

∏osz 1983).

Spróbujemy pokazaç, jak Êwiadczà pisarze serbscy o sobie, a tak˝e o innych

w ostatniej dekadzie minionego wieku, przede wszystkim za poÊrednictwem

powieÊci, dzienników i prozy autobiograficznej. Majàc na uwadze fakt, ˝e ka˝-

dego roku w literaturze serbskiej pojawia si´ ponad sto powieÊci, w dekadzie

daje to zbiór ponad tysiàca utworów. Dodajmy do tego kilkaset innych utwo-

rów pisanych prozà, w takiej sytuacji i sama lista pisarzy-Êwiadków omawiane-

go okresu by∏aby imponujàca i przekraczajàca ambicje niniejszego syntetyzu-

jacego uj´cia.1 Dlatego ograniczymy si´ do wybranych kilku przyk∏adów.
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1 Nale˝y wspomnieç, ˝e ich autorami sà wszystkie generacje pisarzy – od najstarszych –

Milovana Djilasa (1911-1995), Dobricy åosicia (1921), Antonija Isakovicia (1923-2002),

Aleksandra TiÆmy (1924-2002) przez Danila Nikolicia (1926), Pavla Ugrinova (1926), Radivoja

Konstantinovicia (1928), Ivana Ivanija (1929), Milorada Pavicia (1928), Dragoslava Mihailovicia

(1930), Bor´ åosicia (1932), Slobodana Selenicia (1933-1995), Svetlan´ Velmar-Jankoviç (1933),

˚ivojina Pavlovicia (1933-1998), Mladena Markova (1934) do Milovana Danojlicia (1937),

Moma Kapora (1937), Dobrila Nenadicia (1940), Vidy Ognjenoviç (1941), Ratka Adamovicia

(1942), Vidosava Stevanovicia (1942), Ranka Risojevicia (1943), Mira Vuksanovicia (1944),

Milisava Savicia (1945), Dragana Stojanovicia (1945), Zorana Slavicia (1945), Stevana Tonticia

(1945), Miroslava Josicia-ViÆnjicia (1946), Jovic´ Açina (1946), Vuka DraÆkovicia (1946), Milic´

Miliç-Dimovskà (1947), Radovana Belog Markovicia (1947), Draga Kekanovicia (1947), BoÆ-



Przyk∏ad pierwszy: Bez wàtpienia Ja

«SZÓSTY DZIE¡»

29 III 1999, poniedzia∏ek

01:59

Jako ˝e ani dzisiaj (tj. wczoraj) nie by∏o widocznego bombardowania, przynaj-

mniej dla mnie – a wojna, odkrywamy, szybko uczy nas ekstremalnego egoizmu –

czuj´ si´ o wiele bardziej sm´tnie ni˝ w minionych dniach. Moje poczàtkowe zde-

nerwowanie gdzieÊ si´ zapodzia∏o, a wojenno-propagandowa atmosfera, która si´

podnios∏a od momentu zestrzelenia amerykaƒskiego samolotu, jak te˝ i liczba lu-

dzi, którzy tak szybko i z takà gotowoÊcià w∏àczyli si´ do tego wszystkiego, odbiera

mi rozum (Arsenijeviç 2000: 39). „Ekstremalny egoizm” albo Bez wàtpienia Ja,

czynià serbskich pisarzy m∏odego i najm∏odszego pokolenia podobnymi do sie-

bie, ale te˝ i odró˝niajà od tradycyjnej realistycznej narracji, charakterystycznej

dla literatury po II wojnie Êwiatowej. Chocia˝ w dekadzie, o której mowa, piszà

i starsi pisarze, jak M. Djilas, D. åosiç, A. Isakoviç, A. TiÆma, majàcy za sobà

wojenne doÊwiadczenie i dzie∏a, w których ono jest widoczne, jednak nikt ich

nie ∏àczy z m∏odymi twórcami, których debiuty przypad∏y na rok 1989, w∏aÊnie

na czas wielkich politycznych i innych przemian. „Nowa proza wojenna”, jak jà

czesto okreÊlali krytycy literatury, pozbawiona jest zbiorowych uniesieƒ i ide-

a∏ów, ducha zwyci´stwa, jak i tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla

tzw. literatury socrealistycznej. Zamiast My – oznaczajàcego socjalistycznà wspól-

not´, odcz∏owieczenie majàce na celu wyró˝nienie Wodza, mamy teraz Ja, „eks-

tremalny egoizm” (jak mówi Arsenijeviç), strach o siebie i swoich najbli˝szych.

Egocentryzm sta∏ si´ nowà po-etykà. Krytycy widzà w niej cechy tzw. jeans pro-

zy, którà w swoim czasie wypromowa∏ J. Salinger. Taki rodzaj bardzo popular-

nej „prozy w d˝insach” (pisa∏ o niej m.in. A. Flaker) w literaturze by∏ej Jugo-

s∏awii uprawiali Kapor i Majdak. Jednak nie∏atwo by∏oby wykazaç zwiàzek nowej

prozy z „prozà w dzinsach”. LekkoÊç pisania, „emocjonalne odbieranie przez

czytelnika tekstu”, „∏atwoÊç pokoleniowej identyfikacji” (ò‡ÔÓøa 1999: 203) bli˝-

sze sà „nieznoÊnej lekkoÊci bytu” Kundery ani˝eli mitologizacji m∏odzieƒczego

nonkonformizmu. W tle, niekiedy w centrum zdarzeƒ, znajduje si´ aktualna

spo∏eczno-ekonomiczna, kulturalna, a nawet wojenna codziennoÊç.

Poczàtek lat dziewi´çdziesiàtych (upadek ZSRR, który doprowadzi∏ do roz-

padu inne paƒstwa komunistyczne) by∏ tak˝e poczàtkiem konfliktów pomi´dzy
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ka Krsticia (1947), Radoslava Braticia (1948), SaÆ´ HadŒi Tançicia (1948), Zorana ˚ivkovicia

(1948) i Davida Albahariego (1948). Nale˝y tak˝e wymieniç: Radivoja Âajtinca (1949), Milorada

Grujicia (1950), Vojislava Despotova (1950-2000), Milenka Pajicia (1950), Jovana Radulovicia

(1951), Ljiljan´ Jokiç-Kaspar (1951), Svetislava Basar´ (1953), Radoslava Petkovicia (1953),

Dragana Velikicia (1953), Labuda Dragicia (1954), Vladislava Bajaca (1954), Ljubic´ Arsiç

(1955), Franj´ Petrinovicia (1957), Dor…a Pisareva (1957), Gojka åelebicia (1957), Miroslava

Toholja (1957), Vladana Maticia (1959), Vladimira PiÆtal´ (1960), Nemanj´ Mitrovicia (1960),

Gorana Petrovicia (1961), Miodraga Kajteza (1961), Zorana åiricia (1962), Vladana Matijevicia

(1962), Veselina Markovicia (1963), MiloÆa Latinovicia (1963), Vladimira Tasicia (1964), Mirka

Demicia (1964), Aleksandra Gatalic´ (1964), SaÆ´ Radonicia (1964), Vladimira Arsenijevicia

(1965), Lasl´ BlaÆkovicia (1966), Darka Gavrilovicia (1966), Sr…ana Valjarevicia (1967), Vul´

˚uricia (1969), Vladimira Jokanovicia (1971).



by∏ymi republikami jugos∏owiaƒskimi. Stanowi on t∏o pierwszej powieÊci Arse-

nijevicia U potpalublju (Pod pok∏adem), wydanej w 1995 roku. W centrum zda-

rzeƒ znajduje si´ rzeczywistoÊç, której doÊwiadcza narrator i jego ci´˝arna ˝ona

w belgradzkim mieszkaniu.

Dwa lata póêniej pojawi∏a si´ kontynuacja tego utworu – An…ela, (1997, Anie-

la). W drugiej cz´Êci planowanej tetralogii Cloaca maxima autor Êledzi dalsze

losy swoich belgradzkich bohaterów w czasie zawieszenia broni z Chorwacjà,

a wzmo˝enia walk w BoÊni i Hercegowinie. Ksià˝ka Meksiko (2000) nie jest

kontynuacjà tetralogii, lecz stanowi „dziennik wojenny” pisarza, który daje Êwia-

dectwo o czasie, kiedy zbombardowano Serbi´ (27.03-26.05.1999 r.). Utwór ten

utrzymany jest w konwencji egocentryczno-miejskiej, którà mo˝na scharaktery-

zowaç jako swego rodzaju auto-po-etyk´, z takim samym akcentem na auto-

(lub Ja), jak i na etyce.

Przyk∏ady autoidentyfikacji Ja znajdziemy w prawie ka˝dej ksià˝ce pokolenia

pisarzy, którzy debiutowali w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku, np. Umri muÆki

(1991, Zmarli prawdziwi m´˝czyêni) – zbiorze opowiadaƒ V. ˚uricia poÊwi´conych

jego rodzinnemu Sarajewu, w tomie Dvije godine samoçe (1995, Dwa lata samot-

noÊci) i w powieÊci Blagi dani zatim pro…u (2001, Beztroskie dni potem minà).

W pierwszej powieÊci S. Valjarevicia List na korici hleba (1990, List na skórce

chleba) jeszcze nie pojawia si´ przeczucie wojny, które jest tematem powieÊci

Predoseçanje gra…anskog rata (2000, Przeczucie wojny domowej) S. Ilicia. Obecna

jest natomiast miejska atmosfera, obrazy subkultury, Êwiat ludzi zmarginalizowa-

nych z belgradzkiej ulicy, którzy wkrótce odegrajà rol´ g∏ównego bohatera, a tak-

˝e anty-bohatera ca∏ego prozatorskiego pokolenia serbskich pisarzy. Oprócz przy-

toczonych, nale˝y wspomnieç o takich pisarzach jak Jovanoviç, Âajtinac, AdaÆeviç,

Spasojeviç, Iliç i TeÆin, których utwory znalaz∏y si´ w antologii Pseçi vek: Æest pri-

povedaça (Psi wiek – szeÊciu narratorów) (Pavkoviç 2000).

Pierwsza powieÊç V. Jokanovicia Esmarh (1995, Esmarh) poÊwi´cona jest

w ca∏oÊci wojnie domowej toczàcej si´ na linii Zagrzeb – Osijek – Vukovar –

Belgrad. Zosta∏a napisana inaczej ni˝ wi´kszoÊç ksià˝ek jego pokolenia. Jest

bli˝sza tradycyjnej prozie realistycznej, ale z wyraênym osobistym pi´tnem. Po-

jawiajà si´ prze˝ycia m∏odzieƒcze oraz nowa symbolika: punkowi idole zostajà

nagle zmieszani z postaciami nazistowskimi, a wojenna propaganda wywo∏uje

u g∏ównego bohatera najpierw przekleƒstwo, a potem Êmiech i ∏zy: Warkot czo∏-

gów i krzyki ˝o∏nierzy stawa∏y si´ coraz g∏oÊniejsze. PrzyszliÊcie, pomyÊla∏, opuszcza-

jàc podwórko, ale mnie nie znajdziecie. I to miasto, jak to wyglada. Jak chlew. Naj-

wi´kszy potencjalny chlew na tej planecie. Na Êcianie, obok ktorej przechodzi∏, by∏o

przedwojenne graffiti. Sid i Nensi? Nie, pomyÊla∏. Wokó∏ by∏y tylko ruiny, strza∏y

i jakiÊ pieprzony, propagandowy plakat. Adolf i Ewa! Gorzko si´ uÊmiechnà∏, tak-

˝e od ∏ez, które mu sp∏yn´∏y do gard∏a... (Jokanoviç 1995: 247).

Rozpocz´liÊmy od pisarzy m∏odszych (V. Arsenijevicia, Valjarevicia, ˚uricia,

Jokanovicia), których debiuty przypad∏y na ostatnià dekad´ XX wieku, ale ego-

centryczna, miejska atmosfera wyst´puje tak˝e w utworach nieco starszego pi-

sarza z Niszu, Z. åiricia, którego powieÊç Hobo (2001) zamyka kràg Êwiadectwa

tej dekady, Êwiadectwa marginesu spo∏ecznego i kulturalnego, a dok∏adniej pew-
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nej subkultury, gdy˝ zajmuje si´ nowà mafià, tà powojennà, mordercami z uli-

cy, czyli innà odmianà egoizmu – dochodzeniem do bogactwa przez grabie˝

i zbrodni´. Nowy rodzaj wra˝liwoÊci znany z tekstów prozatorskich: Zlatna de-

kada (1992, Z∏ota dekada), NiÆvil (1994, NiÆvil) i VuljaÆi (Uk∏adowcy, 1998),

a tak˝e nowe oblicze surowego j´zyka ulicy i bohaterów ulicy znalaz∏y swojà kul-

minacj´ w Hobo. Narracja powieÊci PrisluÆkivanje (2000, Przes∏uchiwanie) åiri-

cia jest prowadzona w formie dialogu, a sama akcja oparta zosta∏a na zdarze-

niach z czasu bombardowania w 1999 roku. Ale i tutaj dostrzegamy formu∏y

jakiegoÊ zmultiplikowanego Ja, nie Innego Ja, ani te˝ obiektywnego narratora,

lecz przyk∏ady „ekstremalnego egoizmu”, wynikajàcego z doÊwiadczeƒ i odczuç

prze˝ywanych subiektywnie i intersubiektywnie. Stanowià one jeszcze jeden ar-

gument za „wspólnotà Êwiadka”. To, co by∏o na poczàtku, pozosta∏o i przy koƒ-

cu XX wieku – a mianowicie potrzeba wspó∏uczestniczenia.

Przyk∏ad drugi: Sceptyczne Ja

Okrà˝ony wojnà pisarz, podobnie jak i wielu wokó∏ niego, twórca tej ksià˝ki,

w∏aÊciwie nie ma innej biografii, ró˝niàcej si´ od jego artyku∏ów, przy pomocy któ-

rych walczy∏ z mrokiem swoich czasów i dawa∏ Êwiadectwo, ˝e ciàgle ˝yje (êËÒÓ¿Â‚ËÃ

1998: 215).

Inne Êwiadectwo daje starsza generacja serbskich pisarzy, poczàwszy od Dji-

lasa, poprzez TiÆm´, do Markova. W ostatniej dekadzie XX wieku pisarze ci ob-

cià˝eni sà tematami ze swojej m∏odoÊci – wojennymi, obozowymi, kolektywny-

mi, znacznie rzadziej osobistymi, a jeszcze rzadziej aktualnymi, powiàzanymi ze

zdarzeniami z codziennego ˝ycia. Wyjàtkiem jest powieÊç Ubistvo sa predumiÆlja-

jem (1993, Zabójstwo z premedytacjà), w której pisarz zajmuje si´, jako jeden

z pierwszych w Serbii, wojnà domowà w Chorwacji, a tak˝e w BoÊni i Hercego-

winie, oraz nowa powieÊç Kapora; proza i eseje Danojlicia; powieÊç V. Stevano-

vicia; debiutancka powieÊç sarajewskiego poety S. Tonticia Tvoje srce zeko (1998,

Twoje serce zajàczku); powieÊç pisarza ze Zrenjanina Z. Slavicia Ujed vremena

(1998, Ukàszenie czasu), jak te˝ i ksià˝ka poety i pisarza z Banja Luki L. Riso-

jevicia, z której zaczerpn´liÊmy powy˝szy cytat. „Okrà˝eni wojnà”, w ró˝nych

miejscach rozbitej ojczyzny, bardziej lub mniej wciàgni´ci w t´ wojn´, najcz´-

Êciej jako ofiary (wymowny jest przyk∏ad Tonticia, który z trudem prze˝y∏ obl´-

˝enie i zburzenie Sarajewa, cierpia∏ g∏ód i poni˝enie, nast´pnie wyemigrowa∏, naj-

pierw do Belgradu, a póêniej do Berlina), czasem i jako wspó∏uczestnicy,

a w najlepszym przypadku jako Êwiadkowie zniszczenia ludzi i miast, i to nie

tylko w dos∏ownym, materialnym sensie, ale i w bardziej subtelnym, dotyczàcym

tego, co si´ nazywa duszà. Ich proza, bardzo cz´sto obcià˝ona tymi prze˝ycia-

mi, podobnie jak i ich ˝ycie, zawiera∏a coraz mniej mi∏oÊci, a coraz wi´cej nie-

nawiÊci, gonitwy za tym, aby prze˝yç, ale tak˝e, aby dawaç Êwiadectwo.

„Pokawa∏kowana”, rozbita forma powieÊci Tonticia Êwiadczy zarazem o okale-

czonym ˝yciu narratora w zburzonym mieÊcie, stanowi jedno z najbardziej wstrzà-

sajàcych Êwiadectw minionej dekady, jest najlepszym potwierdzeniem Sceptyczne-

go Ja, które nie stanowi imperatywu, by prze˝yç, gdy˝ by∏aby to zdrada tych,
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którzy nie prze˝yli, lecz jawi si´ jako nieustanne wyzwanie dla sztuki doÊwiadcza-

jàcej istoty ˝ycia, umiej´tnoÊci prze˝ywania, istnienia sensu, wiary w Boga, w cuda:

Ale ty teraz ˝yj! Nie: z takim mózgiem i z takim sercem twoje ˝ycie jest cudem, wy-

czynem. UÊmiercone, niemo˝liwe, pokawa∏kowane twoje ˝ycie. Czy zas∏u˝y∏eÊ nawet

na tyle, biedaku? Grobu swojego zdrajco! A jeszcze ci dano, ˝e s∏yszysz, chocia˝ co-

raz rzadszy i coraz bardziej przerywany, chociaz tylko przez telefon, dêwi´czny i ra-

dosny – tak ci si´ przynajmniej wydaje – niezniszczalny g∏os Jeleny. Âmiech, co wi´-

cej, jej Êmiech! Niekiedy chichot, raz zagadkowy, raz gasnàcy (...). Chichot nad naszym

pustym, zostawionym na pastw´ losu grobem w Sarajewie. Niech do niego powróci-

my, ˝ywi si´ w nim po∏o˝ymy (...) to pytanie na teraz (íÓÌÚËÃ 1998: 241).

Sceptycyzm burzy egoizm pisarzy m∏odszej generacji, poczàwszy od Albahariego,

poprzez Radulovicia do Petrovicia, Pisareva i Toholja. Albahari ju˝ samym kon-

frontowaniem ró˝nych czasów i opowieÊci o ˝yciu, na przyk∏ad swojego ojca, [co

czyni w powieÊci Cink (1998, Cynk)] oraz matki [w powieÊci Mamac (1996,

Przyn´ta)] ze swojà w∏asnà opowieÊcià wnosi wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci za-

ufania Êwiadkowi, wprowadza dystans jako rodzaj obrony lub te˝ okolicznoÊç ∏a-

godzàcà na wypadek b∏´du. Podobny dystans, ale tym razem o charakterze prze-

strzennym, widoczny jest w utworach Kratka knjiga (1993, Krótka ksià˝ka) i SneŒni

çovek (1995, Ânie˝ny cz∏owiek), podczas gdy w powieÊci Mrak (1997, Mrok) zo-

sta∏ uproszczony obraz w∏asnej egzystencji w postkomunistycznej scenografii lat

dziewi´çdziesiàtych. Ostro˝noÊç bowiem, jak si´ wydaje, stanowi jednà z najwa˝-

niejszych cech pisarza, który ostrzega: Ten, który pisze, ten, który pragnie pisaç,

musi ciagle mieç na uwadze, ˝e s∏owo mo˝na tylko raz wypowiedzieç; jeÊli si´ wów-

czas zrobi b∏àd, nic ju˝ nie mo˝na uczyniç (AÎ·‡ı‡Ë: 1996: 187). Pisarev, zna-

ny wczeÊniej jako autor opowiadaƒ fantastycznych, powieÊcià Pod senkom zma-

ja (2001, W cieniu smoka) dokona∏ mimetycznego wybiegu. W powieÊci tej,

obok umiej´tnie budowanej atmosfery swoistego zwodzenia, pojawia si´ faktycz-

ne t∏o: bombardowanie w 1999 roku. I jeden z bohaterów konstatuje swoje

prze˝ycie: Albowiem i ja widzia∏em: bezkresne pola rozkwit∏ych maków, p∏onàce

kule spacerujàce ko∏o g∏owy, s∏oƒce, które w∏aÊnie ponownie si´ rodzi po apokalip-

sie (...), p∏ynàce rakiety za plecami, ogrom spadajàcych gwiazd, milion s∏owików,

bomby, które spadajà (...), kawa∏ki ˝elaza, które wirujà przed oczyma na podobieƒ-

stwo motyli, spanie z w´˝ami w wilgotnej dziurze na polu, cztery t´cze w tym sa-

mym czasie na niebie w strefie zmroku, Serbia, i wszystkie te chwile, kiedy mnie ju˝

nie b´dzie, b´dà stracone jak ∏zy na deszczu... (èËÒ‡Â‚ 2001: 44-45)

Bez wzgl´du na si∏´ emocji, wra˝eƒ, zdarzeƒ, pisarze, których wyszczególniliÊmy,

umiej´tnie unikajà pu∏apek patetycznoÊci, bawiàc si´ gatunkami, oscylujàc na gra-

nicy trywialnoÊci, na granicy kiczu. I to ich faktycznie odró˝nia od pisarzy drugo-

rz´dnych, którzy nie udêwign´li tematu, a zabrak∏o im te˝ twórczego potencja∏u.

Przyk∏ad trzeci: Nie – Ja

Nigdy nie rozumia∏em tych pisarzy, który na poczàtku procesu tworzenia wycho-

dzà z za∏o˝enia, ˝e ten Êwiat jest solidny i rzeczywisty. Nie zaprzeczam, ˝e Êwiat ist-

nieje; chc´ jednak powiedzieç, ˝e nie jest rzeczywisty i ˝e nie jest sta∏y. Dzisiaj taki,
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jutro owaki; w ka˝dym razie – okropny. A takimi sà i nauka, kultura i literatura,

lojalne wobec jego nieprzewidywalnego porzàdku (ÅaÒaa 1995: 35). WàtpliwoÊci

co do racjonalnych podstaw cywilizacji i jej wartoÊci obecne sà od poczàtku

twórczoÊci Basary, jednego z najbardziej prowokujàcych wspó∏czesnych serb-

skich pisarzy, który w ostatnim dziesi´cioleciu wyda∏ wiele ksià˝ek, stajàc si´

bardzo popularnym, niemal kultowym pisarzem. Jego powieÊç De bello civili (1995,

O wojnie obywateli) dotyczy wojny domowej w BoÊni i Hercegowinie, a Ukleta

zemlja (1995, Przekl´ta ziemia) poÊwi´cona jest wydarzeniom w Serbii za czasów

panowania Slobodana MiloÆevicia. I chocia˝ „przekl´ta ziemia” nosi w powieÊci

nazw´ Etrascia, to wiadomo ˝e misterne paƒstwo na samej kraw´dzi prawdopo-

dobieƒstwa (ÅaÒaa 1995: 39) nie jest niczym innym, jak Serbià, zdegradowanà

gospodarczo i politycznie, wyidealizowanà jedynie w przemówieniach prezyden-

ta i jego podlizujàcej si´ Êwity. Podobnie jak poprzednie, i te dwie ksià˝ki sta-

nowià kombinacj´ rzeczywistego i wymyÊlonego, parodi´, multiplikacj´ absur-

dów w celu utrzymania mistyfikacji, a z nià i intrygujàcy potencja∏ codziennej

rzeczywistoÊci.

Swoistà demistyfikacj´ rzeczywistoÊci uprawia∏ tak˝e w swoich powieÊciach De-

spotov. Mamy tu na myÊli takie jego utwory jak Jesen svakog drveta (1997, Je-

sieƒ ka˝dego drzewa); Evropa broj 2 (1998, Europa numer 2) i Drvodelja iz Na-

bisala (1999, Rzeêbiarz z Nabisalu). W tym ostatnim utworze jest obecna i realna

warstwa, która od czasu do czasu ukazuje si´ zza przys∏aniajàcych jà kulis: Na-

wet dzisiaj nie mog´ sobie wyt∏umaczyç, jak w tych momentach, kiedy nad g∏owa-

mi lata∏y nam bombowce, a my byliÊmy Êwiadomi, ˝e lecà w celu zbombardowa-

nia, z jakimÊ skamienia∏ym wyciszeniem mówi∏ Bogoslaviji: Z niebem trzeba ostro˝nie,

jak z pude∏kiem – niespodziankà na targu. Kupisz jà, powoli otworzysz – a tu przed

tobà wyskoczy jakieÊ ma∏e rozwichrzone straszyd∏o z wytrzeszczonymi oczami i wy-

ciàgni´tym j´zykiem. W porzàdku, straszyd∏o jest z morskiej trawy, s∏omy i szmatek,

ale – wystarczajàco przera˝ajàce, w∏aÊnie w tej psychologicznej sekundzie, kiedy ˝y-

cie jest pi´kne. Ostro˝nie, bardzo otro˝nie (ÑÂÒÔÓÚÓ‚ 1999: 39).

Przyjmujàc sceptycyzm jako punkt wyjÊcia, nie przechodzàc jednak w pe∏ny

nihilizm jak Basara, Despotov pozostawia czytelnikowi pewnà doz´ optymizmu,

bo ˝ycie bywa pi´knem, choç mo˝e ono trwaç krótko i wynikaç bardziej z bodê-

ców psychologicznych ani˝eli ontologicznych. Ju˝ poprzez imi´ swojej bohater-

ki – Bogoslavija, czyni autor aluzje do veracitas divina, do boskiego umi∏owania

prawdy, ale jednoczeÊnie i do k∏amstwa tych, którzy si´ na nià powo∏ujà.

W prozie Basary i Despotova zosta∏y sparodiowane, a nawet poddane trawe-

stacji zasady subiektywizmu, poczàwszy od Kartezjusza, a skoƒczywszy na post-

modernistycznych filozofach, od Freuda do Lainga. Ja nie jest ju˝ zaimkiem pierw-

szej osoby, stanu jej ÊwiadomoÊci, ale stanowi konkretny przyk∏ad przeciwstawiania

si´ Nie – Ja, odrzucania reprezentacji, dostosowywania, diagnozowania. Odwrot-

nie do kartezjuszowskiego konstruowania „Ja”, co do którego MiÆçeviç zauwa-

˝y∏: Zaimek – w konkretnym przypadku ego pe∏ni podwójnà rol´, z jednej strony

wskazuje konkretny podmiot wyra˝ania, a z drugiej usuwa, likwiduje t´ konkretnoÊç

zastosowania do ka˝dego potencjalnego podmiotu, który jest w stanie dokonaç ak-

tu uzewn´trznienia (MiÆçeviç 1969: 37).
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Przyk∏ad czwarty: Inne Ja

Tej opowieÊci w jakiÊ sposób chcia∏ i rozpoczà∏ jà jeden z jej bohaterów. I jest

winny, jeÊli jà êle poprowadzi. Czy˝ musia∏ opowiadaç o tym, o co go nikt nie py-

ta∏? (ë‡‚ËÃ 1997: 221).

Intersubiektywnymi mo˝liwoÊciami przenikni´ta jest proza M. Savicia, D. Sto-

janovicia, J. Açina, M. Josicia-ViÆnjicia, P. Belog Markovicia, P. Âajtinca, M. Gru-

jicia, M. Pajicia, Lj. Lokiç-Kaspar, R. Petkovicia, D. Velikicia, V. Bajaca, Lj. Ar-

sicia, G. åelebicia, V. PiÆtala, G. Petrovicia, V. Matijevicia, M. Latinovicia,

V. Tasicia, M. Demicia, A. Gatalicy, L. BlaÆkovicia i innych pisarzy, których mo-

glibyÊmy, bez wzgl´du na dzielàce ich ró˝nice, zaliczyç do postmodernistów

(tak˝e niektórych wymienionych w drugim przyk∏adzie: Albahariego, Despoto-

va, Pisareva i Petrovicia), majàc na uwadze dwie wyró˝niajàce cechy: konfron-

tacj´ z przejawem zakompleksienia, wbrew wyzwaniu prze˝ywania (charaktery-

stycznà dla pisarzy wspomnianych w pierwszym przyk∏adzie: Arsenijevicia, ˚uricia,

Valjarevicia, Jokanovicia, åiricia). Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e pisarze, których

zaliczyliÊmy do postmodernistów, wyrzekli si´ odpowiedzialnoÊci, którà narzuci∏

im czas i aktualne wydarzenia. Przeciwnie, wyartyku∏owana samoÊwiadomoÊç i au-

torefleksja stanowià wyraz pog∏´biania tego, co moderna uczyni∏a z w∏asnym sen-

sem (Lyotard 1986: 109): nie ciàg∏e, m´czàce wracanie, powtarzanie znanego

i ju˝ widzianego, lecz podejmowanie kontynuacji, analizowania, a wszystko to

w celu, by wypracowaç poczàtkowe zapomnienie. Dlatego jest to tak˝e proces

anamnezy, analogii i anamorfozy (Lyotard 1986: 109).

Zanika dos∏ownoÊç, wszystko ujmuje si´ w cudzys∏ów – poczàwszy od Ja do

„rzeczywistoÊci”. Ja nie jest ju˝ ja, lub przynajmniej z ca∏à pewnoÊcià nie mo˝na

twierdziç, ˝e tak jest, ono staje si´ kimÊ innym, a to Inne Ja nie mo˝e si´ pogo-

dziç ani formalnie, ani te˝ co do swojej istoty z ogólnym okreÊleniem, lecz dà˝y

do w∏asnego Ja. Ka˝da identyfikacja wymaga kolejnej: jakiejÊ innej, w stosunku do

której i przez którà to˝samoÊç si´ aktualizuje – zauwa˝a Laing (Laing 1989: 76).

Kiedy mamy na uwadze ca∏oÊç, jako jeden z podstawowych wyznaczników intere-

sujàcej nas grupy pisarzy, myÊlimy wówczas przede wszystkim o uwarunkowaniach

kulturowych, a tak˝e i tych wynikajàcych z indywidualnej osobowoÊci, jak równie˝

uznawania Innego, nawiàzywania nici porozumienia z innymi. ˚e nie jest ∏atwo

nawiàzaç relacje z innymi, widzimy w powieÊciach Astragan (1991, Astragan) D.

Velikicia; Sudbina i komentari (1993, Los i komentarze) R. Petrovicia; Opsada

crkve Svetog Spasa (1997, Obl´˝enie cerkwii Êwi´tego Spasa) G. Petrovicia; OŒiljci

maÆine (1997, Odciski maszyny) M. Savicia; Druid iz Sindiduna (1999, Druid z Sin-

diduna) V. Bajaca; Luminacija u åelijama (2000, Iluminacja w åelijach) R. B.

Markovicia; Mrtva priroda sa satom (2000, Martwa natura z zegarem) L. BlaÆkovi-

cia; OproÆtajni dar (2000, Po˝egnalny podarunek) V. Tasicia itd. MoglibyÊmy przy-

toczyç ca∏y szereg dzie∏ na potwierdzenie naszej tezy g∏oszàcej, ˝e przez akcepta-

cj´ kogoÊ oczekuje si´ i w∏asnej akceptacji, czyli ˝e wspomniane poszukiwanie

Innego jest zarazem poszukiwaniem to˝samoÊci w∏asnego ja, tego drugiego Ja.

Laing wskazuje na przyczynowo-skutkowy ∏aƒcuch zak∏ócenia takiej relacji:

Nieodpowiedzialny lub te˝ niewra˝liwy inny wnosi poczucie pustki i impotencji do

243Serbscy pisarze jako Êwiadkowie, (wspó∏)uczestnicy, ofiary ostatniej dekady XX wieku



w∏asnego ja. Zdekomponowanie Innego do fantazmatu ustanawia fatalny kràg.

W∏asne ja przydaje i daje. Konieczny jest inny, by dawa∏ i przyjmowal. Im wi´cej

przyjmie czyjeÊ Ja, tym wi´cej pragnie daç. Je˝eli Inny nie mo˝e wi´cej przyjàç, wte-

dy w∏asne Ja jest zmuszone do niszczenia. Im bardziej Ja niszczy drugiego, tym bar-

dziej bywa puste, bardziej zazdrosne. Im bardziej jest zazdrosne, tym bardziej staje

si´ destrukcyjne (Laing 1989: 78).

Prototyp innego na kszta∏t Pseudo Ja znajdujemy w prozie J. Açina: Jestem

twoim Êwiadkiem – rzek∏ spokojnie sàsiad i pokaza∏ mi ksia˝k´, którà jeszcze trzy-

ma∏ w r´ce. – W niej jest napisane moje Êwiadczenie (ÄÃËÌ 1997: 201).

Poprzez takie utwory eseistyczne jak Poetika rastrojstva (1987, Poetyka dyshar-

monii) i Poetika krivotvorenja (1991, Poetyka fa∏szerstwa), a nast´pnie antologi´

Duge senke kratkih senki (1991, D∏ugie cienie krótkich cieni), wydanà w nowo-

utworzonej serii jugos∏owiaƒskiej prozy w Sarajewie, której ca∏y nak∏ad sp∏onà∏

w czasie wojny domowej w BoÊni i Hercegowinie, a tak˝e przez nowe zbiory

„czarnych kopii, z∏udzeƒ i mikrochaosu”: UniÆtiti posle moje smrti (1993, Znisz-

czyç po mojej Êmierci); Leptirov sanovnik (1996, Sennik motyla); Nezemaljske po-

jave (1999, Nieziemskie zjawiska); Ko hoçe da voli, mora da umre (2001, Kto chce

kochaç, musi umrzeç); Mali evropski reçnik srpskog jezika (2003, Ma∏y europejski

s∏ownik j´zyka serbskiego). Açin zauwa˝a, ˝e klasyczne pytanie o prawd´ i fa∏sz

musi si´ zawsze od nowa stawiaç w zakresie postrzegania tego, co autentyczne, apo-

kryficzne, rzeczywiste i fikcyjne, realne, chimeryczne, co jest symulacjà, blefem, po-

nownym burzeniem, udawaniem, retuszowaniem, ok∏amywaniem, nieÊwiadomie

i Êwiadomie wybranych pomy∏ek (AÃËÌ 1991: 5).

Szersze uzasadnienie postawy Açina wymaga∏oby szczegó∏owej interpretacji

tekstowej jego utworów prozatorskich. Problemy tu poruszane majà swe êród∏o

w prozie D. KiÆa (1935-1989), B. Pekicia (1930-1992) i M. Pavicia (1929), któ-

ra nie tylko odcisn´∏a Êlad na minionej dekadzie, ale utrwali∏a go w nast´pnej.

Omawiana twórczoÊç Êwiadczy, ˝e pisarz nie mo˝e pozostaç oboj´tny czy ambi-

walentny wobec tego, co si´ dzieje wokó∏ niego, wobec zgubnych skutków ide-

ologii i egocentrycznych teorii, lecz tak˝e i wobec tego, co jest coraz cz´stszym

zjawiskiem – niezrozumieniem innego.

Gotyckà kronik´ Pekicia Novi Jerusalim (Nowa Jerozolima), napisanà w Lon-

dynie w 1988 roku, postrzegamy jako prototyp powieÊci Ukleta zemlja (Przekl´-

ta ziemia) S. Basary, a utwory V. Despotova Evropa broj 2 (Europa numer 2)

oraz D. KiÆa Encyklopedia umar∏ych (1983, Enciklopedija mrtvih) stanowià swe-

go rodzaju bedeker dla prozy Savicia, Albahariego, Krsticia, Velikicia, a tak˝e

Gatalicy i Tasicia. S∏ownik chazarski (1984, Hazarski reçnik) Pavicia zawiera taj-

nà niç porozumienia z prozà N. Mitrovicia, V. PiÆtala, S. Damjanova, G. Petro-

vicia. Wszystko zatem przemawia za kontynuacjà, która w serbskiej prozie mia-

∏a miejsce w ca∏ej omawianej dekadzie, dekadzie z wielu wzgl´dów niezwykle

istotnej dla zachowania skomplikowanej sieci identyfikacji (narodowych i indy-

widualnych) literatury z ˝yciem lub ˝ycia i literatury (KiÆ 1990).

Z serbskiego prze∏o˝y∏a Maria Cichoƒska
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SUMMARY

Serbian writers as witness, participants, victims of the last decade of 20. century

Examples of modern Serbian writers (M. Saviç, S. Tontiç, R. Risojeviç, J. Açin, D. Albahari,

V. Despotov, S. Basara, D. Pisarev, Z. åiriç, V. Arsenijeviç, V. Jokanoviç, etc.) shows the

influence of last decade of 20. century on their work. This influence was coloured by heavy

political and economical situations which was born in years of ethnic and national struggles,

isolation and bombing Serbia in 1999. All the paths of Serbian Literature was under the
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influence of this painful years. The paths of literature are different in range but even beside

that all of them are coloured by the torment of this years.

Literal testimony is in the closest relation with authenticity which means that if the authors

was lead in that direction it will not bring them to the aims: facts existence should be rised

up to the level of universality and metaphorical potentials must stay in the closest relation

with text. Only if this aims are satisfied the text will be significant act. By that means that

some of authors are the victims of their procedure, the others are just participants and only

a few of them can give us a validity testimony about their.
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GALIA SIMEONOVA-KONACH

˚eƒskoÊç/to˝samoÊç/podmiotowoÊç pani G.
O twórczoÊci Emilii Dvoryanovej

Problemy podmiotu, podmiotowoÊci sà wa˝ne dla poststrukturalistów, a szcze-

gólnie wyczulona jest na nie ÊwiadomoÊç feministyczna poszukujàca specyfiki ˝eƒ-

skoÊci i jej autentycznej artykulacji.

Podobna problematyka wyst´puje w utworach bu∏garskich autorek, które de-

biutowa∏y w ostatniej dekadzie XX wieku. TwórczoÊç niektórych z nich, na przy-

k∏ad Emilii Dvoryanovej*, Teodory Dimovej, Albeny Stambolovej, Zdravki Efti-

movej, Rajny Markovej, w mniejszym lub wi´kszym stopniu mo˝na odnieÊç do

pisarstwa kobiecego (écriture feminine) w uj´ciu Luce Irigaray (Irigaray 1974).

Interesuje je spo∏eczno-kulturowa charakterystyka kobiety, kszta∏towanie si´

p∏ciowej to˝samoÊci podmiotu, nowa somatyka epoki ponowoczesnej, metafizy-

ka „stawania si´” kobietà, podejmowanie z ró˝nych stron kwestii „˝eƒskiej ró˝-

nicy” – cz´sto w opozycji do innoÊci, do m´skiego pierwiastka lub ego reprezen-

tujàcego porzàdek patriarchalny, stereotypy kultury i klisze cywilizacji. Pod tym

wzgl´dem bu∏garskie pisarstwo kobiece mieÊci si´ w ogólnych literackich i filo-

zoficznych tendencjach koƒca XX wieku.

Znaczna cz´Êç dzisiejszych dyskusji teoretycznych skupia si´ wokó∏ zagadnienia

to˝samoÊci i funkcjonowania podmiotu. Teoria feministyczna podkreÊla wp∏yw spo-

∏ecznie narzucanych ról w kszta∏towaniu p∏ciowej identyfikacji podmiotu. Sk∏ania si´

ku za∏o˝eniu, ˝e byç podmiotem, to podlegaç ró˝norodnym systemom norm psycho-

spo∏ecznych, seksualnych, j´zykowych (Culler 2002: 125-127). Jak wiadomo, tym, co

ró˝ni postmodernistyczny podmiot od jego kartezjaƒskiego poprzednika, jest fakt, ˝e

cia∏o sta∏o si´ integralnym elementem to˝samoÊci (Foucault 2000: 202-208).

Julia Kristeva w swych pracach zwraca uwag´ na subiektywnoÊç jako „system

otwarty” na innoÊç. W przypadku podmiotu kobiecego Kristeva widzi artykula-

cj´ to˝samoÊci oraz tworzenie nowych identyfikacji, autonomicznych i zindywi-

dualizowanych, jako bunt jednostki/kobiety przeciwko w∏adzy w∏asnego Êrodowi-

ska i porzàdkowi symbolicznemu: Jedynie bunt gwarantuje mo˝liwoÊç rozwoju

* Zapis nazwisk zgodny z propozycjà autorki artyku∏u (uwaga red.).



˝ycia psychicznego w procesie formowania Indywiduum – Podmiotu i tylko bunt

mo˝e wykreowaç ˝yciodajny sens. Od Êw. Augustyna i Freuda, dynamika Osobowo-

Êci i J´zyka jako pewny nieustanny proces poszukiwaƒ i wàtpliwoÊci, jako pewna

nieustanna ankieta, przekroczy w koƒcu ramy skostnia∏ych wartoÊci i to˝samoÊci,

i utoruje w pami´ci drog´ ku podnó˝u j´zyka i infraliteratury, ku pulsujàcym in-

stynktom, a˝ do zmys∏ów i tego, co biologiczne (Kristeva 2002: 9).

Po 1989 roku w Bu∏garii, w∏aÊnie dzi´ki pisarstwu kobiecemu, dyskurs o ko-

biecej podmiotowoÊci, o ciele, ponowoczesny poglàd na seksualnoÊç i somatyk´

– niezwiàzanà tylko z cia∏em „libidalnym” – stajà si´ jednà z domen literatury

kobiecej. Podstawowe kwestie podmiotu, to˝samoÊci p∏ciowej, które interesujà

twórców postmodernizmu, zw∏aszcza filozofów francuskich, pojawiajà si´ tak˝e

w pracach Julii Kristevej, Luce Irigaray, Helene Cixous, Monigue Wittig i auto-

rek amerykaƒskich, stanowià êród∏o inspiracji dla wspomnianych pisarek bu∏gar-

skich. Okrycie nowej problematyki i zwiàzanych z nià intelektualnych mo˝liwo-

Êci da∏o im kolejnà szans´ zrealizowania delfickiej maksymy „poznaj siebie”.

W latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku w literaturze bu∏garskiej nastàpi∏a

erupcja debiutów poetek i pisarek. W pewnym stopniu zjawisko u∏atwia∏a istnie-

jàca tradycja. Emancypacja twórczego Ja kobiecego jest znanym i donios∏ym „pro-

jektem” w literaturze bu∏garskiej XX wieku, u poczàtku którego znajduje si´

poezja Elisavety Bagrjany. W okresie mi´dzywojennym liryka Bagrjany i sama

poetka uosabiajà emancypacj´ kobiecego ego oraz buntu przeciwko tradycji.

W powsta∏ym póêniej narodowym micie kultury liryczna bohaterka i pami´ç

o samej Bagrjanie funkcjonujà w ambiwalentnym obrazie staro˝ytnej amazonki

i wyznajàcej „wolnoÊç Êwi´tà” kobiety wspó∏czesnej.

Na przestrzeni ostatnich siedemdziesi´ciu lat twórczoÊç kobiet pisarek zdo-

by∏a sobie znaczàce miejsce w literaturze bu∏garskiej. Z okresu przed drugà woj-

nà Êwiatowà nale˝y wymieniç nazwisko Fani Popovej-Mutafovej, zaÊ z drugiej

po∏owy XX wieku – Blagi Dimitrovej oraz Very Mutafchievej. OczywiÊcie wspó∏-

czesne pisarstwo kobiece okreÊlajà inne warunki spo∏eczne, inna filozoficzna i on-

tologiczna perspektywa p∏ci i rodzaju. Feminizm jest nowym zjawiskiem w kul-

turze i literaturze bu∏garskiej, zadomowi∏ si´ w niej po zmianach, które nastàpi∏y

w roku 1989. Du˝a cz´Êç bu∏garskich autorek z tego okresu wywodzi si´ z oÊrod-

ków akademickich albo powróci∏a do kraju po latach emigracji na Zachodzie.

Jerzy Jarz´bski (Jarz´bski 1997: 176) sygnalizuje podobnà prawid∏owoÊç w lite-

raturze polskiej ostatniej dekady XX wieku. Jestem daleka od myÊli, ˝e „litera-

tura kobieca” oraz problematyka seksualnoÊci i cia∏a zrodzi∏y si´ jedynie za

sprawà asymilacji zachodniej myÊli teoretycznej i pisarstwa kobiecego, ale na-

le˝y zaznaczyç, ˝e feminizm jako manifestacja autorska i spo∏eczna nie zapre-

zentowa∏ si´ w jakiÊ szczególny sposób w bu∏garskiej literaturze i spo∏eczeƒstwie

do koƒca lat osiemdziesiàtych XX wieku.

TwórczoÊç Emilii Dvoryanovej jest niewàtpliwie jednym z wa˝niejszych zjawisk,

jakie pojawi∏y si´ w nurcie literatury kobiecej. Trudno jà jednak odnieÊç do

okreÊlonej tradycji prozatorskiej w literaturze bu∏garskiej. JednoczeÊnie nie mie-

Êci si´ ona (mimo prób nadania jej jakiegoÊ szczególnie feministycznego charak-

teru) w opozycji: „m´ski – kobiecy” sposób pisania.
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WielowarstwowoÊç utworów Emilii Dvoryanovej sk∏ada si´ konsekwentnie na

ich skomplikowanà wymow´ semiotycznà, utkanà ze znaczeƒ, sensów i symboli.

„Siatka” ta sugeruje znakowoÊç otaczajàcego Êwiata, sztuki, s∏owa, seksualnoÊci

oraz tradycji chrzeÊcijaƒskiej.

Ju˝ w pierwszej swej powieÊci ä˙˘‡Ú‡ (Dom, 1993), jak i w kolejnych: ÄÎËÒ‡
ËÎË Passion Ì‡ ÒÏ˙ÚÚ‡ (Alicja albo Passion Êmierci, 1995; ksià˝ka ta otrzyma-

∏a nagrod´ za najlepszà powieÊç roku), La Velata (1998), Dvoryanova konstytu-

uje swe twórcze Ja w∏aÊnie jako przejaw okreÊlonej wra˝liwoÊci artystycznej

i percepcji rzeczywistoÊci widzianej oczami kobiety.

W najnowszej ksià˝ce Dvoryanovej zatytu∏owanej ÉÓÒÔÓÊ‡ É. (Pani G., 2001)

myÊlenie i prezentacja kwestii to˝samoÊci kobiecej zrealizowane sà na poziomie

j´zykowym i gatunkowym poprzez postmodernistycznà konwencj´ tekstualizacji

Êwiata, eksplikowanej w dzienniku jednego z g∏ównych bohaterów, w listach

(formach samych w sobie maksymalnie subiektywnych) oraz w pierwszoosobo-

wej narracji autorki i bohaterki.

Pisarstwo Emilii Dvoryanovej ukazuje ca∏à dwoistoÊç emancypacji podmiotu

˝eƒskiego i seksualnoÊci na tle problematyki ontologicznej i aksjologicznej. Jed-

na z centralnych kwestii utworu zwiàzana jest z subiektywizacjà ˝eƒskoÊci w spo-

∏eczeƒstwie, w którym g∏´boko zakorzenione sà takie struktury ideowe, jak pa-

triarchat.

Artykulacja kobiecej identyfikacji oraz ˝eƒskoÊç rozpatrywane sà w dwóch

aspektach. Pierwszy z nich zwraca uwag´ na cia∏o kobiece w uj´ciu biologicz-

nym i symbolicznym; na cielesnoÊç jako symbol funkcjonujàcy w werbalnym

i niewerbalnym j´zyku kultury.

Podstawowy wàtek powieÊci obrazujàcy prze˝ycia Pani G. osadzony jest w pierw-

szej po∏owie XX wieku. Z tego okresu pochodzà wyobra˝enia o ciele jako pew-

nym fenomenie historycznym, czymÊ zewn´trznym wobec jednostki i spo∏ecz-

nych struktur – porzàdku, regu∏ ˝ycia, które sà archetypiczne, m´skie, i wynikajà

z konstruktów kulturowych i okreÊlonych okolicznoÊci w rozwoju spo∏eczeƒstwa.

Cia∏o ludzkie jest skomplikowanym zagadnieniem odkrywanym na ró˝ne spo-

soby dla „j´zyków” kultury oraz nauki. B´dàc uniwersalnym znakiem indywidu-

um, cia∏o staje si´ równoczeÊnie ikonà przemijania, a co za tym idzie – ludzkie

Ja nieustanne rezygnuje albo poszukuje identyfikacji z w∏asnym cia∏em (Bogda-

nov 1998: 110-115). CielesnoÊç jest fizycznym wymiarem cz∏owieka, jednocze-

Ênie zaÊ jest czymÊ ró˝nym od niego. SprzecznoÊci w podejÊciu do kwestii „cia∏a”

zawarte sà w przeÊwiadczeniu, ˝e istota ludzka jednoczeÊnie jest tym cia∏em,

a zarazem nim nie jest.

Dvoryanova pokazuje cia∏o w dwojaki sposób. Z jednej strony mamy do czy-

nienia z cia∏em biologicznym, budzàcym si´ seksualnie, a z drugiej – pisarka

chce je wyraziç, na ile to mo˝liwe, poprzez teologiczne pojmowanie cielesnoÊci

lub presumpcj´ o Bogu.

Narracja o pani G. wpisuje si´ w „teologiczne” ramy prologu (o wyjàtkowo

silnym wydêwi´ku mistycznym) i epilogu powieÊci. OpowieÊç o Ciele zaczyna si´

w prologu od misterium Wielkiego Piàtku w cerkwi – od poczàtku misterium

Cia∏a wskrzeszonego.
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Autorka we wst´pie oraz w koƒcowej cz´Êci utworu nawiàzuje do wyobra˝eƒ

chrzeÊcijaƒskich, si´ga po idee myÊlicieli prawos∏awnych (Bierdiajew 1922, 1947,

So∏owjow 1970) z prze∏omu XIX i XX wieku, wskazuje na koniecznoÊç odrzu-

cenia dualizmu duszy i cia∏a, na potrzeb´ przezwyci´˝enia wpisanej w myÊlenie

teologiczne niech´ci do cia∏a. Cia∏a nie nale˝y ujarzmiaç, lecz wyzwalaç od grze-

chu („to, co przeciwne naturze”) w celu przygotowania go do uczestnictwa w prze-

bóstwieniu. Fundamentalne antropologiczne rozgraniczanie (dualizm duszy i cia-

∏a) jest obce w pewnym sensie tradycjom Starego Testamentu (Moltmann 1995:

426-430). W Êredniowieczu chrzeÊcijaƒstwo zachodnie zbyt przesadnie oddzieli-

∏o dusz´ od cia∏a, traktujàc to ostatnie instrumentalnie. Sta∏o si´ ono personifi-

kacjà Êmierci, siedliskiem grzechu, przejawem wszelkich s∏aboÊci, które nale˝y

przezwyci´˝aç. W podejÊciu tym s∏ychaç echa znanego ju˝ od Platona kalam-

buru, opartego na grze s∏ów: soma (cia∏o) i sema (grób).

Dvoryanova analizuje spo∏eczny porzàdek oraz los kobiety w odniesieniu do

uniwersalnych, jak i do konkretnych przejawów kultury. Dusza i cia∏o stanowià

dla autorki dychotomiczne kategorie, które sytuuje ona w teologicznym kontek-

Êcie aksjologii prawos∏awnej, archetypów biblijnych i tradycji, ale jednoczeÊnie

podejmuje prób´ przekroczenia stricte chrzeÊcijaƒskiego myÊlenia. Autorka po-

zostaje wierna pojmowaniu idei Bogocz∏owieka (Bierdiajew 1922) wyra˝onej

w prologu i epilogu powieÊci. RównoczeÊnie historia cia∏a Pani G., nie mieÊci

si´ w takim rozumieniu cielesnoÊci, a zatem zostaje wyodr´bniona poza obszar

wspomnianych cz´Êci utworu jako pewien feministyczny korelat.

˚eƒskoÊç w dwóch pozosta∏ych rozdzia∏ach powieÊci, zatytu∏owanych „Zar´-

czony” i „Taljo”, w znacznym stopniu budowana jest w oparciu o biologiczne

pojmowanie cielesnoÊci, o czym Êwiadczy chocia˝by opis oczekiwania dziewczy-

ny na „stanie si´ kobietà”, na „Tamto”, jak nazywa bohaterka coÊ, co ró˝ni p∏eç

i jest widocznym znakiem to˝samoÊci.

– Pociek∏o!

Krzykn´∏a i wtedy matka wpad∏a do kuchni, gdzie dziecko, które sta∏o si´ kobie-

tà, wyczerpane szlocha∏o przy stole; jej oczy, które przedtem szaleƒczo skrzy∏y si´

przez ∏zy, odzyska∏y swój normalny blask. [...] Po prostu wesz∏a w cykl czasu i nie

by∏o ratunku, zosta∏a podciàgni´ta pod kategori´ jakiegoÊ warunkowego up∏ywu –

czasu, krwi, niebiaƒskiego deszczu, uwa˝anego za z∏oty (Dvoryanova 2001: 205).

„Tamto” jest te˝ pierwszym doÊwiadczeniem seksualnym:

Âlub – wiedzia∏am, ˝e ma si´ zdarzyç coÊ dziwnego: najpierw pr´ciki i py∏ek roz-

wiewany przez wiatr jak ikra niesiona przez ciep∏e wody, potem komórki pragnàce

si´ po∏àczyç, ˝eby móc zaczàç si´ dzieliç, a w koƒcu dramat stawa∏ si´ krwawy, ale

ja ju˝ zdà˝y∏am si´ przyzwyczaiç do krwi i rozumia∏am, jak wa˝ne jest wszystko, co

wyp∏ywa, przeznaczone mi, i w wieczornej modlitwie dzi´kowa∏am, ˝e to mi si´ zda-

rzy∏o – dzi´kuj´, Panie Bo˝e, ˝e dosta∏am okres, i wybacz, ˝e zachowam to w ta-

jemnicy nawet przed przysz∏ym m´˝em, ale jestem pewna, ˝e wszystko b´dzie w po-

rzàdku (Dvoryanova 2001: 205-207).

Egzystencja wprowadzona zostaje w porzàdek symboliczny, inicjacj´ dziewczy-

ny koƒczy nadejÊcie „Tamtego”, cia∏o zostaje okreÊlone jako kobiece. Zaraz po-

tem autorka odnosi te zdarzenia do chrzeÊcijaƒskich wyobra˝eƒ cielesnoÊci w ma∏-
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˝eƒstwie, które majà m´ski rodowód. Przysz∏y mà˝ rozwa˝a kwesti´ „wspólnego

cia∏a” i opisuje „macierzyƒskie kszta∏ty” swej narzeczonej (Dvoryanova 2001: 206).

Emilia Dvoryanova umiej´tnie wplata w konstrukcj´ ideowà utworu archety-

piczne, zakodowane ju˝ w Biblii oraz w modelu spo∏eczeƒstwa patriarchalnego,

wyobra˝enia o kobiecie i jej powinnoÊciach wzgl´dem rodziny i spo∏eczeƒstwa.

PowieÊç obfituje w odwo∏ania do chrzeÊcijaƒskich kodów kobiecoÊci. Niektóre

sytuacje w fabule, wszystkie imiona bohaterek – Maria, Magdalena, El˝bieta,

Marta – odsy∏ajà wprost do biblijnych pierwowzorów.

OsobliwoÊç rozwiàzania postawionych kwestii kobiecej to˝samoÊci polega na

tym, ˝e pisarka emancypuje ˝eƒskoÊç za pomocà pierwiastka m´skiego i jego In-

noÊci, a nie jedynie w opozycji do niego. W narracji idea ta znajduje odzwier-

ciedlenie w koncepcji „rozszczepionego podmiotu” narratora, a tak˝e w ró˝nych

strategiach j´zykowych. Histori´ Pani G. opowiadanà z punktu widzenia narra-

tora m´˝czyzny prowadzàcego dziennik oraz bezpoÊrednià relacj´ samej boha-

terki autorka umieÊci∏a we fragmentach, które wzajemnie si´ uzupe∏niajà.

W drugim poruszanym w powieÊci aspekcie ˝eƒskoÊci Dvoryanova koncentru-

je si´ na rzeczach: ubraniach i przedmiotach Êwiata kobiecego, na ich identyfi-

kacyjnej roli. Oswajanie ˝eƒskich Rzeczy wed∏ug autorki jest próbà uchwycenia

kobiecej InnoÊci. One, jako atrybuty ˝eƒskoÊci, posiadajà moc erotycznà, ponie-

wa˝ stanowià narz´dzie transformacji.

Jak wiadomo, realizacja indywiduum w wymiarze spo∏ecznym dokonuje si´ mi´-

dzy innymi za poÊrednictwem przedmiotów, wytworów cywilizacji oraz przyj´tego

systemu wartoÊci i norm. ˚eƒskoÊç w powieÊci definiowana jest zarówno przez przed-

mioty, wÊród których niema∏à rol´ odgrywajà kobiece stroje, jak i poprzez wpisa-

ne w czas historyczny konwenanse kultury miejskiej, wyznaczajàce kobiecie rol´

damy. ˚eƒskoÊç okreÊlajà wi´c znaki kultury. Atrybuty kobiece – suknie, r´kawicz-

ki, futra, torebki, poƒczochy ze szwem – opisane sà z drobiazgowà dok∏adnoÊcià,

tak samo zresztà, jak i przedmioty-znaki kultury miejskiej: nakrycia sto∏owe, dom,

ogród itd. [...] w czarnej sukience z mi´kkiej bawe∏ny – ostatni krzyk mody; przy r´-

kawach ozdobionej haftem, z kieszonkami obszytymi srebrnym galonem; nie upad∏a

tak nisko, ˝eby za∏o˝yç coÊ z tych syntetyków, które opinajà cia∏a dzisiejszych m∏odych

kobiet i czynià ich zapach nienaturalnie odpychajàcym. Otulona krótkà pelerynkà

z cieniutkiej we∏ny, spod której w porywach wiosennego wiatru sukienka chwilami jak-

by wyp∏ywa∏a, jej buty na wysokich obcasach z tych najcieƒszych, jedwabne poƒczo-

chy ze szwem, kuszàco zarysowujàcym lini´ nóg (Dvoryanova 2001: 34).

Autorka pokazuje, jak okreÊlone atrybuty, odzie˝, dostarczajà dodatkowych

znaczeƒ pozwalajàcych zrozumieç i podjàç nowà prób´ uchwycenia wymykajà-

cej si´ ˝eƒskiej innoÊci. Rzeczy, ca∏e przedmiotowe otoczenie cz∏owieka, sà ro-

dzajem materializacji p∏ci, sà realnymi bytami zrodzonymi dla potrzeb w∏asnej,

subiektywnej „bezp∏ciowoÊci”, która dzi´ki nim nieustannie „ucieleÊnia” si´ w no-

wych kombinacjach.

Nowe kreacje Pani G. to magia, Rzecz wywo∏ujàca koniecznoÊç nowej iden-

tycznoÊci. Ubiór jest erotyczny, bo jest instrumentem przemiany (Bogdanov

1998: 222), czytelnà oznakà innoÊci. Jest te˝ nadbudowanà zewn´trznoÊcià, sym-

bolem oddzielenia pozorów od istoty.
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W przeciwieƒstwie do „zewn´trznoÊci” ubioru Pani G., cia∏o jest jej kwinte-

sencjà, samà istotà. Symboliczny akt rozbierania si´ mo˝na zatem rozumieç ja-

ko wyraz poszukiwania to˝samoÊci.

Kobiecy seksualizm podlega spo∏ecznemu systemowi kodów. Oznacza to, ˝e

kobiet´ od dzieciƒstwa wychowuje si´, narzucajàc jej m´skie spojrzenie na

Êwiat, m´skà ÊwiadomoÊç, od której dopiero musi si´ uwolniç. W powieÊci Pa-

ni G. rol´ takiego kodu pe∏ni jeden z wàtków prowadzony z pozycji narratora

m´˝czyzny.

W ksià˝ce jest wyraênie pokazane, ˝e od kobiety oczekuje si´ samookreÊle-

nia, które potwierdzi∏oby m´skà perspektyw´ i doÊwiadczenie, które mog∏oby

byç traktowane jako „ogólnoludzkie”. Dla bohaterki Dvoryanovej tak zwane

„Tamto” jest nie tylko biologicznà ró˝nicà mi´dzy pierwiastkiem kobiecym i m´-

skim, ale i uÊwiadomionym seksualizmem postrzeganym jako przyjemnoÊç i los

kobiety; „Tamto” obrazuje regularny, w aspekcie fizjologicznym, up∏yw krwi,

a w znaczeniu egzystencjalnym – przemijanie: ˝ycia, mi∏oÊci, przyjemnoÊci (nie

przypadkiem w powieÊci pojawiajà si´ wszystkie formy czasownika ciec, pociec,

wyciekaç itd. kojarzàce si´ z utratà krwi). Dla pani G. seksualizm to forma do-

znania przyjemnoÊci, synonim poczucia swobody osobistej: [...] nagle przepe∏ni∏a

mnie tryumfujàca wolnoÊç – oto mog´ decydowaç, mimo ˝e cia∏o zdecydowa∏o za

mnie, i jeÊli ja zechc´ lub nie zechc´ [...], bo moje spojrzenie by∏o we mnie, w ca∏-

kowicie moim i tylko moim ciele, i o tej nocy tamten z pewnoÊcià nic nie napisa∏,

jego r´ka zatrzyma∏a si´ sama albo atrament zaplami∏ kartk´ i myÊl´ sobie, czy nie

sta∏o si´ to w∏aÊnie wtedy, gdy po raz pierwszy w rozpaczy zrobi∏ Tamto (Dvoryano-

va 2001: 246).

Bohaterka identyfikuje si´ ze swoim cia∏em, z jego potrzebami i rozkoszami.

Dvoryanova stara si´ pokazaç cia∏o jako jednoczesnoÊç czynników wewn´trz-

nych i zewn´trznych. Sà one pochodnà spotkania si´ jego naturalnych w∏aÊciwo-

Êci oraz cech specyficznych ludzkiego umys∏u, który miesza obiekt seksualny z ide-

alnymi obiektami sfery intymnej, osobowoÊciowej i transcedentalnej. Zanurzy∏em

si´ w jej sukni, opisujàcej dziewictwo za pomocà znaków, dzi´ki którym te istoty in-

formujà o sobie w jedyny dost´pny im sposób – poprzez falujàcà eksplozj´ drapo-

waƒ, które ju˝ z daleka pieszczà spojrzenie, sprawiajàc, ˝e trzepocze ono w ich bie-

li, poprzez pob∏yskujàcà biel naszytych cekinów [...] – i ju˝ tam, w cerkwi, oczami

wyobraêni zobaczy∏em najpi´kniejsze litery, jakimi móg∏bym wyraziç magi´ tej czy-

stoÊci: tylko moje litery, wymyÊlone przeze mnie [...], po∏àczone w ca∏kiem nowy

sposób litery, w których postanowi∏em zawrzeç panià G., by by∏a na zawsze moja

i tylko moja (Dvoryanova 2001: 248).

Erotyka jest wynikiem kombinacji elementów idealnych i cielesnych. W tym

sensie dotyka filozofii; cia∏o i dusza sà tu oznaczajàcym i oznaczanym. Wspó∏czyn-

nik erotyczny towarzyszy wszystkim ludzkim poczynaniom, o ile uzewn´trzniajà one

podmiot i wyra˝ajà jego dà˝enie do innoÊci. Erotyka [...] rodzi si´ te˝ ze sta∏ej ko-

niecznoÊci radzenia sobie z problemem natury wewn´trznej – b´dàc cia∏em, jednost-

ka staje si´ dla siebie czymÊ innym od siebie samej. W tym sensie erotyzm nie jest ni-

czym innym jak paradoksalnym dà˝eniem do nowej cielesnoÊci, która zaspokoi∏aby

nasze dà˝enia do bycia istotà i obiektem (Bogdanov 1998: 225).
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Dvoryanova w swoim utworze ods∏ania natur´ kobiecà, akcentujàc seksual-

noÊç, sakralne znaczenie uczuç, afirmacj´ kobiecoÊci i jej emancypacj´. To pani

G. sama wybiera partnerów, narusza kulturowe oraz moralne tabu – kocha dwóch

braci i cudzo∏o˝y w „rodzinnym” trójkàcie mi∏osnym. Fakt ten ma olbrzymie

znaczenie w semiotycznej warstwie opowieÊci o ciele pani G., poniewa˝ dzi´ki

temu bohaterka unika naruszenia i zmiany „identycznoÊci” opartej na tradycyj-

nym przyjmowaniu po Êlubie nazwiska ma∏˝onka. W kolejnym zwiàzku z m´˝-

czyznà z tego samego rodu bohaterka zachowuje swoje dotychczasowe nazwi-

sko, czyli nazwisko jego brata. Czy nowe nazwisko dla kobiety oznacza i nowà

identycznoÊç? Dvoryanova bawi si´ zarówno sensami i zdegradowanymi kon-

wencjami Êwiata patriarchalnego, jak i stereotypami m´skoÊci i kobiecoÊci.

JednoczeÊnie siatka biblijnych odniesieƒ wyst´pujàcych w powieÊci mog∏aby su-

gerowaç, ˝e wype∏nia si´ Moj˝eszowe prawo dotyczàce zobowiàzaƒ braci wobec

wdowy, czyli lewiratu. W rzeczywistoÊci porzàdek patriarchalny ulega ironicznej

destrukcji. Autorka prowadzi gr´ z jakby odwróconym lewiratem, z „nieustalo-

nym” ego bohaterki, która „posiadajàc” dwóch ma∏˝onków z tego samego rodu,

jednoczeÊnie zmienia i nie zmienia „to˝samoÊci” okreÊlonej przez praktyk´ i tra-

dycj´ spo∏ecznà („nie jestem panià G., a w∏aÊciwie jestem”, podkreÊla bohaterka).

˚eƒskoÊç w powieÊci emancypuje si´ w pewnym sensie za pomocà pierwiast-

ka m´skiego. Realizacja tego „procesu” dokonuje si´ w kontekÊcie obalonego

tabu. Identyfikacja Pani G. oparta jest na „ró˝nicach” w stosunku do innej p∏ci.

Tajemnicze Tamto/Ono, penetrujàc podÊwiadomoÊç bohaterki, czyni jà identycz-

nà z samà sobà.

Dvoryanova zadaje pytanie, nie udzielajàc odpowiedzi: jaka jest cena eman-

cypacji i subiektywizacji kobiecego Ja? W epilogu powieÊci pojawia si´ tradycyj-

ny motyw kary za przekroczenia tabu, ¸azarz, syn g∏ównej bohaterki, jest dziec-

kiem autystycznym.

Pisarka kreuje Êwiat bohaterów, interpretujàc mi´dzy innymi Lacanowskie (La-

can 1966) kategorie Tego, co Symboliczne, Realne i Wyobra˝one, prowadzàc gr´

z ustalonym porzàdkiem symbolicznym, tradycyjnymi wymogami j´zyka i narracji.

Wed∏ug Jacques’a Lacana warunkiem posiadania przez kobiet´ w∏asnej to˝sa-

moÊci jest wyjÊcie poza fallicznà wersj´ Symbolicznego, w którym ma ona status

podrz´dny. W kulturach tradycyjnych spo∏eczne upodmiotowienie kobiety doko-

nuje si´ przez podporzàdkowanie jej m´˝czyênie. Dvoryanova wykorzystuje patriar-

chalne archetypy, ich symboliczne znaczenie, aby w opozycji do nich uto˝samiç

swojà bohaterk´ (w∏aÊnie jako kobiet´) z wyzwolonym cia∏em, materialnymi atry-

butami kobiecoÊci, mi∏oÊcià, macierzyƒstwem, i by „tekstowo”, za pomocà gatun-

kowej konwencji dziennika i autoopowieÊci, wype∏niç jà samà sobà. Pani G. wkra-

cza w symboliczny porzàdek spo∏eczny na w∏asnych zasadach, dyktujàc warunki.

Pani G. vel Elisaveta, Beta, nie jest wiecznà kobiecoÊcià, w mistycznym znacze-

niu, jakie przypisywa∏ jej modernizm, jest raczej emancypujàcà si´ ˝eƒskoÊcià.

˚eƒskoÊç w powieÊci Pani G., czasami poetycka i delikatna, nie ma nic wspól-

nego z tym, co Julia Kristeva nazywa „lekturà podr´czników psychiatrii”. Jed-

nak w toku akcji bohaterka oraz autorka jakby „oswajajà” paradygmat – pod-

miot bez obiektu, podmiot bez innoÊci!?
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Pisarka dotyka pewnego paradoksu to˝samoÊci jednostki. W ka˝dej chwili je-

steÊmy jednà i tà samà osobà, a jednoczeÊnie kimÊ innym ni˝ przed chwilà.

Kreacja Pani G. koresponduje z koncepcjà to˝samoÊci Eriksona (Erikson 1996:

28-38) osadzonà w wyobra˝eniach dyskursywno-narracyjnych. To˝samoÊç psy-

chospo∏eczna wyra˝a si´ jako subiektywne prze˝ywanie, jako poczucie to˝samo-

Êciowego continuum.

W przypadku Pani G. to˝samoÊç jawi si´ jako prezentacja ˝eƒskoÊci; ego bo-

haterki realizuje si´ na ró˝nych p∏aszczyznach: kulturowej, historyczno-cywiliza-

cyjnej, erotycznej. Autorka przenosi akcent z uniwersalistycznych koncepcji to˝-

samoÊci na parametry kulturowe i strukturalne. Pokazujà one kszta∏towanie

osobowoÊci kobiety jako modelu usankcjonowanych przez kultur´ sposobów

mówienia, myÊlenia o sobie i o innych. Sama podmiotowoÊç, z punktu widzenia

Lacana, jest ca∏kowicie wzgl´dna, to znaczy jest pochodnà wzajemnego powià-

zania podmiotów lub wynika ze wspó∏zale˝noÊci wyobra˝eƒ o sobie i o Êwiecie.

Dotyczy to te˝ bohaterki Dvoryanovej, Pani G. Subiektywizacja pierwiastka ˝eƒ-

skiego, jak ju˝ zaznaczy∏am, dokonuje si´ w powieÊci na wielu p∏aszczyznach.

O rozszczepieniu podmiotu „wed∏ug instancji” oraz o metamorfozach Ja pi-

sali wielokrotnie Kristeva, Todorov i inni poststrukturaliÊci. Naturalnie, osobo-

woÊç skonstruowana wed∏ug takich zasad nie mo˝e pretendowaç do miana au-

tentycznej, nieuchronnie ulega rozdwojeniu, rozsypuje si´ na fragmenty nale˝àce

do antagonizujàcych sfer Realnego, Wyobra˝anego i Symbolicznego.

Emilia Dvoryanova prowadzi tak˝e ukryty dialog z Lucy Irigaray: z jej kon-

cepcjà ˝eƒskoÊci i sposobami prezentacji homogenicznej osobowoÊci kobiety.

Bohaterka Pani G. poszukuje harmonicznego wspó∏istnienia z pierwiastkiem

m´skim. Dla niej ca∏kowite podeptanie wszystkich struktur patriarchalnych oraz

odrzucenie ustalonych wyobra˝eƒ o to˝samoÊci kobiety równa∏oby si´ z tym, ˝e

nie musia∏aby ona ju˝ byç kobietà.

Mimo ˝e wszystko, co kobiece, jest tu bez wàtpienia prototypem innoÊci, po-

wieÊç nie ma wydêwi´ku skrajnie feministycznego – nie poszukuje innego ∏adu,

który stanowi∏by alternatywne rozwiàzanie dla spo∏eczeƒstwa tradycyjnego. Nie

wydaje si´ te˝ taka ani z punktu widzenia feminizmu egalitarnego, ani w odnie-

sieniu do systemów definiujàcych ˝eƒskoÊç poprzez „brak i niereprezentowanà

innoÊç” w porzàdku patriarchalnym. Pani G. Emilii Dvoryanovej jest wyeman-

cypowanà ˝eƒskoÊcià zamkni´tà w czasowych granicach XX wieku, która poszu-

kuje swojego miejsca i harmonii w sferze prywatnej i spo∏ecznej.
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SUMMARY

Femininity/subjectivity of Mrs G. About the literary output of Emilia Dvoryanova

The problems of a subject, subjectivity are significant for poststructuralists and particularly

feminist consciousness is sensitive to then question. It looks for specific features of femininity

and its authentic articulation.

Similar problems can be found in literary works by Bulgarian authors, who had their

literary debut in the last decade of the 20th century. The important place in “écriture

feminine” (Luce Irigaray) is occuppied by Emilia Dvoryanova. Miltidemensional structure of

Dvoryanova’s output leads consistently to its complicated semiotic superstructure, woven of

meanings senses and symbols.This “network” constitutes the signs of the world around, of

art this network, word, sexuality, female–male relations and Christian Theology.

The author presents her project through her main character Mrs G. in the novel entitled

in the same way. The articulation of feminine identity is presented in two aspects. One of

them puts emphasis on female body from biological and symbolical perspective at corporality

as a symbol in verbal and nonverbal language of culture. The other aspect of femininity

concentrates on things, clothes, the gadgets of female world and their identification role.

They, as female attributes, have the erotic power becouse they are the means of transformation.

Dvoryanova creates the world of her characters interpreting among others, Lacan’s categorios

– of That what is Symbolical, Real, and Imagined. The author plays simultaneausly the game

with the establisted symbolic order, with language requirements and narration. Mrs G. enters

the Symbolical order of the male world on her own conditions.
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KALINA BACHNEVA

StaroÊç a podmiotowoÊç.
O powieÊci A∏beny Stambo∏owej 

„Hop-hop gwiazdy”

Ostatnia ksià˝ka A∏beny Stambo∏owej ïÓÔ-ıÓÔ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ (Hop-hop gwiazdy)

(ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003) stanowi wyraênà nowoÊç na tle dotychczasowego rozwoju

literatury bu∏garskiej. Do tej pory postacie starych ludzi pojawia∏y si´ przede

wszystkim epizodycznie bàdê s∏u˝y∏y opisom muzealno-skansenowym. W powie-

Êci Stambo∏owej bohaterowie mieszkajà pod Sofià w Domu Starców, znajdujà-

cym si´ przy ostatnim przystanku autobusowym; jego odwróconym odbiciem jest

budynek Êwie˝o zbudowanego, lecz (jeszcze) nieczynnego hospicjum, na razie

zamieszkanego przez jednego jedynego cz∏owieka, do którego to hospicjum i je-

go mieszkaƒca nie dociera ˝adna komunikacja miejska. Czasami akcja si´ prze-

nosi do dawnego domu g∏ównego bohatera (W domu. Z∏e s∏owo. I dobre s∏owo.)

(ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 123) lub te˝ do mieszkania pokrewnej duchowo znajomej

Starego Cz∏owieka. To, co dotychczas powiedziano, zdaje si´ ju˝ rysowaç okre-

Êlony horyzont oczekiwaƒ czytelniczych, w którym zapewne trudno by∏oby uchwy-

ciç pojawienie si´ nowego podejÊcia przy rozpatrywaniu tematu staroÊci i jej sto-

sunku do Ja – najtrudniejszego znaku wed∏ug Barthes’a (Å‡Ú 1991: 338). Je˝eli

jednak powo∏amy si´ na s∏owa Jaussa, to we wspó∏czesnej sztuce wtargni´cie te-

go, co nowe i odmienne, powinno byç postrzegane z horyzontu tego, co stare i zna-

jome (üÛÒ 1998: 218).

Wiek, staroÊç – nie chcia∏abym ich pominàç przy konstruowaniu ludzkiej au-

tonomii w dzisiejszej bu∏garskiej epoce literackiej. Poj´cia te okazujà si´ bo-

wiem kluczowe dla procesu konstytuowania Ja lub siebie (wprowadzajàc ten ter-

min Ricoeur przestrzega, by nie sprowadzaç go do skupionego na nim samym

„ja”) (êËÍ¸Ó 1996: 52). Zdaniem Tzvetana Todorova, rozró˝niajàcego ˝ycie od

istnienia, staroÊç [...] stanowi os∏abienie nie tylko si∏ ˝yciowych, lecz i istnienia

(íÓ‰ÓÓ‚ 1998: 74, 68, 71) – istnienia rozumianego tak˝e jako potrzeba uzna-

nia. W takiej kulturze jak grecka z epoki archaicznej, gdzie ka˝dy istnieje w zale˝-

noÊci od innego, na oczach i przez spojrzenie innego [...] istnieç [...] oznacza –

niezale˝nie od tego, czy chodzi o cz∏owieka ˝ywego czy martwego – byç uznanym,

cenionym, szanowanym; [...] bohater wpisuje w pami´ç zbiorowà wspólnoty swojà



realnoÊç indywidualnego podmiotu, wyra˝ajàcà si´ w biografii, którà Êmierç, doga-

niajàc go, uczyni∏a niezmiennà (ÇÂÌ‡Ì 1989: 50). Ten bohaterski czyn, jak si´

wydaje, jest jednak kompensacjà czegoÊ bardzo wa˝nego – ucieczki przed staro-

Êcià i Êmiercià, wbrew ca∏ej ich nieuchronnoÊci, unikni´cia i jednej, i drugiej.

Wychodzàc nie tyle ze Êródziemnomorskiego mitu i czytelnych w nim pragnieƒ

pozbawionego staroÊci (nieÊmiertelnego) ˝ycia, ile z przedstawiajàcego si´ jako

indywidualizm egoizmu (ï‡‰ÊËÈÒÍË 1974: 241-267) i jego u˝ycia przyjemnoÊci

wspó∏czesna (tym razem bu∏garska) pozaliteracka sytuacja motywuje przekszta∏-

cenie staroÊci w fakt literacki, dowodzàc mo˝liwoÊci tego, aby fakt ˝ycia codzien-

nego, nabierajàc aspektu konstrukcyjnego, przesunà∏ si´ do samego centrum lite-

ratury. Ksià˝ka A∏beny Stambo∏owej zdaje si´ odzwierciedlaç wskazanà przez

Z. Mitosek nobilitacj´ zjawisk j´zykowych nie mieszczàcych si´ w normach literac-

koÊci jednej epoki, poprzez którà formalizm t∏umaczy historyczny aspekt literac-

koÊci (Mitosek 1983: 209)1.

StaroÊç jako swoisty potrzebny materia∏2 (Tynianow 1978: 33) wpisuje si´ w nar-

racyjnà to˝samoÊç literatury bu∏garskiej, uczestniczàc w jej podziale na „starà”

i „nowà”. Dla Ricoeura, autora Soi-m˘me comme un autre, nie ma [...] struktu-

ralnych ró˝nic mi´dzy literackà formà opowieÊci a opowieÊcià ˝ycia, jakà snuje

ka˝de Ja (Skarga 1997: 227). W tym sensie na zasadzie rozwini´tej metafory,

a tak˝e na tym poziomie narracyjnym, który w swoim otwarciu na Êwiat przery-

wa opowieÊç, zestawia jà ostatecznie jako mow´ w j´zyku, który przewiduje i niesie

swój metaj´zyk (Å‡Ú 1991: 391), mo˝emy odczytaç bohatera A∏beny Stambo∏o-

wej jako swoistego Bohatera naszych czasów (Lermontow), zbytecznego cz∏owie-

ka – jeÊli zwróciç patos tego bohatera ku „opowieÊciom ˝ycia” bu∏garskiego.

JeÊli zaÊ roz∏o˝ymy problem zbytecznoÊci na znane stadia rozwoju osobowoÊcio-

wego, które dotykajà sytuacji wzajemnego oddzia∏ywania dziecka i rodzica, to

w takim przypadku dochodzimy do wniosku Tzvetana Todorova: dramat staro-

Êci nie polega na tym, ˝e cz∏owiek potrzebuje innych, tylko na tym, ˝e inni nie po-

trzebujà jego (To‰ÓÓ‚ 1998: 75). Lub te˝, jak powie ten stary cz∏owiek – Petyr

– prze˝ywajàcy swojà osobnoÊç w stosunku do kamiennego domu, Domu Star-

ców, który diametralnie zmieni∏ jego usytuowanie w rodzinnym domu (Tym sta∏

si´ teraz mój dziadek – myÊli jego wnuczka – goÊciem we w∏asnym domu.): Z do-
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1 „Literatura to proces przemieszczania tego, co j´zykowe, w sfer´ «˝ycia literackiego» oraz od-

rzucania tego, co «literackie» w sfer´ codziennej praktyki j´zykowej. Ten dynamiczny ruch wià˝e

jà z rzeczywistoÊcià historycznà (podkr. K. B.), a nie z subiektywnie poj´tà intencjà pisarza i nie

z jego celowymi operacjami artystycznymi. Chwyty literackie znaczà bowiem na tle zachowaƒ per-

cepcyjnych odbiorców, zachowaƒ ukszta∏towanych przez normy i konwencje ˝ycia literackiego.

Samo ˝ycie literackie nie jest enklawà poetów, ale formà ˝ycia spo∏ecznego.” (Z. Mitosek 1983:

209).
2 „Prze∏amujàc literackoÊç przez poj´cia ruchu i ewolucji Tynianow wysuwa mo˝liwoÊç tego,

aby «ca∏y sens nowej konstrukcji» móg∏ zawieraç si´ w nowym zastosowaniu starych chwytów,

w ich nowym znaczeniu konstrukcyjnym [...]. Rzeczy zautomatyzowane mogà byç wykorzystane

ponownie. Ka˝da epoka wysuwa na czo∏o te lub inne minione zjawiska, pokrewne sobie, a za-

pomina o innych. Lecz sà to oczywiÊcie zjawiska wtórne, nowe prace na gotowym materiale.”

(Tynianow 1978: 23)



mu starców te˝ nale˝a∏o uciekaç. Chyba ju˝ nie by∏o dla niego miejsca. [...] Nagle

Dom si´ oddali∏ i Petyr zobaczy∏, jak bardzo jest mu obcy, zobaczy∏, jak obcy jest

on w nim (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 24).

Choç przytoczony cytat nasuwa takie rozwiàzanie, pomin´ tu mo˝liwoÊç sko-

mentowania tematu Obcego (chocia˝by na przyk∏adzie Obcego Camusa, Cudzo-

ziemki Kuncewiczowej czy twórczoÊci Gombrowicza), jak równie˝ jego szansy

przekszta∏cenia si´ w Innego. Nie mog´ jednak nie zauwa˝yç, ˝e w tym przypad-

ku poprzez postaç Starego Cz∏owieka (jeÊli przypomnieç bohatera Hemingwaya)

wspó∏czesna opowieÊç szuka odpowiedzi na bardzo wa˝ne pytanie, cytowane na

ok∏adce bu∏garskiego wydania: Hop-hop gwiazdy to ksià˝ka poÊwi´cona ˝yciu

starych ludzi w Bu∏garii, stajàcych wobec pytania: jak opuÊciç ten Êwiat bez opusz-

czania siebie (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: IV ok∏adka). Po co wobec tego [braku w∏aÊci-

wego eksperta] nasza rozmowa o kryzysie? – zdaje si´ pytaç Gadamer o wspó∏-

czesnà kondycj´ ludzkà (Hannah Arendt), kojarzàcà si´ z doÊwiadczaniem kryzysu

(Czapik 1992: 8-13). OkreÊlenie to dotyczy tak˝e wspomnianej sytuacji narracyj-

nej, pytajàcej o sposób (jak?), w jaki stary cz∏owiek, nie opuszczajàc siebie, opu-

Êci Êwiat doczesny.

I poniewa˝ mowa jest o literaturze bu∏garskiej, a konkretniej o wspó∏czesnym

wzorcu powieÊciowym, nie mog´ nie wspomnieç, ˝e w trakcie swojego rozwoju

nasza powieÊç nieraz w interesujàcy sposób porusza∏a szczególnie produktywny

dla tego gatunku problem ludzkiego odchodzenia, Êmierci. Lub te˝ – jak pomy-

Êli stary cz∏owiek, Petyr – Ile te˝ razy b´d´ musia∏ jeszcze iÊç do wyjÊcia?

(ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 25). W ksià˝ce A∏beny Stambo∏owej jest wiele otwartych

drzwi. Sà to wcià˝ jeszcze otwierajàce si´ drzwi dawnych domów pensjonariuszy

Domu Starców, w których przebywajà oni jako delikatni goÊcie, ale sà to tak˝e

drzwi Domu Starców, otwierajàce si´ na zewnàtrz. W wielu przypadkach akcja

skupia si´ w∏aÊnie wokó∏ drzwi zewn´trznych, strzaskanych przez burz´, lub te˝

podà˝a do wyjÊcia przez poszatkowany kolejnymi drzwiami korytarz...

Mamy tu ró˝nic´ w stosunku do zbudowanego na model angielski hospicjum,

pierwszego i jednego z najnowoczeÊniejszych na Ba∏kanach, [...] „kolorowego kar-

tonowego domku” z broszury [...] – oryginalne uj´cie, które niewàtpliwie odpowia-

da∏o wszystkim naoko∏o, lub te˝ wyborom wyobraêni [Pont-Neuf i Notre-Dame

w wersji Christo]. Hospicjum i Christo [...] w pu∏apce (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 87,

88, 107, 132). To „w pu∏apce” mo˝e jednak dotyczyç tak˝e dawnego domu sta-

rego cz∏owieka, który, pozbawiony jego obecnoÊci, postrzegany jest przez jego

wnuczk´ jako w domu, w pu∏apce (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 94).

Nie gdzie, tylko jak? Najistotniejszym sensem pytania jest „prowadzenie” do/dro-

gà „sprawdzalnoÊci” (w rozumieniu Wittgensteina) – znaczenia rzeczy dla cz∏o-

wieka. Oto kto jest „suwerenem” w dialogicznym obcowaniu (Ñ‡ÏflÌÓ‚‡ 2002:

71). Tu nawet sam doktor Maks [lekarz Domu Starców] czu∏ si´ zbity z tropu. Ich

[ludzi prowadzàcych hospicjum] priorytetem by∏o „gdzie”, a „jak” przychodzi∏o

póêniej (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 124). Pytanie „gdzie”, poprzez które dyrektor ad-

ministracyjny hospicjum k∏adzie nacisk tylko na materialny Êwiat szpitala dla

chorych w fazie terminalnej, zderza si´ z „jak” doktora Maksa, dla którego cho-

roba i staroÊç nie sà terminem, granicà, kresem, nie sà barierà, przegradzajàcà
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wejÊcie do hospicjum i wyjÊcie z niego: – Nie wiem, czy mog´ byç dla was po˝y-

teczny. Dla mnie pytanie brzmia∏o „jak” (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 88, 109).

Dla Heideggera Êwiat „Das Man” nie jest „dobry” ani „z∏y”: Das Man to pod-

stawowa egzystencja, zapomniana przez filozofi´ drogà zakazu (nawet niestematy-

zowana, funkcjonuje ona w naszej kulturze) wprowadzania w jej pole tematyczne

problemów „szarej codziennoÊci”, w której ma tkwiç coÊ transcedentnego. [...] W∏a-

Ênie jednak das Man jest w stanie przedstawiç „jak gdyby” wyró˝niajàcy stan na-

szego przebywania w codziennoÊci: stan przeci´tnego rozstrojenia, stan ontologicz-

nego niepokoju i nastawienie na trosk´ o autentycznoÊç nawet przy instrumentalnym

pos∏ugiwaniu si´ rzeczami. [...] Si∏a codziennoÊci jest tak nieodparta, ˝e ka˝e nam

mówiç tak˝e „man stirbt”, „umiera si´”, poprzez co wykluczamy samych siebie z tej

jedynie osobistej mo˝liwoÊci (ÑÂÌÍÓ‚ 1992: 54, 55).

Gromadzili tu ludzi po to, ˝eby umarli (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 48) – konkluduje

Momczi∏, syn doktora Maksa, w kontekÊcie wspólnego umierania w Domu Star-

ców, szpitalu i hospicjum, w którego ide´ jest zaanga˝owany. LudzkoÊç ma jed-

nak w sobie traum´ „z∏a po OÊwi´cimiu” i jest szczególnie uczulona na wszystko,

co mo˝e przypominaç grupowe przechodzenie do Êmierci. Choç, jak jednak mó-

wi D. Denkow w zwiàzku z Heideggerem, Êmierç b´dàc wydarzeniem tak jednost-

kowym, jak i zbiorowym, to g∏osi ona równie˝ mo˝liwoÊç po∏àczenia wszystkiego

w jedno, w niebyt, który, jako absolutna niemo˝noÊç, jest instancjà otwierajàcà

wszystkie mo˝liwoÊci. Aczkolwiek Êmierç jako prosta dana stanowi szokujàco-roz-

budzajàce wezwanie do autentycznoÊci, dla Heideggera jest to niwelacja ontologicz-

nej ró˝nicy w akcie umierania: akcie, który jest sta∏y (dopóki ˝yjemy, umieramy)

i mimo to – raptowny (ju˝ umar∏), przy czym nigdy nie mo˝na powiedzieç sensow-

nie, tj. „dos∏ownie”: ja umar∏em. Dlatego te˝ Êmierç jest sposobem bycia [...]. Byç

mo˝e równie˝ w napi´ciu mi´dzy Êmiercià – pragnieniem codziennego stoicyzmu i zo-

bowiàzania „bàdê autentyczny” (ÑÂÌÍÓ‚ 1992: 54-57), a jej wspó∏dzieleniem si´,

wspó∏-byciem a intymnoÊcià moglibyÊmy odczytaç refleksj´ obdarzonej Êcis∏ym umy-

s∏em siostry Aleksiewej nad tym, czy ktoÊ mo˝e mieç w∏asny akt zgonu. Skoro cie-

bie ju˝ nie ma, to akt nie jest twój, lecz jest wy∏àcznie na twoje nazwisko. W takim

razie nie nale˝a∏oby mówiç „jego” akt zgonu, lecz po prostu akt zgonu. I tyle.

Na tym w∏aÊnie polega∏a trudnoÊç – akt by∏ na nazwisko Marka [niedawno

zmar∏ego pensjonariusza Domu Starców], ale znajdowa∏ si´ w posiadaniu jego

krewnych. Dom Starców interesowa∏ si´ nim, a nie nimi, ale oto bez nich nie móg∏

sobie poradziç (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 56). Sposób (nasz) bytowania (jak?), który

w swojej co-dziennoÊci wy∏àcza nas z jedynie osobistej mo˝liwoÊci tego, byÊmy

umarli, stanowi zarazem szans´ na opuszczenie „w ka˝dej chwili” Êwiata jako

wy∏àcznie osobistego wydarzenia. Ta dwoistoÊç znajduje swoisty wyraz w faktycz-

nej, samej przez si´ oczywistej i stale wzbudzajàcej strach wolnoÊci w obliczu Êmier-

ci (ä‡Î˜Â‚ 1993: 117): Tak, ale my tutaj przecie˝ w∏aÊnie po to jesteÊmy razem.

˚eby sobie dodawaç odwagi (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 69) – mówi stary Petyr do dok-

tora Maksa.

Zapewne by∏oby niestosowne oddzielaç fenomen Domu Starców (Z jednej stro-

ny Dom by∏ wr´cz fenomenalny, z drugiej – bezbo˝ny) (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 77),

jak równie˝ zamieszkujàcych go ludzi od tego, co Heidegger omawiajàc „czas
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Êwiatoobrazu” nazywa „Êwiatoobrazem nowo˝ytnoÊci”, postrzegajàc Êwiatoobraz

jako podobizn´ bytu w ca∏oÊci (Heidegger 1977: 142).

Epoka ponowoczesnoÊci zrywa z ideà tak rozumianego przedstawiania, zast´-

pujàc je metaforà oglàdu (Langacker), ramami oglàdu i profilem oglàdu (Tokarz

1997: 81-82). W∏aÊciwe mu [postmodernizmowi] „przegi´cie pa∏ki” – mówi Halina

Janaszek-Ivaniçková – polega w dziedzinie ideologii na demonizacji wszystkiego,

co ca∏oÊciowe, wi´kszoÊciowe, centralne, systemowe, i na angelizacji tego, co par-

cjalne, fragmentaryczne, marginesowe, inne i obce, a nawet dewiacyjne (Janaszek-

-Ivaniçková, 2002: 310). Z punktu widzenia poszukiwanych przez Foucault’a no-

wych form podmiotowoÊci (Miczka 1997: 110) istota starego bohatera, wywo∏ujàca

wspomnienie starego „Êwiatoobrazu nowo˝ytnoÊci” i zwiàzane z nim wywy˝sza-

nie si´ subiectum (Heidegger 1977: 146) mo˝e wyglàdaç jak anachronizm lub

ekscentrycznoÊç. Centrum staje si´ – czy te˝ okazuje si´ byç – ekscentryczne (Nycz

1997: 99). Czasami jednak w∏aÊnie ono, centrum, chroni równie˝ starà prawd´,

˝e ˝adnej epoki nie mo˝na usunàç nakazem negacji. Ta zmiata z areny jedynie ne-

gujàcego (Heidegger 1977: 150). Negacja bardzo cz´sto ujawnia mechanizm nie-

osiàgni´tej istoty, jest pokrewna Schelerowskiemu resentymentowi (Scheler 1977),

a potwierdzenie jest mo˝liwe w warunkach odrzucenia. Stosunek postmoderni-

stycznego Ja do Cieni zapomnianych przodków3 (˝eby przywo∏aç tytu∏ dawnego

kultowego filmu) nierzadko zdaje si´ przypominaç wi´êniów z Platonowskiego

mitu, dla których Cienie stanowià wyraz tego, co zmys∏owe, lecz jednoczeÊnie

sà „najczystszymi” przewodnikami jasnego Êwiata Idei. Skupiony w swojej teraê-

niejszoÊci, fragmentarycznoÊci, niezakoƒczonej obecnoÊci, dzisiejszy kto akcji

(Ricoeur) nie mo˝e, jak si´ wydaje, rozumieç (byç rozumiany) bez innej swo-

istej formy „staroÊci” – czasu przesz∏ego prostego – kamienia w´gielnego Opowie-

Êci, co oznacza zawsze sztuk´. [...] Dlatego te˝ czas przesz∏y prosty jest idealnym

Êrodkiem wszystkich teorii budowy Êwiata; jest on sztucznym czasem kosmogonii,

mitów, Historii i PowieÊci (Å‡Ú 1995: 29).

Jest w powieÊci interesujàca scena, która w oparciu o fotografi´ (mi´dzy in-

nymi powsta∏à jako sztuka osoby), konfrontuje dwa typy narracji: Starego cz∏o-

wieka, którego tok opowiadania symbolizuje album. Przeglàdanie tego albumu

jakby przed∏u˝a rozumienie historii, w tym tak˝e historii fotografii, jako „wyzna-

nie mi∏oÊci”, a tym samym przed∏u˝a i ˝ycie niemodnego ju˝ s∏ownictwa – Do-

bro, SprawiedliwoÊç, JednoÊç (Barthes 1996: 71-201). Z drugiej strony widzimy

histori´, którà uk∏ada ze zdj´ç wnuczka Starego cz∏owieka, Borjana. Historia ta

w swej dekonstrukcji, fragmentarycznoÊci, nieciàg∏oÊci, symultanicznoÊci niesie

obraz wspó∏czesnej postmodernistycznej opowieÊci.

Ró˝nica w czasie Êwiatoobrazu przypomina tutaj raczej ró˝nic´ pomi´dzy

obydwiema po∏ówkami ca∏oÊci, ich niewystarczalnoÊç i niemo˝noÊç istnienia jed-

nej bez drugiej. Podobnie – zdj´cia na tableau, ukazujàcym Histori´ „jak ob-

raz”, i Reszt´ – zb´dne, niew∏àczone do niego zdj´cia (...ile Êmieci. Cz´Êci lu-

dzi, jedni rozpoznawalni, inni nie.), które doÊwiadczenie starego cz∏owieka

przekszta∏ci w znaczàcà Reszt´. To, z czym wysz∏a Borjana, to by∏a jedna po∏o-
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wa [zdj´ç]. Drugà mia∏ [jej dziadek] schowaç. I próbowaç tylko z nià (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ-

‚‡ 2003: 111).

Pomijajàc tu mo˝liwoÊç zag∏´bienia si´ w kardynalnej kwestii To˝samoÊci i ró˝-

nicy (w tym tak˝e w treÊci tak w∏aÊnie zatytu∏owanej ksià˝ki Barbary Skargi),

chcia∏abym tylko wspomnieç, ˝e na poziomie podmiotowym idea drugiego Ja,

symetrycznej po∏owy, która odbudowa∏aby pe∏ni´ bez reszty, zbli˝a postacie sta-

rego cz∏owieka, m∏odej dziewczyny, a tak˝e doktora Maksa. Takie pokrewieƒ-

stwo krwi, podobnie jak pokrewieƒstwo duchowe, aktualizuje „znane zasady za-

st´powania” podmiotu u Barthes’a, nazywane w psychoanalizie „operacjà

zag´szczenia”. Wià˝e si´ to tak˝e z obserwacjà Mallarmégo, która dotyczy pew-

nego symbolicznego wzajemnego oddzia∏ywania mi´dzy rozmaitymi typami, podob-

nie jak typologia aktantów opowieÊci (Greimas, Todorov) (Å‡Ú 1991: 383). W zwiàz-

ku – z jednej strony – z nastawieniem na zorganizowanie podmiotu, tego „kto

opowiada” (Ricoeur) i – z drugiej – z jego rozprzestrzenieniem, wyodr´bnie-

niem w jeszcze inne „Ja” mo˝emy dostrzec nowoczesne rozumienie symboliczno-

Êci sztuki. Wed∏ug R. Nycza wyra˝a ono nowe koncepcje podmiotowoÊci [...] –

podmiotu rozszczepionego na fragmentaryczne „ja” powierzchowne oraz niezwerba-

lizowane „ja” g∏´bokie, jednoczàce owe rozproszone manifestacje podmiotowoÊci

symbolicznà wi´zià z niezmiennà esencjà (Nycz 1997: 91). Równoczesne uznanie

realnej mocy fikcji oraz fikcyjnego wymiaru rzeczywistoÊci jest wa˝ne pod kàtem

tropologicznej sieci (Nycz 1997: 110), konstruujàcej wspó∏czesne Ja. Wed∏ug R. Ny-

cza Ja syleptyczne to Ja, które musi byç rozumiane na dwa odmienne sposoby rów-
noczeÊnie: [...] jako prawdziwe i jako zmyÊlone, jako empiryczne i jako tekstowe,

jako autentyczne i jako fikcyjno-powieÊciowe (Nycz 1997: 108).

Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià niemo˝liwoÊci wyczerpania sytuacji Ja jako tekstu mówià-

cego o jego stosunku do w∏adzy, umiej´tnoÊci i dyspozycji (Nycz 1997: 111), tj.

tekstu w kontekÊcie, w jego wzajemnym oddzia∏ywaniu z innymi tekstami i ze

Êrodowiskiem semiotycznym, mog´ tylko wspomnieç, ˝e podobna analiza nie

mog∏aby nie uwzgl´dniç powieÊciowej narracji o Domu Starców, w którym lu-

dzie byli starzy, ale przybywali tu, ˝eby ˝yç w porównaniu ze Êrodowiskiem ludz-

kim w hospicjum, gdzie ludzie mogli nawet byç m∏odzi, ale przybywali tu, ˝eby

umrzeç (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 124). Wspomniane podejÊcie wymaga usytuowania

tych wspólnot w Êwiecie bu∏garskiego starego cz∏owieka, ale tak˝e w ludzkiej prze-

strzeni innych „wspólnych miejsc” Domu Starców, mówiàcych o tym, w jakim

stopniu wspó∏czesna opowieÊç o ludzkim wspó∏-mieszkaniu konstruowana jest

z relacji mi´dzy fikcyjnym a autentycznym. Mogà to na przyk∏ad byç wyobra˝o-

ne, ponadempiryczne wspólnoty (Andersen), ukszta∏towane przez narodowà prze-

strzeƒ publicznà, dla której dominantà okazuje si´ obraz medialny. On równie˝,

podobnie jak produkt reklamowy (przypomnijmy sobie „b∏yszczàce” przedsta-

wienie hospicjum w broszurze), na bazie wspó∏czesnego mitu prze∏amuje wy-

obra˝enie o wspólnym domu. W∏aÊnie z bu∏garskiego programu telewizyjnego

dowiadujemy si´ o inicjatywie (tym razem rzeczywistych mieszkaƒców) jednego

z Domów Starców opieki nad dzieçmi z innego (realnego) domu sierot. Wzbo-

gacajàc jednà z najbardziej stabilnych struktur ludzkiego dzia∏ania (êËÍ¸Ó 1996: 80),

narracja o tych wspólnotach przeglàda si´ w ludzkiej grupie innych – medial-
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nych „reality show”, cz´sto reklamowanych u nas nast´pujàcym pytaniem: „Czy

ktokolwiek kiedykolwiek dawa∏ ci tyle pieni´dzy, ˝ebyÊ by∏ sobà?”

Od Homo Humanicus, poprzez zafiksowanie tego, co fiskalne, do Homo Eco-

nomicus (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 48) – taka jest droga Momczi∏a, syna doktora Do-

mu Starców, do idei hospicjum. Tutaj majà pieniàdze (prawdziwe pensje), ale Nie

majà ludzi. Nie mogà znaleêç ludzi, którzy by u nich umierali (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003:

150). Odtwarzajàc inny powieÊciowo produktywny stosunek – „ojcowie – dzie-

ci”, ci dwaj bohaterowie jednoczeÊnie aktualizujà teori´ Barthes’a o podwójnym

podmiocie, który nie mo˝e byç ju˝ redukowany poprzez zastàpienie; byç mo˝e jest

to szeroko rozpowszechniona archaiczna forma, tak jakby opowiadanie, podobnie

do niektórych j´zyków, równie˝ posiada∏o dualis osobowy. Ten dualis ma istotne

znaczenie, poniewa˝ przydaje opowieÊci struktur´ niektórych (jak najbardziej wspó∏-

czesnych) gier, w których dwóch równorz´dnych przeciwników dà˝y do zaw∏adni´-

cia pewnym obiektem, wprowadzonym do akcji przez arbitra; [...] gra, jako ˝e i ona

jest swoistym j´zykiem, ma t´ samà symbolicznà struktur´, jakà odnajdujemy w j´-

zyku s∏ownym i w opowieÊci: gra równie˝ jest frazà (Å‡Ú 1991: 384).

Wiek, wiek podesz∏y, podobnie jak istota wiedzy dialogicznej, nastawia to˝sa-

moÊç podmiotu powieÊciowego nie w kierunku ustanowionego „jestem”, lecz

w kierunku tego, co d∏ugotrwa∏e, nieustanowione, nieuprzedmiotowione. W tym

sensie wiedza i wiek sà porównywalne; ludzki czas, podobnie jak wiedza, niesie

w sobie potencja∏ bezgranicznego narastania sensu, jego niepoddawania si´

okreÊlonym granicom. Pewnie te˝ w tej perspektywie mo˝na odczytaç s∏owa w pró-

bie Montaigne’a O wieku – eseju, który jako gatunek rozwija ludzkà wiedz´ po-

za granice zweryfikowanych (prze)sàdów logicznych: Zwa˝ywszy wàt∏oÊç naszego

˝ycia i mnogoÊç zwyczajnych i przyrodzonych przygód, na jakie jest wystawione, zda

mi si´, i˝ nie powinno si´ tak znacznej jego cz´Êci przeznaczaç na urodzenie, lata

pró˝niactwa i czas nauki (Montaigne 1957: 449).

W koƒcu ubieg∏ego stulecia (a i tysiàclecia) oraz poczàtku nowej ery i nowe-

go millenium problem biologicznego i kulturowego wieku nabiera szczególnego

sensu. Problem ten wià˝e z tym, co ¸otman modeluje jako „koniec” i „poczà-

tek” (w przekazach artystycznych) (¸otman 1977: 213-266). JednoczeÊnie zagad-

nienie „koƒca i poczàtku” odnajdujemy równie˝ w metaforze Baudrillarda do-

tyczàcej zaÊwiatów, którà potwierdza i wypowiedê H. Bhabhy, ˝e trop naszych

czasów jest nie „po”, tylko „poza” (ãË˜Â‚‡ 2000: 65). W tym sensie mówienie

o tropach Ja, które budujà wspó∏czesne formy podmiotowoÊci, nie mo˝e si´ obejÊç

bez spojrzenia na cz∏owieka trzeciego wieku poprzez wspomnianà metafor´

trzeciego tysiàclecia. Metafora ta orientuje teraêniejszoÊç ku przysz∏oÊci, w któ-

rej jednak interwencja „tu” i „teraz” nie ustaje (ãË˜Â‚‡ 2000: 65). Jest to trop,

który jakby obejmowa∏ pierwszy antagonizm Kanta: Êwiat ma poczàtek, ma gra-

nic´ – Êwiat nie ma poczàtku i nie ma granicy, tylko jest bezgraniczny. Jest on

jednak tak˝e tropem, pi´trzàcym sens ludzkiego czasu, wieku – jako liczby, któ-

ra jest jedna, istniejàca, jest czymÊ, jest ukszta∏towaniem, jak i jest czasem, który

jako innoÊç liczby, w swojej bezkszta∏tnej wieloÊci, roztapia, rozpuszcza w alogicz-

nym potoku ka˝de „coÊ”, ka˝de istnienie do takiego stopnia, ˝e w tym potoku nie

ma ju˝ ˝adnych „istnieƒ”. W ten sposób „istniejàce” i „nie-istniejàce” sà splecione
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do skrajnej niepodzielnoÊci (ãÓÒÂ‚ 1985: 416). Lub te˝ – jak powie Spengler roz-

wa˝ajàc ewolucj´ antycznej liczby w nieantycznej matematyce – chodzi o prze-

zwyci´˝enie wizji „bliskiego i ma∏ego” w imi´ zg∏´biania tego, co „nieskoƒczone”

(Spengler 2001: 87-88). OkreÊlenie to przypomina nam o tym, ˝e cz∏owiek jest

istotà rozumnà, ale skoƒczonà, a etyczny cel ludzkiego istnienia mo˝e byç osià-

gni´ty tylko w nieskoƒczonej progresji przybli˝ania si´ do tego˝ wyznaczonego

celu. Ju˝ nie poprzez rozwini´tà metafor´, lecz poprzez jej redukcj´ – jak Bo-

˝ena Tokarz nazywa odejÊcie od modelu idealnego metafory i poszukiwanie jej

êróde∏ w j´zyku potocznym (Tokarz 1992: 52, 58), podmiot powieÊci Hop-hop gwiaz-

dy niejednokrotnie rekonstruuje narracyjnà sytuacj´ Kantowskiego cz∏owieka.

Jej uproszczony retoryczny wyraz mo˝e zostaç odczytany zarówno w samym ty-

tule powieÊci, wyobra˝ajàcym figlarne osiàgni´cie nieba gwiaêdzistego poprzez

weso∏y podskok, taneczne pas, dziecinny sus, jak i w jej finale, w którym usta-

wione w kràg drzewa i ∏awki przekszta∏cajà si´ w cienkie Êwietlne drogi, w gwiaz-

d´, tak ˝e zaÊwiaty i droga do nich jest „tu” (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 214), a tak˝e

w sytuacji kojarzàcej si´ z tym, co w zwiàzku z przyj´ciem apriorycznego faktu

w miejsce dedukcji wolnoÊci Gerald Prauss nazywa Kantowskim „czynem rozpa-

czy” (Filozofia. Podstawowe pytania 1995: 253). Wolnym cz∏owiekiem nazywa Pe-

tyra pokrewna mu duchowo kobieta: Jak osiàgnà∏ ten niezwyk∏y stan: byç do dys-

pozycji siebie samego, ot tak, siadaç na swojej w∏asnej d∏oni, która wyciàga∏a si´

do innych i ci z niej dziobali. JakaÊ alchemia sta∏a si´ z jego smutkiem, czy on to

zrobi∏, czy samo si´ sta∏o? (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2003: 53)

Wspominajàc o roli zredukowanej metaforycznoÊci etycznego przes∏ania mam

na myÊli to, ˝e W Êwiecie cz∏owieka ponowoczesnego estetyka rzeczywiÊcie wyrasta

na g∏ównego protagonist´ w stosunku do etyki, zast´pujàc w tej roli wiedz´, która

wczeÊniej usi∏owa∏a „racjonalizowaç” etyk´ (Baran 2003: 237). OpowieÊç nie za-

wsze przestrzega estetycznego imperatywu – zachowujàc bezosobowoÊç jako tra-

dycyjny „sposób przekazu” i w∏aÊciwy system temporalny – aoryst. Wspó∏czesna

literatura dà˝y do mówienia poprzez osob´ formalnà – osob´ lingwistycznà, któ-

ra nie jest okreÊlana przez stany duchowe, dziÊ pisaç to nie znaczy opowiadaç, tyl-

ko mówiç, ˝e si´ opowiada i odnosiç referent („to, co si´ mówi”) do aktu mówie-

nia i dlatego pewna cz´Êç wspó∏czesnej literatury nie jest ju˝ opisowa, tylko przejÊciowa

(Å‡Ú 1991: 388-389). Estetyka tego, co przejÊciowe, jako inna nazwa tego, co

Bauman okreÊla „bez-zasadnà” tj. „przygodnà” moralnoÊcià, która wed∏ug Ror-

ty’ego nie odwo∏uje si´ do ˝adnego „zewn´trznego” ani „wewn´trznego” imperaty-

wu, lecz do zbioru „naszych praktyk” (Baran 2003: 235), prowadzi nas ku post-

humanistycznej etyce. Nastawienie powieÊci Stambo∏owej nie na projekt

ponowoczesnej etyki, a wprost przeciwnie, na pragnienie wype∏nionego sprawie-

dliwymi instytucjami ˝ycia – z innymi i dla innych (˝eby przypomnieç sformu∏o-

wanà przez Ricoeura definicj´ ethosu) wychodzi przede wszystkim z estetycznej

orientacji tekstu. PowieÊç nie lekcewa˝y „opisowego porzàdku”, pisania jako opo-

wieÊci, a nie tylko mówienia, i w ten sposób poprzez t´ w pewnym stopniu tra-

dycyjnà estetyk´ stawia moralne pytanie „jak”. W odró˝nieniu od poprzedniej

powieÊci tej autorki, która równie˝ poprzez tytu∏ íÓ‚‡ Â, Í‡ÍÚÓ ÒÚ‡‚‡ (Jest to,

jak si´ dzieje) (ëÚ‡Ï·ÓÎÓ‚‡ 2002) odnosi podobne pytanie o „to, co si´ dzieje”
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w opowieÊci do teraêniejszoÊci, do aktu mówienia – Hop-hop gwiazdy afirmuje

ró˝nice w stosunku do przesz∏ych – tj. nieprzejÊciowych wobec przejÊciowej te-

raêniejszoÊci – zdarzeƒ w tej kwestii. Tak wi´c ostatnia powieÊç Stambo∏owej

k∏adzie nacisk nie tyle na Êwi´to (Å‡Ú 1991: 398) – jak nazywa Barthes zda-

rzenie j´zyka w opowieÊci, ile na A moveable feast (Ruchome Êwi´to). W ten spo-

sób, si´gajàc do tytu∏u Hemingwaya, otworzymy zdarzenie perspektywy wype∏nio-

nego, i w tym sensie szcz´Êliwego ˝ycia (êËÍ¸Ó 1996: 52) Starego Cz∏owieka

w czasie przesz∏ym prostym [...] idealnym Êrodku wszystkich kosmogonii, [...] ka-

mieniu w´gielnym opowieÊci – opowieÊci literackiej oraz opowieÊci ˝ycia, która

oznacza zawsze sztuk´ (Å‡Ú 1995: 29).

Prze∏o˝y∏a Hanna Karpiƒska
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SUMMARY

Old age as a form of subjectivity and Albena Stambolova’s novel ‘Up-up the stars’

The latest novel by Albena Stambolova ‘Up-Up the Stars’ has raised the question of old

age people; From the stand point of literary criticism it can be examined as a form of

subjectivity. A justification for that can be found in psychology which tells us about essential

age gaps in the course of humen lives. Sources upon which one can reflect about the old

age as a manifestation of subjectivity include also philosophy’s concern for both social and

biological aspects of human existence and their interpretation taking into account both their

identity and difference. The novel by Albena Stambolova is particularly concentrated on the

philosophical question by which she brings to the fore not only H.G. Gadamer’s well known

interest in this problem understood by him as the „growing sense” of the human being. One

of the basic questions brought up in “Up-Up the Stars” is “how (italics – K. B.) to leave this

world without loosing one’s-self”.
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