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Wstęp

Oddana w ręce Czytelnika monografia Literackie wizerunki przestrzeni domowych to 
propozycja nowego spojrzenia na kategorię domu, która została nieco zmarginalizo-
wana w badaniach humanistycznych i wyparta przez popularny w ostatnich latach 
zwrot przestrzenny. A nie ma przecież przestrzeni bardziej znaczącej niż dom. Zebra-
ne w tomie artykuły przekonują, że jest to miejsce, którego wnikliwa analiza nie jest 
obojętna dla recepcji utworu.

Pomimo długiej tradycji refleksji nad znaczeniem domu oraz przełomowych dla 
literaturoznawstwa badań prowadzonych w połowie ubiegłego wieku przez wybitnych 
naukowców, takich jak Gaston Bachelard czy Martin Heidegger, temat wciąż nie stra-
cił na aktualności. Dom jest centrum niemal każdej antropologicznej mapy, a jego 
artystyczne przedstawienie nierzadko ma kluczowe znaczenie dla interpretacji utworu.

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest dla podmiotu 
dom, na pewno jednak warto przyjrzeć się, jaki on jest, jakie środki wyrazu arty-
stycznego zostały użyte do jego opisu, jakie miejsce zajmuje w narracji, czy daje się 
rozpatrywać w kategoriach miejsca autobiograficznego. Refleksja nad wizerunkiem 
przestrzeni domowej w literaturze już z samego założenia jest interdyscyplinarna, 
co znajduje odzwierciedlenie w układzie oraz treści zaprezentowanych Czytelnikowi 
artykułów. Mamy nadzieję, że publikacja chociaż w części odpowiada na postawio-
ne pytania dotyczące przestrzeni domowej oraz stanie się inspiracją do prowadzenia 
dalszych badań.
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Dom to jedna z najważniejszych figur występujących w poezji Krystyny Miłobędzkiej. 
Joanna Grądziel-Wójcik pisze o tej kwestii w następujący sposób: „Poezja Krystyny 
Miłobędzkiej wydaje się bardzo zadomowiona i  bliska wspólnemu doświadczeniu 
dzięki powtarzającemu się w niej wielokrotnie motywowi domu”1. Badaczka wska-
zuje również na symultaniczność różnych znaczeń, jakie poetka nadaje figurze domu, 
i wyróżnia w jej tekstach dom realny, dom metaforyczny, dom mentalny oraz dom 
pamięci, będący w jej interpretacji odpowiednikiem tytułowego „domu ze słów”2. 

Pozostawiając na boku powyższą typologię, zastanówmy się raz jeszcze nad ob-
razem domu w  poezji Miłobędzkiej i  kontekstami uruchamianymi przez tę figu-
rę. Postaram się to zrobić na przykładzie analizy kilku wierszy. Na początku jednak 
oddajmy głos samej poetce. W jednym z utworów z tomu Wykaz treści mówi ona: 
„urodziłam się w domu ale w lesie”3. W wywiadzie udzielonym Jarosławowi Borow-
cowi, który ukazał się w tomie Szare światło, tak mówiła o swoim dzieciństwie oraz 
o rzeczywistym domu: 

Urodziłam się w  Margoninie koło Chodzieży, w  budynku, w  którym mieściła się także Szkoła 
Leśna. […] Pałac znajdował się w ogromnym parku ze wspaniałymi starymi drzewami, a park znaj-
dował się w lesie. Wychodziło się do parku i po kilkunastu minutach znajdowało się w lesie… Ten 
dom i  dzieciństwo są u  mnie nieustannie obecne. Myśląc jednak o  domu, niekoniecznie myślę 
o  tak wyglądających przedmiotach czy osobach, ale jest to coś stale obecnego i nie dającego się 
dokładnie uchwycić. […] Świat powstaje we wczesnym dzieciństwie i, myśląc lub mówiąc o domu, 
znajduję tam zawsze siebie i to, czego nie potrafię nazwać […] Mówię dom – ale czy to jest ten 

1 Por. J. Grądziel-Wójcik, „Spróbuj zbudować dom ze słów”. O wierszach „niezamieszkanych” Krystyny 
Miłobędzkiej [w:] Miłobędzka wielokrotnie, red. T. Nyczek, J. Gutorow, Poznań 2008, s. 21.

2 Por. ibidem, ss. 21‒24.
3 K. Miłobędzka, *** [kurtyna…] [w:] eadem, Zbierane, gubione (1960‒2010), Wrocław 2010, s. 178.

Karolina Górniak-Prasnal
Uniwersytet Jagielloński

„Spróbuj zbudować dom ze słów”.  
Figura domu w poezji Krystyny Miłobędzkiej
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pałac w Margoninie? Może dom-świat? To są kawałeczki, z których próbuję dociec siebie, złożyć 
siebie z tamtego czasu4.

Sama poetka podkreśla w powyższym cytacie, jak ważną rolę w jej twórczości peł-
nią kategorie i obrazy związane z przestrzenią domową. Podstawą poetyckich prze-
tworzeń i konceptualizacji są tu doświadczenia z dzieciństwa. Co więcej, w ujęciu 
Miłobędzkiej dom nie jest – jak zwykło się przyjmować – przestrzenią ograniczoną 
czterema ścianami. Pojęcie domu rozrasta się, łagodnie przechodząc w  las, a więc 
przestrzeń już nieprywatną, dziką. Dom jest również pojmowany jako sieć relacji 
jednostki z  innymi – w powyższym cytacie Miłobędzka wychodzi od perspektywy 
prywatnej, rodzinnej, dążąc do perspektywy uniwersalnej, którą można by odnieść 
do Heideggerowskiej figury domu-świata. Jak pisze Tadeusz Nyczek, „Wizerunek 
świata zewnętrznego nie jest przecież potrzebny, żeby pokazać, co się ze światem 
dzieje; wystarczy jego odbicie w losach domu i mieszkańców domu”5.

Warto zaznaczyć, że u  Miłobędzkiej dom częściej bywa pewnym stanem we-
wnętrznym, zinterioryzowaną przestrzenią wyobrażeń, wspomnień, doświadczeń 
i emocji, niż przestrzenią zewnętrzną, opisywalną – choć ta pojawia się jak gdyby na 
pierwszym planie, decydując o quasi-autobiograficznym wymiarze jej poezji. Wydaje 
się, że nie jest to jednak ten sam poziom opisu codzienności dążącego do jak najwięk-
szego obiektywizmu, który obserwujemy na przykład u Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Juliana Tuwima czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej6. Motyw domu 
w poezji wymienionych wyżej autorów analizuje Anna Legeżyńska w swojej książce 
Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej7. 

Uważna lektura tekstów Miłobędzkiej pokazuje, że autorka Po krzyku wychodzi 
od obserwacji i zapisu ulotnej codzienności, ale uzyskuje zupełnie swoiste i różno-
rodne punkty dojścia, dla których istotną płaszczyzną odniesienia są kwestie takie 
jak kobiecość i  doświadczenie macierzyństwa. Próby uchwycenia ulotnej codzien-
ności w słowie poetyckim przechodzą również w głębszy namysł dotyczący natury 
języka, możliwości poznania i granic poetyckiej wyrażalności. Problemy te, ważne 
z perspektywy całej twórczości autorki, przejawiają się w sposób szczególny między 

4 Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, red. J. Borowiec, Wrocław 
2009, s. 16.

5 T. Nyczek, Miłobędzka: pokrewne, osobne [w:] idem, Plus nieskończoność. Trzy tercety krytyczne na 
poezję, teatr i malarstwo oraz solo na głosy mieszane, Kraków 1997, s. 46.

6 „[…] treści autobiograficzne zabezpieczają wiarygodność tej liryki, ale bynajmniej sama liryka nie 
wyczerpuje się w autobiografii” – E. Balcerzan, Krystyna Miłobędzka: „Dom, pokarmy” [w:] Wielogłos. 
Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław 2012, ss. 40‒41.

7 U autorki tej książki trzej wymienieni wcześniej poeci reprezentują różne sposoby wykorzystania 
motywu domu w poezji. U Gałczyńskiego byłby to dom realny, u Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
dom mentalny, zaś u Tuwima dom metaforyczny. Por. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność 
w liryce współczesnej, Warszawa 1996.
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innymi w omawianym tutaj motywie domu. W każdym z wybranych do interpreta-
cji tekstów figura domu odnosi się do innego kontekstu tematycznego bądź poeto-
logicznego. Będę starała się dowieść, że przestrzeń domowa w wybranych utworach 
Miłobędzkiej za każdym razem uzyskuje nową konceptualizację i kontekstowe tło, 
wyrażane za pomocą różnych języków opisu.

Dom – przestrzeń temporalna

Przyjrzyjmy się zapiskowi poetyckiemu8 Dom z tomu Pokrewne:

Trzyma mnie w swoim wnętrzu, nisko od korzeni do ciemności drzewa mój cień jego ruchem cie-
niem, a pory roku pędzą w gęstwinę. Dotykam pierwszych ścian przez grubość lat, przez życia ubie-
głe od kory, między kołyską i drzwiami w twarde drewno wryty przypływ. Ze skraju, z drgnienia ma 
wejście jedyne: wysoko po skórze drze płomień do szumu w kołowrót zieleni, aż skrzypią ramiona. 
Gdzie dotknie polany, wyrębu w pamięci?9.

Właściwie cały tekst stanowi eksplikację czy też peryfrazę figury domu-ciała. Opie-
rając się na tej wyjściowej metaforze, autorka dokonuje starannej obserwacji i opi-
su tej niezwykłej przestrzeni. Przedstawiony przez nią dom wydaje się klatką, co 
jest szczególnie widoczne w pierwszym zdaniu zapisku. Nasuwa się pytanie: czy ten 
fakt skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu mówiącego? Zdaje się, że 
nie – poetka stara się za pomocą hiperbolizującej figury wskazać na organiczną więź, 
która łączy osobę mówiącą z domem. Przestrzeń ta jest miejscem wzrastania, dojrze-
wania, dynamicznego trwania. Relacja okazuje się oczywiście obustronna, gdyż dom 
nie istnieje bez osoby w niej mieszkającej, zaś warunkiem tego życia jest ruch: „mój 
cień jego ruchem cieniem”. Znamienne, że w innym wierszu powie poetka: „ruch 
temu domowi, nie pokój”10.

Dom to przestrzeń pamięci – miejsce, w którym czas pozostawia swoje ślady, jak 
gdyby było w nim widać „warstwy geologiczne” naszej tożsamości: „Dotykam pierw-
szych ścian przez grubość lat”. Z tej perspektywy słuszny wydaje się wniosek Grądziel-
-Wójcik mówiący o tym, że dom jest u Miłobędzkiej kategorią bardziej temporalną niż 

8 Mówiąc o utworach poetyckich Miłobędzkiej, będę się posługiwać terminem „zapis” lub „zapisek” 
poetycki ze względu na trudną do określenia przynależność genologiczną tych tekstów. W większości 
są to utwory pisane tekstem ciągłym, bez podziału na wersy, lecz ich poetycki charakter wydaje się 
trudny do podważenia. Z reguły są one podzielone na mniejsze części, najczęściej będące zdaniami. 
Poetka stosuje w nich zazwyczaj arbitralne reguły interpunkcyjne. W warstwie stylistycznej dominują 
elipsa, aposjopeza, anakolut. Termin „zapis poetycki” stosowany jest już w literaturze przedmiotu (por. 
K. Kuczyńska-Koschany, Po krzyku, przed wierszem. O zapiskach poetyckich Krystyny Miłobędzkiej, „Po-
lonistyka” 2008, nr 4, ss. 13‒17), a jego użycie wydaje się uzasadnione również przez fakt, że chętnie 
posługuje się nim sama poetka (por. K. Miłobędzka, *** [Te zapisy…] [w:] eadem, Zbierane…, s. 228).

9 K. Miłobędzka, Dom [w:] eadem, Zbierane…, s. 53. 
10 Eadem, *** [ruch temu domowi…] [w:] eadem, Zbierane..., s. 237.
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przestrzenną, co idzie w parze ze słowami samej poetki, które cytowałam na począt-
ku11. Zauważmy, że Miłobędzka, opisując w powyższym utworze dom-ciało, nakre-
śla od razu jego mapę, zaznaczając najbardziej newralgiczne punkty owej przestrzeni. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na symbole wejścia i wyjścia, bo to właśnie „między 
kołyską i drzwiami” odbywa się odwieczny, cykliczny ruch od narodzin do śmierci12. 

Istotną rolę w obrazie domu odgrywają domowe sprzęty, które w poezji Miło-
będzkiej zawsze są detalami o nośnym znaczeniu. Tutaj zajmują określone miejsce 
w przestrzeni domu: zamieszkują ją w podobny sposób jak naszą pamięć. Poddane 
nieuchronnej erozji czasu, podobnie jak ludzie przemijają: „w twarde drewno wryty 
przypływ”. Podczas gdy sprzęty pozostają nieruchome, „martwe”, za oknem widzimy 
drzewo – żywe, rosnące, co więcej: wzrastające razem z bohaterką. Możemy nawet 
mówić o próbie utożsamienia się z owym rosnącym drzewem – skóra przenika się 
w tym tekście z korą, ramiona przypominają gałęzie. Materia domu staje się materią 
tożsamości, pamięci i świadomości bohaterki. Dom okazuje się fenomenem, który 
z trudem poddaje się uporządkowanemu opisowi – stąd elipsy, anakoluty i rezygna-
cja ze znaków interpunkcyjnych, które mylnie oddzielałyby to, co powinno zostać 
ukazane w stanie ciągłej przemiany. 

Na końcu tekstu pojawia się niepokojący obraz domu płonącego – okazuje się, że 
dopiero kruchy, łatwopalny, a nawet już zniszczony może pokazać owo „jedyne wejście” 
do siebie. Wszystko to, co nie zapisało się w pamięci, symbolizowane jest przez pustą 
polanę, na której wycięto drzewa. Tak, jak przeszłość jest widoczna, „wyryta” w materii 
domu, tak i przyszłość – a więc i nieunikniony rozkład, na razie sygnalizowany tylko 
przez widoczny w materii upływ czasu – pozostawia swoje ślady w przestrzeni. 

Dom – ciało (matki)

Inny zapisek z tomu Pokrewne nosi tytuł Tu tak łatwo oddalić, odbiec:

Dudni jedno o drugie o drugim. W domu z krwi i kości jak ci tam, pogruchotane? Ludzkie. Dokąd 
się tłuczesz? Na pole drabiniastym wozem po więcej niż się rodzi. Smuży się smyk smyk pole od 
słońca do oczu, od oczu w śnięte niebo po przedsennych wybojach, co słomka to miedza, z jesieni 
na zimę którąś tam już po mnie smyk smyk śpiącej w grudzie. Przełkniesz? Tylko oczy bolą z po-
wrotem do ziemi13.

Mamy do czynienia z dość sugestywnym opisem doświadczenia macierzyństwa, któ-
rego figurą okazuje się również dom-ciało14. Co więcej, jest to dom „z krwi i kości” – 

11 Por. J. Grądziel-Wójcik, op. cit., s. 25.
12 Por. ibidem, s. 24, A. Legeżyńska, op. cit., ss. 10‒12.
13 K. Miłobędzka, Tu tak łatwo oddalić, odbiec [w:] eadem, Zbierane…, s. 86.
14 Por. A. Legeżyńska, op. cit., s. 56.
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utarte wyrażenie sygnalizuje tutaj bezpieczeństwo i  troskę, których gwarantem jest 
matka. Ciało matki to oczywiście dom tymczasowy. Wydaje się zresztą, że w obrazach 
domu u Miłobędzkiej wielokrotnie podkreślane są rysy tymczasowości, temporalno-
ści, zależności od zmiennej dynamiki istnienia. W zacytowanym wyżej zapisku poetka 
rozważa macierzyństwo z ontologicznego punktu widzenia, choć robi to w niezwykle 
prostych, acz uważnie dobieranych słowach. Skupiając się na kondensacji treści, nie 
przedstawia w pełni zarysowanych obrazów, a jedynie ich słowne szkice. 

Zauważmy, że nienarodzone dziecko pojawia się tutaj jako Inny, ale jest to wyjąt-
kowy Inny, gdyż zamieszkuje „ja”, dlatego budzi niepokój swą niepełną, niegotową 
autonomią. Zadziwienie cudem przekazywania życia wiąże się z dość czytelną sym-
boliką ziemi – stąd oniryczny, migotliwy obraz przywodzący na myśl nieruchomość, 
senność i  pełnię letniego południa, będącego obietnicą obfitości plonów. Wydaje 
się, że jest to naturalny kontekst dla pojawienia się motywu matki oraz domu-ciała, 
w którym rozpoczyna się nowe życie. 

Powtarzające się słowa „smyk smyk” sygnalizują sposób, w jaki mówi się do dziec-
ka, co nie dziwi w przypadku autorki sztuk teatralnych dla dzieci i poetki zafascyno-
wanej językiem najmłodszych. Pojawia się tu jednak pewna dwuznaczność – z jednej 
strony słowa te sygnalizują sposób mówienia matki do dziecka, z drugiej wydaje się, 
że w  ten uproszczony, dziecięcy sposób stara się poetka zapisać bieg życia. „Smyk 
smyk” – tak właśnie biegnie życie i dlatego – nawiązując do tytułu – łatwo oddala-
my się od jego istoty15. W dalszej części zapisku mowa o nieuniknionej przemianie 
z matki brzemiennej w matkę „śpiącą w grudzie”. Jak w wielu wierszach Miłobędz-
kiej, tak i tutaj życie zazębia się ze śmiercią, a ziemia symbolizuje zarówno materię 
rodzenia, jak i materię umierania. Pytanie retoryczne pojawiające się na końcu tekstu 
w ustach matki nawiązującej dialog z nienarodzonym dzieckiem brzmi jak pytanie 
o zgodę na życie, a więc również na śmierć. Jest to oczywiście jedna z możliwych 
interpretacji, gdyż zwroty do „ty” lirycznego u Miłobędzkiej mają w moim przekona-
niu prawie zawsze pewne cechy parabazy, stanowią sygnał wyjścia poza świat tekstu 
w stronę aktywnie czytającego odbiorcy.

15 Warto w tym miejscu zacytować słowa Tymoteusza Karpowicza z eseju Metafora otwarta: „Ta »seman-
tyczna szybkość« jest tu bardzo potrzebna: jest to tekst o dramacie powolności pracy naszych zmysłów, 
które mają nadążyć za szybkością stawania się, świata (Heidegger), za zawrotnym smykaniem prądów 
w rzece Heraklita: gdy zaczynamy mówić ten tekst, już ważniejsze staje się to, co szybciej od naszej 
mowy widzą nasze oczy” (T. Karpowicz, Metafora otwarta [on-line:] http://portliteracki.pl/przystan/
teksty/metafora-otwarta-o-poezji-krystyny-milobedzkiej/ [10.02.2017]). Por. A. Kluba, Poetyki lin-
gwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5, ss. 93‒116.

http://portliteracki.pl/przystan/teksty/metafora-otwarta-o-poezji-krystyny-milobedzkiej/
http://portliteracki.pl/przystan/teksty/metafora-otwarta-o-poezji-krystyny-milobedzkiej/
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Dom – przestrzeń wiersza

Motywy przestrzeni domowych występują w poezji Miłobędzkiej również w kontek-
ście szerszej refleksji o charakterze autotematycznym. Świadczy o tym między innymi 
pozbawiony tytułu zapisek z tomu Dom, pokarmy:

Moje słowa, moje słowo ze wszystkim. Nie wstydź się, mów jak leci, jak chce wyjść i nie cofa się za 
duże. Będzie bolało? Nie szkodzi, uściśnięta ręka też boli. Za ładne? To co innego, lepiej nie mów, 
poczęstuj czekoladką.

Przedrukowane na wylot! Przezroczyste to ja, moje usta bez krwi. Co mi się naprawdę udało? Dziec-
ko sen i ból, ten bardzo. Ale nie bardziej niż innym. Tu dotknij, między otwartymi ramionami. Nic? 
tak się cichutko wysunęli, bliscy. Zaraz wrócą. O tak, tu się dziejemy; tu dzieję się i ach, odbiegam.

Spróbuj zbudować dom ze słów. I  lampy zapal, z  ojcem matką, kto przyszedł, którędy, pamiętaj 
o kolacji, najesz się. I z ćmą i z psem, któremu przydepnęłaś łapę. Z ogromnym miejscem na ich 
zdumione „jesteś”16.

Poetka konfrontuje ze sobą dwie sfery – przestrzeń domową i przestrzeń tekstu. Fi-
gura domu staje się narzędziem do podjęcia refleksji o charakterze metajęzykowym. 
W przestrzeni tekstu – tak jak w przestrzeni domu – obowiązują zasady, które ustalił 
gospodarz. Nie dziwi więc, że Miłobędzka mówi o pewnych awangardowych założe-
niach i wymogach, którym podlega jej poezja: nie ma tu miejsca na kompromisy, gdy 
chce się – mówiąc w uproszczeniu – uchwycić pewną istotę ludzkiego doświadczenia. 

Autorka w wyraźny sposób zwraca się tutaj do „ty” lirycznego i prowadzi z nim na 
poły żartobliwy dialog. Podjęcie trudu pisania (i – jak się wydaje – również aktu lek-
tury) wiąże się z ryzykiem niezrozumienia i braku satysfakcji. W tym na poły progra-
mowym wierszu poetka radykalnie odrzuca pokusę tworzenia „pięknych zdań”17 – by 
uchronić się od poetyzmów i patetycznego tonu, natychmiast zaczyna eksplorować 
mowę potoczną i dziecięcą. Podmiot tekstu wydaje się zaś rozpływać w świecie przez 
siebie nakreślonym: „przezroczyste to ja, moje usta bez krwi”. Zauważmy, że osoba 
mówiąca u Miłobędzkiej nigdy nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, okazuje się 
postacią namacalnie (i „dotkliwie”) zanurzoną w zmiennym nurcie trwania. Zajmuje 
ona zatem pozycję uważnego i  współ-czującego obserwatora, a  także przenika się 
z  osobą samej autorki18. Tożsamość owego kobiecego podmiotu określa w  sposób 
szczególny spełnianie roli matki. 

16 K. Miłobędzka, *** [Moje słowa…], [w:] eadem, Zbierane…, s. 109.
17 „Poezja jest to tworzenie pięknych zdań” (T. Peiper, Nowe usta [w:] idem, Tędy; Nowe usta, red. T. Po-

doska, Kraków 1972, s. 340).
18 Por. E. Balcerzan, op. cit., s. 40.
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Motyw otwartych ramion, obecny w  powyższym zapisku, pojawia się również 
u Tymoteusza Karpowicza, który w  jednym z  tekstów pisze: „nie da się otworzyć 
wszechświata szerzej niż ludzkich ramion”19. Tutaj, u Miłobędzkiej otwarcie ramion 
jest znakiem spotkania z innym, a śladem i narzędziem tego spotkania może stać się 
tekst. Autorka gubionych rozumie wiersz jako przestrzeń spotkania, a jego przeżycie, 
czyli aktywna, uczestnicząca lektura ma być odczuwalne tak, jak uścisk ręki. Przywo-
dzi to na myśl słowa z programowego wiersza Leopolda Staffa Ars poetica: 

I niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki20.

Warto w tym miejscu zacytować słowa Miłobędzkiej z tomu będącego zapisem czte-
rech wieczorów autorskich pt. Znikam jestem: „Marzy mi się słowo podane zamiast 
ręki i ręka podana zamiast słowa”21. Poetka zdradza tutaj pragnienie stworzenia wier-
sza-rzeczy, wynalezienie języka pozwalającego w  sposób jak najbardziej precyzyjny 
i trafny zastępować rzeczywiste desygnaty.

Można się zastanawiać, do kogo kieruje poetka zachętę, by wybudować dom ze 
słów. Do czytelnika, do jakiegoś „ty” lirycznego, do samej siebie – w geście autote-
licznej introspekcji? To kwestie otwarte, które chyba nawet nie domagają się jedno-
znacznego domknięcia. Owo wezwanie do stworzenia domu ze słów zasadzałoby się 
na tym, by stworzyć w poezji świat będący nie tyle imitacją świata rzeczywistego, ile 
pewną żywą, organiczną całością, w której to, co przemijające i poddane nieustannej 
przemianie, uzyska swoją przekonującą tekstową ekwiwalencję. W tym kontekście 
warto wspomnieć o eksperymentalnym tomie Miłobędzkiej wszystkowiersze.

„Dom ze słów” byłby zatem przestrzenią gościnną, pełną zrozumienia, ciepła 
i bliskości, miejscem intymnego spotkania „ja” i „ty”. Legeżyńska w tekście o poezji 
Miłobędzkiej pisze w kontekście analizowanego utworu, że zadomowienie w mowie 
może mieć tu sens Heideggerowski, oznacza bowiem zamieszkiwanie w bycie po-
przez myślenie i budowanie, czyli ochranianie bliskich. Badaczka zwraca także uwa-
gę, że u tej poetki motywy macierzyństwa wiążą się z motywami dojrzewania słowa22. 
„Dom ze słów” byłby jednocześnie próbą stworzenia słownego ekwiwalentu domu 

19 T. Karpowicz, OTWIERANIE [w:] idem, Słoje zadrzewne, Wrocław 1999, s. 281.
20 L. Staff, Ars poetica [w:] idem, Wybór poezji, wyb. i wstęp M. Jastrun, Wrocław – Warszawa – Kra-

ków 1985, BN I 181, s. 186.
21 K. Miłobędzka, Znikam jestem. Cztery wieczory autorskie. Wrocław 2010, s. 46. Por.: „Myśl jest bo-

wiem bliżej umykającej i przemijającej rzeczywistości niż wypowiedź: tłumaczenie myśli na popraw-
ny i kształtny język groziłoby nienadążeniem, pozostaniem w tyle” – S. Barańczak, Dramatyczna 
niegramatyczność [w:] Wielogłos..., s. 66.

22 Por. A. Legeżyńska, op. cit., ss. 64‒65.
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dzieciństwa (a więc domem pamięci), a także świadectwem tego, co przeminęło, za-
pisem-pamiątką. Sięgając do tego, co intymne i prywatne, można uchwycić cząstkę 
wspólnego wszystkim doświadczenia.

Miłobędzka zdaje się obejmować matczynym, opiekuńczym uczuciem również 
przestrzeń swojej twórczości, nierozerwalnie związaną z konkretnym, egzystencjal-
nym doświadczeniem – a  raczej doświadczaniem, nieustanną zmianą. Przenikanie 
się tych dwóch sfer uzyska dodatkowe, interesujące znaczenie w kontekście stale po-
wracającego w kulturze rozumienia domu jako analogonu uniwersum oraz tworzenia 
domu jako swoistego powtórzenia boskiego aktu stwórczego23. Na tej płaszczyźnie 
dwie kluczowe role bohaterki utworów Miłobędzkiej – rola matki i  rola poetki – 
przenikają się i nawzajem wspierają w próbach stworzenia „domu ze słów”.

Dom – przestrzeń otwarta

Na koniec chciałabym się skupić na opozycji przestrzeni otwartej i zamkniętej w tek-
stach Miłobędzkiej. Chodzi tu o opozycję w sensie czysto semantycznym, gdyż na 
płaszczyźnie tekstu granice między tymi kategoriami wydają się płynne lub trudno 
uchwytne. Spójrzmy na wiersz bez tytułu z tomu Po krzyku:

mieszkanie

niemieszkanie

powiew

powietrze które mną oddycha

wiatr dotknięty mokrym palcem24

W tym krótkim liryku widoczny jest obraz osoby stojącej w otwartym oknie (lub 
drzwiach). Obraz to jedynie implikowany, znajdujący się jak gdyby we wnętrzu tego 
tekstu. Sygnalizuje go kontekst zestawionych słów i  pojęć: antyteza „mieszkanie/ 
niemieszkanie”, sugerująca przebywanie na granicy mieszkania i  tego, co już nim 
nie jest, a  także wyróżnione osobnym wersem słowo „powiew”. Dom okazuje się 
w tym wierszu przestrzenią niestabilną, zmienną. Jej granice wydają się rozluźnione, 
niepewne, czego doświadcza również tekstowy podmiot („powietrze które mną od-
dycha”). Miron Białoszewski w wierszu Autoportret odczuwany pytał: „Gdzie są moje 
granice?”. Pytanie to zdaje się również istotne dla podmiotu wiersza Miłobędzkiej. 
Autor Obrotów rzeczy w tym samym utworze deklarował: 

23 Por. ibidem, ss. 10‒12.
24 K. Miłobędzka, *** [mieszkanie] [w:] eadem, Zbierane…, s. 321.
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Noszę sobą/ jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy że mnie nie ma25. 

Miłobędzka mówi tu o nieco podobnej sytuacji – opisuje dom, który jest nie tyle 
określoną przestrzenią, potocznymi czterema kątami, lecz pewnym „własnym miej-
scem”, które nosimy w sobie (czy mówiąc inaczej – nosimy sobą), i które podlega 
nieustannym zmianom.

Dom byłby tu figurą zmiennej, rozwijającej się, niestabilnej tożsamości podmio-
tu. U Miłobędzkiej relacja między „ja” a światem zasadza się na prawach wzajem-
ności i cykliczności. Nie wydaje się jednak, by podmiot tekstów autorki gubionych 
był podmiotem „bezdomnym”. Brak zakorzenienia w świecie nie ma tutaj wymowy 
tragicznej; jak zauważa Grądziel-Wójcik:

Nacisk położony zostaje nie na odgraniczenie od świata, ale na otwarcie, paradoksalnie dom traci 
swój pierwotny wyznacznik – przestaje być kawałkiem oddzielonej od świata zewnętrznego prze-
strzeni: „mogłabym z was zrobić dużo małych domów takich jak lubię,/ zarośniętych w środku 
trawą”26. 

Dzięki tak pojętej niestabilności bycia w świecie możemy w sposób bardziej świado-
my doświadczyć spotkania z innym. Jego warunkiem jest zaś otwarcie – w ten sposób 
możliwe staje się uchwycenie jedności wszystkiego, co istnieje i co nas otacza. Dla-
tego nawet gest oddechu czy sprawdzania kierunku wiatru mokrym palcem mogą 
być w tym kontekście sygnałami znaczącymi, ujawniającymi semantyczny naddatek, 
który pozostawia się czytelnikowi.

Przestrzeń wiersza otwiera się symbolicznie za pomocą jednowersowych świateł 
międzytekstowych. Ten typograficzny zabieg koresponduje z  obrazem otwierania 
okien w  celu wpuszczenia świeżego powietrza do mieszkania. Okazuje się zatem, 
że to właśnie wiersz jest dla Miłobędzkiej przestrzenią domową  – sferą naturalną 
i oswojoną, obszarem w najwyższym stopniu intymnym i prywatnym, a także miej-
scem, o które w szczególny sposób należy dbać. Wiersz wydaje się zatem terytorium, 
gdzie rządzą prawa mówiącego „ja”. Antynomie współistnieją ze sobą („mieszkanie/ 
niemieszkanie”), ponieważ w logice nieustannej przemiany i cyrkulacji nawet prze-
ciwieństwa mogą się znosić. Podmiot  – włączony w przestrzeń wiersza, jednocze-
śnie działa i pasywnie obserwuje, poddając się „pulsowaniu krążeniu odpływom”27.  

25 M. Białoszewski, Autoportret odczuwany, [w:] idem, Utwory zebrane, t. 1: Obroty rzeczy, Było i było, 
Mylne wzruszenia, Rachunek zachciankowy, Warszawa 1987, s. 109; por. T. Nyczek, op. cit., s. 36.

26 J. Grądziel-Wójcik, op. cit., s. 28.
27 Cytat z zapisku Roślinne z tomu Pokrewne, K. Miłobędzka, Roślinne [w:] eadem, Zbierane…, s. 35.
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Status bohaterki Miłobędzkiej jest zatem chwiejny i  elastyczny, zawiera ona przy-
mierza z powoływanym do życia światem i wciąż negocjuje z językiem swoje miejsce 
w nim („powietrze które mną oddycha”).

Dom – przestrzeń zamknięta

Kwestia przestrzeni domowej została zupełnie inaczej ujęta w zapisku Zmówić czego 
nie wiemy z tomu Dom, pokarmy:

Nie mogę ruszyć się z domu. Moje plecy są czwartą ścianą, moja noga zastępuje drzwi. Kiedy odej-
dę, dom runie. Jeżeli wstanę i pójdę do ciebie, nie będę miała już domu.

Nasłuchuję, wypatruję oczy. Wypada na jeszcze. Światy światy tego, a tu same streszczenia. „Jeszcze” 
w luzie ugania. Ze spodziewania w zapomnienie, skurczona na ziemi czy łóżku we wnuczkę prabab-
kę i głębiej. Tymczasem. Na potem.

O potem, potem! Będziesz światłem, głosem, wieżą28.

Podmiot już nie tylko jest częścią domu w sensie metaforycznym, jak miało to miej-
sce w pierwszym z analizowanych wierszy, lecz staje się domem, organicznie się z nim 
zrastając. Bohaterce towarzyszy przeświadczenie, że jeśli go opuści, ten runie – obec-
ność jej ciała w domu jest więc gwarantem stabilności, daje pewność jego trwania 
jako bezpiecznego schronienia. Figura Hestii, strzegącej domowego ogniska, o której 
można by mówić w kontekście tego zapisku, przenika się z obrazem, który nazwa-
łabym figurą kobiecego Atlasa, gdyż bohaterka tekstu siłą swojego ciała nieustannie 
podtrzymuje dom i chroni go przed upadkiem. Istota odpowiedzialności za tę prze-
strzeń to trwanie i cierpliwa troska.

Konsekwencją tak rozumianej relacji z  domem jest brak możliwości ucieczki. 
Uwięzienie okazuje się przeżyciem trudnym dla bohaterki  – szczególnie, że poza 
domem znajduje się „ty” liryczne, osoba bliska. Bohaterka zostaje więc postawiona 
przed koniecznością wyboru między integralnością zamieszkiwanej przestrzeni a bli-
skością z innym – kosztem utraty bezpiecznego miejsca. Ten aspekt przedstawionej 
w zapisku sytuacji sugeruje, że dom nie jest tu rozumiany dosłownie jako miejsce 
zamieszkania dla podmiotu, ale staje się przestrzenią zinterioryzowaną, mieszczącą się 
w granicach świadomości bohaterki. Fakt ten daje poczucie intymności i prywatno-
ści oraz świadomość posiadania własnego terytorium, na którym odbywać się może 
ekspresja „ja”, z drugiej zaś strony – gdy owa wewnętrzność staje się nie do zniesienia, 
bohaterka przekonuje się, że nie ma od niej ucieczki29. Obraz podtrzymywania ścian 

28 Eadem, Zmówić czego nie wiemy [w:] eadem, Zbierane…, s. 135.
29 Por. T. Nyczek, op. cit., s. 41.
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i drzwi własnym ciałem, jaki rysuje w tym zapisku Miłobędzka, przypomina również 
inną somatyczną metaforę, otwierającą jeden z najsłynniejszych wierszy Aleksandra 
Wata: „W czterech ścianach mego bólu/ nie ma okien ani drzwi”30. Podobnie jak 
w przypadku Miłobędzkiej jest to figura somatyczna, choć oczywiście u Wata nabiera 
ona szczególnego sensu w kontekście choroby autora31. 

Trwanie wewnątrz domu wiąże się tutaj z poczuciem przepływu czasu, którego 
w sposób szczególnie somatyczny i dosłowny doświadcza kobieta, wchodząc kolejno 
w role córki, matki, „we wnuczkę prababkę i głębiej”. Bohaterce doskwiera tymcza-
sowość, prowizoryczność podtrzymywanego swoimi siłami domu. Prawdziwe życie 
toczy się gdzieś indziej („Światy światy tego, a tu same streszczenia”) – tak, jak gdyby 
miało się ono dla bohaterki dopiero zacząć w bliżej nieokreślonym „kiedyś”, to jest 
wówczas, gdy ta chwiejna konstrukcja, którą ona nieustannie podtrzymuje, stanie się 
na tyle silna, by funkcjonować samodzielnie. Tymczasem bohaterce pozostaje oczeki-
wanie i próżna nadzieja na wsparcie z zewnątrz („Nasłuchuję, wypatruję oczy”).

Pytanie, jakie musi sobie zadać czytelnik, dotyczy ostatniego zdania tego zapi-
sku. Do jakiego punktu w czasie odwołuje się ostatni wers? Czy jest to nieosiągalny, 
wiecznie odwlekany moment uchwycenia równowagi i spokoju w swojej wewnętrz-
nej przestrzeni („Ze spodziewania w  zapomnienie”), czy też odnosi się on do bli-
żej nieokreślonego punktu poza czasem, do stanu nieistnienia? Światło, głos i wieża 
wydają się tu symbolami wyzwolenia, stworzenia szczeliny w dotychczas zamknię-
tej przestrzeni. Zrośnięcie się ze swoim wewnętrznym „domem” ma tu z pewnością 
wymiar cielesny i organiczny. To, co maksymalnie zinterioryzowane, nieuchwytne 
i nienazywalne, łączy się w obrębie figury domu z tym, co somatyczne, namacalne 
i przedmiotowe.

Zakończenie

Krystyna Miłobędzka stworzyła w  polskiej poezji oryginalny sposób mówienia 
o świecie, łącząc dwie role: poetki awangardystki i poetki kobiety. Pisała o tym mię-
dzy innymi Anna Kałuża: „W pole awangardy, utożsamianej w polskiej poezji z mę-
skością i władczym okiem, wprowadzi autorka Przesuwanki typowo macierzyńską 
relację ze światem”32. Motyw domu jest w jej poezji jednym z newralgicznych punk-
tów, w którym te dwa obszary się ze sobą spotykają. 

30 A. Wat, W czterech ścianach mego bólu… [w:] idem, Wybór wierszy, oprac. A. Dziadek, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 2008, BN I 300, s. 74.

31 Por. A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej, Warszawa 2014.
32 A. Kałuża, Krystyna Miłobędzka – ludzkie [w:] eadem, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Ja-

rosława Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Kraków 2008, s. 189.
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Figura ta wydaje się jednym z najbardziej wielowymiarowych elementów poetyc-
kiego świata Miłobędzkiej. Raz jest to dom otwarty, innym razem zamknięty, bywa 
domem-światem, ale również domem prywatnym, realnym, funkcjonuje w różnych 
czasoprzestrzeniach. Relacja podmiot  – dom (podobnie jak ja  – świat) pozostaje 
niestabilna, dynamiczna, a jeśli jest wyartykułowana poetycko, to sprawia wrażenie 
uchwyconej na moment w pewnym punkcie swojego stawania się. 

Za pomocą figury domu manifestuje się kobiecy podmiotu tej poezji, czego szcze-
gólny wyraz stanowi motyw domu-ciała. Somatyczność przeżyć bohaterki wierszy 
i  zapisków nie zasadza się jednak na fizjologii i biologicznym aspekcie macierzyń-
stwa, lecz kieruje czytelnika w stronę rozważań o charakterze egzystencjalnym i me-
tapoetyckim33. Symultaniczność ról matki i poetki splata się w tej przestrzeni z sy-
multanicznością zapisu in statu nascendi34. 

Dom okazuje się kategorią niestabilną i niejednoznaczną. Podlega ona nieustan-
nej redefinicji, a konteksty, w których się pojawia, współistnieją ze sobą, ujawniając 
znaczeniową migotliwość i sensotwórczy potencjał. Od domu-ciała, „domu z krwi 
i  kości” przechodzi poetka do „domu ze słów”, do którego zbudowania nakłania 
w jednym z wierszy („ty”) liryczne. Po uważnej lekturze wybranych tekstów można 
zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie materia wiersza staje się dla Miłobędzkiej 
najistotniejszą przestrzenią domową, szczególnym wycinkiem wewnętrznego świata, 
w którym można zamieszkać. 

Oddajmy na koniec głos samej poetce:

największym odkryciem wydaje mi się szare, brudne światło
o którym mówimy jasno
i mała przestrzeń, którą potrafimy naraz zobaczyć

wszystko dokoła jest zadziwiająco na swoim miejscu
tak łatwe, że chciałoby się zaraz wyjść znowu po sprawunki35.

33 Por. S. Barańczak, op. cit., s. 66.
34 Por. ibidem.
35 K. Miłobędzka, *** [największym odkryciem…] [w:] eadem, Zbierane…, s. 293.
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W moim domu nie było nikogo. Byli wszyscy.
Siedzieli tak cicho, że nie było ich widać.

Albo tak głośno huczeli. Tupali. Krzyczeli.
[…] Nikt w moim domu nie wierzy nikomu

Nawet krzesło odsuwa się od swoich nóg1.

Wyobrażenie domu jako azylu, przestrzeni zapewniającej schronienie i  po-
czucie bezpieczeństwa, zakorzenione w świadomości pokoleń, poddane zosta-
ło próbie w wielu kulturach współczesnych. Ostatnie dekady XX i początek 
XXI wieku przyniosły wyraźne załamanie tradycyjnego znaczenia przestrzeni 
domowej. Lata nam współczesne jawią się jako czas daleko posuniętego de-
precjonowania uniwersalnych zasad, a  co za tym idzie: decentralizacji życia 
społecznego i osłabienia – czy nawet rozpadu – relacji osobowych2. Wraz z post-
modernizmem pojawia się postępujący kryzys regulatorów życia społecznego, 
zakłócający harmonię funkcjonowania człowieka jako jednostki i jako członka 
społeczności, w tym również rodziny3.

Literatura powstająca w okresie tych zmian, a przede wszystkim wyczulona na du-
chowe rozterki i mentalny brak równowagi liryka, daje swoiste świadectwo takiej rze-
czywistości. W poezji tej dom, jak pisze Anna Legeżyńska „nie tylko osobliwie istnie-
je, lecz również osobliwie znaczy”4, a liryka zwłaszcza drugiej połowy XX i przełomu 
wieków tworzy całe spektrum wizerunków sprzeciwiającego się archetypom domu. 
Podczas gdy dwudziestowieczne utwory prozaiczne odwołują się przede wszystkim 

1 E. Lipska, Coś musiało się stać [w:] eadem, Wiersze, Warszawa 1967, ss. 33–35.
2 Por. Z. Sareło, Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998, s. 30.
3 Por. ibidem; por. B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu 

Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004, s. 13.
4 A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 8.

Marta Zmyślna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszędzie źle, ale w domu najgorzej,  
czyli dom w czasach anomii. 
Pejoratywne konotacje przestrzeni domowej 
w polskiej poezji kobiet epoki postmodernizmu
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do domów rzeczywistych, poezja tworzy mentalne konotacje domu, symboliczne ob-
razy (post)modernistycznej przestrzeni rodzinnej, które daleko odbiegają od trady-
cyjnych sielankowych ujęć domu-przystani, domu-ojczyzny czy też domu-ciepłego 
rodzinnego ogniska. O  ile w  liryce tworzonej przez mężczyzn pejoratywność tych 
obrazów wynika raczej z sytuacji polityczno-ekonomicznej panującej w kraju oraz tę-
sknoty za dawnym, już nierzeczywistym, arkadyjskim domem, o tyle w poezji kobiet 
na pierwszy plan wysuwa się obraz niewłaściwych relacji między członkami rodziny 
oraz dramat niezaspokojonej potrzeby bliskości z drugim człowiekiem.

Poeci drugiej połowy XX wieku, tacy jak Miron Białoszewski, Zbigniew 
Herbert, Tadeusz Różewicz, Andrzej Bursa czy Stanisław Barańczak5, jawią się 
jako outsiderzy, izolujący się i w efekcie samotni wśród tłumu, jedyni świado-
mi zagrożenia totalnym upadkiem wartości. Ich domy to właściwie synonimy 
duchowej bezdomności, góry lub jamy z betonu czy też klatki nie posiada-
jące atrybutów tradycyjnie pojmowanego mieszkania dającego poczucie bez-
pieczeństwa. Domy-pułapki izolują, ale nie chronią. Życie ich mieszkańców 
zostaje całkowicie odarte z prywatności, pozbawione intymności, często wręcz 
jest przedmiotem inwigilacji. Człowiek doznaje tu nieuchronnego uprzedmio-
towienia, jest jak tandetny sprzęt przechowywany w magazynie wśród innych 
tandetnych sprzętów. W poezji tej niejednokrotnie widzimy jednostkę ludzką 
mimowolnie uwięzioną w dusznych, ciasnych, a nawet brudnych i zapluskwio-
nych pokojach, wiodącą egzystencję sprowadzoną do poziomu fizjologii. Ów 
poetycki antydom nie ma wiele wspólnego z tradycyjnym ujęciem domu, ro-
zumianym tu często jako bezpowrotnie utracona kraina dzieciństwa; zdaje 
się jedynie koszmarnym efektem dewiacji cywilizacyjnej i  architektonicznej. 
Domy te, niczym mieszkający w nich ludzie, są samotne, wykorzenione, chore 
i nieszczęśliwe. Polscy poeci drugiej połowy XX wieku kreują siebie jako miesz-
kańców antyutopijnej, pełnej brzydoty i rozkładu Europy Wschodniej.

Innym zapisem tych samych w istocie zjawisk cywilizacyjnych jest liryka 
polskich poetek tego okresu. Jest ona, jak sądzę, precyzyjnym sejsmografem 
tychże zjawisk o  tyle, o  ile naturalna wrażliwość predysponuje kobiety do 
analizowania międzyludzkich stosunków kształtujących się w  kręgu domo-
wego ogniska. Kobieta, często postawiona w znacznie bardziej niekorzystnej 
sytuacji niż mężczyzna, bardziej dotkliwie niż on odczuwa dyskomfort życia 
codziennego, jeszcze łatwiej poddaje się społecznej separacji, popadając w bolesny 
stan bezradności i narastającej frustracji.

Chronologicznie rzecz ujmując, omawiane przeze mnie tu wiersze polskich po-
etek powstały w  latach 1963‒2006, a zatem są to poetyckie świadectwa rzeczywi-

5 Szerzej o obrazach domu w poezji tego okresu – por. A. Legeżyńska, op. cit, passim.
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stości postmodernistycznej, którą określają między innymi polityczne przemiany, 
przyspieszony rozwój technologii, dekadenckie nastroje przełomu tysiącleci, a  tak-
że niewnoszący żadnego pozytywnego novum początek XXI wieku6. Historia tych 
czterech dekad, nazywanych przez socjologów (chociażby przez Émile’a Durkheima 
czy Roberta Mertona) czasem anomii, czyli niespójności wewnątrz systemu aksjo-
normatywnego, odcisnęła piętno na sposobie postrzegania świata, a więc także na 
relacjach interpersonalnych. Owocem tych przemian stało się rozczarowanie rzeczy-
wistością, narastające poczucie chaosu, zagubienia oraz moralnego niepokoju, a także 
upośledzenie umiejętności budowania przez ludzi trwałych relacji i emocjonalnych 
więzi, co mocno zdeterminowało sposób zarówno funkcjonowania współczesnego 
domu, jak i pisania o nim. Z literatury tej wyłania się przestrzeń rodzinna skażona 
postmodernistyczną anomią, czasem burzliwych zmian społeczno-technologicznych 
drugiej połowy XX wieku, które wywołują w  jednostkach ludzkich zjawisko psy-
chicznej sprzeczności, rozbieżności między uznawanymi wartościami a  możliwo-
ścią ich realizacji. Problem ten szczególnie widoczny jest w Polsce, która przechodzi 
transformację socjologiczną po zmianie ustroju, a także transformację cywilizacyjną, 
będącą wynikiem dynamicznych przemian gospodarczych oraz procesów globaliza-
cji7. Anomijny dom, na pozór funkcjonując poprawnie, staje się źródłem frustracji 
i niepokoju jego mieszkańców. Jest streso- i depresjogenny, zamiast bowiem zapew-
niać ciepło i bezpieczeństwo, okazuje się miejscem wrogim, potęgującym poczucie 
osamotnienia, chaosu, pustki i alienacji.

Poetką konsekwentnie powracającą do tematu zaburzonych ludzkich relacji w ob-
rębie dysfunkcyjnego domu i rodzin jest Elżbieta Zechenter-Spławińska. Zbiorami, 
w których szczególnie wyraźnie porusza ten problem, są wydane w latach 70. ubie-
głego stulecia tomy Powtórka z miłości8 i Okna niepokoju9. Wiersze w nich zawarte 
stanowią swoiste świadectwo kobiecego rozczarowania instytucjami domu i małżeń-
stwa. Zechenter-Spławińska kreuje wizerunki kobiet wegetujących we własnych do-
mach, zmagających się z obojętnością innych, w napięciu czekających na wydarzenie, 
które wybawi je z nieznośnej sytuacji, a które nigdy nie nadchodzi. Ogarnia je więc 
uczucie bezsilności i w efekcie popadają w rezygnację. W jednym z wierszy, zatytuło-
wanym Ściany domu, poetka pisze:

Ściany naszego domu są z powietrza
przedzielają mnie i ciebie
[…]

6 Por. B. Baran, Postmodernizm i końce wieku, Kraków 2003, ss. 209–231.
7 Por. A.  Woźniak-Krakowian, A.  Tarnopolski, Anomia i  człowiek postmodernizmu, Częstochowa 

2003, ss. 7–35.
8 E. Zechenter-Spławińska, Pod gwiaździstym niebem. Wiersze wybrane, Kraków 2004, ss. 43–56.
9 Ibidem, ss. 57–67.



24

Marta Zmyślna

w każdej chwili może tu wejść
ktoś obcy10

Dom w tym utworze traci zupełnie funkcję azylu. Nie oddziela od reszty świata, nie 
zapewnia atmosfery intymności ani bezpieczeństwa. Paradoks owych „ścian z powie-
trza” polega jednak na tym, że nie oddzielając od świata, separują od siebie domow-
ników, wprowadzając atmosferę wrogości i poczucie wyobcowania. Ludzie, którzy 
próbują razem stworzyć dom, zdają się żyć oddzielnie, jak obcy. Dramatem współcze-
snej rodziny staje się zanik symbolicznej przestrzeni mieszkalnej, linii demarkacyjnej 
oddzielającej prywatne terytorium od świata zewnętrznego. Powstały w ten sposób 
swoisty antydom pojawia się tam, gdzie „giną wartości i następuje deprywatyzacja 
przestrzeni wskutek braku odgraniczenia, ale także wówczas, gdy zmienia się kultu-
rowa symbolika elementów Domu”11.

W innym wierszu poetki (Nic mi nie brakuje) widzimy mężczyznę i kobietę siedzą-
cych po dwóch stronach stołu. Nie ma między nimi nawet najmniejszej nici porozumie-
nia. Są całkowicie obojętni wobec siebie, pogrążeni we własnych niewesołych myślach: 

Pijemy herbatę
przez gruboskórną obojętność stołu12

Widząc ostateczny kres uczuć tych dwojga, podmiot liryczny puentuje, że nic im już 
„nie brakuje do… nieszczęścia”. 

Samotność przy rodzinnym stole jest również częstym tematem poezji Ewy Lip-
skiej. Zgromadzeni pod jednym dachem ludzie paradoksalnie są jedynie produktami 
rozpadu tradycyjnych rodzinnych wartości, a każdy z nich doświadcza „wewnętrznej 
bezdomności”. W jednym ze swoich wczesnych wierszy Lipska pisze:

Stół rodzinny jest dużo większy
od normalnego stołu.
Coraz mniej takich stołów.

Podmiot liryczny w wierszu Stół rodzinny13 podkreśla unikatowość tego obrazu w dzi-
siejszych czasach. Ostatnie dekady dwudziestego wieku to nie jest czas rodzinnych 
spotkań. Ale nawet tu, przy wielkim stole, atmosfera nie jest wcale rodzinna, a ludzie 
zgromadzeni wokół niego niewiele mają wspólnych tematów do rozmowy:

10 Ibidem, s. 50.
11 A. Legeżyńska, op. cit., s. 134.
12 E. Zechenter-Spławińska, op. cit., s. 63.
13 E. Lipska, Wiersze wybrane, Kraków 2015, s. 40.
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A barszcz za słony. Morze za szerokie.
Rodzina nie ma sobie nic do powiedzenia.
Każdy trzyma krajobraz własny przed oczami
na własny wjeżdża peron o innej godzinie.

Problem anomijnego domu i rodziny tworzonej przez „dalekich bliskich” jest tema-
tem powracającym również w późniejszych utworach poetki. Ponownie pojawia się 
w nich też motyw rodzinnego stołu:

To oni. Bezinteresownie klasyczni.
W harmonijnym milczeniu podczas śniadania
kiedy smarujemy chleb masłem
i rozpacz wysypuje się na stół14.

Poezja Ewy Lipskiej niewątpliwie wyraża świadomość przemian cywilizacyjnych, 
które nie sprzyjają tworzeniu trwałych i silnych więzi międzyludzkich, w tym także 
rodzinnych. Mimo przebywania wśród ludzi, mieszkania z nimi pod jednym dachem 
czy zasiadania do wspólnego stołu, człowiek tak naprawdę pozostaje sam ze swoimi 
myślami i uczuciami, wśród których na pierwszy plan często wysuwa się poczucie 
wyobcowania. Cała zaś otoczka w postaci wspólnych posiłków i  rozmów staje się 
jedynie grą pozorów, pod którą kryje się samotność. Aneta Piech-Klikowicz w swojej 
monografii twórczości poetki zauważa, że:

„Ja” liryczne w twórczości Lipskiej bacznie obserwuje współczesną cywilizację, dostrzegając w niej 
znamiona kryzysu. Według Lipskiej przejawia się on głównie w sferze moralności oraz międzyludz-
kich relacji. Jedną z jego konsekwencji jest coraz bardziej pogłębiająca się samotność współczesnego 
człowieka15.

Dom jako miejsce rozkładu międzyludzkich więzi jest także motywem powracają-
cym w różnych etapach drogi twórczej Urszuli Kozioł. Charakterystyczną cechą wielo-
letnich związków kobiety i mężczyzny jest w tej poezji „zlodowacenie”, stan, w którym 
ludzie znają się „na wylot”, wspólne życie to rutyna, bez niespodzianek i gwałtowniej-
szych uczuć. Bardzo wyraziście poetka opisuje to zjawisko w zamieszczonym w tomie 
W płynnym stanie, wydanym w 1998 roku wierszu o incipicie „nasza miłość…”

nasza miłość wkracza w epokę lodowcową
stale na podorędziu ma wyszukany ornament
liścia lub kwiatu
z tą ich srebrzystością
z ostentacyjną elegancją16.

14 Z wiersza Ludzie dla początkujących – ibidem, s. 221.
15 A. Piech-Klikowicz, Patrzymy sobie w oczy… O twórczości Ewy Lipskiej, Kraków 2013, s. 37.
16 U. Kozioł, Fuga 1955–2010, Wrocław 2011, s. 423.
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Kobieta zostaje osadzona w zupełnie normalnym na pierwszy rzut oka domu, w zgo-
ła zwyczajnym i, jak mogło by się wydawać, uporządkowanym życiu, ale jednocześnie 
bezradnie tkwi ona w dyskomforcie bycia niekochaną i niezdolną do kochania, w pu-
stce dramatycznej obojętności:

płatki szronu
na pamięć znają swoje miejsce
w misternym układzie

Życie pod jednym dachem, nazwane zastępczo miłością, to w rzeczywistości „misterny 
układ” przyzwyczajeń i wyuczonych schematów, który poetka porównuje do płatka 
szronu i  jego „ostentacyjną”, zimną „elegancją”. Znaczenie pojęcia domu u Urszuli 
Kozioł ulega polaryzacji – na jednym biegunie sytuują się impresje szczęśliwego domu 
z lat dziecięcych (wiersze Nostalgia, Inwokacja, Pamięć o pierwszych latach życia czy Po-
wrót do pierwszych lądów17, w których poetka powraca do swoich korzeni rodzinnych, 
tworząc romantyczny topos arkadii18), na drugim zaś są „szarowiersze”19 poświęcone 
rzeczywistości współczesnej, do których zaliczyć można przywołany wyżej liryk.

Schemat owego „zamarzania uczuć” pojawia się również w wierszach wspomnia-
nej wcześniej Elżbiety Zechenter-Spławińskiej. W utworze Podróż20 poetka ukazuje 
wspólną podróż dwojga ludzi:

I widzę wszystko jak na mapie:
stąd wypłynęli w mglisty ranek
przez ciepłe wody tego czerwca

Podróż ta zapowiada się obiecująco. Jednak konfrontacja z codziennością, podobnie 
jak u Urszuli Kozioł, nie przynosi spodziewanego szczęścia. Rzeczywistość przeczy 
ideałom, a wspólny dom, choć z pozoru funkcjonujący prawidłowo, okazał się miej-
scem zamieszkałym przez ludzi cierpiących na brak miłości:

ale nie było wysp szczęśliwych
i gwiazdy nie wpadały w dłonie
i coraz trudniej było płynąć
przez słowa, myśli i pokoje
przez sprzęty – co na swoim miejscu
i sny znaczące jak z sennika
i coraz łatwiej potrafili
milczeć, oddalać się i znikać

17 Ibidem, ss. 275, 36, 264.
18 Por. M. Mikołajczak, Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000, ss. 50–60.
19 Ibidem, ss. 72–94.
20 E. Zechenter-Spławińska, op. cit., s. 94.
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Ostatecznie temperatura uczuć spada tak bardzo, że życie w takich „warunkach at-
mosferycznych” staje się niemożliwe:

i choć barometr nie wskazywał
na zmianę, choć nie spadły deszcze,
marzli przy sobie jakby zima
nadeszła tego roku z czerwcem
na lodowatych oceanach,
w zimne południa i wieczory,
tak im się podróż podzieliła
na dwie podróże – w różne strony

Mówiąc o „temperaturze uczuć” rodzinnych, nie sposób pominąć wiersza Bożeny 
Ptak Luty, który ukazuje domowe ognisko w jednym z zimowych miesięcy. Nie jest 
ono jednak w stanie ogrzać ani zmarzniętych stóp, ani zziębniętych serc. Kobieta za-
mknięta w zimnym, bezdusznym domu, otoczona jedynie zaokienną bielą, odczuwa 
wszechogarniającą samotność i bezsilność:

w tej chwili biel zaokienna mnoży samotność
potęguje bezsilność
podgrzewane podłogi całują jej i tak zimne stopy
trzy poziomy samotności21

Sytuacja nie zmienia się nawet wtedy, kiedy do domu wchodzi On. Obojgu trud-
no jest przerwać milczenie, wykrzesać odrobinę zainteresowania czy cień uśmiechu. 
Mężczyzna ostatecznie wybiera towarzystwo gazety i pilota do telewizora, a uczucie 
osamotnienia kobiety jeszcze się potęguje, ponieważ bardziej bolesna niż samotność 
w pojedynkę okazuje się samotność we dwoje w zimnym domu, w którym znikąd nie 
można spodziewać się dobrego słowa, ciepła czy bliskości drugiego człowieka:

weźmie do ręki pilota gazetę łyżeczkę
coś co zaszeleści zadźwięczy zaszumi
może rozleje na błyszczący blat kilka kropli kawy
i wtedy Ona będzie mogła nareszcie przerwać milczenie
albo przynajmniej skrzywić usta

Zauważyć trzeba, że tom, z  którego pochodzi cytowany wiersz, zatytułowany jest 
znacząco: Niebezpieczny azyl. To oksymoroniczne określenie doskonale ukazu-
je sprzeczność pomiędzy pojmowaniem domu jako oazy szczęścia i spokoju a jego 
współczesną, wyraźnie kłócącą się z tym obrazem realizacją.

21 B. Ptak, Niebezpieczny azyl, Gdańsk 2006, s. 11.
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Schemat takiego dysfunkcyjnego domu pojawia się również w późniejszych wier-
szach Ewy Lipskiej, tych napisanych w latach 1997–2003. Ze słów „nasza maszynka 
do małżeństwa zacięła się nagle” (Karta gwarancyjna22 z tomu Ja) oraz „nasza spółka 
handlowa zwana małżeństwem jest niewypłacalna” (Niedorzeczność23 z  tomu Stypen-
dyści czasu), wyłania się okrutna prawda o istocie wspólnego funkcjonowania kobiety 
i mężczyzny przełomu wieków. To, co zwykliśmy nazywać ogniskiem domowym, two-
rzone jest przez mechanizmy i układy, a nie uczucia. Życie domowe u Lipskiej, podob-
nie jak u Kozioł i Zechenter-Spławińskiej, z pozoru funkcjonuje właściwie: „obieramy 
pomidory”, „kroimy czosnek”, ale już zamiast fizycznych zbliżeń małżonkowie „nadzie-
wają wieczór rozmową o seksie”, sami zdumieni tym, do czego została zredukowana 
ich wspólna egzystencja. Sytuacja jest o tyle beznadziejna, że nie ma nad nimi żadnej 
wyższej instancji, która mogłaby zapewnić dożywotnią gwarancję sprawnego działania 
owej maszynki zwanej małżeństwem. Podobnie jak Urszula Kozioł, Lipska również źle 
znosi samotność współczesnych ludzi. Tęskni do tego, co kiedyś wydawało się w pełni 
naturalne – do bezpośredniego, prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem:

Coraz bardziej pusto cię widzę.
Coraz trudniej jest teraz o komfort:
mieć sąsiadów przyjaciół rodzinę

Pełna cisza stoi między nami
I nie wierzy w czyjąkolwiek winę24.

Postmodernistyczna przestrzeń domowa w poezji, poza emocjonalnym chłodem, 
oferuje kobiecie nowoczesnej również przydział albo – precyzyjniej – nawał zadań do 
wykonania. Uczestnictwo kobiety w życiu domowym okazuje się wciąż mieć niewiele 
wspólnego z  głoszonymi w  drugiej połowie XX wieku ideami równouprawnienia 
i  emancypacji. W  rzeczywistości kobiety przytłoczone są poczuciem konieczności 
sprostania zbyt wielu obowiązkom związanym z  pracą zawodową, byciem matką 
i żoną, a także dbaniem o dom, co sprowadza się niejako do roli kucharki i sprzątacz-
ki. Coraz częściej popadają w chroniczny stan napięcia psychicznego, którego dom 
i rodzina nie tylko nie są w stanie rozładować, ale niejednokrotnie potęgują je, odma-
wiając kobietom prawa do sprzeciwu. Zjawisko to opisują na przestrzeni dwudziestu 
kilku lat dwie wspomniane wcześniej poetki. Elżbieta Zechenter-Spławińska czyni to 
w Orfeuszu i Eurydyce z roku 1974, wierszu przewrotnie nawiązującym do popularnej 
piosenki wykonywanej przez Annę German:

22 E. Lipska, Wiersze wybrane…, s. 303.
23 Ibidem, s. 210.
24 Ibidem, s. 18.
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Ten Orfeusz się nudzi
jego Eurydyki
tańczą w piosence wdzięcznie
z nastawionej płyty
Tylko ta jedna
zwykła
nie tańczy
nie śpiewa
Ugotowała obiad
nakrajała chleba
[…]
Eurydyko kuchenna
nakryj do obiadu25

Ewa Lipska natomiast odwołuje się do tych motywów w pochodzącym z 1997 roku 
wierszu Maszyna do zmywania naczyń. Tytułową maszyną jest oczywiście kobieta, 
którą poślubia mężczyzna, by dzięki niej uwolnić się od niewygodnych przyziemnych 
czynności i zająć czymś dużo bardziej intrygującym i wzniosłym:

W miłości jesteśmy pedantyczni.
Daty. Godziny. Tresowane króliki.
[…]
Już czas najwyższy aby zacząć pisać erotyki –
mówisz –
poślubiając maszynę do zmywania naczyń26.

Orfeusz Spławińskiej natchnienia szuka w tańczących Eurydykach, a ta jego, kuchen-
na, nakrywa w tym czasie stół do obiadu. Mężczyzna u Lipskiej nosi się z zamiarem 
pisania erotyków, ale muzą nie jest oczywiście jego żona, kura domowa. Obie poetki 
umieszczają kobietę i mężczyznę w sidłach nieznośnej rutyny, codziennych czynno-
ści i nudnych domowych zajęć, ale to kobieta ma się uporać z szarą rzeczywistością, 
umożliwiając mężczyźnie samorealizację. W  tym ujęciu zupełnie znika podmioto-
wość bohaterki lirycznej, przestaje ona być równoprawnym domownikiem posiada-
jącym własne ambicje i potrzeby.

Niesprawiedliwy podział ról w  domu z  reguły nie sprzyja przyjaznym stosun-
kom między domownikami. Związek nie przynosi obopólnych korzyści, co najmniej 
jedna ze stron czuje się wykorzystywana i niedoceniona, a zapewnienia o uczuciach 
drugiej osoby postrzega jako wygodnictwo i egoizm. Wywołuje to bardzo niezdrowe 
emocje. Tak ujęła tę sytuację Bożena Ptak w wierszu Konflikt interesów:

25 E. Zechenter-Spławińska, op. cit., s. 55.
26 E. Lipska, Wiersze wybrane…, s. 227.
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Jak śmiesz mi mówić o miłości
kiedy tak kroczysz przeciwko mnie
jak śmiesz tak syczeć o kochaniu
nierównym chrapliwym oddechem
cóż mają z moim sercem wspólnego
twoje spodnie napięte jak żagiel
na blachę
w które wiatr tylko dmie27 

Najbardziej ponury obraz domu ukazała Urszula Kozioł w pochodzącym z 1963 r. 
wierszu zatytułowanym Łuskanie grochu – najwcześniejszym z omawianych tu utwo-
rów poetyckich, który jednak pozostaje wciąż bardzo aktualny. Najgorszym bowiem 
ze złych domów jest taki, w którym obecne są przemoc i alkohol – a anomia postmo-
dernistyczna, pluralizm i bezkrytyczna tolerancja powodują skrajny indyferentyzm, 
który z kolei wyzwala lęk, podatność na uzależnienia, nerwowość i agresję. W wier-
szu poetki trudno jest dostrzec jakiekolwiek pozory normalności, obecne przecież 
w  przywoływanych powyżej lirykach. Rzeczywistość obrazują bowiem wyrażone 
w parentezach zdania: 

… muszę go wziąć całego (mruczała kobieta)
z kolorem jego skóry i zapachem potu
[…]
bo jeśli go wybrałam w nim przebrać nie mogę

[…]
(Wszedł pijany mężczyzna zwalił się za stołem)
Jesteśmy urodzone ażeby ból znosić
przemienność chleba w ciało jest dla nas powszednia
[…]
(Mężczyzna pięścią w stół i jeszcze o stół głową)
[…]
Jego czułość i chamstwo także przyjąć muszę
bo silniejszy o miłość, którą cofnąć gotów […]28

Mimo doznawanej agresji, kobieta, również skażona anomijnym myśleniem i kryzy-
sem wartości, całkowicie poddaje się sytuacji. Mimo że nazywa siebie „raną” i „we-
wnętrzną amputacją”, pozostaje zupełnie bierna wobec krzywdy, której doznaje, 
a nawet próbuje usprawiedliwiać swojego oprawcę:

Mężczyźni dzielą globy jak się chleb rozdziela
jest jałowy ich podział a w krew się przemienia
więc porastając strachem chronią się w alkohol
i wciąż są szczelni strachem […]

27 B. Ptak, op. cit., s. 32.
28 U. Kozioł, op. cit., ss. 39–40.
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W tym ujęciu uświęcony tradycją topos domu upada całkowicie. Zostają po nim 
tylko zgliszcza: ludzka nienawiść i strach.

Z wybranych przeze mnie wierszy polskich poetek ostatnich dekad wyłania się 
wizerunek współczesnego domu, który zdecydowanie nie jest miejscem kojarzącym 
się z azylem, bezpieczeństwem i rodzinnym ciepłem. Zamiast tego dom tworzą umo-
wy i  mechanizmy, a  nie uczucia; nie wiąże się z  nim poczucie przynależności do 
miejsca i  ludzi, zanikają zupełnie więzi i  relacje rodzinne. W myśl zasady, że dom 
to nie tylko ściany i dach, ale przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą, w poezji 
kobiet często podejmowany jest problem owych relacji, które w ostatnich dekadach 
XX wieku i na przełomie stuleci jawią się nierzadko jako nieprawidłowe, powodu-
jące w jednostce napięcie, uczucie niepokoju i rozdarcia. Poezja ta kreuje wizerunek 
domu, gdzie kobieta jako istota wrażliwa, a bezradna wobec narastających napięć, 
może określić swoją kondycję jako poruszanie się w pewnego rodzaju błędnym kole, 
w którym – niejednokrotnie sprowadzona do roli kucharki, sprzątaczki lub nawet 
do katalizatora agresji mężczyzny – poddaje się narastającej alienacji, zanikowi uczuć 
i więzi rodzinnych oraz poczuciu beznadziei, osamotnienia i frustracji.

Obraz takiego właśnie domu doskonale puentuje wiersz Bożeny Ptak, pochodzą-
cy ze wspomnianego tomu Niebezpieczny azyl:

Szczęśliwa para 
tak mówili ludzie
on się stara o codzienny byt
a ona doskonale gotuje
mają udane dzieci
dwie córeczki i syna
dom z garażem pod miastem
więc dlaczego się powiesiła
na sznurku mocno splecionym marzeniami29

W tym krótkim, ale bardzo wyrazistym wierszu zawarł się dramat współczesnej kobie-
ty zamkniętej w schematach anomijnej rodziny. Z pozoru normalny, szczęśliwy dom 
kryje w sobie pokłady bólu przeżywane przez jednostkę, ostatecznie mogące dopro-
wadzić do tragedii.

Jak pokazują przywołane fragmenty poezji, pierwszy naturalny kontekst życia 
człowieka, dom, pozbawiony podstawowych funkcji sprzyjających prawidłowemu 
rozwojowi, nieubłaganie wyzwala proces dehumanizacji. Postępujące mechanizmy 
alienacyjne tworzą nowy model świadomości, oparty o  odejście od relacji perso-
nalnych w stronę indywidualizacji30, co poezja współczesna postrzega jako dramat 

29 B. Ptak, op. cit., s. 10.
30 Por. B. Kostrubiec, op. cit., s. 19.
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współczesnego człowieka, poezja kobiet szczególnie mocno eksponuje zaś efekt tego 
zjawiska, jakim jest egzystencjalna samotność wśród najbliższych ludzi.

W ponurej, z pozoru całkiem beznadziejnej sytuacji anomijnej ponowoczesnej 
rodziny tworzącej dysfunkcyjny, pozbawiony ludzkich więzi dom, można wypatry-
wać jednak światełka w  tunelu. Socjolog Krystyna Szafraniec w  jednej ze swoich 
książek zauważa, że:

Stan społecznej anomii, jako określony kształt życia społecznego, stwarza specyficzne warunki dla 
procesów socjalizacyjnych i zachowań człowieka, i, jako taki podlega mniej lub bardziej świado-
mej i pogłębionej percepcji wywołując – w zależności od cech położenia społecznego jednostki, jej 
doświadczeń i czynników natury psychologicznej dwa zasadnicze aspekty: poczucie anomii i uod-
pornienie31.

Zarówno socjologowie, jak i filozofowie upatrują zatem w omawianych zjawiskach 
zapowiedź zmiany32. Tak zwana postmodernistyczna anomia może „być czynnikiem 
stymulującym, a zarazem blokującym rozwój człowieka”33, a w sprzyjających warun-
kach – stać się przyczynkiem do przełomu cywilizacyjnego, który ma szansę ukształ-
tować nowy, lepszy porządek34, poprawiając jakość życia i międzyludzkich relacji35, 
co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie także w poezji.
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Tao Yuanming (365-427), chiński poeta, konfucjański urzędnik i  filozof, zdobył 
sławę jako myśliciel i  zarazem artysta, który poprzez swoją twórczość  zainicjował 
formowanie się pewnego istotnego dla kultury chińskiej modelu zamieszkiwania. 
Poematem zatytułowanym Mój powrót do domu (Guiqu laixi ci) rozpoczął pewne-
go rodzaju niesystemowy przewrót w kulturze kręgu konfucjańskiego. Stworzył ro-
mantyczną, alternatywną do konfucjańskiej wizję tego, jaki powinien być dom, do 
której później odwoływali się najwięksi twórcy tej kultury. Tao Yuanming był wyso-
kiej rangi urzędnikiem konfucjańskim i twórcą projektu porzucenia urzędu, by móc 
w pełni być sobą. Uważał, że aby pozostać w zgodzie z sobą samym, powinien odejść 
z polityki, czyli wyswobodzić się ze społeczno-administracyjnych obowiązków, jakie 
konfucjanizm wkładał na barki ludzi wykształconych. Życie na wsi, o którym Konfu-
cjusz mówił, że jest jak złodziej cnót1, uznał za formę bardziej odpowiednią dla siebie 
samego niż to, co oferowało mu miasto wraz z możliwościami, jakie stwarzało ono 
osobie realizującej siebie na konfucjańskiej drodze stawania się człowiekiem kultural-
nym, humanistą i zarazem starannie wykształconym intelektualistą.

Tao Yuanming nie był pierwszym myślicielem chińskim, który w spektakularny 
sposób odwrócił się od polityki i konfucjańskich ideałów. Zdawać by się mogło, że 
projektując swój dom na wsi i próbując zrealizować się w takim właśnie życiu, na-
śladował jedynie swego wielkiego poprzednika, nauczyciela z  czasów starożytnych 
początków cywilizacji chińskiej, czyli legendarnego Laozi, twórcę daoizmu. Tao Yu-
anming zrezygnował jednak z kariery politycznej i przynależności do elity władzy 
w inny sposób niż zrobił to w VI wieku p.n.e. Laozi. Ten ostatni bowiem, zdegusto-
wany życiem, jakie wiódł na książęcym dworze i pełną sukcesów karierą, zwieńczoną 

1 Por. Dialogi konfucjańskie, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M. J. Künstler, Z. Tłumski, Wrocław 
1976, s. 172.
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uzyskaniem wysokiego stanowiska dyrektora książęcej biblioteki, poznawszy wady 
i zalety cywilizacji, porzucił dwór, urząd i odwrócił się od kultury, kierując się w stro-
nę samej natury. Jak głosi legenda, wstąpił na górską ścieżkę, zostawiając za sobą świat 
filozoficznych traktatów i konfucjańskiej elegancji.

Laozi nie widział przy tym natury jako dopełniającego przeciwieństwa kultury. 
W Księdze dao i  de, przez późniejszych myślicieli zaliczonej w poczet szacownych 
ksiąg klasycznych (jing 经), pisał, że ludzie przede wszystkim są częścią natury, a kul-
tura stanowi szkodliwy nadmiar – rzeczy, instytucji, pragnień i wiedzy – który prze-
szkadza wieść życie zgodne z porządkiem kosmicznym. Dlatego uczył, że każdy z lu-
dzi najpierw jest naturalny (ziran 自然) i zupełnie niepotrzebnie pod wpływem nauk 
Konfucjusza stara się być również twórcą kultury (wenren 文人), a w ten sposób sam 
stwarza sobie problemy, którym później – przy pomocy coraz bardziej rozbudowu-
jącej się przestrzeni cywilizacji  – próbuje zaradzić. Dlatego Laozi odszedł w  góry, 
do krainy wolnej od instytucji i wymogów życia we wspólnocie, by samotnie, bez 
sztucznych przeszkód realizować się w całości przyrody. 

Inaczej postąpił Tao Yuanming. Jak już wskazałam, na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że on również starał się jedynie wkroczyć na tę górską ścieżkę, tak odmienną od 
konfucjańskiego ideału polityka, któremu lojalność wobec władcy i poczucie obo-
wiązku względem rodziny wyznaczały jedyną drogę do stawania się człowiekiem szla-
chetnym (junzi 君子). Jak Laozi, Tao zrezygnował z kariery, opuścił dwór i zamknął 
za sobą drzwi swej miejskiej posiadłości, zasobnej i odpowiednio do zajmowanego 
stanowiska eleganckiej. Jednak gdy się dobrze temu przyjrzymy, to odkryjemy, że nie 
wstąpił na górską ścieżkę; czy jego wieś – położona na dodatek w górach – rzeczywi-
ście jest tutaj jakimś znacząco innym kierunkiem podróży? 

Tao był silną osobowością, dlatego udało mu się przetrzeć – dla siebie samego i dla 
innych – nowy szlak w świecie zdominowanym przez kulturę konfucjańską. Tym, co 
odkrył i zrealizował, było doświadczenie prostego wiejskiego życia, które Konfucjusz 
krytykował, a Laozi wprawdzie w pewnym sensie pochwalał2, lecz sam był bardziej 
radykalny i go nie realizował, żyjąc jak włóczęga, który nigdzie nie ma domu, ale za 
to naprawdę potrafi być integralną, żywą częścią przyrody. Za sprawą decyzji, którą 
podjął Tao Yuanming, jego wiejska posiadłość leżąca w zagubionej w górach małej 

2 Laozi radził swoim czytelnikom: „Niech państwo będzie małe, a ludzi w nim niech będzie niewielu. 
Niech broń, nawet jeśli jest jej niewiele, nie będzie używana. Niech ludzie doceniają swój styl życia 
i nie wędrują daleko w poszukiwaniu innego. Jeżeli nawet są łodzie i wozy bojowe, niech nie będą 
używane. Jeśli nawet jest armia i broń, niech nie będą pokazywane publicznie. Niech ludzie znów 
zaczną pleść węzły [i używać ich zamiast pisma]. Niech ich pożywienie będzie smaczne, odzież pięk-
na, domy spokojne, a życie radosne. I choćby sąsiednie państwa były tak blisko, że słychać by było, 
jak w nich pieją koguty i psy szczekają, to niech ludzie w nich żyją do późnej starości i umierają, nie 
odwiedzając siebie wzajemnie” – Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. A. I. Wójcik, 
Kraków 2006, s. 146.
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osadzie wyznaczyła w w Chinach estetyczny ideał – wysoko cenionej – rustykalnej 
formy architektonicznej, ale także, wraz z tworzoną w niej poezją, stała się symbo-
lami artystycznego stylu życia, o  jakim po cichu marzyli późniejsi przedstawiciele 
elit rządzących w Kraju Środka, niejednokrotnie zdegustowani i  zmęczeni życiem 
politycznym. 

Wiejska posiadłość Tao Yuanminga została – przewrotnie – w następnych stule-
ciach jedną z ikon stylu konfucjańskiego, kolejnym ważnym punktem w hierarchii 
życia społeczno-politycznego cesarstwa chińskiego. Jak to zauważył Craig Clunas, 
ewolucja tego motywu i stylu mieszkania prowadziła później do doświadczenia coraz 
bardziej ulotnych stanów duszy. Kulminację stanowiła postawa – czy też stan umy-
słu – o nazwie „górskie studio” (shan fang 山房). Dlatego myśliciele i artyści czasów 
dynastii Ming (1368‒1644) zarówno zakładali swoje samotnie w ogrodach miejskich 
rezydencji, jak i ćwiczyli się w osiąganiu takich mentalnych stanów koncentracji3.

Na marginesie naszych rozważań zwróćmy uwagę na to, jak bardzo obie formy – 
zarówno samotne wędrowanie górskimi ścieżkami Laozi, jak i  proste, wiejskie ży-
cie Tao Yuanminga – różnią się od pojęcia „konstruktywnej opozycji” uznawanego 
w świecie zachodnim (najogólniej rzecz biorąc: liberalno-demokratycznym) za sposób 
na wyrażenie niezgody na udział w danym sposobie prowadzenia spraw politycznych. 

Tao Yuanming, odchodząc z polityki, nie stworzył innego, opozycyjnego ośrodka 
politycznego4 – byłby to niedopuszczalny w konfucjanizmie wyraz buntu – lecz udał 
się na „wygnanie”, gdzie na wsi, w  swej własnej posiadłości zaprojektował ogród 
i poświęcał czas uprawie warzyw, sztuce i ćwiczeniu się w mądrości. Tworzył poezję 
w gabinecie z widokiem na wiejski krajobraz; siadywał pod sosnami, które rosły na 
skraju ogrodu i grał na lutni (stąd jego przydomek artystyczny: Mistrz Pięciu Sosen); 
przyjaźnił się z bardzo starym drzewem rosnącym niedaleko domu oraz prowadził 
ciężkie, proste życie wieśniaka związane z pracą na roli. Wszystko to czynił w imię 
swobody i przemożnego pragnienia życia w zgodzie z sobą samym. A być sobą to nie 
to samo, co być częścią natury. Laozi chciał, żeby nic mu nie przeszkadzało w byciu 
naturalnym i nie zmuszało do stawiania granic między swoim życiem i życiem przy-
rody. Natomiast Tao Yuanming pragnął właśnie być sobą. W Chinach nikt przed nim 
nie uczył tego z taką siłą przekonywania. W jednym z utworów pisał: 

3 Por. C. Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China,  Durham 1996, s. 148.
4 W ustroju demokratycznym opozycja, będąc koniecznym dopełnieniem władzy, faktycznie ją do-

określa, stąd przekonanie, że od jakości opozycji zależy jakość rządzących. Mierna opozycja – bez 
wyrazu i „osobowości” – psuje charakter sił, które są aktualnie przy władzy.
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Pytasz: dlaczego tak? Dlatego, że zawsze instynktownie zwracałem się ku swobodzie. Nie toleruję 
dyscypliny i ograniczeń. Owszem, głód i zimno mogą być dotkliwe, ale dopiero działanie w niezgo-
dzie z sobą samym jest prawdziwie wyniszczające5. 

„Chcę żyć w zgodzie z sobą samym!” – to romantyczne zawołanie miało w przy-
szłości na trwałe wejść w obieg kultury konfucjańskiej. Nigdy nie zastąpiło naczel-
nych haseł konfucjanistów apelujących do poczucia obowiązku i nawołujących do 
wstydu za brak wysiłków lub ich niedostateczne natężenie w podejmowanych co-
dziennie działaniach na rzecz wspólnoty, rodziny i własnego doskonalenia się. Nie 
wchodząc na miejsce tych szczytnych ideałów, znacząco je jednak dopełniało.

Sobie współczesnym Tao Yuanming był znany głównie z antypolitycznej roli sa-
motnika (stąd używano wobec niego również przydomkiem Tao Qian, czyli Tao Sa-
motnik), zaszytego w rodzinnym majątku z dala od ośrodka władzy. Nie kojarzono 
go z poezją – zmieniło się to dopiero kilka wieków później6. Najpierw za czasów 
dynastii Tang (618‒907), oddanymi – choć nie bezkrytycznie – czytelnikami jego 
poezji stali się najwięksi, legendarni poeci, tacy jak Wang Wei (699‒759), Li Bai 
(701‒762), Du Fu (712‒770) czy Bai Juyi (772‒846). Później za panowania dynastii 
Song (960‒1126) cieszący się wielką sławą i uznaniem poeta Su Shi (1037‒1101) 
widział w nim już jednego z największych spośród dotychczas piszących mistrzów 
słowa. Tak rodziło się nieomal boskie uwielbienie dla Tao Samotnika, które z biegiem 
wieków tylko się pogłębiało. 

Podziwiano przede wszystkim autentyzm jego poezji: nie była ona powierzchow-
na, sentymentalna, jak wielka część twórczości naśladujących go później poetów, 
lecz prawdziwa (zhen 真)7. Nie miała dowodzić kunsztu artystycznego, natomiast 
nieoczywisty artyzm, z jakim była napisana – styl zwyczajny i niewyszukany, prosty 
(pingdan 平淡) – służył w niej do poruszania ludzkich serc i wzbudzania w duszach 
czytelników głębokich uczuć, otwierających umysły odbiorców na Tajemnicę. Tao 

5 Cyt. za: Chinese Aesthetics. The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six Dynasties, 
ed. Zong-qi Cai, Honolulu 2004, str. 170; wszystkie przekłady w  niniejszym tekście, jeżeli nie 
zaznaczono inaczej, pochodzą od autorki. 

6 Szerzej o  swoistym kreowaniu sobie autora przez kolejne pokolenia czytelników jego spuścizny 
można przeczytać w niezwykle inspirującym studium tego zjawiska kulturowego, jakim jest książka 
Xiao-fei Tian Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table, Seatle 2005.

7 Znak zhen jest stosowany wtedy, gdy chce się mocno podkreślić, że coś nim opatrzone jest realne, 
rzeczywiście takie oto, lub faktycznie jest tym, za co jest uznawane. Dotyczy to również określenia 
wiarygodności danego zbioru tekstów literackich. Ta tradycja została zapoczątkowana w VIII wieku 
przez cesarza Xuanzonga, który posłużył się tym znakiem w znamienny dla klasycznej literatury 
filozoficznej sposób, a mianowicie oznaczył jedną z wielu istniejących wersji danego traktatu wraz 
z komentarzami jako właśnie zhen czyli prawdziwą; stąd na przykład tekst Zhuangzi został wtedy 
ujednolicony i  zredagowany pod nowym tytułem, znanym nam do dziś jako  Prawdziwa Księga 
Południowego Kwiatu (Nanhua Zhenjing). Użycie tego znaku w tytule wskazywać miało, że zbiór 
stanowi prawdziwy przekaz nauk Mistrza Zhuang.
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Qian chciał być i  był prawdziwy. Jego wiejskie życie nie miało charakteru buko-
licznego. Prymitywne warunki i brak wygód, jakie wiązały się z  życiem z dala od 
cywilizacji, ciężka praca na roli, niedostatek i ubóstwo – wszystko to w jego wyda-
niu było rzeczywiste, szczere, prawdziwe. Tym różnił się i od sobie współczesnych – 
przynależał przecież do elity, był urzędnikiem średniego szczebla, ale nie miał serca 
do wspinania się po drabinie kariery politycznej – i od późniejszych niezliczonych 
wielbicieli jego twórczości, którzy w  swych posiadłościach położonych w wielkich 
ośrodkach miejskich budowali ogrody stanowiące wyidealizowane kopie wsi, w któ-
rej zamieszkał Tao. W jego przypadku nie chodziło jedynie o przyjmowanie pewnej 
sentymentalnej pozy – było to samo życie, które wybrał i wiódł. 

Pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że prosty i  niewyszukany język poezji 
Tao Qiana stanowi wyraz autentyczności jego osobowości, był właśnie Su Shi. Jego 
zdaniem utwór zatytułowany Mój powrót do domu wyznaczył nowy styl w kulturze 
konfucjańskiej. Tao Qian pisał w nim:

Z powrotem do domu!
Zwracam swe kroki ku domowi. Moje pola i ogrody zarośnięte chwastami: dlaczego miałbym nie 
wrócić? Moja dusza żyła jak niewolnik: dlaczegóż miałbym pozostawać w niewoli? […]
Lekko, lekko pospiesza moja łódź, lekka bryza marszczy moje szaty. Pytam o drogę, w miarę po-
dróży. Niecierpliwię się, że dzień wstaje tak powoli. Z daleka już tęsknię za mym starym domem 
i radośnie spieszę naprzód. Służący wybiegają, by mnie powitać, dzieci gromadzą się przy bramie. 
Wszystko całkiem zarosło – ale wciąż rośnie moja sosna i chryzantemy. Biorę najmłodsze za rękę 
i wchodzę. Przynoszą mi pełne flaszki wina, a ja napełniam kielich po brzeg. Patrzę na moje ulu-
bione gałęzie, opieram się o okno, ciesząc się nową wolnością. Patrzę na słodkie dziecko siedzące 
na moich kolanach.
A teraz cieszę się swoim ogrodem. Prowadzi do niego brama, lecz rzadko jest otwarta. Opieram 
się na mej lasce, gdy spaceruję lub przysiadam, by odpocząć. Unoszę głowę i napawam się uroczą 
scenerią. Chmury niechętnie unoszą się z dolin między wzgórzami; zmęczony ptak ponownie szuka 
swego gniazda. Cienie znikają, lecz ja wciąż siedzę przy mojej samotnej sośnie. Znów w domu! 
Żadni przyjaciele nie zakłócą tu mojego spokoju. Te czasy mi nie służą, czegóż bym chciał od in-
nych ludzi? Spędzę swoje życie, ciesząc się prostymi przyjemnościami życia rodzinnego, spoczywając 
z lutnią i książką w dłoni. Zarządcy powiedzą mi, gdy wiosną czas będzie właściwy, by pracować na 
zaoranych polach. Wyruszę wtedy łodzią lub wozem, przez głęboki wąwóz, między drzewami wy-
puszczającymi świeże pąki, nad strumyczkiem wzbierającym u swego źródła. Szczęśliwy jest nawrót 
życia we właściwej porze: lecz ja szczęśliwy jestem, że moja podróż już za mną. Jakże krótki czas jest 
nam tu dany! Dlaczegóż też nie poszukać spokoju, nie martwić się, czy mamy jechać, czy pozostać? 
Co każe nam dręczyć dusze niepokojącymi myślami? Nie chcę bogactwa; nie pożądam władzy; nie 
mam nadziei na niebo. Niech mi więc wolno będzie spędzać jasne godziny, jak przemijają, przecha-
dzając się wśród kwiatów mego ogrodu; lub wstąpić na wzgórze i śpiewać me pieśni; lub układać 
wiersze nad sączącym się strumykiem. Tak spędzę dany mi czas, ciesząc się z tego, co dał mi Los, 
duch mój wolny od trosk8.

8 Cyt. za: W. S. Morton, Ch. M. Lewis Chiny. Historia i kultura, tłum. B. S. Zemanek, Kraków 2007, s. 86.
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Decyzja Tao Qiana o zrezygnowaniu z urzędu i uwolnieniu się tym samym od ko-
nieczności robienia kariery, o „powrocie do domu na wsi”, choć ulotna, trwale zmie-
niła ostatnie dwadzieścia dwa lata życia poety i znalazła swoje wciąż nieprzemijające 
miejsce w kulturze Kraju Środka, przekształcając się w popularny motyw malarski 
i poetycki. Powrót do domu i obraz mieszkania na wsi, który wykreował w swej poezji, 
wizja domu położonego w małej wiosce wysoko w górach południowych Chin, stały 
się ikonami przywołującymi w sercach kolejnych pokoleń konfucjańskich uczonych 
i urzędników tęsknotę za prostym życiem blisko natury, w małej wiejskiej społecz-
ności. Wspomniany już poeta Su Shi tak mocno wierzył w to, że w poezji Tao Qiana 
jest wzór dla jego własnej drogi dojrzewania do bycia w pełni sobą, iż sam również 
w momencie politycznej zapaści cesarstwa zdecydował się na odejście z polityki wła-
śnie na wieś – a trzeba dodać, że kariera urzędnicza zaprowadziła go dużo dalej niż 
Mistrza Pięciu Wierzb. Su Shi również w pewnym momencie swego życia wybrał 
surową prostotę (pingdan 平淡) odosobnienia w wiejskiej posiadłości. Jak zauważa 
Kang-i-Sun Chang: „Gdy Su Shi przebywał na wygnaniu w Huangzhou, utrzymywał 
się z pracy na roli i coraz bardziej umacniał się w przekonaniu, że rzeczywiście jest 
drugim Tao Qianem”9.

Chociaż Tao Qian raczej nie miał wielu rzeczywistych naśladowców, to jednak 
w swej poezji i własną biografią stworzył formę idealną. Ubrał w nią pewne marzenie, 
które odtąd jak mało które wzbogacało i konfucjanizm, i kulturę chińską w ogóle. 
Jako urzędnik średniego szczebla administracji cesarskiej znał granice. Możemy się 
domyślać, jak bardzo zdobycie tej wiedzy warunkowało względne bezpieczeństwo jego 
działalności społeczno-politycznej i w związku z tym – jak bardzo musiała być ona re-
alistyczna. Ostatecznie wiedza o granicach, których jest pełno w cywilizowanych świe-
cie tworzonym przez twórców kultury społeczno-politycznej, okazała się użyteczna 
w uczeniu siebie (a później i czytelników swojej poezji) tego, jak je przekraczać. Wielu 
spośród wielkich przedstawicieli czasów późniejszych sięgało po jego poezję właśnie 
wtedy, gdy im samym przychodziło przekraczać jakieś granice – losu, historycznych 
okoliczności, przyjętych form zachowania. Jak wskazuje Kang-i-Sun Chang: 

To w odkrywaniu owej osobowości, która odsłania się poprzez jego twórczość, jego czytelnicy tak 
łatwo znajdują to, z czym sami się identyfikują. Zatem nie może być dla nas zaskoczeniem, że wielu 
czytelników zwracało się ku poezji Tao, poszukując w niej pomocy w ciężkich czasach przemocy 
i terroru, szukając w niej satysfakcjonującego wytłumaczenia, a nawet remedium dla tego, co było 
przyczyną ich własnych cierpień, i znajdując je10.

9 Kang-i-Sun Chang Tao Qian and the Indeterminacy of Interpretation [w:] Chinese Aesthetics…, s. 178.
10 Por. ibidem, s. 170.
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Gdy tracili wszystko, co wcześniej udało im się zdobyć, lub gdy musieli rozstawać 
się z tymi, których kochali, gdy wybuchały wojny lub władzę przejmowali destruk-
cyjni, niedojrzali ludzie i trzeba było uciekać, aby ratować życie, odchodzić z własne-
go świata lub opuszczać terytorium państwa, do bagażu podróżnego – obok innych 
niezbędnych do przeżycia rzeczy – wkładali również poezje Tao Yuanminga. Pomaga-
ły im one w nauczeniu się i tego, jak przekraczać te granice, które były najtrudniejsze 
do przekroczenia: te, które były w nich samych. 

Jak zauważa Kang-i-Sun Chang, ten obraz w dużej mierze był wyczytywany nie 
tylko z poezji, ale i z wyznaczonej przez oficjalne biografie sławy, jaką cieszył się Tao 
Qian. W samej poezji bowiem wielu wnikliwych jej interpretatorów odnajdowało 
mniej powierzchowny, sentymentalny i jednowymiarowy obraz poety. Tao Yuanming 
potrafił pisać nie tylko prosto, ale i z autoironicznym zacięciem o sobie i swoim praw-
dziwym życiu w „idyllicznych” warunkach zagubionej wśród gór wioski. Jednak le-
genda opisana w oficjalnych biografiach przeniknęła do kultury popularnej i mocno 
się w niej osadziła. Sława Tao Qiana jako tego, który odszedł i pozostając na uboczu 
spraw wielkiego świata, znalazł spokój ducha i radość mądrości, wciąż rosła. 

Działo się tak na pewno również za sprawą innego utworu, który wyszedł spod 
jego pędzelka. Mam tu na myśli krótką powiastkę – prawdopodobnie o bardziej fi-
lozoficznym charakterze niż to powszechnie odczytywano  – zatytułowaną Źródło 
Brzoskwiniowego Kwiatu. Tao Qian opisuje w niej przygodę, jaka spotkała pewnego 
rybaka, który pewnego popołudnia zabłądził, gdy wracał z połowu do domu. Szuka-
jąc drogi do wioski, płynął w górę rzeki i w pewnym momencie znalazł się w dziwnej 
okolicy, w  leśnym ustroniu, na polanie całej zasłanej brzoskwiniowymi kwiatami. 
Brodząc w nich, znalazł źródło, a obok niego wejście do jaskini – tak ciasne, że musiał 
się do niej wczołgiwać. Gdy pokonał wąski odcinek, okazało się, że droga, którą się 
przeciskał, gwałtownie się rozszerzała i nagle znalazł się w niezmierzonej, jasnej prze-
strzeni ogromnej płaskiej doliny, rozciągającej się aż do podnóża górskich szczytów 
widocznych w oddali. Płynęły tam strumienie z krystalicznie czystą wodą. Kwitły 
sady, na polach dojrzewały zboża, w ogrodach warzywa. Pośród tego krajobrazu stały 
piękne domy, a ci, którzy w nich mieszkali, sprawiali wrażenie niezwykle szczęśli-
wych. Przybyli i przyglądali się rybakowi, równie jak on zdumieni. Wypytywali go, 
skąd się u nich wziął, a on odpowiadał i sam też zadawał pytania. Okazało się, że 
ludzie z ukrytej doliny nie znali żadnej z wielkich chińskich dynastii i żadnych wład-
ców. Znaleźli się w  tym niezwykle pięknym i przyjaznym miejscu, które łagodnie 
sprzyjało życiu, w czasach jeszcze przed Konfucjuszem, gdy uciekając przed pożogą 
wojenną, odkryli to przejście, którym również rybak do nich dotarł. I  tu zostali, 
a owo miejsce – naturalnie – odgrodziło ich od reszty świata. 



Anna I. Wójcik

Gdy rybak doszedł do siebie, przyrzekłszy dochować tajemnicy, powrócił do swej 
wsi. Opowiedział jednak ludziom o ukrytej dolinie, tajemnym świecie łagodnej szczę-
śliwości. On sam, a później bardzo wielu innych próbowało wędrować wzdłuż rzeki, 
na której zgubił się kiedyś rybak i szukało drogi do tej krainy, ale nikomu nie udało 
się odnaleźć górskiego źródła Brzoskwiniowego Kwiatu. Ta powiastka przypomina 
mi bardzo opowieści z traktatu przypisywanego Zhuangzi (ok. 399‒295 p.n.e.), fi-
lozofowi szkoły daoistycznej. Jednak niezależnie od tego, czy historię o Brzoskwinio-
wym Kwiecie uznać za filozoficzną, czy nie, Tao Qian opowiadał w niej wykształ-
conym, kulturalnym odbiorcom, że za granicą znanego im świata wielkomiejskiej 
cywilizacji, która w swych pełnych wyszukanej elegancji przestrzeniach dobrego sma-
ku i poprawnego, ceremonialnego zachowania daje każdemu możliwość szlifowania 
charakteru, istnieje utopia spokojnego, mało ambitnego wiejskiego życia. Dlatego 
architektura domów należących do następnych pokoleń elit rządzących w państwach 
konfucjańskiego kręgu kulturowego dzięki Tao Yuanmingowi zyskiwała bukoliczne, 
romantyczne formy, które za sprawą osobowości tego twórcy i charakteru jego dzieła 
stały się trwałą częścią konfucjanizmu. 
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Obraz domu w polskiej literaturze  
po 1989 roku – konstrukcja i dekonstrukcja

Funkcja mimetyczna literatury przejawia się najsilniej tam, gdzie wypowiedzi – czy 
to narratorów, czy bohaterów, dotyczą tematów najbliższych człowiekowi. Elementy 
świata przedstawionego większości powieści zawarte są w pewnych ramach, znanych 
odbiorcy z autopsji. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza motywów opartych na podstawo-
wych ludzkich potrzebach. Za przykład posłużyć może właśnie dom jako miejsce 
spełniające jedną z  podstawowych ludzkich potrzeb  – bezpieczeństwa1. Dodatko-
wo zamieszkiwanie2 uznać można za podstawową aktywność człowieka, wpływającą 
na konstrukcję tożsamości3. Badanie języka użytego do wyrażenia we współczesnym 
przekazie literackim tak emocji, jak i  wartości związanych z  domem, jak również 
cech fizycznych przestrzeni mieszkalnej4 stanowić może element badania domu jako 
jednego z centrów pojęciowych języka współczesnych użytkowników polszczyzny5.

1 Na ten fakt zwracają uwagę badacze mieszkalnictwa: „Człowiek osiadły ma głęboko zakorzenioną 
potrzebę posiadania domu” (J. A. Włodarczyk, Żyć znaczy mieszkać. Dom mieszkalny na granicy 
stuleci, Tychy 2004, s. 13). Do definicji psychospołecznych odwołuje się także Marcin Jewdokimow, 
włączając do pojęcia domu bezpieczeństwo, ciepło i prywatność (por. M.  Jewdokimow, Zmiany 
społecznych praktyk zamieszkiwania, Warszawa 2011, s. 25). Warto przytoczyć także uwagi Andrzeja 
Sicińskiego o spełnianiu przez dom różnych klas potrzeb: gatunkowych, indywidualnych i społecz-
nych (por. A. Siciński, O idei domu i jego roli w Polsce [w:] Dom we współczesnej Polsce, red. P. Łuka-
siewicz, A. Siciński, Wrocław 1992, ss. 9‒10) oraz Anny Legeżyńskiej o poszukiwaniu bezpiecznej 
przestrzeni (por. A. Legeżyńska, Dom w kulturze, „Polonistyka” 1994, nr 4, s. 197).

2 Rozumiane szeroko, w sensie nadanym temu pojęciu przez Martina Heideggera (por. M. Heideg-
ger, Budować, mieszkać, myśleć [w:] idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977, 
ss. 316‒334).

3 Por. W. Parfianowicz-Vertun, Kultura mieszkania, „Kultura Współczesna” 2016, nr 4, s. 11.
4 O  typach obecności kategorii przestrzeni w  literaturze pisze Janusz Sławiński (por. J. Sławiński, 

Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne okoliczności [w:] Przestrzeń i literatura, 
red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, ss. 9‒14).

5 Ciekawym wstępem do tego typu badań może być artykuł Grażyny Sawickiej Obraz domu we współ-
czesnej polszczyźnie [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, 
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Do analizy włączone zostały następujące utwory: Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, Spis cudzołożnic Jerzego Pilcha, Jadąc do Ba-
badag Andrzeja Stasiuka oraz Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk. Znaczące 
różnice językowe między nimi pozwalają dokonać przeglądu form i znaczeń, jakie 
nadawane są przestrzeni domowej w literaturze. Wybór właśnie tych tekstów moty-
wowany był obserwacjami natury nie tylko językoznawczej, ale także – trudnymi do 
pominięcia w przypadku tego tematu – antropologicznej i kulturowej.

Dom obecny w wymienionych utworach ma wywołać na odbiorcy wrażenie re-
alności. Jest to powód, dla którego można powołać się na badania antropologiczne 
nad przestrzenią domową6 i  wykorzystać niektóre spostrzeżenia w  odniesieniu do 
tego elementu świata przedstawionego. Obok kwestii antropologicznej kluczowa dla 
moich rozważań jest opozycja konstrukcji i dekonstrukcji, której akcenty nie są roz-
łożone symetrycznie względem zjawisk językowych użytych do wyrażenia stosunku 
osób wypowiadających się do przedmiotu opisu. 

Osobiste nastawienie do przestrzeni mieszkalnej jest podstawową motywacją 
sposobu jej nazywania oraz opisywania. Dom, na co zwraca uwagę między innymi 
Jadwiga Izdebska, tylko częściowo jest definiowany przez fizyczne, materialno-ar-
chitektoniczne cechy. Równie ważnym, o  ile nie najważniejszym, źródłem postaw 
wobec tego miejsca, są wartości symboliczne, związane z doświadczeniem, relacjami 
międzyludzkimi i wpojonym układem aksjologicznym7. O połączeniu elementu spo-
łecznego oraz fizycznego mówi także Marcin Jewdokimow, wskazując jednocześnie 
dom jako „przestrzeń ontologicznego bezpieczeństwa”8, która umożliwia człowieko-
wi tworzenie odniesień do innych miejsc, osób oraz wartości przy zapewnieniu sta-
bilności źródła. Wynika z tego intymność domu rodzinnego także w zakresie kręgu 
osób, dla których jest on dostępny – zarówno fizycznie, jak i wskutek opisu dokona-
nego przez domownika. Przebywanie we wspólnym domu zakłada gotowość do roz-
mów na osobiste tematy, okazywanie uczuć i wyrażanie emocji9. Także zaproszenie 
kogoś do tej przestrzeni nadaje relacjom familiarnego charakteru lub może ułatwić 
zmniejszenie dystansu między ludźmi.

Szczecin 1996. Warto zwrócić uwagę także na szeroki przegląd znaczeń i kontekstów dokonany przez 
I. Benenowską (por. I. Benenowska, Stereotyp domu w poezji polskich hippisów, „Studia Slavica” 2015 nr 1).

6 Przykładem mogą być analizy zawarte w tomie Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. E. Kaltenber-
g-Kwiatkowska, Warszawa 1982, zwłaszcza w artykule Z. Jarząbek, Kultura mieszkaniowa w nowych 
osiedlach wielkomiejskich (ss. 213‒242). Nie można pominąć także szerokich uwag D. i Z. Bene-
dyktowiczów, np. Dom w tradycji ludowej (Wrocław 1992) czy Symbolika domu w tradycji ludowej 
(„Konteksty” 1990, nr 3‒4).

7 J. Izdebska nazywa te cechy domu „przestrzenią mentalną” (J. Izdebska, Dom rodzinny – dom ojczy-
zna. Bogactwo znaczeń [w:] Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, red. D. Lesiak, Warszawa 
2008, s. 96).

8 Por. M. Jewdokimow, Zmiany społecznych…, op. cit., ss. 25‒26.
9 Por. J. Izdebska, op. cit., s. 99.
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Mieszkanie asymetrycznie dzieli przestrzeń na domową oraz publiczną10. Jego fi-
zyczne atrybuty stanowią zewnętrzną barierę dla życia intymnego11, co jest spójne 
z metaforyką domu jako schronienia12. Ponadto struktury myślowe oraz językowe 
sytuują miejsce zamieszkania w  centrum13, które jest wykorzystywane następnie 
jako punkt odniesienia, tak w  sensie fizycznym (odległości), jak i  aksjologicznym 
(to, co domowe, ma pozytywne konotacje, a ponadto wartości przekazane w domu 
rodzinnym rzutują na późniejszy światopogląd człowieka). Także układ przestrze-
ni wewnątrz mieszkania oraz jej umeblowanie i podział bardzo często odpowiadają 
przyjętemu przez domowników systemowi wartości. Przestrzeń domowa odzwiercie-
dla treść ról społecznych oraz znaczenie poszczególnych członków rodziny14, a cechy 
fizyczne mieszkania niejednokrotnie przekazują informacje o jego wartościach nie-
przestrzennych15, takich jak status społeczny czy szacunek dla jakiejś idei. Te cechy 
mieszkania czy domu mogą zaistnieć dzięki osobistemu wkładowi w przestrzeń. Two-
rzone oddolnie jako wysoce zindywidualizowane (przynajmniej w oczach domowni-
ków)16 zagospodarowanie mieszkania lub domu sprzyja silnej identyfikacji członków 
rodziny z tą przestrzenią17.

Obrazy mieszkania i domów, które są obiektami opisywanymi w utworach podda-
nych analizie, w ogólnych zarysach mieszczą się w ramach nadanych im w badaniach 
antropologicznych. Poniższa analiza nakłada na te uwagi podział na tradycyjne oraz 
niemieszczące się w  tradycji obrazy przestrzeni domowych w utworach literackich, 
wraz z badaniem języka, jakim są one wyrażone. Jako konstrukcję rozumiem potwier-
dzanie, wzmacnianie oraz duplikowanie tradycyjnej idei domu w formie, w jakiej jawi 
się ona najczęściej w badaniach społecznych. Dekonstrukcją jest natomiast tworzenie 
nowego sposobu postrzegania i rozumienia tej przestrzeni, niekoniecznie przez nega-
cję tej wartości, ale raczej przez zmianę budujących ją elementów składowych.

Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk jest powieścią, w której komunikowany 
jest głęboki szacunek do natury i tradycji, wyrażany przez czerpanie z legend, stawia-
nie wytworów przyrody ponad ludzkimi oraz ustnie przekazywane porady i przepisy. 

10 Por. A. Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977, s. 7.
11 M. Jewdokimow, Magazyn masek. Mieszkania a więź społeczna [w:] Co znaczy mieszkać. Szkice an-

tropologiczne, red. G. Woroniecka, Warszawa 2007, s. 90.
12 M. Jacyno, Mieszkanie i „moralna architektura” kultury indywidualizmu [w:] Co znaczy mieszkać…, s. 45.
13 Por. A. Ładyżyński, Dom rodzinny jako miejsce, zbiorowość społeczna i symbol [w:] Dom. Perspektywy 

i znaczenia, red. K. Kokot, A. Ładyżyński, Wrocław 2011, s. 15.
14 Por. G. Woroniecka, Co znaczy „mieszkać” w świecie ruchu i globalizacji [w:] Od kontestacji do kon-

sumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, red. M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, 
Warszawa 2004, s. 322.

15 Por. A. Wallis, op. cit., s. 13.
16 Por. M. Jewdokimow, Magazyn masek…, op. cit., s. 88.
17 Por. A. Wallis, op. cit., s. 14.
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W tym utworze motyw domu zajmuje szczególne miejsce, o czym świadczy już po-
dwójne wskazanie w tytule18.

Z domem związane jest silne poczucie własności, wyrażane przez osobę, która 
w nim mieszka. Przykładem mogą być słowa jednego z mieszkańców wsi skierowane 
do nawiedzającego go ducha: „Ja cię bardzo proszę, idź sobie stąd. To mój dom. Ty 
masz swój”19. Nadawca podkreśla zaimkami dzierżawczymi („mój”, „swój”), że dom 
nie może jednocześnie należeć do niego i odbiorcy. W wypowiedzi jest zawarta także 
opinia o  oczywistej konieczności przebywania każdego człowieka w  swoim domu 
oraz negatywna ocena przeciwnego zachowania. 

Dom jako budynek nabiera w powieści znaczeń magicznych, na podobieństwo ota-
czającej go przyrody. Ponadto budynek mieszkalny jest bliższy naturze niż człowiekowi. 
Historia państwa Frostów, którzy wybudowali dom, zamieszkany następnie przez Pola-
ków, ukazuje wiarę w magiczną siłę natury i potrzebę działania w zgodzie z otoczeniem:

zaczął budowę domu. Najpierw różdżkarz znalazł mu wodę i zaczęli od wykopania nowej studni. 
[…] Kopali z trudem i wyciągali z ziemi wielkie czerwone głazy. […] obiecał tym kamieniom, że 
zrobi z nich fundamenty domu. Chcieli mieć dziecko, ale brzuch żony Franza wciąż pozostawał 
pusty. Mówił jej, żeby się nie martwiła, bo jak się zbuduje dom, to dziecko samo przyjdzie20.

Dom staje się w przytoczonej przez narratora wypowiedzi Franza Frosta warun-
kiem koniecznym, by małżeństwo mogło być szczęśliwe i doczekało się potomstwa. 
Nie chodzi jednak wyłącznie o budynek, ale o twór wykonany przez człowieka w po-
rozumieniu z naturą, a złożona kamieniom obietnica pełni rolę pogańskiego ubłagania 
bóstwa o przychylność21. Dowodem na poszanowanie rytmu natury oraz dopasowa-
nie swoich oczekiwań do wyznaczonego wcześniej porządku jest podejście do proble-
mu wody zalewającej piwnicę22, z którym musieli się zmierzyć nowi właściciele domu. 

18 O sensach i problematyce przestrzeni – por. M. Karabełowa-Panowa, Olga Tokarczuk po bułgarsku: 
pamięć, która nam się trafia i przestrzeń, w której się spełniamy [w:] Literatura, kultura i język polski 
w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007. 

19 O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Kraków 2011, s. 16.
20 Ibidem, ss. 168‒169. Treść przytoczonego fragmentu powieści koresponduje z uwagami badaczy na 

temat magicznej funkcji domu w kulturze słowiańskiej: „Ukraińcy uważali, że chata jest budowlą, 
która nie istnieje sama dla siebie. Jest ona uduchowiona i żyje wspólnym życiem z otaczającą przyrodą 
i ludźmi. Może być dobrym pomocnikiem, a może przyczynić szkód gospodarzom, nawet zniszczyć 
im życie” (J. Koniewa, Semantyka chaty w folklorze ukraińskim i bułgarskim [w:] Obraz domu w kultu-
rach słowiańskich, red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1997, s. 61) oraz 
powinności, jakie ciążą na mężczyźnie: „Zbudowanie domu w naszej kulturze i kulturze innych naro-
dów należy – obok posadzenia drzewa i spłodzenia syna – do najświętszych obowiązków mężczyzny. 
Jest sprawdzianem jego wartości” (A. Zwolan, Aksjologia domu zesłańczego [w:] Obraz domu…, s. 38).

21 Ten element świata przedstawionego koresponduje z obrzędami słowiańskimi, mimo że ich wyko-
nawcy byli Niemcami. Zob. Z. Dalewski, Zakładziny: obrzęd i mit, „Konteksty” 1990, nr 4.

22 O piwnicy jako „sferze niezwykłości” – por. M. Roeske, Dom oniryczny i jego ukryte przestrzenie, 
„Kultura Współczesna” 2016, nr 4, ss. 74‒79.
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Okazało się, że z trudnych do wyjaśnienia względów – bohaterowie sądzą, że przez 
niedopatrzenie – dom Frostów został wybudowany na podziemnej rzece. Konstatują 
to stwierdzeniem „teraz nic już się z tym nie da zrobić”23. Jest to spostrzeżenie ciekawe 
o tyle, że badania nad przestrzenią domową wskazują na nieskończenie szerokie moż-
liwości przekształcania własnego wnętrza, traktując tę cechę jako jedną z cech kon-
stytuujących własność i prywatność domu24. Przykład bohaterów powieści Tokarczuk 
zaprzecza takiej dowolności. Dom, który przejęli po poprzednich właścicielach, jego 
twórcach, narzuca im pewien układ, który są zmuszeni zaakceptować, dlatego decy-
dują się na przebudowę piwnicy, by stworzyć swobodny przepływ podziemnej rzeki.

Dom w powieści Tokarczuk jest przede wszystkim autonomicznym bohaterem. 
Stąd częste rozbudowane wypowiedzi narratorskie oparte na antropomorfizacji bu-
dynku. Najsilniejszym przykładem takiego działania w  tym utworze jest nadanie 
cech ludzkich nowemu domowi Frostów i zestawienie go z oczekiwaniami, jakie są 
stawiane wobec starszych budynków: 

żona Franza Frosta […] zamiatała resztki zaprawy wapiennej ze schodów przed domem. Nowy dom 
stał za jej plecami i milczał w słońcu. Był młody, nic jeszcze nie miał do powiedzenia25.

Określenia wykorzystane do opisu domu oraz jego sytuacji wskazują na cechy, 
jakie bliżej nieokreślone otoczenie (może przyroda, raczej nie ludzie) spodziewa się 
dostrzec w budynku. Dopiero co wykończony dom przypomina dziecko, które nie-
wiele przeżyło i jest jeszcze zbyt małe, by umieć cokolwiek powiedzieć. Sytuacja ta 
ulega zmianie, gdy dom dojrzewa, a wokół niego i w nim dzieją się wydarzenia warte 
opowiedzenia innym.

Ciekawym zabiegiem literackim opartym na motywie domu, jest rozbudowane 
porównanie człowieka do budynku mieszkalnego. Choć wypowiedź narratorska26 nie 
opisuje bezpośrednio domu, tylko dotyczy właśnie ludzkiego organizmu, jest istotna 
z uwagi na wyniesienie budowli do rangi punktu odniesienia dla człowieka. Połącze-
nie wielu porządków estetycznych w jednym ciągu myślowym nadaje temu fragmen-
towi ciekawego rysu. Z  jednej strony metaforykę („półmrok sieni”) interpretować 
można jako ukrywanie przed obcymi swoich prawdziwych cech, pozostawienie nie-
dopowiedzeń na swój własny temat, z drugiej – konotacje biologiczne i turpistyczne 
zwiększają wrażenie bliskości struktury domu i budowy anatomicznej człowieka. 

W powieści Tokarczuk dom pełni wiele ważnych funkcji – konkretny budynek, 
zamieszkany przez głównych bohaterów, spaja różne wątki, natomiast idea domu jest 

23 O. Tokarczuk, op. cit., s. 9.
24 Por. A. Wallis, op. cit., s. 22.
25 Por. ibidem, s. 173.
26 Por. ibidem, ss. 186‒187.
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istotna z punktu widzenia ciągłości lokalnej społeczności oraz ich tradycji. Istnienie 
domów w ich sprzyja rozwojowi i utrwalaniu więzi między mieszkańcami wsi. Dom 
jest wartością stałą, dlatego nie poddaje się zmianom wprowadzanym przez kolej-
nych właścicieli. Ponadto jest ujęty w tradycyjny sposób, z odniesieniami do tworze-
nia ogniska domowego oraz przestrzeni odpoczynku.

Dom w takim wymiarze jest pragnieniem bohatera powieści Jerzego Pilcha Spis 
cudzołożnic. Wędrówki po wielu mieszkaniach stanowią poszukiwanie tradycyjnych27 
cech przestrzeni domowej, których pierwszoosobowy narrator28 nie znajduje w swo-
im domu. Mobilność Gustawa przyczynia się do szybkiego łamania barier obcego 
miejsca, czemu bohater daje wyraz podczas zabawy z synem jednej ze swych kocha-
nek. Wymienia elementy wyposażenia mieszkania, nadając im okazjonalnie funkcje, 
na przykład krajobrazu („zdawało mi się, iż sam jestem papierową jaskółką i zaraz 
ruszę koszącym lotem ponad parkietem, stołem i książkami”29) czy budowli stwo-
rzonej na potrzeby zabawy („ściany tworzyły słowniki […]. Seria Nike posłużyła do 
wzniesienia całej sekwencji filarów”30).

Oprócz opisu mieszkania Joli Łukasik Gustaw przywołuje ze szczegółami wypo-
sażenie i układ swojego domu rodzinnego przy okazji wspominania swojego ojca, 
z którym na taborecie ćwiczył „pływanie”: „niósł je [dwa taborety] w jedyne miejsce, 
w którym poza kuchnią można je było ustawić: pomiędzy bierutowski tapczan a go-
mułkowski stół”31. Z opisu wynika ciasnota mieszkania oraz specyficzne dla różnych 
okresów PRL-u wyposażenie. 

Gustaw wspomina także układ domu rodziców i fakt, że spał w jednym pokoju razem 
z nimi. Po pojawiających się w poniższym cytacie meblach przypuszczać można z dużym 
prawdopodobieństwem, że mowa tu jest o tym samym, pewnie jedynym pokoju:

Sypiał z rodzicami w jednym pokoju do piętnastego roku życia. Oni pod ścianą w szerokim łożu 
małżeńskim, Gustaw, oddzielony owalnym stołem, pod ścianą przeciwległą na tapczanie32.

Przytoczone zdanie pokazuje układ przestrzenny mieszkania i  brak prywatno-
ści, który domownicy, a  przynajmniej narrator, biorą za oczywisty. Opis prostoty 
wnętrza ma na celu prezentację niezakłóconego porządku, układu patriarchalnego 

27 Narrator stara się w każdej przestrzeni znaleźć pozytywne strony i miejsce dla siebie, dotyczy to 
nie tylko kwestii mieszkania – por. D. Miśka, Literacka ekumena, czyli protestancko-katolicki świat 
Jerzego Pilcha, „Mishellanea” 2008, nr 3.

28 Gustaw przez większość powieści pełni funkcję pierwszoosobowego narratora, jednak  – co sam 
wyjaśnia – używaw narracji klasycznej, trzecioosobowej, kiedy poddaje się nurtowi opowiadania 
jakichś wydarzeń.

29 J. Pilch, Spis cudzołożnic. Proza podróżna, Kraków 2004, s. 26.
30 Ibidem, s. 25.
31 Ibidem, s. 29.
32 Ibidem, s. 45.
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i nieproblematyzowanemu poddawaniu się wytycznym wskazanym przez ojca, a sze-
rzej – przez oboje rodziców.

Obraz domu w oczach narratora jest zatem oparty na tradycji, niewielkich, ale 
przyjaznych pomieszczeniach. Na tak ograniczonej przestrzeni konieczne jest stałe 
zachowanie porządku oraz układu ról. Takiego tradycyjnego modelu domu Gustaw 
szuka w mieszkaniu, w którym żyje z  żoną – i  go nie znajduje, co jest przyczyną 
zawodu, a także emanacją dekonstrukcji cech oczekiwanych od przestrzeni domo-
wej. Narrator oczekuje w swoim życiu domowym realizacji tradycyjnego podziału ról 
między kobietą a mężczyzną, a od żony przewidywalności zachowań. Prosty obiad33, 
który jest pragnieniem Gustawa po spotkaniu z zagranicznym gościem, wyraża ze-
staw istotnych dla niego wartości: polskości, swojskości i prostoty. Posiłek staje się 
metonimią porządku, który został w jego życiu zachwiany.

Obraz domu w powieści Pilcha jest oparty na opozycji tradycyjnego układu ogniska 
domowego i braku porządku, który charakteryzuje relacje domowe Gustawa i Emilki. 
Z jednej strony prezentowany jest zatem obraz domu tradycyjnie skonstruowanego – 
takiego jak we wspomnieniach rodzinnego domu narratora – i obraz domu zdekon-
struowanego. Ten drugi wyrażony jest przez przedstawienie dysfunkcyjności ogniska 
domowego głównego bohatera oraz dysharmonii w mieszkaniu Joli Łukasik (rozrzu-
cone na potrzeby zabawy książki, chłopiec, który nie śpi całą noc i jego matka – ko-
chanka Gustawa, która nie spełnia oczekiwań przychodzącego do niej mężczyzny).

Mobilność głównego bohatera utworu, zmiany przestrzeni domowej i brak kon-
kretnego miejsca, które na stałe pełni funkcję domu, są także ważnym aspektem 
fabuły Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka. Opowieść o podróży po Europie Środko-
wo-Wschodniej34 dekonstruuje pojęcie domu, ale nie zaprzecza jego ważności. 

Własny dom konkretnie wskazany pojawia się w książce tylko raz i to wyłącznie 
jako punkt odniesienia dla miejsca, w którym bohater przebywa: 

Czerwone ognie wzdłuż Dunaju — Belgrad, Batajnica, Nowy Sad, Vukovar, Sombor — dwadzie-
ścia kilometrów od węgierskiej granicy i jakieś czterysta pięćdziesiąt od mojego domu35.

Wymienione miejscowości, które dla czytelnika są tylko miejscami na mapie, 
narrator precyzuje, określając ich odległość do swojego domu. Jednak nie wskazuje 
konkretnie, gdzie mieszka. Ponadto dom nie występuje w powyższym cytacie jako 
przestrzeń mieszkalna, z którą wiążą się emocje i wspomnienia – jest jedynie miej-

33 Ibidem, s. 125.
34 Znaczna część dorobku pisarza stanowi stylizacja na prywatną relację z podróży; por. M. Marszałek, 

„Pamięć, meteorologia oraz urojenia”: środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka [w:] Litera-
tura, kultura i język polski…; M. Dębicki, Z wędrówek po „opłotkach Europy”. Społeczno-kulturowe 
oblicze peryferii w twórczości Andrzeja Stasiuka, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1.

35 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2008, s. 15.
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scem. Językowym wskaźnikiem przynależności jest wyłącznie zaimek dzierżawczy 
„mojego”, który nie oznacza innych cech domu. 

W  powieści znajdują się także opisy wyglądu budynków mieszkalnych w  róż-
nych miejscowościach na trasie podróży; pojawiają się na przykład tradycyjne dachy 
i drewniana konstrukcja na słowackiej wsi: „[ludzie] wychodzili ze swoich drewnia-
nych, pokrytych gontową łuską domów”36. Ubogi wygląd domów jest częstym ele-
mentem opisów, choć nie zawsze wyrażonym jednoznacznie: 

z Konstancy wyjeżdża się przez Valu lui Traian (czyli wieś Wał Trajana) z parterowymi chałupami 
zagrzebanymi w upale37.

Narrator używa do opisu tych domów słowa „chałupa” kojarzącego się z zanie-
dbaniem, tradycją oraz starością. Natomiast metafora „zagrzebane w upale”, choć 
dotyczy wysokiej temperatury w okolicy czarnomorskiego wybrzeża, może sugero-
wać zasypanie domów ziemią, ponieważ leksem „zagrzebany” występuje najczęściej 
właśnie w takim znaczeniu, łącząc się ze słowem „zaniedbany”.

Tak jak w powieści Tokarczuk znaleźć można porównanie człowieka do wnętrza 
domu, tak u Stasiuka występuje metafora, której akcenty autor rozłożył odwrotnie. 
Dom, dla zobrazowania jego żywości, zostaje opisany za pomocą określeń wyko-
rzystywanych do relacjonowania zachowań ludzi oraz innych żywych organizmów: 
„domy wyrastały jeden z drugiego, wspierały się o siebie, rozstępowały na szerokość 
rozpostartych ramion”38. Z jednej strony budynkom nadane zostały cechy roślinne 
(„wyrastały”), zaprzeczające ich przynależności do kategorii wytworów ludzkich rąk, 
z drugiej zaś narrator wykorzystuje animizację, gdy mówi o opieraniu się jednych 
domów o  ściany drugich. Wrażenie rozprzestrzeniania się domów zawarte zostało 
w antropomorfizującej metaforze rozpościerania ramion, otwieranych jak do szczere-
go powitania domownika lub gościa, który zbliża się do progu.

Narrator niejednokrotnie opisuje bary i  inne lokale na mapie swojej podróży. 
W pewnym momencie podsumowuje wrażenie domowości i  swojskości, jakie dają 
mu te miejsca: „wiejskie, zapuszczone gospody, w których czułem się jak w domu, 
zupełnie tak jak gdybym nigdzie nie wyjeżdżał”39. Można stwierdzić, że porównanie 
„czułem się jak w domu” występuje w tym cytacie nie tylko jako frazeologizm, który 
znaczy tyle, co ‘czuć się dobrze, swobodnie’. Drugą część wypowiedzi, dotyczącą uczu-
cia przebywania u siebie, potraktować można jako przywołanie własnej, konkretnej 

36 Ibidem, s. 16.
37 Ibidem, s. 272.
38 Ibidem, s. 103.
39 Ibidem, s. 78.
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przestrzeni domowej, choć występuje ona jako nienazwana i emocjonalnie nieozna-
czona. Wiąże się jedynie ze znaczeniem nadanym jej przez związek frazeologiczny.

Jeden z nielicznych u Stasiuka opisów wnętrza przestrzeni mieszkalnej dotyczy 
rumuńskiej knajpy z pokojami do wynajęcia:

Tam, gdzie wylądowaliśmy w końcu na nocleg, nie było wody. Gospodarz świecił latarką i prowa-
dził nas przez chłodne korytarze40. 

Prostota miejsc (brak bieżącej wody i elektryczności), które wybierają podróżują-
cy, oraz brak europejskich wygód stają się charakterystycznymi cechami dla powieści 
Stasiuka. Przestrzeń mieszkalna przedstawiona w taki sposób zyskuje dla bohaterów 
dodatkowe walory poznawcze, ponieważ jest nie kreacją, a adaptacją. Dopasować się 
do niej muszą polscy turyści, a ona sama rządzi się swoimi prawami.

Główną osią opisów Stasiukowych domów, jest ich aspekt zewnętrzny, widoczny 
dla obcych. Przytoczone fragmenty ukazują domy bałkańskie i środkowoeuropejskie 
jako z reguły zaniedbane, „pozostawione własnemu losowi”41. Wrastając w otoczenie, 
stają się elementem krajobrazu sytuując się między wytworami natury a konstrukcja-
mi człowieka. Narrator Jadąc do Babadag, doskonale radząc sobie w tych warunkach, 
dekonstruuje tradycyjne myślenie o przestrzeni domowej jako o stałym miejscu, w któ-
rym domownik chce wygospodarować swój kąt. Przekonuje, że dom może realizować 
się w miejscach zupełnie człowiekowi nieznanych, o ile spełniają one odpowiednie wa-
runki. Nie zaprzecza ważności ogniska domowego, pokazuje jednak zmianę jego zna-
czenia we współczesnym świecie, w którym człowiek musi zmieniać miejsca pobytu.

Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej jest powieścią 
ukazującą wieloaspektową dekonstrukcję świata przedstawionego oraz języka. Jednak 
prześledzenie perspektywy wyznaczonej przez przestrzeń domową, której opis zawar-
ty jest w powieści, ukazuje utwór w nieco innym świetle. Stykając się z ostentacyj-
nym odrzuceniu poprawnej polszczyzny42, znajdując wpływy języka reklam i seriali, 
i dostrzegając wszystkie cechy bohatera-narratora, odbiorca trafia na silnie zakorze-
nione w tradycyjnej postawie wypowiedzi na temat przestrzeni domowej z niewiel-
kimi tylko przesunięciami.

Przede wszystkim wyeksponowana została rola matki Silnego jako osoby za-
rządzającej przestrzenią domową; jest to funkcja analogiczna do zadań mężczyzny 

40 Ibidem, s. 20.
41 Ibidem, s. 95.
42 Analiza języka Masłowskiej stała się przedmiotem wielu artykułów: por. np. J. Miodek, O języku 

Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej [w:] Studia nad polszczyzną 
współczesną i historyczną, red. J. Liberek, Poznań 2004, czy A. S. Dyszak, Powieść Doroty Masłowskiej 
jako obraz przemian we współczesnej kulturze i współczesnej polszczyźnie [w:] Przemiany języka na tle 
przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006.
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w modelu patriarchalnym. O matriarchalnym układzie, oczywistym z uwagi na brak 
ojca głównego bohatera, Silny wspomina kilka razy, na przykład:

właśnie ma matka dzwoniła do mnie na komórkowy telefon […]. Mówiła, że wnet tu robi wjazd 
na chatę43.

Osoba matki urasta w tych słowach do roli autorytetu, który powinien być sza-
nowany także przez Magdę, bo to do niej skierowana jest ta wypowiedź. Narrator nie 
odczuwa jednak, że historia z telefonem od matki nie jest wiarygodna, jeśli w przy-
wołanej wypowiedzi znajduje się młodzieżowy potocyzm „wjazd na chatę”, oznacza-
jący nagły powrót do domu.

Magda, chcąc zdenerwować Silnego, zarzuca jego matce niepatriotyczne, „pro-
ruskie” zachowanie. Posługuje się także kategorią domu jako wartości ważnej dla 
rozmówcy. Deprecjonowanie decyzji matki mężczyzny oraz ironizowanie na temat 
jakości wykończenia domu, w którym mieszka, ma stanowić sposób zrewanżowania 
się za poprzednie przykre wypowiedzi Silnego i być impulsem do utraty przez niego 
panowania nad sobą:

na osiedlu mówią […], że [matka] położyła sobie na wasz dom panele od Ruskich i że te panele, ten 
siding już wkrótce w najbliższym czasie, się wam odklei44.

Dla głównego bohatera ważną cechą mieszkania jest jego magiczność i nienaru-
szalność pewnych elementów. Jeśli któraś z dziewczyn, które przyprowadza, wykracza 
poza akceptowalny przez Silnego schemat zachowania, ingerując tym samym w prze-
strzeń, wywołuje to u bohatera irytację i pobudzenie:

co za pasty używałaś do mycia zębów? – mówię do niej [Magdy] patrząc, gdyż nagle uświadamiam 
sobie cały dramatyzm, całą rozpaczliwość i denerwuję się do reszty. […] Bo ta pasta po lewo była 
wielkanocna. Jak jej użyłaś, to zabiję jak psa, mówię do niej. Za zniewagę zasad, konstytucji mego 
mieszkania45.

Wydawać by się mogło, że narrator przesadnie denerwuje się z tak błahego powo-
du, jakim jest użycie nieodpowiedniej w danej sytuacji pasty do zębów. Uznaje on 
także za oczywiste, że dziewczyna powinna wiedzieć, z której tubki może skorzystać, 
a której nie wolno nawet dotknąć. Porządek mieszkania, nazwany tutaj przesadnie 
„konstytucją”, stanowi bardzo ważny element zakorzenionego obrazu przestrzeni 
domowej. Hiperbolizacja emocji, wyrażona słowami: „dramatyzm”, „rozpaczliwość” 

43 D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2009, s. 40.
44 Ibidem, s. 40.
45 Ibidem, s. 42.



53

Literackie wizerunki przestrzeni domowych

oraz „zabiję jak psa”, stanowi potwierdzenie istnienia w świecie Silnego tradycyjnego 
modelu przestrzeni domowej, w której osoby z zewnątrz nie posiadają żadnych praw. 
Dom oraz porządek ustalony przez zamieszkujące w nim osoby jest sakralizowany 
mimo użycia języka pełnego kolokwializmów, które mogą temu pozornie zaprzeczać.

Prześledzenie sposobu korzystania przez Silnego z przestrzeni domowej oraz nazy-
wania jej elementów prowadzi do wniosku, że przy zachowaniu tradycyjnego, scen-
tralizowanego układu rządzących nią zasad nowoczesny jest sposób przejmowania 
całej powierzchni mieszkania pod nieobecność innych domowników46. Dlatego moż-
liwe jest, żeby bohater zapraszał dziewczyny do pokoju, w którym śpi jego matka. 
Nieuprawnione korzystanie z tej przestrzeni wywołuje jednak jego głęboki sprzeciw:

wracam do pokoju, gdzie jest istna sodomia, gomora, syf, malaria, umór. Tapczan sam w  sobie 
poskakany, powariowany47.

Ciąg epitetów, określających stan pomieszczenia, a następnie podwójny imiesłów, 
utworzony na potrzeby określenia tej nowej dla narratora sytuacji (neologizmy „po-
skakany” i „powariowany”) pokazują niemożność poradzenia sobie z problemem nie-
porządku w pokoju matki.

Analiza obrazu przestrzeni mieszkalnej w polskiej literaturze po roku 1989 prze-
prowadzona w oparciu o badania antropologiczn prowadzi do ciekawych wniosków. 
Przede wszystkim, czego dowodzi prześledzenie tego motywu w Wojnie polsko-ru-
skiej… Masłowskiej, nie zawsze językowy sposób opisu i dobór środków językowych, 
wskazujące na odrzucenie pewnych wartości, przekładają się na całą treść utworu. 
Nawet wyrażony nierzadko celowo zdeformowanymi środkami językowymi szacu-
nek do tradycyjnego układu mieszkania pozostaje mimo wszystko realizacją pewnego 
wyobrażenia domu.. Tradycja, poszanowanie przestrzeni, nienaruszalność jej elemen-
tów oraz władanie mieszkaniem przede wszystkim przez matkę, a dopiero w następ-
nej kolejności przez innych domowników, przy całkowitym zakazie wykorzystania 
tego miejsca przez osoby spoza rodziny, są elementami przyporządkowującymi ob-
raz domu w tym utworze do modelu konstrukcyjnego. Jednak nawet dekonstrukcja 
przestrzeni domowej, spowodowana na przykład mobilnością bohatera, nie musi być 
pełna. W Jadąc do Babadag Stasiuka dom i ognisko domowe występują i są pozytyw-
nie wartościowane, choć nie ma już tylko jednej przestrzeni, którą narrator nazwałby 
w ten sposób – w innych miejscach także bohater może czuć się dobrze, domowo. 
Obok zabiegów dekonstruujących tradycyjny model przestrzenny znaleźć można 
utwory, w których to dom jest bohaterem, a  jego magia nie zmieniła się od wielu  

46 O zjawisku zamieszkiwania sekwencyjnego wspomina G. Woroniecka (por. G. Woroniecka, Wstęp. 
Co znaczy mieszkać [w:] Co znaczy mieszkać. Szkice…, s. 18). 

47 D. Masłowska, op. cit., s. 39.
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dziesięcioleci czy nawet wieków. Potwierdza to przykład Domu dziennego, domu noc-
nego Tokarczuk, w którym autorka rozwija wątek ożywienia domu i stawiania oporu 
ludzkim zabiegom adaptacyjnym. Na pierwszy plan w konstrukcji literackiego ob-
razu domu w tym utworze wysuwa się tradycja – w odniesieniu zarówno do wielu 
przesądów, jak i do zachowania wobec przestrzeni domowej i uznawania jej wartości. 
Inaczej rozłożone zostały akcenty w powieści Pilcha. Spis cudzołożnic, obrazującej po-
szukiwanie realizacji idei domu, której wyobrażenia narrator jest świadomy. Okazuje 
się jednak, że niemożliwe jest jej stworzenie ani w sposób społecznie akceptowalny – 
w ramach mieszkania, które dzieli z żoną – ani w przestrzeniach domowych innych 
kobiet. Dekonstrukcja obrazu domu w tym tekście opiera się na poczuciu niespełnie-
nia potrzeb wynikających z definicji przestrzeni mieszkalnej.
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Kiedy kilka lat temu pisałam o obrazach domu w twórczości Jeleny Dołgopiat1, naj-
trafniejszą charakterystyką sposobu jego przedstawienia wydało mi się określenie 
„bez progu i drzwi”, co wskazywało przede wszystkim na bezdomność egzystencjalną 
jego mieszkańców. Dom w tym ujęciu był pozbawiony swej podstawowej funkcji, 
jaką bez wątpienia stanowi schronienie. Brak progu i drzwi nie chronił domowników 
przed ingerencją sił zewnętrznych, a w szerszym planie – prowadził do ich dezorien-
tacji i zagubienia w świecie. 

W  najnowszych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat akcenty zostają nieco przesu-
nięte. Cykl Ziemia i niebo [Земля и небо], opublikowany w czasopiśmie „Drużba 
narodow” w 2016 roku (wchodzą weń utwory Liza [Лиза], Ziemia i niebo, Witek 
[Витьк], Miasto [Город], Napotkani [Встречные], Pismo [Почерк], Okna [Окна], 
Mechanicy kinowi [Киномеханики])2 nadal odzwierciedla ogromną tęsknotę człowie-
ka za prawdziwym Domem. Jego bohaterowie wciąż poszukują własnej bezpiecznej 
przystani, jednak wyraźnie dominuje w nim archetypiczna wizja domostwa rodem 
z Wyobraźni poetyckiej Gastona Bachelarda. Poniższa analiza opowiadań Dołgopiat – 
w Polsce wciąż raczej nieznanej, a w Rosji zdobywającej sobie coraz szerszą popu-
larność (w tym roku jej najnowszy zbiór prozy Ojczyzna [Родина] wszedł do finału 
konkursu „Nacjonalnyj bestseller”) – ma na celu uzupełnienie luki w opracowaniach 
najnowszych utworów autorki, ograniczających się najczęściej do krytyki literackiej. 
Jednocześnie wpisuje się ona w dotychczasowe strategie opisywania jej twórczości.

1 Por. U. Trojanowska, Dom bez progu i drzwi czyli człowiek we współczesnym świecie. Opowiadania 
Jeleny Dołgopiat [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ,  
red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, ss. 261‒268.

2 Wszystkie tłumaczenia z rosyjskiego, o ile nie podaję inaczej, są mojego autorstwa – U. T.

Urszula Trojanowska
Uniwersytet Jagielloński

Dom marzeń i snów. Opowiadania  
Jeleny Dołgopiat i Anatolija Kurczatkina 
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Najpełniej problematykę domu porusza otwierające cykl opowiadanie Liza. Bez-
domność bohaterki zostaje wyeksponowana już w pierwszych wersach utworu. Rozpo-
czynająca nowe życie Liza spędza w podróży pociągiem pięć dni, a tymczasowe życie 
„w drodze” wydaje się jej nie stanem chwilowym, lecz permanentnym: „Na tej kuszetce 
spała pięć nocy. […] Ile jeszcze przed nią w życiu takich nocy, bała się nawet myśleć”3. 

Liza sama czuje swoje rozedrganie, tak widoczne dla czytelnika; bohaterka jest 
niepewna i zagubiona w świecie. Jej osobowość wydaje się niepełna, kobieta dopiero 
zacznie żyć („Całe życie było przed nią”4), a póki co ma wrażenie, jakby realizowała 
scenariusz autorstwa dziewiętnastowiecznego pisarza. Na związek Lizy z fabułą lite-
racką wskazuje zresztą także jej imię5. 

Bohaterka podejmuje jednak wysiłek i wyrusza w drogę, aby spróbować żyć sa-
modzielnie, oraz, przede wszystkim – odnaleźć Dom. Tak rozumieć należy jej przy-
jęcie posady nauczycielki gdzieś w zabajkalskiej części Rosji.

Samotność Lizy ukazuje scena pożegnania z przypadkowym towarzyszem podró-
ży, który niespodziewanie chwyta ją w ramiona, dając na chwilę niespotykane poczu-
cie bezpieczeństwa i spokoju, którego utrata wywołuje łzy: „[...] jakby była w nim, 
odgrodzona od całego świata jego dużym, silnym ciałem, takim […] ogromnym, 
które całą ją otoczyło, połknęło”6.

Takie schronienie zapewnia jedynie łono matki, którego odtworzenia szuka się 
później w bezpiecznych ścianach Domu. Jak pisze Gaston Bachelard:

Przytulność domu zamkniętego na wszystkie spusty […] z natury rzeczy przywodzi na myśl przytul-
ność istotniejszą, a zwłaszcza doznania związane z przebywaniem w łonie matki i w jej ramionach. 
[....] Wszystkie miejsca odpoczynku mają charakter macierzyński7.

Wiadomość, że w nowym domu trzeba palić w piecu, momentalnie budzi w Lizie 
wspomnienie domu rodzinnego, domu dzieciństwa, utożsamianego właśnie z mat-
czyną opieką:

3 Wszystkie tłumaczenia z rosyjskiego, o ile nie podaję inaczej, są mojego autorstwa – U. T.
4 „На полке этой спала она пять ночей. […] Сколько ей еще предстоит таких ночей в 

жизни, она и помыслить не могла” – Е. Долгопят, Лиза [w:] eadem, Земля и небо, „Дружба 
народов” 2016, № 4. Korzystam z internetowej wersji czasopisma, dostępnej pod adresem http://
magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html [06.11.2016]. Wszystkie cytaty pocho-
dzą z tego wydania. Ze względu na brak numeracji stron w wydaniu internetowym, zamieszczam 
w przypisach cytaty w oryginalnym brzmieniu, tłumacząc je w tekście głównym. 

5 „Вся жизнь была впереди”.
6 Imię to nosi wiele bohaterek literackich znanych utworów dziewiętnastowiecznych pisarzy 

rosyjskich, poczynając od Nikołaja Karamzina, poprzez Aleksandra Puszkina, aż po Fiodora 
Dostojewskiego i Iwana Turgieniewa. 

7 „[…] она как будто была в нем, защищена ото всего света его большим крепким телом, 
таким […] огромным, всю ее окружившим, поглотившим”.

http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html
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[...] rosyjski piec ogrzewał ich dom. […] Podrzucała do ognia drwa, wygarniała popiół żelaznym 
pogrzebaczem. Przynosiła drewno […]. Jadła pierogi i ziemniaki z pieca. Będąc malutka, wdrapy-
wała się na piec i chowała za zasłonką w suchym cieple. Ale paliła w piecu matka8.

Symbolika pieca  – współczesna replika ogniska Hestii  – ma zatem dla kreacji 
Domu znaczenie fundamentalne. 

Liza pragnie odnaleźć swój dom wspomnień, który wedle Bachelarda staje się 
„czymś więcej niż tylko wspomnieniem”, domem marzeń i  snów9. Rozpalenie 
w piecu oznacza zbliżenie doń, możliwe tylko dzięki odtworzeniu czynności matki. 

Wskrzeszenie ognia wieńczy proces udomawiania przestrzeni, który Liza po-
dejmuje po przybyciu na miejsce. Rozpoczyna go symboliczne wyznaczenie granic 
domostwa: wyjście na ganek, objęcie wzrokiem otoczenia, a następnie powrót do 
środka i dokładne zamknięcie drzwi. W ten sposób nowy dom Lizy staje się jej schro-
nieniem, zostaje uznany za „świat przeciw-ataków”10. 

Światełka płonące w oknach wioskowych domów, które Liza widzi w oddali, nio-
są z  sobą spokój. Bohaterka wie, że jej dom, w którym zaraz sama zapali światło, 
jest jednym z wielu i może dawać nadzieję i ukojenie komuś innemu. Jak bowiem 
zauważa Bachelard, dom, „w którym – gdy tylko zapada zmrok – zapala się świa-
tło”11, chroni przed nocą. Wirginia Woolf podkreśla, że oświetlona izba jest jak gdy-
by wyspą w morzu ciemności12. Światło pozwala Lizie poczuć się częścią wspólnoty 
ludzkiej, nie gasi go nawet na noc, by zmniejszyć swoją samotność.

Szczególne znaczenie światłu lampy przypisuje Jadwiga Sawicka, pisząca o Domu 
w twórczości Bułhakowa13. W powieści Biała gwardia (Белая гвардия, 1924) do-
mownicy jednoczą się przy nim, tworząc własną bezpieczną przestrzeń, wyraźnie 
kontrastującą z szalejącą na zewnątrz zamiecią. W tym kontekście istotny wydaje się 
fakt, że również Liza postanawia kupić lampę na stół. Ucieleśnia ona jej marzenie 
o bliskości, jaką zapewnia rodzina.

Ważnymi elementami, pomagającymi udomowić przestrzeń domostwa, są dla 
bohaterki przedmioty, pachnące domem rodzinnym i  przywołujące wspomnienia 
o bliskich: koszula nocna, prześcieradło o zapachu piołunu i grzybów, poduszka od 
babci. Tęsknota za rodziną przejawia się także przy porannym piciu herbaty – Liza 

8 G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, ss. 325‒326.
9 „[…] русская печь обогревала их дом. […] Полешки в огонь подбрасывала, зону выгребала 

железным совком. Дрова приносила […]. Пироги ела из печи и картошку. Маленькой 
забиралась на печь и пряталась за занавеской в сухом тепле. Но топила мать”.

10 Por. G. Bachelard, op. cit., s. 301.
11 Ibidem, s. 316.
12 Ibidem. 
13 Por. ibidem. Porównanie to odnosi także do wspomnienia, wyłuskanego spośród lat przesłoniętych 

niepamięcią.
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rozkoszuje się napojem tak, jak „pili herbatę w domu, po wizycie w łaźni”14. Dopie-
ro przywołanie bliskich osób sprawia, że dom zyskuje status przestrzeni bezpiecznej, 
własnej. W samotności Domu stworzyć się nie da.

Ogień w piecu, herbata, zapach bliskich ludzi umożliwiają zamieszkiwanie, nato-
miast nieosłonięte okno zakłóca spokój domostwa. Przyjemnie wprawdzie jest, sie-
dząc u okna, obserwować zachód słońca15, jednak gdy zapada ciemność, konieczne 
staje się opuszczenie zasłon. Mrok zza okna zdaje się wdzierać do środka, może też 
skrywać zagrożenie. Jak pisze Sawicka: „Koniecznie ważnym elementem domu jako 
przestrzeni zamkniętej są zasłony, które stanowią […] granicę oddzielającą dom od 
»zaszarganego krwawego świata«”16. 

To właśnie nocne, czarne okno wywołuje płacz Lizy, powracającej do domu po 
pierwszym dniu pracy. Bohaterka jak najdłużej odwleka ten moment, a żeby w ogóle 
podjąć samotną drogę do pustego domu, musi dodać sobie odwagi alkoholem. Zna-
mienne, że cały dzień Liza spędza jakby poza czasem, nakręca zegarek dopiero przed 
snem. Samotny wieczór oznacza więc powrót do rzeczywistości, do swego niełatwe-
go, lecz akceptowanego życia. 

Motyw okna powraca w  opowiadaniu Miasto, w  którym bohaterka obserwuje 
świat przez szybę. Tania lubi swój widok z okna: pole, dróżka, las w oddali. Jednak 
wystarczy odwrócić wzrok na dźwięk zegara – i już nic nie jest takie samo: za oknem 
bohaterka widzi teraz miasto, przystanek autobusowy. Nawet pora roku jest inna – 
zimna jesień, a nie ciepłe lato. Do kreacji nowego widoku (czyli nowego świata) przy-
znaje się kolega Tani – Pietia, który odchodzi do wymyślonej przez siebie przestrzeni. 
Tania próbuje go odnaleźć i biegnie na przystanek, trafia jednak znowu na polną 
ścieżkę. Okno pełni tu więc funkcję niejako magiczną – dzięki niemu bohaterka jest 
świadkiem tego, jak Pietia przenosi się do innego wymiaru istnienia. Sama nie może 
jednak podążyć jego śladem, widok przestaje być tożsamy z  realną przestrzenią za 
oknem (to nie ona ją wymyśliła, musi więc pozostać za szybą).

Podobnie rzecz ma się w opowiadaniu Okna, gdzie mieszkańcy nie mają wpływu 
na to, co widać przez szyby. Raz może to być wieś, kiedy indziej głuchy las lub mia-
sto. Tu jednak możliwe jest eksplorowanie przestrzeni pozadomowej. Nie zostaje ona 
bowiem wymyślona przez żadną postać, a jest po prostu dana jako fakt obiektywny. 
Okno oddaje zatem faktyczny stan rzeczy, jest miejscem otwarcia na świat zewnętrzny. 
Wydaje się, iż taka funkcja okien wskazuje też w opowiadaniach na nieprzewidywal-

14 Por. J.  Sawicka, W  kręgu światła lampy. Dom według Michała Bułhakowa [w:] Obraz domu 
w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1997, s. 49. 

15 „[…] после бани они пили чай дома”.
16 Bachelard twierdzi, że okno nabiera szczególnego znaczenia dopiero wówczas, gdy, tak jak Liza, 

człowiek uświadomi sobie „dośrodkowy charakter domu”  – „Jesteśmy ukryci u  siebie w  domu 
i wyglądamy na zewnątrz” – G. Bachelard, op. cit., s. 319.
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ność świata zewnętrznego oraz jego niepewny charakter. Okna podkreślają istnienie 
granicy pomiędzy światem wewnątrz i na zewnątrz Domu. Tylko kosmos domostwa 
stanowi wartość stałą i niezmienną, na to co poza nim – człowiek nie ma wpływu.

Brak związku pomiędzy rzeczywistością a pragnieniem ukazuje druga część utwo-
ru Okna. Krzątająca się przy pracach domowych gospodyni spogląda przez szybę na 
miły widok: piękny, słoneczny ranek, zieleń, cisza, spokojne niebieskie niebo, białe 
obłoczki. Kiedy jednak wychodzi na ganek, trafia na mroczną pustynię, gdzie niebo 
jest ciemne i wieje mocny, nieprzyjazny wiatr. Po powrocie do domu znowu może 
podziwiać za oknem kojący letni poranek. Smutek bohaterki podkreśla niespójność 
pejzażu wyobrażonego z  realnym, który odnieść można do wielu aspektów życia. 
Możliwa jest jednak także optymistyczna interpretacja opowiadania: jak bardzo groź-
ny i wrogi nie byłby świat, prawdziwy Dom jest w stanie zapewnić spokój i schronie-
nie, nawet świat zewnętrzny będzie się wtedy wydawał lepszy.

Bachelard zauważa, że archetypiczny wizerunek domu wiąże się z wiejskim kra-
jobrazem. Zaciszne schronienie, którego pragnie człowiek, niezmiennie wywołuje 
skojarzenia ze skromnym i spokojnym miejscem w odludnej dolinie17. 

Wynika to zapewne z głębokiego, pierwotnego związku człowieka z ziemią. Jak 
twierdzi filozof:

Chata kryta strzechą ma znacznie głębszy ludzki sens niż wszelkie zamki na lodzie. Zamek to coś 
nietrwałego, chata kryta strzechą jest mocno osadzona w ziemi18.

Niebagatelne znaczenie ma więc fakt, iż Liza poszukuje swego domu właśnie na 
wsi. Ukojenie przynosi jej praca w ziemi – odwlekając moment powrotu do pustego 
domostwa, pomaga koleżance przekopywać ogródek. Wszystkie pejzaże podziwiane 
z okien w innych opowiadaniach cyklu również są wiejskie. Miasto pojawia się tylko 
jako twór wyobrażony, w którym bohater ginie bez śladu. Głęboki związek człowie-
ka z ziemią pokazuje opowiadanie Ziemia i niebo, którego bohaterka mówi o sobie: 
„Byłam blisko ziemi, byłam z brudu i z gliny”19. Ziemia daje siłę, pozwala budować, 
a zatem – zamieszkiwać20. Ziemia staje się też ostatnim schronieniem każdego śmier-
telnika (Ziemia i  niebo, Napotkani). Nadanie cyklowi tytułu tego właśnie utworu 

17 J. Sawicka, op. cit., s. 49.
18 Por. G. Bachelard, op. cit., ss. 304‒305. Podobny obraz domu wieczystego, będącego nagrodą za 

trudne życie ziemskie kreuje na kartach powieści Mistrz i Małgorzata (Мастер и Маргарита, 
1940) Michaił Bułhakow. 

19 G. Bachelard, op. cit., s. 306.
20 Е. Долгопят, Земля и небо [w:] eadem, Земля и небо, „Дружба народов” 2016, № 4, http://

magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html [06.11.2016]. Ze względu na brak nume-
racji stron w wydaniu internetowym, zamieszczam w przypisach cytaty w oryginalnym brzmieniu, 
tłumacząc je w tekście głównym. „Была к земле близко, была из грязи, из глины”.

http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/4/zemlya-i-nebo.html
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podkreśla ogólną wymowę całości, patronuje wszystkim zawartym w nim wyobraże-
niom domu i kondycji ludzkiej.

Właśnie kontaktu z ziemią brakuje bohaterom opowiadania Anatlija Kurczatkina 
Dom (Дом, 1991). Ich dom nie sięga korzeniami w głąb ziemi, nie został wzniesio-
ny na skale, ani nawet na piasku – biblijnym symbolu nietrwałości. Fundamenty 
domu u Kurczatkina pogrążone są w błocie, które tradycyjnie kojarzy się z czymś 
nieczystym. Przede wszystkim jednak nie daje ono oparcia, jest gruntem grząskim, 
ruchomym i dlatego nie nadaje się do zamieszkiwania.

Wydawać by się mogło, że mieszkańcy domu na błocie powinni zdawać sobie 
sprawę z zagrożeń, jakie ono stwarza. Wykazują się jednak zdumiewającą lekkomyśl-
nością. Owszem, błoto jest niewidoczne, a dom sprawia wrażenie zadbanego i nie 
różni się od pozostałych, jednak wszyscy wiedzą o drzemiącym pod nim błocie. Zna-
na jest też przerażająca historia domu, wznoszącego się wcześniej na tym samym 
miejscu, który został przez to błoto wessany. Ponadto budowa nowego, porządnego – 
kamiennego, a nie drewnianego – domu nie przebiega tak, jak powinna. Ludziom 
tak bardzo śpieszy się, by zamieszkać u siebie, że nie trzymają się planu i wznoszą 
ściany byle jak. Mimo to przekonani są w  o  bezpieczeństwie i  trwałości nowego 
budynku: „[...] pale jego fundamentu wbijali, przeszywając błoto, aż do skalnego 
gruntu”21; „Najważniejsze, że jego fundament był całkowicie solidny i nie groził nam 
los tych, którzy mieszkali tutaj, w tym samym miejscu, w tamtym domu, który się 
zawalił” (s. 171). Podobne stwierdzenie, wyrażające wiarę w trwałość fundamentów, 
powraca w utworze kilkakrotnie, jak mantra zaklinająca rzeczywistość. 

Życie w domu na błocie uznać można za symbol pozornego, udającego pełno-
wartościowe istnienie ludzkie i za świadome tkwienie w fałszywych – acz wygodnych 
złudzeniach – błoto nie daje bowiem o sobie zapomnieć:

Jednak tam, głęboko, w ciemnym łonie ziemi, pod warstwą przywiezionego, cudzego gruntu, błoto 
żyło nadal swoim tajemnym, strasznym życiem, dyszało, wzdymało się i opadało, poruszało się, wierci-
ło, i dom nieustannie odczuwał na sobie tę przyczajoną pod nim topiel (s. 170, podkr. moje – U. T.).

Fakt, iż przy budowie zasypano błoto cudzą ziemią, nie może pomóc. Tak jak 
drzewo zawdzięcza swoją moc własnym korzeniom, tak Dom musi wznosić się na 

21 Martin Heidegger twierdzi, że „człowiek o tyle jest na ziemi, o ile mieszka, czyli buduje”, co opiera 
na związku etymologicznym między starym górnoniemieckim słowem buan (‘mieszkać, przebywać’) 
a dzisiejszym bauen (‘budować’), które z kolei porównuje z ich bin (‘jestem’). Zwraca też uwagę, że 
„budować” znaczy zarazem ‘otaczać opieką’: den Acker bauen (‘uprawiać rolę’), Reben bauen (‘hodo-
wać winną latorośl’). Budowanie jest w tym znaczeniu „chronieniem wzrastania, które samo z siebie 
wydaje owoce”. Por.: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, tłum. K. Michalski, „Teksty” 1974, 
nr 6, ss. 137‒152 oraz: D., Z., Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wrocław 1992, ss. 19‒20. 
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autentycznym centrum aksjologicznym22, którego braku nic nie zastąpi. Mieszkańcy 
uparcie nie chcą jednak przyjąć do wiadomości zagrażającej im ukrytej siły błota. Go-
dzą się na wynikające z jego istnienia niedogodności (sygnały, którymi błoto ostrzega 
o sobie), pocieszając się solidnością domu. Akceptację dokuczliwych komarów, wody 
w piwnicy, chorób wynikających z wilgotności i  nieustających konfliktów równo-
waży w ich mniemaniu porządny fundament. Jednak dom bez piwnicy (jest ciągle 
zalana wodą), zgodnie z teorią Bachelarda, „to siedziba bez archetypu”23, bez korzeni 
i głębi, która w żaden sposób nie może być trwała i dawać bezpiecznego schronienia. 

Lokatorzy będą się oszukiwać nawet wtedy, kiedy ścianę domu przetnie szczelina, 
wyraźny znak, że coś jest nie w porządku. Początkową panikę –

A myśmy myśleli, niech tam przeziębienia i artretyzm, niech tam męczące letnie noce i nieprzyjazne 
stosunki między sąsiadami, najważniejsze, że fundament jest w stu procentach solidny i nie ma się 
czym niepokoić. A on wcale nie był solidny, i, wychodzi na to, groziło nam to samo, co stało się 
z naszymi przodkami, mieszkającymi w drewnianym domu! (ss. 173‒174)

– gasi zarządca, w którego zapewnienia, iż nie ma powodów do zmartwień, wszyscy 
chcą wierzyć. Mimo iż nie czują prawdy w jego słowach, przekonujących o trwało-
ści fundamentu, przyjmują je bez zastrzeżeń i przyzwyczajają się do powracającego 
uparcie pęknięcia w ścianie, jak wcześniej do komarów i wilgoci. Zaznaczyć należy, 
iż zarządca jest jedynym bohaterem osobowym utworu. Reszta postaci to niezindy-
widualizowana grupa ludzi. Zabieg ten eksponuje treści uniwersalne opowiadania, 
a wręcz – nadaje mu charakter przypowieści. Zaakcentowana zostaje w ten sposób 
także rola zarządcy – jako jedyny podejmuje on decyzje związane z domem, uwalnia-
jąc mieszkańców od odpowiedzialności za własne życie. 

Wzmocnienie fundamentów, które zarządca organizuje bez wiedzy pozostałych, 
zdaje się wskazywać na fakt, iż zdaje on sobie sprawę z  powagi sytuacji. Remont 
ów wywołuje wprawdzie w ludziach lęk o przyszłość, jednak paradoksalnie wraz ze 
strachem przed utratą domu w mieszkańcach budzi się też poczucie wyjątkowości 
i wyższości wobec sąsiadów, żyjących w „zwykłych domach”:

[...] a jednak byliśmy niezwykłym domem. Wyjątkowym. Stać na błocie, na kotłującej się pod tobą 
rzadkiej zawiesinie, i jednak stać […] to coś znaczyło! Mieliśmy czym się szczycić. Spróbowaliby oni 
żyć w takich warunkach. Ich domy stały na twardym gruncie (s. 177).

22 А. Курчаткин, Дом [w:] idem, Счастье Вениамина Л. Повести и рассказы, Москва 2002,  
s. 169. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Numer strony podaję w nawiasie.

23 Termin A. Legeżyńskiej. Por. eadem, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 
1996, s. 19.
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Ich biernej postawy nie zmienia nawet nowe, duże pęknięcie ściany w innym miej-
scu. Mimo wyraźnych oznak zdenerwowania zarządcy mieszkańcy znowu bez zastrze-
żeń wierzą w jego zapewnienia, iż wszystko zostało zrobione poprawnie, fundamenty 
są solidne, a pojawienie się nowej szczeliny bynajmniej nie jest zaskoczeniem. 

W kurczowej wierze (wbrew wszelkim faktom!) w porządny fundament dostrzec 
można obronę własnego wygodnego stylu życia, lęk przed prawdą, która wymagałaby 
radykalnych zmian. Mieszkańcy łudzą się dalej nawet po zapadnięciu się asfaltowej 
drogi, wiodącej ku domowi. Dopiero kiedy dom zaczyna się walić, wyprowadzają się 
na ulicę. Zarządca nadal jednak zapewnia, że po niezbędnych umocnieniach w domu 
będzie można mieszkać jeszcze długie lata. 

Ostateczny upadek domu definitywnie niszczy iluzję. Fizyczna bezdomność 
mieszkańców staje się odzwierciedleniem bezdomności egzystencjalnej, będącej od 
dawna ich udziałem i uniemożliwiającej wzniesienie prawdziwego Domu. 

Dom będzie, rzecz jasna, odbudowywany, problem polega jednak na tym, iż sta-
nąć musi w tym samym miejscu:

Innego dla nas nie ma, przecież dom – to nie tylko ściany pod dachem, dom – to również przestrzeń 
wokół niego, niezbędna dla zdrowego, rozumnie zorganizowanego, komfortowego życia, i nikt się 
z  nami swoim terytorium nie podzieli. Owszem, pomóc pieniędzmi i  namiotami  – oczywiście, 
proszę bardzo, ale swoją przestrzeń – nie, tego nie (s. 182).

Świadomość owa paraliżuje mieszkańców, którzy wiedzą już, że nowa budowla 
nie zagwarantuje im prawdziwego domu-schronienia. Opowiadanie kończy emo-
cjonalna, gorzka konstatacja narratora: „Ale jakże ciężko  – budować bez nadziei, 
jak ciężko – budować bez wiary, Boże miłosierny, jak ciężko – budować bez miło-
ści!...” (s. 183). Słowa te można odczytywać jako wyznanie człowieka, który odkrył, 
iż w jego życiu zabrakło tego, co najważniejsze. Taka wiedza może stać się początkiem 
zapuszczania korzeni, jednak wymagałoby to odnalezienia „życiodajnego podłoża”24. 

Wydaje się, że tekst Kurczatkina można odczytywać także jako metaforę sytu-
acji w państwie. Wszak po rewolucji 1917 roku władza bolszewicka celowo podję-
ła działania, mające na celu wyhodowanie nowego człowieka, całkowicie oddanego 
państwu. Brutalna tresura i planowe wykorzenianie doprowadziły do zerwania więzi 
z transcendencją i wtrącenia człowieka radzieckiego w aksjologiczną pustkę, równo-
znaczną z bezdomnością egzystencjalną25. Homo sovieticus ślepo wierzył w moc swego 
państwa (postać zarządcy) i obiecywaną nieokreśloną świetlaną przyszłość. Cechowa-
ła go również podobna bierność, jaką reprezentują bohaterowie Domu. Niezwykle 

24 G. Bachelard, op. cit., s. 309.
25 A. Legeżyńska, op. cit., s. 17.
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wymowna (także w kontekście dzisiejszej polityki Rosji) jest absurdalna wręcz duma 
mieszkańców z powodu ich niezwykłej i trudnej, wręcz tragicznej, sytuacji.

Obrazy ludzi cierpiących w  domach „fałszywych” odnajdujemy również w  ta-
kich utworach pisarza jak Sen letnią nocą (Сон в летнюю ночь, 1989) czy Gilotyna 
(Гильотина, 1989). Pierwszy z nich ukazuje sytuację niemal identyczną jak w ana-
lizowanym wyżej opowiadaniu Dom. Bohater Snu… pozostaje zanurzony w  bło-
cie  – w  przestrzeni antywartości. Zadowolenie i  spełnienie czerpie tylko z  pracy, 
w której jest bezwzględny i wymagający wobec podwładnych. Strach, jaki w nich 
wzbudza – daje mu radość. Jego życie rodzinne praktycznie nie istnieje, żonę, z którą 
nie dzieli ani łoża, ani stołu, traktuje z całkowitą obojętnością (nie przeszkadza mu 
podejrzenie, że ma kochanka) i niezwykle instrumentalnie – wyłącznie do zaspoka-
jania własnych potrzeb. Mężczyznę zaczyna jednak dręczyć powtarzający się dziwny 
sen – „Nie obrazy, a goły dźwięk słów [...] Jakby ktoś mówił w jego imieniu”26. Sen 
ów stanowi z pewnością archetypiczną modlitwę duszy bohatera: 

Spraw, Panie, abym zaprawdę stał się tobie podobny [...] Wznoszę dom bez fundamentów – i upa-
da. Zbieram przegniłe drwa i wznoszę z nich nowy. [...] Wskaż drogę, którą pójdę i zostanę ocalony 
(s. 142).

Świadomie bohater nie może zwrócić się do Najwyższego z prośbą o pomoc; taka 
postawa jest mu zupełnie obca, jak sam wyznaje – nie zna nawet padających we śnie 
zwrotów, pochodzą one z zupełnie z innego, nieznanego mu wymiaru życia. Tylko we 
śnie jego podświadomość może krzyczeć o pomoc, jako że sen jest obszarem, w któ-
rym do głosu dochodzą ukryte głęboko potrzeby i marzenia. Za taką zaś bez wątpie-
nia uznać należy archetypiczną potrzebę zamieszkiwania, równoznacznego z poczu-
ciem bezpieczeństwa i bliskiej relacji z inną osobą. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że Bachelardowski dom snów walczy w ten sposób o swoje istnienie.

Po przebudzeniu bohater nie może się otrząsnąć, wciąż ma w pamięci słowa mo-
dlitwy i odmalowaną w niej swoją sytuację życiową: „Dom, wzniesiony na ziemi bez 
podpory w jej wnętrzu, zgnił i upadł, nie dawszy osiągnąć zrodzonemu w nim dziecku 
wieku młodzieńczego” (s. 132). Związek z ziemią okazuje się niezbędny przy budowie 
Domu. Inaczej nie da się zapuścić korzeni, co z kolei uniemożliwia wzrost i rozwój. Bo-
haterowi wyraźnie zostaje pokazane zezwierzęcenie, w jakie popada w swej egzystencji:

A ja sam, […] opuszczę się na czworaki, ręce moje przemienią się w pazurzaste łapy, usta w paszczę, 
zęby w kły, i dziki, straszny, niezrozumiały ryk wyrwie się z mojej szerokiej […] piersi, zamiast 
wcześniejszej, sensownej i jasnej mowy… (s. 132). 

26 Piszę o tym w książce: U. Trojanowska, Archetyp Domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. 
Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin, Kraków 2008, ss. 47‒59. 
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Nie można bowiem nazwać ludzkim codziennego życia mężczyzny. Zdaje on so-
bie sprawę, że nosi maskę, jednak nie wie, jak daleko sam siebie oszukuje. W me-
taforyczny sposób jego kondycję moralną oddaje opis stanu po przebudzeniu: „[...] 
głowa jego spadła z poduszki. Coś się w niej poruszyło ciężko i nieprzyjemnie, jakby 
zakołysała się, […] rozhuśtała […] zawiesina w jeziorze” (s. 133). Znowu zatem po-
jawia się obraz błota, dominującego życie. 

Podobnie jak w opowiadaniu Dom, bohater odrzuca niewygodną prawdę, która 
mogłaby go ocalić. Kiedy sen powraca, zagłusza krzyk własnej duszy tabletkami na-
sennymi. Nie wykorzystuje zatem ostrzeżenia, które otrzymał, nie podąży wskazaną 
mu drogą ratunku, co musi doprowadzić do katastrofy. 

Życie bohatera opowiadania Gilotyna upływa w całkowitym poczuciu bezsensu 
i jest odbierane wyłącznie jako męka. Zarówno relacje rodzinne, jak i praca stano-
wią jedynie źródło cierpień. Bohater zdaje się wprawdzie modlić, przywołuje Boga 
i kieruje doń prośby o śmierć, jednak dowiadujemy się, że nie jest wierzący, a potrze-
buje jedynie „zwracać się do kogoś, czuć kogoś nad sobą…”27. Brak wiary, nadziei 
i miłości udaremnia prawdziwe człowieczeństwo. Znowu mamy więc do czynienia 
z bezdomnością egzystencjalną, z bezcelowym istnieniem w pustce aksjologicznej, 
z której jedynym wyjściem wydaje się samobójstwo. Zaskoczenie może budzić fakt, 
że w chwili upragnionej śmierci bohater uzmysławia sobie, że: „[…] przecież chciałby 
żyć, chciałby!...” (s. 165). Wydaje się, iż w tym ostatnim momencie uświadamia on 
sobie jak wiele stracił, nie doświadczając innego życia, życia w prawdziwym Domu. 
Pragnienie zamieszkiwania, pełnoprawnego „bycia w świecie” przegrało jednak z nie-
mocą bohatera, albo zostało przezeń skutecznie zagłuszone. 

Warto podkreślić fakt, iż żaden z bohaterów omawianych opowiadań Kurczatkina 
nie ma imienia, co wskazuje na ich swoistą ułomność. Żaden z nich nie jest w pełni 
człowiekiem. Wszyscy są tylko wędrowcami, „pyłkami na wietrze”. Właśnie dzię-
ki owej anonimowości postaci oraz metaforyce przestrzeni utwory pisarza nabierają 
cech uniwersalnych. 

Bohaterów analizowanych utworów Dołgopiat i  Kurczatkina łączy odczuwana 
bardzo mocno tęsknota za własnym bezpiecznym miejscem w świecie. Jednak u Doł-
gopiat wydają się oni bogatsi o wiedzę, gdzie go szukać i jak je budować. U Kurczat-
kina nie potrafią wyzwolić się z lepkiego, ograniczającego błota.

27 А. Курчаткин, Гильотина [w:] idem, Счастье..., s. 147. 
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W Moskwie lat 70 i 80 XX w. nieoficjalnie działał konceptualny ruch artystyczny, 
dla którego jedynym możliwym obszarem twórczej działalności stała się przestrzeń 
domu. Obydwie generacje moskiewskich konceptualistów charakteryzował specy-
ficzny rodzaj odbierania sztuki, który wynikał z kolektywnej organizacji życia spo-
łecznego1. Różnica między starszym a młodszym pokoleniem artystów neoawangar-
dowych wynikała głównie z  odmiennej konfiguracji domowego terytorium, które 
funkcjonowało jednocześnie jako codzienna przestrzeń życiowa, miejsce spotkań, 
pracownia oraz obszar dziania się sztuki. Koegzystencja życia codziennego i  arty-
stycznego oraz komunistyczny system ekonomiczno-polityczny stworzyły nie tylko 
swoiste podejście do samego procesu twórczego, ale również warunki dla zaistnienia 
zupełnie innego odbiorcy, przypominającego bardziej sublokatora niż przypadkowe-
go widza w galerii sztuki. 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jak w tych zmieniających się pokole-
niowo środowiskach artystycznych podchodzono do problemu przestrzeni domowej 
jako swoistego miejsca sztuki. Poprzez analizę wybranych prac zaprezentuję specyficz-
ne zmiany, jakie zaszły w kręgu moskiewskich konceptualistów w myśleniu o dziele 
sztuki – od postrzegania w tym kluczu rzeczy o statusie przedmiotu wyposażenia do-
mowego do aranżowania sytuacji rozgrywających się w przestrzeniach mieszkalnych. 
Problem rozpatrzę poprzez pryzmat odbiorcy, którego pozycja zmieniała się wraz 
z sytuacją mieszkaniową i instytucjonalną nieoficjalnych artystów moskiewskich.

1 Autorka tekstu używa pojęcia moskiewskiego konceptualizmu w rozumieniu, który proponuje Tu-
pitsyn, pisząc o komunalnym modernizmie, charakteryzującym się bardziej złożonymi relacjami 
i interakcjami z tradycją, społeczeństwem i kulturą niż uporządkowanym teoretycznym programem 
artystycznym. Nie był to zatem określony wyraźnymi ramami nurt w sztuce, a ruch rozwijający się 
w Moskwie poza oficjalnym obiegiem od lat 60. do końca 80. – por. W. Тупицын, Коммунальный 
(пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века, Москва 1998. 

Karolina Wilczyńska 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W poszukiwaniu Widza –  
domowe przestrzenie sztuki dwóch generacji 
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Sposób, w  jaki postrzegamy dzieła sztuki, nie jest neutralny. Zazwyczaj percep-
cja widza jest warunkowana przez przestrzeń instytucji sztuki, relacje ekonomiczne 
lub – bardziej ogólnie – przez relacje władzy/wiedzy a więc między innymi przez to, 
co konstruuje naszą podmiotowość w społeczeństwie. Przyjmując zatem, że sposób, 
w  jaki poznajemy, myślimy i widzimy, jest determinowany, można przyjąć, że sam 
Widz jest również konstruowaną figurą2. Ten warunkowany status Widza był szcze-
gólnie czytelny w czasie zimnej wojny, która wytworzyła sztuczny podział na Zachód 
i Wschód. Geopolityczny i ekonomiczny kontekst wygenerował odmienne sposoby 
odbierania sztuki. Pierwszy, który można opisać jako kapitalistyczny i przypisać Za-
chodowi, umiejscawia Widza na zewnątrz dzieła sztuki, roztaczając pomiędzy nimi 
instytucjonalny łańcuch pośrednictwa w postaci muzeum, galerii, kuratora i różnicuje 
całość w obrębie warunków rynkowych3. Drugi sposób odbierania sztuki zorientowa-
ny był na pewną pustkę, polegającą między innymi na braku Widza, i był typowy dla 
oficjalnej sztuki Związku Sowieckiego, która w moskiewskich warunkach opanowała 
każdą możliwą przestrzeń życiową. Nieobecność Widza znaczy tutaj, że on sam stano-
wił zachodni konstrukt – a jako taki był zupełnie niepotrzebny totalnej ideologii ko-
lektywu. W obrębie projektu, jakim w zasadzie był Związek Sowiecki, niemożliwym 
było umiejscowienie widza na zewnątrz dzieła sztuki, ponieważ nie istniało żadne „na 
zewnątrz”4. W sowieckiej rzeczywistości istniał tyko jeden porządek komunistycznej 
ideologii, która chciała stworzyć Nowy Kolektywny Podmiot i była narzucona społe-
czeństwu, a następnie wcielona w nie, czego wyraz stanowiły między innymi polityka 
mieszkaniowa z  jej komunałkami oraz socrealizm. Każdy był aktywnym uczestni-
kiem – nawet jeśli znaczyło to nierobienie zupełnie niczego. W ramach takiego syste-
mu nieoficjalna sztuka pojawiła się jako aktywność grup pozbawionych państwowych 
zamówień i wykluczonych z oficjalnego obiegu sztuki. I choć po odwilży próbowano 
nadać socjalizmowi ludzką twarz, to w sferze mieszkaniowej i artystycznej niewiele się 
zmieniło. Mimo faktu, że socrealizm przestał być doktryną państwową, inwigilacja 
środowisk artystycznych oraz ideologiczna presja były wciąż obecne, a krótki żywot 
pewnego liberalizmu w sferze indywidualnej ekspresji zakończył się w grudniu 1962 
r. na wystawie Związku Artystów, kiedy Chruszczow – ojciec odwilży – publicznie 
skrytykował awangardowych twórców, nazywając ich sztukę prywatnym psychopa-

2 Widz pisany wielką literą w tekście będzie zawsze odnosił się do kapitalistycznego i zachodniego 
modelu odbioru sztuki. 

3 Należy podkreślić, że rozróżnienie na zachodni i wschodni sposób odbierania sztuki nie proponuje 
estetycznych kategorii dla pozycji widza w ramach dzieła sztuki. W opozycji do np. pojęć teatral-
ności i absorpcji Michaela Frieda (które są symptomatyczne dla zachodniej i kapitalistycznej teorii 
lat 80., umieszczającej widza na zewnątrz obiektu sztuki) proponowane terminy nie odnoszą się do 
rzeczywistości samego dzieła, ale do społecznego kontekstu, w którym sztuka była kreowana. 

4 W sowieckiej ideologii lat 60. i 70. jedynym „na zewnątrz” był wszechświat, co przedstawiała idea 
kosmicznego podboju i mocno eksploatowana w kulturze wizualnej figura kosmonauty.
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tologicznym wypaczeniem publicznej świadomości5. Jak podkreśla Andrei Erofeev, 
wydarzenie to rozpoczęło jeszcze większą izolację niezależnych artystów i zepchnęło 
ich do domowych przestrzeni poprzez nieustanne odmawianie im prawa do publicz-
nego pokazywania swoich dzieł6. Odcięcie od szerszej publiczności zmusiło ich więc 
do tworzenia dla małych kręgów, które zasadniczo składały się z  samych artystów, 
rodziny i przyjaciół, a czasem agentów KGB, którzy regularnie monitorowali te pry-
watno-publiczne spotkania organizowane w domach7. Specyficzny status bycia „w” 
i „poza” równocześnie – ponieważ nawet wykluczeni twórcy nie mogli opuścić kra-
ju – przekładał się na równie specyficzną percepcję dzieł: odbiorca sytuował się gdzieś 
pomiędzy aktywnym uczestnikiem totalnego dzieła sztuki, jakim był sam komunizm, 
a zachodnim Widzem, którego potencjalna obecność była wyczuwalna na horyzon-
cie – zupełnie tak, jakby widmo kapitalizmu krążyło nad komunizmem.

Borys Groys wskazuje, że najistotniejszą cechą moskiewskiego konceptualizmu 
była systematyczna organizacja samowystarczających i  samoinstytucjonalizujących 
się „mikropublik”, stanowiących przeciwieństwo działającego formalnie Związku Ar-
tystów8. Nieoficjalni twórcy wspierali ten typ kontrpubliki poprzez organizowanie 
domowych spotkań, co w paradoksalny sposób przywracało wspólnotowości pewną 
autentyczność9. Badacze podkreślają, że aktywność tych artystów powinna być osa-
dzona w szerszym historycznym, kulturowym i społecznym kontekście oraz rozumia-
na głównie przez ich wzajemne relacje. Dlatego właśnie zbadanie natury odbioru tej 
aktywności artystycznej, osadzonej w domowych przestrzeniach sztuki i warunkowa-
nej przez nie, jest jedną z metod analizy (współ)zależności pomiędzy starszą (działa-
jącą w latach 70.) i młodszą (funkcjonującą w latach 80.) generacją moskiewskich 

5 Por. A. Erofeev, Nonofficial Art: Soviet Artists of the 1960s [w:] Primary Documents. A Sourcebook for 
Eastern and Central European Art since the 1950s, ed. L. Hoptman, T. Pospiszyl, New York 2002, s. 42.

6 Por. ibidem, ss. 42‒43.
7 Por. B.  Groys, Communist Conceptual Art [w:] Total Enlightenment. Conceptual Art in Moscow 

1960‒1980, Ostifildrem 2008, s. 33.
8 Por. ibidem, s. 34.
9 Oczywiście tego rodzaju model sztuki kolektywnej był znany również za żelazną kurtyną: wystar-

czy przywołać sytuacjonizm lub takie projekty jak Womanhouse z 1972 r. z Los Angeles. Między 
tymi modelami istnieje jednak zasadnicza różnica, o której wspomina Claire Bishop – podczas gdy 
w Europie Zachodniej i  Stanach Zjednoczonych sztuka kolektywnej samoinstytucjonalizacji była 
polityczna w swoich usiłowaniach wykreowania wspólnej przestrzeni publicznej, mającej stanowić 
przeciwwagę dla prywatnego świata konsumpcjonizmu i  indywidualnego afektu, artystyczna ko-
laboracja pod sowieckim reżimem działała przeciw opresyjności monolitycznej i ideologicznej kul-
tury. Była więc w swoich założeniach zupełnie apolityczna i mocno odwoływała się do prywatnych 
doświadczeń jednostki oraz innego, bardziej autentycznego doświadczania wspólnotowości (poza 
spektaklem komunistycznych parad czy zachodnich agitacyjnych protestów) – por. C. Bishop, Zones 
of Indistinguishability: Collective Actions Group and Participatory Art, “e-flux” 2011, No. 29, s. 9 
[on-line] http://www.afterall.org/online/artist-as-curator-symposium-apt-art-and-the-trekhprudny-
squat-as-case-studies-of-artists-c#.VuwojKM2bKB [04.01.2017].
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konceptualistów. Według Ekateriny Bobrińskiej podział ten był czymś więcej niż 
zwykłą zmianą pokoleniową10; Viktor Tupitsyn z kolei wprowadza nawet rozróżnie-
nie pojęciowe na artystów konceptualnych i neokonceptualistów11. Młodsi artyści 
kontynuowali tradycję starszych mistrzów, ale jednocześnie rewidowali ich status 
i formułowali nowe strategie. Jeśli generacja lat 70. była produktem przymusowego 
komunalnego wychowania oraz instytucjonalnego i obowiązkowego bycia razem, to 
lata 80. stworzyły rodzaj wspólnotowości wynikającej z umowy, czyli nieobowiąz-
kowej i dobrowolnej12. Ta zmiana pokoleniowa była naznaczona przez pieriestrojkę 
z jej programem reform, który otworzył sowiecką kulturę na Widza, co wiązało się 
z wprowadzeniem nieoficjalnej sztuki w instytucjonalny i oficjalny obieg oraz uru-
chomieniem mechanizmów rynkowych.

W ramach totalitarnego systemu sowieckiego nieoficjalna sztuka próbowała na 
różne sposoby wygospodarować sobie miejsce działania, którym okazał się dom. Dla 
artystów działających w latach 70. pod pojęciem domu kryło się zazwyczaj miesz-
kanie, a w zasadzie pojedynczy pokój w przepełnionym mieszkaniu komunalnym, 
w którym wspólnie żyło kilka rodzin. Kompletny brak prywatności i przymusowe 
przebywanie z grupą obcych ludzi w pojedynczych pokojach dziennych sprawiały, 
że pierwsze pokolenie moskiewskich konceptualistów zaczęło mocno odwoływać się 
do jednostkowego doświadczenia i osobistego języka, kreując silne indywidualności 
twórcze. W tych domowych mikroświatach, gdzie współlokator przyjmował często 
rolę nieproszonego krytyka, odbiorcy, a czasem i współtwórcy, reszta rodziny nato-
miast przerywała proces twórczy najzwyklejszymi czynnościami domowymi, powsta-
wały dzieła zdumiewające swoją niepraktyczną fizycznością. Lata 70. na nieoficjalnej 
moskiewskiej scenie artystycznej zostały zdominowane przez malarstwo takich twór-
ców jak Ilja Kabakow, Eryk Bułatow czy Władimir Jankilewski, których wielkofor-
matowe prace przy braku oficjalnych zamówień i rynkowego obiegu wydawały się co 
najmniej absurdalne w przyciasnych wnętrzach komunałek. Skala tych prac świadczy 
o potrzebie odwołania się do Widza jako potencjalnej figury, która może zdystanso-
wać się do dzieła i zbudować wokół niego krytyczną narrację. Artyści ci, uwięzieni 
w ograniczonej przestrzeni pokoju dziennego, spędzali czas z  resztą domowników, 
próbując powołać do życia coś w rodzaju quasi-galerii, w których ich prace mogłyby 
zaistnieć jako dzieła sztuki, a oni sami – jako indywidualni artyści. Twórcy zapra-
szali siebie nawzajem do swoich pokoi/pracowni, gdzie prezentowali ostatnie dzieła, 
a następnie wspólnie o nich dyskutowali. Tym sposobem wytworzył się tu rodzaj 
awangardowego życia kulturalnego, objawiającego się w  codziennym rytuale oraz 

10 Por. E. Bobrinskaya, Moscow Conceptualism: Its Aesthetics and History [w:] Total Enlightenment…, s. 51.
11 Por. V. Tupitsyn, The Museological Unconscious. Communal (Post)Modernism in Russia, Cambridge 

1990, s. 102.
12 Por. ibidem.
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zwykłych czynnościach domowych i odbywającego się na powszednich spotkaniach 
towarzyskich, toczących się w komunalnych salonach. Erofeev ten model odbierania 
sztuki opisuje jako rodzaj rodzinnego hostelu, w którym artyści lat 70. snuli marze-
nia o indywidualizmie i prywatności13. 

Dla Kabakowa doświadczenie przymusowej wspólnotowości oraz problem braku 
Widza były głównym zmartwieniem. Artysta podkreślał, że ten kolektywny, uczest-
niczący odbiorca sztuki oficjalnej był czystą abstrakcją i utopijną projekcją, dlatego 
w swoich pracach próbował dystansować się od tej mistyfikacji, zaznaczając problem 
indywidualności odbiorcy14. Kabakow był szczególnie świadomy ograniczeń, jakie na 
jego sztukę nakładała przestrzeń komunałki. W pierwszej kolejności chodziło o trud-
ności natury praktycznej – praca nad dziełem była przerywana przez matkę artysty 
i  inne gospodynie domowe, które potrafiły zastawić jego szkice garnkiem pełnym 
zupy lub czymś równie przyziemnym15. Kabakow ponadto – jak każdy inny nieofi-
cjalny artysta – miał ograniczony dostęp do podstawowych materiałów i narzędzi a in-
spiracja, czerpana ze świata codziennego szarej i pustej rzeczywistości moskiewskiej, 
ograniczała się do najprostszych form i przedmiotów16. Mucha (летать) z 1965 r. 
jest przykładem strategii artysty polegającej na frustrowaniu odbiorcy. Te wszechobec-
ne w komunałkach owady irytowały mieszkańców, dlatego potraktowanie ich jako 
głównego tematu malarskiego – mucha stanie się częstym motywem w  twórczości 
Kabakowa – wiąże się z typowym dla lat 70. ironicznym komentowaniem sowieckich 
realiów. Duże rozmiary muchy znajdującej się na tle ozdobnej tapety stymulują w pa-
trzącym chęć zabicia szkodnika, jednak nie jest to możliwe. Wcielenie tej zwyczajnej, 
domowej sytuacji w przestrzeń obrazu wynosi ją do rangi sztuki w akcie sublimacji. 
W ten sposób Kabakow próbował wybudzać odbiorców z roli biernych uczestników 
i zmuszać ich do zdystansowania się nie tylko do jego dzieła sztuki, ale i do sowieckiej 
rzeczywistości pojmowanej jako rodzaj totalnej instalacji artystycznej. 

Czerpanie tematów malarskich z komunistycznej rzeczywistości rozciągało się na 
każdy możliwy aspekt codziennego życia. Kolejna praca Kabakowa, Odpowiedzi Gru-
py Eksperymentalnej (Ответы экспериментальной группы) z 1971 r., jest podzie-
lona na dwie części i ukazuje przypuszczalne odpowiedzi członków tytułowej grupy 
dotyczące czterech obiektów zajmujących prawą część obrazu: wieszaka, gwoździa, 
kolejki i kijka – niejako standardowych elementów wyposażenia komunałki. Wielki 
rozmiar Odpowiedzi uwypukla ich ekspansję poza granice samego obrazu w kierunku  

13 Por. A. Erofeev, op. cit, s. 42.
14 Por. J. Matthew, The Experimental Group. Ilya Kabakov, Moscow Conceptualism, Soviet Avant-Gardes, 

Chicago 2010, s. 109.
15 Por. ibidem.
16 Por. M. Geber, After Participation, „Mute”, 19 September 2013 [on-line:] http://www.metamute.

org/editorial/articles/after-participation [17.03.2016].
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przestrzeni publicznej, społecznej17. Sytuacja wydaje się więc absurdalna – tak wielka 
praca w zachodnim systemie sztuki byłaby przeznaczona do oglądania przez Widza 
w galerii, ale w ówczesnej Moskwie nie było instytucjonalnej przestrzeni, w której 
obiekt ten wraz z jego potencjalnym odbiorcą mogliby zaistnieć w tych rolach. Sam 
Kabakow podkreślał, że jego prace to nie dzieła sztuki a  „obiekty kultury”, czyli 
przedmioty składające się na pejzaż sowieckiego życia18. Zestawienie tych rzeczy 
z dyskusją na ich temat w ramach pola obrazowego stanowi więc wcielenie sytuacji 
galeryjnej w taki sposób, że Widz jako konkretna osoba staje się niepotrzebny. Ten 
quasi-dialog o  gwoździu i  wieszaku jest tworzony przez wypowiedzi w  stylu „nic 
nie rozumiem”; „musimy iść po drewno na opał” czy „powieszę na tym wieszaku 
swój płaszcz”19. Sama rozmowa sprawia wrażenie niezobowiązującej, przyjacielskiej 
pogawędki pomiędzy członkami małej społeczności, która w zasadzie tworzyła ory-
ginalny kontekst dla pokazania Odpowiedzi… – obraz przeznaczony był tylko dla 
ograniczonej grupy przyjaciół artysty20. Praca odnosi się więc sama do siebie w taki 
sposób, że już prowadzi dyskurs o sobie, przepowiadając wszelkie możliwe komen-
tarze po stronie przypuszczalnego Widza. Odpowiedzi… wydają się efektem wcze-
śniejszego spotkania z przyjaciółmi w mieszkaniu Kabakowa, ponieważ – jak sam 
artysta zaznaczał – w komunałkach często, tworząc swoje dzieła, słyszał uwagi takie 
jak na przykład uwzględniony w dziele komentarz „ten kijek powinien być bardziej 
na środku”21. Uczestnik spotkań w mieszkaniu twórcy staje się więc nierozróżnialny 
od samego obrazu, okazując się częścią „obiektu kultury”. To nie tyle Widz konsu-
mujący dzieło sztuki, ile raczej dzieło sztuki konsumujące publiczność. Wiązało się to 
z samym pragnieniem Kabakowa, aby jego prace nie były tylko wystawiane, ale ana-
lizowane. Artysta pragnął Widza mogącego zbudować krytyczną refleksję na temat 
jego prac, skoro jednak nie było to możliwe, tworzy prace które same się analizują.

Pomimo całej nieoficjalności moskiewskiego konceptualizmu należy zaznaczyć, 
że ruch ten w żadnej mierze nie był polityczny. Artyści pozbawieni możliwości pre-
zentowania swojej wizji sztuki najnowszej próbowali znaleźć warunki, w  których 
mogliby wyrazić twórczą indywidualność. Podczas gdy dom funkcjonował jako prze-
strzeń osobistego spełnienia, interwencje w przestrzeni publicznej, które z uporem 
organizował Oskar Rabin, postrzegano jako polityczne22. Przypadek jego działalności 
artystycznej pokazuje, że w sowieckiej rzeczywistości sama idea wystawy nieorganizo-
wanej przez państwo była nie do pomyślenia. W 1974 r. odbyła się słynna ekspozycja,  

17 Por. J. Matthew, op. cit., s. 109.
18 Por. ibidem, s. 110.
19 Por. A. Erofeev, op. cit, s. 42.
20 Por. ibidem.
21 Por. J. Matthew, op. cit., ss. 110‒114.
22 Por. V. Tupitsyn, The Museological Unconscious…, s. 79.
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która do historii przeszła pod nazwą Buldożer. Rabin wraz z dużą grupą innych ar-
tystów spontanicznie, bez uzgodnienia z władzami, zorganizował w Moskwie duży 
pokaz sztuki najnowszej w przestrzeni publicznej, co skończyło się ostrą interwencją 
policji i wysłaniem buldożerów w celu zrównania ekspozycji z ziemią. Warto podkre-
ślić, że wystawy Rabina nie miały w sobie nic z radykalnego politycznego sprzeciwu – 
jego wywrotowość polegała na tym, że chciał, aby artyści mogli dowolnie i publicznie 
pokazywać i  sprzedawać swoje dzieła oglądającym23. Tak agresywna reakcja władz 
pokazuje, że możliwość wprowadzenia Widza – a więc tego spojrzenia z zewnątrz, 
krytycznej refleksji  – była postrzegana jako zagrożenie dla sowieckiego porządku. 
Artyści awangardowi często podkreślali, że ich domowe działania nie miały w sobie 
nic z  politycznego protestu i  że interesowała ich wyłącznie wolność sztuki, czysta 
akcja artystyczna i estetyczna refleksja nad izolacją24. Tropy te jednak wiązały się nie-
uchronnie z poszukiwaniem Widza, który, jak już wspomniano, był zagrożeniem dla 
sowieckiego porządku – a tym samym mimochodem konsekwencje awangardowych 
praktyk artystycznych mogły być radykalne. Jest to szczególnie widoczne w twórczo-
ści drugiej generacji moskiewskich konceptualistów tworzącej w latach 80. Podczas 
gdy lata 70. skoncentrowały się na budowaniu silnych osobowości artystycznych, 
podkreślaniu indywidualności twórczej i szukaniu własnego pola ekspresji, następna 
dekada skupiła się na tworzeniu struktur wystawienniczych umożliwiających arty-
stom pokazywanie swoich prac i zaistnienie Widza. 

W porównaniu ze starszymi kolegami artyści pokolenia lat 80. cieszyli się odro-
binę większą swobodą. Ostre reakcje Zachodu po wystawie Buldożer sprawiły, że 
państwo postanowiło zalegalizować nieoficjalną siatkę artystyczną25. Pozwoliło to na 
swobodniejszą wymianę twórczą, na co dodatkowo wpływała zmiana warunków or-
ganizacji przestrzeni domowej. W latach 80. większość młodych artystów mieszka-
ła już w tak zwanych chruszczowkach, czyli małych, dwupokojowych mieszkaniach 
lub kawalerkach. Posiadając nieco więcej prywatności, nowa generacja konceptu-
alistów moskiewskich nie uciekała jednak przed kolektywnością i  komunalnością 
sowieckiej rzeczywistości, tylko wykorzystywała ją do swoich twórczych działań. Ar-
tyści ci czuli potrzebę samoinstytucjonalizacji, która była jedyną możliwością legi-
tymizacji ich sztuki. Stworzyli ruch zwany apt-artem, polegający na organizowaniu 
wspólnych wydarzeń artystycznych wraz z przyjaciółmi we własnych mieszkaniach 
i czasem wspólnym tworzeniu obiektów. Tupitsyn podkreślał „karnawałowy aspekt 
apt-artu robiący aluzję do zdolności jego uczestników do uznania ich komunalnego  

23 Por. E. Degot, Apt-art and the Trekhprudny Squat as Case Studies of Artists Curating, zapis wykładu 
w formie video [on-line:] http://www.afterall.org/online/artist-as-curator-symposium-apt-art-and-
the-trekhprudny-squat-as-case-studies-of-artists-c#.VuwojKM2bKB [17.01.2017].

24 Por. ibidem.
25 Por. C. Bishop, op. cit., s. 3.
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dziedzictwa: w  przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy żyli i  pracowali 
w  ciągłym zaprzeczaniu swojej komunalnej psyche (to jest w konflikcie z  ich ko-
munalną wrażliwością) – apt-artyści zaakceptowali w końcu to czym (lub kim) tak 
naprawdę byli”26. Otoczeni przez komunistyczną materialność, artyści ci zaczęli per-
formować jej warunki. Pierwsze wydarzenie z  tej serii miało miejsce w  kawalerce 
Nikity Aleksiejewa w listopadzie 1982 r.; trwało dwa tygodnie i zostało zorganizo-
wane wspólnymi siłami przez wszystkich prezentujących się w jego trakcie artystów. 
Swoje prace przygotowały między innymi grupa Muhomor, grupa SZ oraz Natalia 
Abałakowa i Anatol Żygałow. Podczas przygotowań artyści wspólnie ukuli termin 
„apt-art” od angielskiego słowa apartment, który miał wskazywać na charakterystykę 
tych specyficznych miejsc sztuki. 

Mieszkanie Aleksiejewa zostało w całości wypełnione przez teksty, fotografie, ko-
laże i obiekty, które rozproszyły się po ścianach, sufitach, podłodze, toalecie, lodówce 
i oknie, czyli po każdym możliwym zakamarku, czyniąc z samej kawalerki kolektyw-
ną instalację. Dodatkowo odbywały się tam akcje i performansy, a wystawie towarzy-
szył tekst powielony w pięciu kopiach, który rozpoczynały słowa „to wydarzenie nie 
jest wystawą, a już na pewno nie jest prywatnym pokazem”27. Podkreślano, że apt-art 
to raczej ruch w sztuce wskazujący nowy możliwy kierunek, a jedyną wspólną cechą 
prezentujących się grup i artystów jest ich wyraźne odseparowanie od twórców poko-
lenia lat 70., których sztuka pozostawała zbytnio związana z tradycją. Młodzi twórcy 
kładli nacisk na społeczny aspekt swojej sztuki i  jej zdolność do komunikowania 
i edukowania. Z czasem organizowano kolejne wydarzenia, jednak trudno tu mówić 
o czymś w rodzaju galerii, tym bardziej, że jeśli nawet to słowo pojawiało się między 
artystami, to w zupełnie innym kontekście niż dzisiejszy. Ekaterina Degot podkreśla, 
że ci młodzi moskiewscy twórcy nie byli świadomi tego, iż galeria jako instytucja ko-
mercyjna wystawia prace na sprzedaż, wprowadzając dzieła sztuki w obieg rynkowy. 
W mieszkaniach z sieci apt-artu ludzie potykali się o nadmiar prac tworzących rodzaj 
totalnych instalacji złożonych z popisanych obrazów, rysunków inspirowanych baj-
kami, abstrakcyjnych grafik, kolaży czy obiektów i fotografii. Aleksiejew przyznawał, 
że cała idea apt-artu oraz ten  – wówczas bardzo ekstrawagancki jak na sowieckie 
warunki – sposób bycia stanowiły próbę zwrócenia uwagi na prace:

Mieszkanie było wolne i służyło jako miejsce do zabawy. Oficjalne przestrzenie wystawiennicze były 
dla nas niedostępne. Jedyną możliwością było stworzenie struktury dla nas samych28.

26 Por. V. Tupitsyn, The Museological Unconscious…, s. 89.
27 Tekst towarzyszący pierwszej wystawie Apt-Artu [on-line:] http://conceptualism.letov.ru/TO-

TART/APTART.htm [09.01.2017] – tłum. filologiczne moje – K. W.
28 Cytat za: Dictionary of moscow conceptualism [on-line:] http://www.conceptualism-moscow.org/

page?id=198&lang=en [09.02.2017] – tłum. filologiczne moje – K. W.
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Co istotne, struktura ta w niczym nie przypominała zachodniego systemu galeryjne-
go ani nie była wyrazem tęsknoty za nim. Powstała specyficzna sieć mieszkań sztuki, 
gdzie kolektywizm warunkował sposób odbioru. Sieć ta nie była wypaczoną próbą 
kreacji czegoś zachodniego, tylko platformą działań artystycznych typowych dla ów-
czesnych warunków społeczno-ekonomicznych. Nikt już nie szukał Widza, skoro 
wreszcie powstała forma odpowiednia dla odbiorcy, który był jednocześnie miesz-
kańcem i  gościem tych totalnych instalacji. Apt-art lat 80. był więc czymś zupeł-
nie innym niż spotkania w komunalnych mieszkaniach organizowane w latach 70. 
Podczas gdy żyjący w przymusowych wspólnotach twórcy lat 70 próbowali nadać 
swoim wydarzeniom rangę wystawy, marząc o prywatnych pokazach i krytycznym 
dyskursie, który tworzyłby się wokół refleksji nad ich sztuką, artyści lat 80. cieszący 
się – małą, ale jednak – swobodą mieszkaniową odrzucali te pretensje, kreując spo-
sób odbioru w ramach zastanej rzeczywistości, nie przeciw niej. Tak więc jeśli dla 
artystów lat 70. galeria stanowiła jakiś niedościgniony ideał, który próbowali wcielić 
w życie w komunalnych salonach, to nowe pokolenie odrzuca te galeryjne marzenia 
na rzecz uznania swoich obecnych warunków, tworząc dosłownie mieszkania sztuki.

Tak skonstruowana przestrzeń twórcza wpływała też na formę działań arty-
stycznych, które przestają produkować bardziej tradycyjnie rozumiane dzieła, takie 
jak wielkie płótna Kabakowa czy Bułatowa. Akcje grupy SZ są w  tym kontekście 
symptomatyczne. Ich projekt Samoobrona przeciw rzeczom (Защита и курсы 
самообороны от вещей) z  1981 r. polegał na domowym performansie, pisaniu 
specjalnych zaklęć na krzesło i  ubikację, tworzeniu serii fotografii służących jako 
przewodnik oraz na przeprowadzeniu w plenerze dwóch lekcji. Ekaterina Degot za-
uważa, że artyści wybierali obiekty, które były już dobrze znane w  historii sztuki 
jako ready-made, jakby chcieli powiedzieć: „proszę, pozostań krzesłem, nie stawaj się 
dziełem sztuki”29. Akcja Samoobrona przeciw rzeczom staje się więc wcieleniem idei 
funkcjonowania w kulturze30 Kategoria ta, skontrastowana z  „obiektami kultury”, 
pokazuje zasadniczą różnicę pomiędzy dwoma generacjami – praktyka młodszego 
pokolenia była głównie niematerialna, ponieważ artyści ci nie czuli potrzeby pro-
dukowania prac fizycznie trwałych, skoro zaczęli nieustannie spotykać się w ramach 
apt-artu. To właśnie dlatego najczęściej używali performansu, fotoperformance’u, 
akcji i instalacji, które wypełniały ich mieszkania. 

Obydwie generacje moskiewskich konceptualistów stworzyły swoje własne ko-
lektywne tożsamości poprzez ustanawianie współzależności i relacji z odbiorcą, któ-
ry zawsze był aktywną częścią moskiewskiej nieoficjalnej sceny artystycznej. Oma-
wianych artystów charakteryzowało sproblematyzowanie pozycji Widza w obrębie  

29 Por. E. Degot, Apt-art…
30 O funkcjonowaniu w kulturze – por. В. Заха́ров, МАНИ 1, Москва 1981. 
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swojej twórczości. O  ile pokolenie lat 70. zaznaczało jego wyraźną nieobecność, 
o  tyle pokolenie lat 80. czyni go częścią swoich totalnych i  domowych instalacji, 
proponując odrębny od zachodniego, kolektywny sposób odbierania sztuki. Polegał 
on na wspólnym doświadczaniu sytuacji artystycznych, bez ustanawiania podziałów 
na twórcę-odbiorcę. Po stagnacji za Breżniewa i podczas ery Gorbaczowa nieoficjal-
na sztuka rosyjska lat 70. i 80. stała się przedmiotem reform i po raz pierwszy była 
widziana z zewnątrz31. Degot podkreśla, że dla nieoficjalnych artystów ta idea pasyw-
nego odbiorcy postawionego przed estetycznym obiektem była zupełnie nowa i mia-
ła w sobie coś z politycznego tabu32. W trakcie lat 80. nieoficjalna sztuka rosyjska 
przeszła wreszcie wewnętrzną pieriestrojkę, czyli bolesne oderwanie dzieła sztuki od 
jego twórcy i umieszczenie go w ramach wystawowej alienacji33. Słynna moskiewska 
aukcja Sotheby z 1988 r., podczas której ku przerażeniu samych twórców ich prace, 
dotychczas wypełniające toalety w mieszkaniu kolegi, były sprzedawane na Zachód 
za horrendalne sumy, przedstawiła Widza nieoficjalnym artystom. Spotkanie okazało 
się traumatyczne i kolektywne doświadczenie twórczej aktywności zostało utracone. 
Późniejsze zjawisko ostalgii jest w dużej mierze właśnie tęsknotą za tym specyficznym 
kolektywnym sposobem odbierania dzieła sztuki.
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Przeżywana przestrzeń nie jest jednolita i bezwartościowa. Jedno i to samo wydarzenie – pocałunek  
czy morderstwo – jest całkowicie inną historią w zależności czy odbywa się w sypialni, łazience,  

bibliotece, windzie czy altanie2.

Część 1: Sanok

Samotnik z Sanoka

Przydomek „samotnika z  Sanoka”3 towarzyszył artyście w  licznych wystąpieniach 
medialnych i rozmowach, wydawać by się mogło przez całe dekady. Śmierć artysty 
w  roku 2005 wytworzyła kolejne pseudonimy i  dookreślenia: „tragiczny artysta”, 
„przeklęty malarz” – grzmiały nagłówki gazet i witryn internetowych. W roku 2016, 
po premierze filmu Ostatnia rodzina, do grona chwytliwych aliasów dołączył wreszcie 
„Mistrz”. Kolejna fala rozpoznawalności nazwiska Beksińskiego dokonuje pewnego 
przewartościowania i lekkiej zmiany w myśleniu o artyście. Sanok, miasto pochodze-
nia Zdzisława, wydaje się jedynie miejscem, w którym niegdyś stał dom rodzinny, 
a teraz jest tylko – albo aż – skarbcem całego dorobku przechowywanego i ekspono-
wanego w Muzeum Historycznym. Sanok wymienia się w notach biograficznych ar-
tysty jako miejsce wychowania, przestrzeń dorastania – fizycznego i artystycznego –  

1 Wystąpienie konferencyjne (04.12.2016 r.) oraz proponowany tekst to główne założenie pracy ma-
gisterskiej pisanej na Wydziale Polonistyki UJ w latach 2016‒2017. 

2 J. Pallasmaa, Lived Space in Architecture and Cinema [on-line:] http://www.ucalgary.ca/ev/designre-
search/publications/insitu/copy/volume2/imprintable_architecture/Juhani_Pallasmaa/index.html 
[20.02.2017]. Tłum. moje – K. W.

3 Określenie profesora Suchodolskiego przywołane m.in. w wywiadzie w 1987 r. [on-line:] https://
www.youtube.com/watch?v=VAT4ZCn6hBQ [20.02.2017].
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Determinizm i dominanty przestrzeni domowej1
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to właśnie w tej małej podkarpackiej wsi Beksiński odkrywa swoje talenty, przecho-
dząc kolejno przez szkice i  rysunki, fotografowanie, pisanie, rzeźbienie, a  w  koń-
cu malowanie. Dużo więcej miejsca w  biografii zajmuje Warszawa: jako świadek 
ostatnich minut życia wykrwawiającego się na śmierć artysty leżącego na podłodze 
własnego mieszkania. Tym bardziej wydaje się słuszne ponowne odwrócenie karty 
i przyjrzenie się rewersowi biografii Beksińskiego – przestrzeni, która od początku 
determinuje sposób życia, wychowania i zachowania. 

Dominujące i dojmujące poczucie wyobcowania pojawiało się często we wspo-
mnieniach adresowanych do marszanda, Piotra Dmochowskiego: 

Czy Pan wie, że gdy mieszkałem w Sanoku, a wystawiałem w Warszawie [co było mimo wszystko 
nie tak źle jak mieszkać w Warszawie, a wystawiać w Paryżu], to jedna z naszych czołowych kry-
tyczek awangardy napisała o mnie w jakiejś encyklopedii polskiej sztuki współczesnej dosłownie: 
“Beksiński mieszka w odległym Sanoku dokąd nie docierają wieści o nowych prądach w sztuce”. 
W domniemaniu było, że Sanok to takie Macondo gdzie owe wieści docierać winny wraz z karawa-
nami kupców i wędrownymi egzegetami Kabały i Zochar4.

Wypowiedzi w tym tonie będą pojawiały się u Beksińskiego nader często – lwia część 
wydanej korespondencji z  Jerzym Lewczyńskim czy pozostałe tomy opracowane 
przez Dmochowskiego to całe strony wypunktowanych, technicznych i detalicznych 
wyliczeń, wykazów i  indeksów rzeczy potrzebnych, a  niemożliwych do zdobycia 
w Sanoku. Pomimo sporej dozy autoironii zawartej w  listach Beksińskiego należy 
pamiętać, że PRL oraz prowincja wydawały się środowiskiem niemożliwym do zreali-
zowania większości założeń artystycznych młodego twórcy. Sprawy techniczne ważne 
dla warsztatu artystycznego były tylko czubkiem góry lodowej, przestrzeń dorastania 
wpłynęła na Beksińskiego również w inny sposób – poruszając nie tylko wrażliwość 
artystyczną, ale całą samoświadomość podmiotową twórcy.

Życie w Sanoku nie składało się oczywiście jedynie z  technicznych spraw twór-
czych –Beksiński uwikłany był przecież w rolę bycia synem-dziedzicem, a następnie 
mężem oraz ojcem. Patriarchalne wymogi sprawiły, że założenie własnej rodziny, a na-
stępnie zapewnienie jej godnych warunków życia musiało być priorytetowym i peł-
noetatowym zajęciem. Właśnie dlatego Beksińskiemu dużo bliższe będą fotografia, 
pisanie, tworzenie prostych instalacji-rzeźb, ponieważ zajęcia te nie wymagają aż tak 
dużego nakładu czasu i funduszy, jak klasyczne malarstwo, na które składa się wiele 
drogich inwestycji (podobrazia, farby, pędzle et cetera). Fotografia jako bardzo tech-
niczna dziedzina sztuki wydawała się najbardziej odpowiednia do stwarzania poczu-
cia tworzenia czegoś artystycznego – oczywiście, pojawiały się problemy z zakupem 

4 P. Dmochowski, Moja trzytomowa korespondencja z Beksińskim, t. 1 [on-line:] http://beksinski.dmo-
chowskigallery.net/library.php, s. 109 [20.02.2017]. 
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papieru fotograficznego czy chemikaliów do ciemni, jednakże dzięki znajomościom 
w fabrykach i zakładach Beksińskiemu udawało się „załatwiać” podstawowe składniki. 

Buddenbrokowie na prowincji

Parterowy, drewniany dom w  stylu dworku z pobielanymi ścianami wybudowany 
został w pierwszej połowie XIX wieku i służył protoplaście rodu, Mateuszowi Beksiń-
skiemu, jako warsztat i zakład kotlarski, które potem miały udział w powstaniu Fabry-
ki Wagonów i Autosanu, gdzie przyjdzie pracować jego prawnukowi – Zdzisławowi 
Beksińskiemu. Linia rodowa obejmująca kolejno Władysława, Stanisława a w końcu 
Zdzisława porównana została raz do „Buddenbrooków: [ponieważ] cztery pokolenia 
Beksińskich mieszkały w  tym domu”5. Poza oczywistymi różnicami w uwarunko-
waniu czasoprzestrzennym oraz majątkowym, Beksiński w pewnym stopniu może 
być odczytywany chociażby jako Hanno Buddenbrook, który przejawia dużo wię-
cej wrażliwości na sztukę niż skłonności do handlowania, zajmowania się biznesem 
czy wykonywania dobrze płatnego, technicznego zawodu. Zdzisław Beksiński pod 
wpływem ojca podejmuje studia inżynierskie na Politechnice Krakowskiej – 31 maja 
1952 roku broni tytuł inżyniera architekta i magistra nauk technicznych. Posiadanie 
zawodu niezgodnego z zainteresowaniami i ogólne poczucie niepasowania od naj-
młodszych lat powoduje w artyście poczucie uwięzienia i podporządkowania rodzin-
nemu miastu i porządkom w nim panującym:

[…] a  poza tym nie przepadam za Sanokiem, do czego nie wypada się przyznawać, ale co jest 
faktem. Sanok kojarzy mi się z moim dzieciństwem, a wspomnienia mojego dzieciństwa nigdy nie 
napawały mnie nostalgią, a wręcz przeciwnie […]. Potem, po ukończeniu studiów, przez kilka lub 
kilkanaście lat pracowałem w Sanoku na opinię zakały rodziny i miasta. […] To wszystko wraca do 
mnie w formie wspomnień dziś, gdy już wszystko minęło, świat jest inny, inni ludzie, inne moje 
miejsce w świecie i w Sanoku, ale skaza pozostała i Sanoka nie cierpię jak zarazy6.

Bardziej rozbudowane i niemal z archiwalną dokładnością opisane najważniejsze wy-
darzenia z sanockiego okresu opisała biografka Beksińskich, Magdalena Grzebałkow-
ska. Dlatego też odtworzenie rodzinnych i społecznych warunków życia nie będzie 
tutaj moim zadaniem, jednakże chciałabym przyjrzeć się dokładniej samej przestrze-
ni domu, którą Grzebałkowska opisuje w bardzo charakterystyczny sposób: 

Dom zwodził na manowce każdego, kto próbował go ogarnąć i zrozumieć. Nigdy nie pozwolił sfo-
tografować się w całości [...]. Nie dawał się zobaczyć z ulicy, schowany za apteką Eisenbachów [...]. 
Pilnie strzegł tajemnicy, że na początku był warsztatem kotlarskim [...]. Dom mieszał ludziom w gło-
wach. W ciemnych korytarzykach tracili poczucie czasu i  przestrzeni. Wychodzili z pracowni do 
łazienki, a trafiali na werandę. Chcieli iść do dziecinnego, a trafiali do Zofii. Przez kuchnię wchodzili 

5 J. Garztecki, Zdzisław Beksiński, czyli osobno, „Fotografia” nr 10, s. 227.
6 List Zdzisława Beksińskiego do krewnej z 26.12.1999, w archiwum Magdaleny Grzebałkowskiej. 



84

Klaudia Węgrzyn

do spiżarni, przez pokój Tomasza do babci Stanisławy [...]. Szukali drzwi do pracowni, zamiast tego 
stawali przed szafą z gipsowymi czaszkami7.

Autorka, opisując dom rodzinny Beksińskich, posługuje się znaczącymi chwytami 
retorycznymi: nadaje przestrzeni sprawczość, intencjonalność i  możliwość wywo-
ływania afektywnych doznań; to całkiem sporo jak na stary, rozpadający się dom. 
W tak postrzeganym i rozumianym domostwie kryją się tajemnicze i  fantastyczne 
archetypy, których później w twórczości Zdzisława będą doszukiwały się pokolenia 
odbiorców i krytyków sztuki. 

Spędzenie w Sanoku czterdziestu ośmiu lat życia – z przerwami na studia i wyjaz-
dy „służbowe” – kształtuje Beksińskiego jako człowieka i twórcę. W związku z utrud-
nionym dostępem do towarów wszelkiego rodzaju wykształciła się w nim, zupełnie 
jak u większości osób pokolenia doświadczonego wojną oraz PRL-em, uparta samo-
wystarczalność techniczna. Jeżeli dało się złożyć zamówienie na potrzebne produkty, 
części, sprzęty i maszyny w większym mieście – można było z tego skorzystać; jeśli 
jednak coś znajdowało się poza zasięgiem, zawsze pozostawało wykorzystanie za-
miennika lub stworzenie suplementu. Techniczne zdolności Beksińskiego przyczyni-
ły się do stworzenia własnej pracowni, opracowania i zainstalowania sprzętów audio 
i video, systemów oświetlenia oraz konsoli do odtwarzania muzyki i nagrań. 

Miasto pozorne 

Makroskala charakterystycznego i charakternego domu rodzinnego w ciekawy sposób 
znajdowała swoje odzwierciedlenie w uniwersum przestrzeni miasta. Zanim Beksiński 
zajął się pełnoetatowym malowaniem obrazów, sporą część czasu poświęcił fotografii – 
która będąc studium rzeczywistości, stała się równocześnie studium modusu samego 
artysty. Przejście od znormalizowanych fotografii martwej natury, portretów i krajo-
brazów do bardziej opracowanych technicznie zdjęć studyjnych stanowi kondensację 
gestu odnajdowania swojej drogi wyrazu. Według analizy Wiesława Banacha fotografie 
powstające na terenie Sanoka stanowią warianty „quasi” lub „pozornego reportażu”: 

W Sanoku, pozorny reportaż uzyskuje jeszcze inne oblicze. Wielokrotnie w  swoich fotografiach 
artysta wykorzystuje wysoki, zbity z desek płot. Jego monotonna faktura wywołuje odczucie nudy 
i smutku. Staje się symbolem prowincji, zamknięcia, szarości [...]. Motyw płotu inspiruje artystę do 
kompozycji o charakterze psychologicznym8.

Aparat fotograficzny skupiający w soczewce obraz miasta stał się również metaforą 
obrazu wewnętrznego artysty  – poczucie odizolowania metaforycznie i  dosłownie 

7 M. Grzebałkowska, Portret podwójny, Kraków 2014, s. 9.
8 W. Banach, Gorzkie prowincje [w:] Foto Beksiński, Olszanica 2011, s. 54.
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przybiera postać fotografii oraz motywów, które zostają w niej zawarte. Wydawać by 
się mogło, że mamy tu o czynienia z dziwną szkatułkowością – to, co w domu, znaj-
duje się również w mieście, a to co mieście, znajduje swoje odzwierciedlenie w domu. 
Jest to przestrzeń opresyjna i afektywna, a przez co w pełni performatywna: 

W trójkącie bermudzkim FOTOGRAFIA, złożonym z  fotografa, modelu/motywu i  aparatu fo-
tograficznego, giną nasze własne obrazy świata. Rozcierają je sztuczne, kolorowe drobiny, na które 
rozpada się tam świat9.

(Nie)miejsca, uczucia, wydarzenia, myśli oraz decyzje podjęte w fotografii w podob-
ny sposób opracowywane są również w tekstach literackich10, dziennikach11, listach, 
reliefach, rzeźbach, monotypiach, heliotypiach i szkicach. Rzeczy, osoby i przedsta-
wienia powstają i zanikają, istnieją i nie, znajdują się w przestrzeni i należą do czasu 
oraz są zupełnie bez właściwości i przynależności. Całość produkcji artystycznej po-
wstającej w Sanoku zostanie skondensowana i przetopiona w jeden sposób przedsta-
wienia (obraz) dopiero w Warszawie, kiedy Beksiński, zwolniony z obowiązku utrzy-
mywania domu rodzinnego, tworzy w Warszawie świat na własną rękę.

Dożywocie w Sanoku12

W połowie lat 50. Beksiński w listach do Jerzego Lewczyńskiego porównuje swoje 
kilkudniowe pobyty w Warszawie z latami spędzonymi w Sanoku:

W Warszawie przez trzy tygodnie piłem ocean piwa i nie bolała mnie [ani] raz głowa! […] Idea prze-
prowadzenia się do Warszawy owładnęła moją głowę, ale jak to zrobić […]. Warszawa nie jest pięk-
na, ale jest to miasto w porównaniu z Sanokiem duże, dobrze zaopatrzone, ciche, czyste i bezwonne 
[…]. W Warszawie mieszkałem na 10 piętrze: co za wspaniałe uczucie, ani smrodu, ani much, ani 
pająków, widok na kilka kilometrów, jasno do malowania, wyłączenie od szumu ulicy – jednym 
słowem wstydliwa prawda wygląda tak, że po przyjeździe do Warszawy przez tydzień narzekałem 
na komunikację i inne takie, ale po trzech tygodniach żal mi cholernie było wyjechać – ja jednak 
lubię miasto, a nienawidzę prowincji i nic tu niczego nie zmieni – zawsze tak było i lata mieszkania 
w Sanoku tego nie zmieniły13. 

9 B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009, s. 253.
10 Z. Beksiński, Opowiadania, red. T. Chomiszczak, Olszanica 2015.
11 Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia, oprac. M. J. Skoczeń, W. Banach, M. Jaworska, War-

szawa 2016.
12 Sanok 10.1.77: „Podobno mógłbym wykatapultować się dożywotnio z Polski […] inna rzecz, że 

jeżeli inaczej nie da się wyjechać z Sanoka, jak tylko do USA, to pozostaje to jako jedyna szansa… 
O c z y w i ś c i e  p o z o s t a j e  j e s z c z e  e w e n t u a l n o ś ć  d o ż y w o c i a  w   S a n o k u , ale teraz 
jakoś wydaje mi się to nieomal skazaniem na śmierć” – Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego Lewczyń-
skiego, oprac. O. Ptak, Gliwice 2014, s. 626. 

13 [Sanok, 31.8.57, pokreślenie i pisownia oryginalna] [w:] Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego…, s. 567. 
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Osiągalna zmiana miejsca zamieszkania pojawia się dopiero w latach 1976‒77, kiedy 
to decyzją władz miasta rodzinny dom Beksińskich i kilka pobliskich budynków na 
ulicy Jagiellońskiej miały zostać poddane rozbiórce. Do argumentów czysto teore-
tycznych i, jak wydawało się Beksińskiemu, utopijnych (głównie z powodów finan-
sowych) doszły wreszcie powody do szpiku kości realne – Beksińscy w obliczu utraty 
dachu nad głową podejmują decyzję o przeprowadzeniu się do Warszawy. 

Część II: Warszawa

Powtórzenie 

Okoliczności administracyjne związane ze znalezieniem mieszkania (w którym wraz 
ze Zdzisławem i Zofią miały zamieszkać jeszcze ich matki) oraz kawalerki dla Tomka 
były nad wyraz skomplikowane. Pomiędzy załatwianiem dokumentów własnościo-
wych mieszkania na Służewie a pakowaniem dobytku znajdującego się w Sanoku 
Beksiński decyduje się na pozbycie się zalegających i nieudanych prac – obrazy, szki-
ce, papiery zostają zniszczone na wielkim ognisku rozpalonym w ogrodzie – i całe 
zdarzenie fotografuje14. W  tym miejscu i  przy tych okolicznościach można zadać 
pytanie: czy wielkie ognisko było jedynie gestem porządkowania i redukowania ilo-
ści rzeczy do przewiezienia, czy też symbolicznym aktem pozostawianie niechcianej 
i nielubianej części siebie w Sanoku? Katartyczny i mistyczny wydźwięk oczyszcze-
nia ogniem może mógłby spełnić swoją rolę, gdyby Beksiński nie miał pod opieką 
najbliższych członków rodziny – rzeczy należące do nich przez półtora miesiąca od 
przeprowadzki zalegały w trzech pokojach, które usilnie były dostosowywane i za-
gospodarowywane do życia codziennego. Ton korespondencji Beksińskiego z 1977 
roku jednoznacznie wskazuje, że przeprowadzka była procesem bardzo irytującym 
i  męczącym  – fizycznie oraz psychicznie. Dziwna uciążliwość i  dyskomfort egzy-
stencjonalny Zdzisława Beksińskiego (bez)pośrednio odsyła do widmowego Sanoka: 
„Jest tak, jakby zabrali ze sobą duszę drewnianego domu nad potokiem”15.

Osiedle(nie) Ostatniej Rodziny 

Pojawiający się w Ostatniej rodzinie w mieszkaniu Beksińskich marszand Piotr Dmo-
chowski żartobliwie zagaduje jeszcze na korytarzu: „Wyobrażałem sobie pański dom 
inaczej, trochę jak zamczysko, w którym straszy”, co gospodarz komentuje ironicz-
nie, że na czas wizyty zazwyczaj chowają szkielety do szaf. Ta dość zabawna scena 
to wprost proporcjonalne przełożenie rozważań samego Beksińskiego, który kiedyś 
wspomniał: „Nasz dom postrzegany był jak dom Adams Family lub willa Batesa 

14 M. Grzebałkowska, op. cit., s. 206.
15 Ibidem, s. 208. 
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z Psychozy Hitchcocka i następców i na to nie ma rady [...]”16. To kolejne potwierdze-
nie poczucia widmowości sanockiego domu, który nasiąknięty twórczością Beksiń-
skiego kojarzony jest z atmosferą dziwności, tajemniczości oraz pewnej tragiczności. 
Grzebałkowska, rekapitulując opinie i reakcje na wieść o śmierci Tomka, zamyka je 
w krótkim stwierdzeniu: „Lud wydaje wyrok. Syn zabił się przez ojca. Jego obrazy 
go zabiły. Cmentarny nastrój rodzinnego domu”17. To twierdzenie zawiera w sobie 
coś więcej niż tylko ładunek emocjonalny – zawiera w sobie błąd: Tomek popełnił 
samobójstwo w Warszawie, to znaczy, że znajdował się w mieszkaniu, a nie w domu. 
Jeśli jednak zdanie zostało skrupulatnie zaplanowane przez autorkę, odsyła nas do 
czasu (za)przeszłego – do upiornego Sanoka, który jeszcze w Warszawie miał władzę 
nad swoimi mieszkańcami. 

Czteropokojowe mieszkanie na trzecim piętrze 11-kondygnacyjnego bloku było 
miejscem życia artystycznego i rodzinnego przez kilkanaście lat, a także świadkiem 
czterech śmierci18: 27 marca 1988 roku umiera matka Zdzisława, Stanisława; matka 
Zofii – również Stanisława – umiera w styczniu 1996; w 1988 roku z powodu raka 
aorty umiera Zofia; 21 lutego 2005 zamordowany zostaje Zdzisław Beksiński.

Twierdza 

Zanim jednak dojdzie do tragicznej śmierci artysty, mieszka on w pojedynkę na Służewie 
jeszcze przez 17 lat – w tym czasie wprowadza liczne zmiany w strukturze mieszkania: 

Ściankę korytarza łączącego kawalerkę z dawnym mieszkaniem kazał uzbroić […] drzwi do miesz-
kania nikt nie sforsuje, są ze stali. Nad wejściem Handler zainstalował kamerę – dzwoniącego do 
drzwi widać na monitorze zawieszonym w przedpokoju […]. Znajoma żartuje, że skoro dokupił ka-
walerkę, powinien przejąć teraz wszystkie mieszkania w bloku. „A mnie zaraz przyszło do głowy, by 
połączyć go labiryntem korytarzy – pisze w liście. – W końcu gdzieś umieram i leżę jak faraon w pi-
ramidzie, a nikt nie umie odnaleźć moich zwłok, gubiąc się w tym nieskończonym labiryncie”19.

Pomoc ze strony Handlera20 dotyczyła również organizacji dnia codziennego, co w ro-
zumieniu Beksińskiego oznaczało robienie zapasów jedzenia i  picia, które starczać 
miały na kilka tygodni. Jeden z pokojów przekształcony zostaje na magazyn czy też 

16 Ibidem, s. 380. 
17 Ibidem, s. 379. 
18 Nie wymieniam śmierci Tomasza Beksińskiego (24.12.1999 r.) jako niezwiązanej bezpośrednio 

z przestrzenią mieszkania przy ul. Sonaty 6/314.
19 M. Grzebałkowska, op. cit., s. 403.
20 Kazimierz Handler to ojciec Piotra Handlera, mordercy Zdzisława Beksińskiego – nazwisko po-

jawia się w biografii Magdaleny Grzebałkowskiej: „Zastanawiałam się też na przykład, do jakiego 
stopnia wolno mi opisywać rodzinę mordercy. Dlatego zmieniłam im nazwisko na Handler”  – 
A. Sowińska, Biograf musi być bezwzględny. Rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską [on-line:] http://
www.dwutygodnik.com/artykul/5070-biograf-musi-byc-bezwzgledny.html [01.06.2017].
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spiżarnię – artysta przechowuje tam ulubione napoje gazowane oraz puszki z wołowi-
ną w sosie własnym. 

To, czego usilnie strzeże pan domu, czyli tak cenne z jego perspektywy poczucie zadomowienia, Der-
rida określa pojęciem bycia u siebie (chez-soi) […] Spójny, niewzruszony podmiot-domator potrzebuje 
nieprzerwanie doświadczać niezakłóconego poczucia zadomowienia, w odróżnieniu od nomady […]. 
Ochrona domu przed zewnętrzem, której z właściwą pieczołowitością i wytrwałością podejmuje się 
gospodarz, jawi się w tym kontekście jako obrona twardego podmiotu przed rozproszeniem, utratą 
integralności. Derrida sam wskazuje na możliwość takiej interpretacji, pytając: „czy gościnność nie jest 
zakłóceniem własnego ja?”21

Liczne nagrania i pozostałości z dziennika fonicznego oraz nagrań VHS pokazują 
Beksińskiego będącego sobą i u  siebie. Obserwowanie świata przez okno i nagry-
wanie siebie w lustrze czy podczas wykonywania codziennych czynności wydają się 
spełniać podstawową rolę dziennika – zapisu archiwalnego i dokumentalnego. Sym-
bolizują również zamknięcie się na świat zewnętrzny, potrzebę panowania, obserwo-
wania oraz uczestniczenia – raczej w monologu z samym sobą niż w dialogu z kimś 
innym (w nagraniach zachowały się oczywiście rozmowy z przyjaciółmi i  gośćmi, 
zauważyć można jednak, że Beksiński zdecydowanie dominuje podczas rozmów). 
Każdy przyjazd gości czy ekipy telewizyjnej mającej przeprowadzić wywiad poprze-
dzony jest licznymi przygotowaniami – fizycznymi (sprzątanie, zmiana stroju) oraz 
psychicznymi (obserwowanie podwórka, sprawdzanie czasu). Etykieta gościnności 
i społeczności wymaga na Beksińskim bywania – jednakże bywanie w świecie redu-
kuje do minimum (nie przepadał za wizytami w studiach filmowych czy na wernisa-
żach), woli bywać sobie u siebie, ze sobą. Izolacja pogłębia się, kiedy artysta zostaje 
na Służewie sam – bez koordynowania wizyt znajomych czy mediów przez Zofię oraz 
bez niezapowiedzianych odwiedzin Tomka mieszkanie pustoszeje. Zdzisław oddaje 
się prozie życia codziennego: maluje, ogląda filmy, pisze maile, słucha muzyki. 

Klątwa 

Na wieść o morderstwie Beksińskiego media grzmią jednoznacznymi nagłówka-
mi artykułów prasowych i internetowych: Klątwa rodziny Beksińskich, Przeklęty arty-
sta, Mord w twierdzy, Beksińscy. Prorocy własnej śmierci; niektórzy nawet bezpośrednio 
twierdzili, że:

Okoliczności jego śmierci w  pewien sposób przypominają aurę jego sztuki. Gdy usłyszałem in-
formację o jego śmierci, przeleciała mi przez głowę myśl, że to jakiś makabryczny żart, tak bardzo 

21 A.  Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i  praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 
2015, s. 140.
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zabójstwo nożem pasowało do jego twórczości. Przez chwilę pomyślałem, że może Beksiński sam 
zaaranżował zabójstwo, aby ukryć samobójstwo, albo też zlecił własne zabójstwo22.

Teorię spiskową dotyczącą śmierci artysty podsyca rozpoznanie na obrazie do-
kończonym w dniu śmierci znaku krzyża. Interpretowany w kodzie chrześcijańskim 
mógłby oznaczać świadomość, komentarz, pożegnanie. Mieszkanie oraz cały blok na-
znaczone są piętnem tragedii i klątwy. W drugą rocznicę śmierci Beksińskiego w przej-
ściu pod budynkiem bloku nr. 6. Piotr Janowczyk i Piotr Zdanowicz tworzą mural – 
czarnobiały tryptyk przedstawia portret Zdzisława, jego postać przy sztaludze oraz 
dwie dłonie; uzupełniony jest tekstem: „Zdzisław nie żyje/ Od lat malował śmierć/ 
A gdy po niego przyszła/ Narysował ją kto inny”. Pracownia Beksińskiego odtworzona 
jest w Muzeum Historycznym w Sanoku – pusta replika pracowni, zaschnięte farby 
i pędzle oraz milczące głośniki widmowo przypominają o nieobecności malarza. 
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Zeszłoroczna, ósma już edycja festiwalu architektonicznego Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie „Warszawa w budowie” nosiła tytuł Wreszcie we własnym domu. 
Dom polski w transformacji1 i pokazywała, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniały 
się estetyka i architektura mieszkalna w Polsce oraz jaki wpływ na to miały zmiany 
społeczno-polityczne. Idąc tym tropem, chciałabym przyjrzeć się dwóm najciekaw-
szym moim zdaniem  realizacjom domów jednorodzinnych z różnych okresów – do-
mowi Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie (PRL) i zaprojektowanemu przez Ro-
berta Koniecznego Domowi bezpiecznemu (III RP) – i pokazać, że istniejące miedzy 
nimi różnice wynikają ze zmian w pojmowaniu utopii.

Dom jako Forma Otwarta2

Zofia i Oskar Hansenowie wraz z synami Igorem i Alvarem rozpoczęli budowę domu 
w podwarszawskim Szuminie nad Bugiem w roku 1968. Początkowo miał on być 
jedynie domkiem letniskowym, jednak przymusowa przeprowadzka w roku 1996, 
związana z utratą przez Hansenów mieszkania na ulicy Sędziowskiej w Warszawie, 
sprawiła, że mieszkali w nim od tego momentu przez cały rok. Dom w Szuminie, 
jako jedyny z dwóch budynków w Polsce, znajduje się w rejestrze Iconic Houses Ne-
twork3, obejmującym około stu pięćdziesięciu najciekawszych domów na świecie.

1 „Warszawa w budowie” to organizowany rokrocznie od roku 2009 przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie festiwal poruszający wątki architektoniczne i społeczne. Najnowsza edycja, która odbywa-
ła się od 22.10.2016 r. do 20.11.2016 r., była zorganizowana przy współpracy z Instytutem Architektu-
ry i dotyczyła wątków związanych ze zmianami mieszkalnictwa w Polsce doby transformacji aż do teraz.

2 Por. A. Kędziorek, F. Springer, Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów, Kraków – Warszawa 
2014.

3 Iconic Houses Network to tworzona przez holenderską fundację Iconic Houses Foundation lista obejmu-
jąca najciekawsze przykłady pochodzących z XX wieku domów, które ciągle zachowały swój pierwotny 

Marta Maliszewska
Uniwersytet Warszawski

Dom jako Forma Otwarta  
versus Dom Bezpieczny
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Dom ten jest rodzajem manifestu Formy Otwartej4, czyli koncepcji architektury 
stworzonej przez Oskara Hansena, której ostateczny kształt został przez niego przed-
stawiony na ostatnim Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej 
w Otterlo w 1959 roku. Dla koncepcji tej kluczowe było dostrzeżenie roli użytkow-
nika architektury i jego potrzeb, które zostały wyniesione ponad czystą estetyzację. 
Odnosząc się do projektów modernistycznych, będących według niego przykładami 
Formy Zamkniętej, Hansen określał je jako pomnik ego architekta i postulował odej-
ście od tego typu projektowania. Charakteryzując swoją koncepcję, pisał o tym, ze 
architektura powinna stanowić passe-partout dla życia. 

To właśnie w projekcie domu w Szuminie powyższa koncepcja znajduje swój naj-
pełniejszy wyraz. Wyróżnia go to, że jako jedyny ze stworzonych przez Zofię i Oska-
ra Hansenów budynków powstawał w  skali mikro, jako dom jednorodzinny oraz 
dla nich samych, dzięki czemu możliwe było wybudowanie go bez planu. Wszelkie 
decyzje i  rozwiązania, jakie wprowadzano, były wymyślane na bieżąco i  stanowiły 
wynik dyskusji pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, łącznie z  dziećmi. Dzię-
ki temu powstało wiele oryginalnych koncepcji, takich jak usypana koło werandy 
górka, zapewniająca dobrą ochronę przed wiejącym znad Bugu wiatrem, czy okno 
w gabinecie, które w zależności od tego, z  jakiej perspektywy przez nie patrzymy, 
pozwalało zobaczyć rzekę lub drogę koło domu, tym samym albo umożliwiając sku-
pienie się na pracy, albo zapraszając do nawiązywania kontaktów z sąsiadami. Żadne 
modyfikacje nie musiały też być wprowadzone na stałe, a dom cały czas ewoluował 
i mógł odpowiadać, zgodnie z założeniami Formy Otwartej, na zmieniające się wraz 
z upływem lat potrzeby mieszkańców. Ważnymi cechami domu w Szuminie są rów-
nież jego organiczność i prostota, wynikające z zastosowania naturalnych materiałów, 
głównie drewna. Dzięki temu budynek spójnie wpisywał się w otoczenie, kiedy jesz-
cze w 1968 r. wieś Szumin liczyła jedynie kilka domów, a naokoło były lasy i pola. 
Również dzisiaj sprawia on wrażenie, jakby sam był żyjącym i starzejącym się organi-
zmem. Duże wyzwanie konserwatorskie stanowi  zachowanie domu w Szuminie bez 
zmieniania go jednocześnie w muzeum. Pokazuje to jednak również, że Hansenowie, 
tworząc, nie próbowali wystawić sobie pomnika. Zaskakujący jest również stosunek 
architektów do ich wcześniejszych projektów, których niektóre elementy wykorzy-
stali przy budowie domu – przykładem jest fragment metalowej konstrukcji, będącej 
elementem wystawy Oskara Hansena na biennale w Wenecji w 1977 roku; w Szu-
minie znalazła ona zastosowanie jako szkielet gołębnika, o  którym Zofia Hansen 

kształt i są otwarte dla zwiedzających. Znajdują sią na niej m.in. Villa Savoye Le Corbusiera w Poissy, 
Taliesin West Franka Lyoda Wrighta w Scottsdale w Arizonie, a od 2015 roku także Willa Kindermanna 
w Łodzi. Por. strona Iconic Houses Foundation [on-line:] http://www.iconichouses.org/ [01.09.2017].

4 Por. O. Hansen, Ku formie otwartej, Warszawa 2005.

http://www.iconichouses.org/
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mówiła żartobliwie, że był najlepszym projektem męża5. Wspomniana organiczność 
znajdowała swój wyraz nie tylko w materii domu, ale również w jego formie, otwar-
tej na otaczającą przyrodę. Dzięki temu, że cała konstrukcja domu została oparta na 
czterech palach, wchodząc przez główne wejście na teren posesji,  bardzo trudno jest 
się zorientować, czy znajdujemy się już w przestrzeni zabudowanej. Tym samym dom 
i ogród, kultura i natura, wnętrze i zewnętrze płynnie w siebie przechodzą. Efekt ten 
potęgują dodatkowo liczne przesuwane okna, tworzące wyrwy w ścianach budyn-
ku – jedno z nich przechodzi w poprzek stołu, którego część znajduje się wewnątrz 
budynku, a reszta na osłoniętej spadzistym dachem werandzie – oraz samo wnętrze, 
które z wyjątkiem pokoju Alvara i gabinetu stanowi niepodzieloną przestrzeń. Dom 
w Szuminie jest otwarty nie tylko na otaczający las, ale też na lokalną społeczność. 
Gdy w 1968 r. Hansenowie rozpoczynali budowę, pierwszym elementem, jaki posta-
wili, była drewniana ławka – stanowiło to nawiązanie do tradycyjnych ławeczek przy 
wiejskich chałupach. Była ona gestem zapraszającym innych mieszkańców miejsco-
wości do odpoczynku i ewentualnej rozmowy z domownikami. Kontakt umożliwiało 
również to, że stojący za ławeczką betonowy mur nie jest, jak mogłoby się wydawać, 
ścianą. Zasłania on jedynie werandę, nie tłumiąc jednak odgłosów z domu i z ulicy. 
Tym samym prywatne i publiczne również przenikają się wzajemnie i niemożliwe 
staje się ich dokładne rozróżnienie. Hansenowie, tak różni pod wieloma względami 
od lokalnej społeczności, zapraszali jej członków do rozmowy, stając się dzięki temu 
jej częścią, a wielu mieszkańców wspomina ich do dzisiaj. Wyrazem ich otwarto-
ści były również organizowane we współpracy ze Sveinem Hatløyem obozy letnie 
dla studentów Szkoły Architektury z Bergen6, w której kontynuowano ideę Formy 
Otwartej. W czasie ich trwania dom stawał się aparatem dydaktycznym, służącym 
młodym architektom do nauki stosowania w praktyce teorii Oskara Hansena. On 
sam w latach 1956‒1998 uczył na warszawskiej ASP,  wykorzystując swoje autorskie 
metody oparte o używanie tworzonych na tę potrzebę prostych aparatów dydaktycz-
nych. Wiele z nich znalazło następnie swoje miejsce właśnie w domu w Szuminie, 
gdzie trwale wpisały się w architekturę domu. Jednym z najciekawszych przykładów 
jest wspominany już stół przedzielony oknami, którego ruchome, dwukolorowe de-
ski mogą służyć również jako narzędzie do ćwiczenia kompozycji. 

Dom Hansenów przez lata zmieniał się, tak jak zmieniali się jego mieszkańcy, 
i pełnił rozmaite funkcje. Jego kształt, atmosferę, a przede wszystkim ideę bardzo 

5 Por. F. Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków – Warszawa 2013, s. 219.
6 Svein Hatløy jeszcze jako student poznał Oskara Hansena w latach sześćdziesiątych. Pracował przy 

wielu znanych projektach Hansena, takich jak Linearny System Ciągły czy Muzeum Stuki Nowo-
czesnej w Skopje (oba niezrealizowane), a w roku 1986 założył Bergen Arkitekt Skole, gdzie do 
dzisiaj kontynuowane jest nauczanie w duchu Formy Otwartej. Od roku 1989 studenci tej uczelni 
przyjeżdżali kilkukrotnie do Szumina na Szkołę Letnią. Por. F. Springer, Zaczyn…, s. 250.
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trudno jest oddać w słowach czy na fotografiach, co zresztą wynika pośrednio z za-
łożeń koncepcji Formy Otwartej. Filip Springer, podejmując się tego zadania, pisze: 

Oto jest dom. Dom z ziemi. Z drewna i piachu. Z wody, z powietrza, ze słońca. Z wiatru. Uwity 
z widoków, przesiąknięty pejzażem. Dom z pola, z sadu, z lasu. Oto jest dom wymoszczony ciągłym 
bytowaniem, skrojony pod życie, dom na miarę, dom – gniazdo, dom – wszystko wydaje się moż-
liwe, dom – nic nie jest na zawsze stracone. Oto jest dom, ich miejsce w nieskończoności, fermata 
przestrzeni7.

Cytat ten, metaforycznie oddający istotę projektu, w połączeniu z zaprezentowa-
nymi przeze mnie powyżej opisami, będzie podstawą do porównania domu w Szu-
minie z Domem Bezpiecznym Roberta Koniecznego.

Dom Bezpieczny

Dom Bezpieczny to budynek zaprojektowany przez Roberta Koniecznego z  biura 
KWK Promes – którego Dorota Leśniak-Rychlak w swoim tekście o polskiej archi-
tekturze doby transformacji określa jako „architektonicznego celebrytę”8 – na zlecenie 
prywatnego inwestora w latach 2004‒2005, a wybudowany w roku 2008. Rok póź-
niej projekt znalazł się w finale konkursu World Architecture Festival w Barcelonie.

O tym, jak wygląda dom i jakie rozwiązania zostały w nim zastosowane, możemy 
dowiedzieć się zarówno z informacji zamieszczonych na stronie KWK Promes, jak 
i z filmu9, w którym sam architekt o nich opowiada.  W jego narracji kilkukrotnie 
podkreślana jest rola bezpieczeństwa, które dom ma zapewniać mieszkańcom.

Dom Bezpieczny jest ulokowany na podwarszawskiej działce o  powierzchni 
2500 m2, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 567 m2. Konieczny w filmiku okre-
śla go „klocuszkiem”, co dobrze opisuje bryłę – w formie podstawowej dom wygląda 
jak szaro-czarny sześcian. Zastosowanie okiennic i zasuwanych bram sprawia, że dom 
zdaje się wydzielać całkowicie odrębną przestrzeń, zapewniającą pełną prywatność. 
Jest ona, obok wspominanego bezpieczeństwa, bardzo ważnym aspektem dla zlece-
niodawcy projektu, czyli anonimowego reżysera filmowego. W projekcie architekt 
wyróżnia „strefę bezpieczną i „strefę ścisłego bezpieczeństwa”. Taki podział przestrze-
ni jest możliwy dzięki zastosowaniu przesuwnych ścian o wymiarach 22 m długo-
ści i 2,2 m wysokości, okiennic o wymiarach 3,5 m szerokości i 2,8 m wysokości 
i  bramy o  wymiarach 14 m szerokości i  6 m wysokości  – można za ich pomocą 
zarówno zamknąć dom całkowicie, tworząc zwarty monolit bez okien i drzwi, jak 

7 F. Springer, Fermata przestrzeni [w:] A. Kędziorek, F. Springer, op. cit.,  s. 12.
8 D. Leśniak-Rychlak, Transformers, „Autoportret” 2016, nr 54, s. 74.
9 Por. R. Konieczny, Safe house – Robert Konieczny KWK Promes [on-line:] https://www.youtube.com/

watch?v=giEfpV8hUwk [10.02.2017].
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i otworzyć go, wydzielając przed wejściem rodzaj dziedzińca otoczonego z czterech 
stron murem (wejście do ogrodu jest wtedy możliwe jedynie przed dom). Działanie 
całego mechanizmu napędza elektryczny silnik, pozwalający właścicielom na posze-
rzanie „sfery bezpieczeństwa” zgodnie z  ich potrzebami. Grubość ścian zewnętrz-
nych całego budynku oraz elementów ruchomych wynosi 45 cm, co również ma 
świadczyć o jego stabilności i trwałości. Konieczny, by pokazać, kiedy wprowadzone 
rozwiązania mogą okazać się niezbędne, wspomina o sytuacji, gdy rodzice „imprezu-
ją” w ogrodzie, a „dzieciak” wpuszcza obcą osobę domofonem przez bramę. Poten-
cjalny agresor nie jest jednak w stanie dostać się dalej do ogrodu, gdyż musi zostać 
wpuszczony i przejść do niego przez dom. Mimo imponującej pomysłowości tego 
rozwiązania, trudno zrozumieć jego przydatność w opisywanej sytuacji. Jeśli rodzice 
znajdują się w ogrodzie, na przykład kilkadziesiąt metrów dalej niż wejście, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby dziecko wpuściło nieznajomego również do domu, skoro 
już otworzyło mu wcześniej bramę. Pozostaje więc dyskusyjne, czy w tej sytuacji rze-
czywiście kluczowe jest, żeby ogród pozostał „strefą bezpieczną”. 

W kontraście do tej obronnej czy wręcz militarnej funkcji stoją użyte do budowy 
zewnętrznych ścian materiały, takie jak wypełnienie z wełny mineralnej i konstrukcja 
z pobejcowanej drewnianej sklejki. Konieczny wspomina o wynikającej z tego ener-
gooszczędności oraz organiczności projektu. Zauważa, że nawet jeśli w powszechnym 
rozumieniu – i patrząc jedynie na estetykę – nie możemy zauważyć w budynku na-
wiązań do natury czy okolicznej wiejskiej architektury, to wyrażają się one właśnie 
w zastosowaniu wspomnianych materiałów: pobejcowane drewno byłoby tu przy-
kładem inspiracji znajdującymi się w pobliżu starymi stodołami. Architekt zwraca 
też uwagę na zachodzące cyklicznie w Domu Bezpiecznym zmiany – na noc budynek 
zamyka się, magazynując w ten sposób energię i spełniając funkcje ochronne, za to 
w dzień otwiera, czerpiąc ciepło z otoczenia. Proces ten zostaje porównany do funk-
cjonowania niektórych roślin, które również zwijają liście, gdy słońce zachodzi.

W cytowanym już tekście Dorota Leśniak-Rychlak prezentuje odmienne spojrze-
nie na Dom Bezpieczny:

Podobnie marzenia właściciela realizował projektant w  Domu bezpiecznym, którego koncepcja 
wydaje się pokłosiem gier komputerowych lub fascynacji filmami o  południowoamerykańskich 
kartelach narkotykowych. To dom, którego przesuwane ściany wygradzają śluzy przy dostępie do 
wnętrza, a stworzone przez nie przedpole przypomina strefę wejściową w więzieniu pod szczegól-
nym nadzorem. Ta realizacja jest pełna paradoksów – bywa wielbiona za pomysł, szczególnie przez 
studentów architektury, którzy nie zdają sobie sprawy, że masywne ściany dające wrażenie twierdzy 
są zrobione ze… sklejki. Projektant zachwala zastosowane rozwiązanie, mówiąc o bezpieczeństwie 
dziecka, które nie wybiegnie przypadkowo na drogę. Środki zaangażowane do tego celu wydają się 
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jednak przesadzone. Z projektu emanuje strach i potrzeba oddzielenia. A także obsesja bezpieczeń-
stwa inwestora, reżysera filmowego, której architekt służy, nie zadając zbędnych pytań.10

Gdy mowa o projektach takich jak ten, równie ważna co sama architektura wyda-
je mi się tworzona na jej temat narracja. Dlatego też, przechodząc do porównania 
domu Zofii i Oskara Hansenów z Domem Bezpiecznym, chciałabym zacząć od prze-
nalizowania dyskursów ich dotyczących. 

Dom jako Forma Otwarta versus Dom Bezpieczny

Zanim przyjrzę się różnicom architektonicznym pomiędzy dwoma przedstawiony-
mi wyżej projektami, chciałabym zastanowić się nad różnym sposobem mówienia 
o nich. Hansenowie nie opisują swojego projektu i nie tworzą gotowej opowieści na 
jego temat. Ich relacje i  spostrzeżenia poznajemy dopiero dzięki wywiadom i  roz-
mowom prowadzonym przez dziennikarzy zainteresowanych ich dorobkiem (przede 
wszystkim Filipa Springera). Poświęcona domowi w Szuminie książka Dom jako For-
ma Otwarta powstała już po śmierci Hansenów z  inicjatywy Muzeum Sztuki No-
woczesnej, które od 2014 roku opiekuje się byłą siedzibą architektów. Narracja na 
temat samego projektu jest więc tworzona przez osoby z zewnątrz, niezwiązane z jego 
realizacją11. Dom w Szuminie zostaje opisany jako wynik założeń koncepcji Formy 
Otwartej, odsyłając tym samym do opowieści o tym, jaka w rozumieniu Hansenów 
powinna być architektura, w której ważniejsze od poszczególnych realizacji jest wy-
znaczenie kierunku dla dalszego rozwoju przyjaznego użytkownikom budownictwa. 
W tym kontekście film Roberta Koniecznego prezentuje odmienną estetykę i cel wy-
powiedzi. Sam format kilkuminutowego filmu umieszczonego w popularnym ser-
wisie internetowym umożliwia dotarcie do szerszego grona odbiorców, również tych 
niezwiązanych na co dzień z architekturą. Konieczny w bardzo łatwy i przystępny 
sposób prezentuje zastosowane rozwiązania, próbując równocześnie obudować pro-
jekt w wiele nieoczywistych kontekstów, czego przykładem może być wspominane 
już nawiązanie do natury i lokalnej zabudowy, które prawdopodobnie mogłoby zo-
stać przez widza pominięte, gdyby nie wprowadzona narracja. Uderzająca jest też 
ilość militarystycznych odniesień, takich jak chociażby określenie mostu pomiędzy 
domem a znajdującym się obok basenem jako „zwodzonego” (mimo, że nie znajdu-
je się on nad żadnym zbiornikiem wodnym) czy zwrot „strefa ścisłego bezpieczeń-
stwa”, mających podkreślać ochronną funkcję obiektu. Krótki czas trwania filmu 
sprawia, że niemożliwe jest zawarcie w nim dokładnej analizy projektu. Prezentacja 
ta nie jest więc wkładem w rozwój wiedzy architektonicznej, a bardziej przypomina, 

10 D. Leśniak-Rychlak, op. cit., s. 74.
11 Por. A. Kędziorek, F. Springer, op. cit., passim.
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również dzięki szeregowi zachwytów autora nad Domem Bezpiecznym, komercyjną 
reklamę – którą de facto jest. Robert Konieczny, „występujący w telewizjach śniada-
niowych, autor projektów domów prezentowanych na lamach czasopism lajfstajlo-
wych”12, jest świadomy praw rynku (zupełnie innego niż ten, w obrębie którego two-
rzyli Hansenowie) i w jego ramach próbuje sprzedać swój produkt. Dom Bezpieczny 
jest więc skończonym dziełem, zaprojektowanym przez architekta w ramach wyko-
nywania usługi o  ściśle wyznaczonych granicach czasowych i po tym czasie nieza-
leżnym od swojego twórcy. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku domu w Szu-
minie, który ciągle się rozwija – nie istnieje więc moment, kiedy można by uznać, 
że osiągnął swój ostateczny kształt. Wynika to zarówno z założeń koncepcji Formy 
Otwartej, jak i z tego, że dom jest budowany bez planu. Nie jest to również projekt 
realizowany na czyjeś zlecenie, więc Hansenowie ciągle byli z nim związani, zarówno 
mieszkając tam, jak i modyfikując go. Ciągłe zmiany, wynikające z potrzeb rodziny 
i z nowych pomysłów, składają się na otwarty i niemożliwy do zaplanowania z góry 
proces. Robert Konieczny podkreśla, że Dom Bezpieczny również zmienia się w cyklu 
dobowym. Zmiany te są jednak cykliczne i od początku założone przez projektanta, 
a tym samym możliwe do kontrolowania. W zderzeniu tych dwóch realizacji Dom 
Bezpieczny okazuje się więc statycznym projektem w przeciwieństwie do niejako po-
zostającego w ciągłym ruchu domu w Szuminie. Dynamizm ten sprawia, że budynek 
zdaje się żyjącym organizmem, czego przejawem był jego rozwój w  czasach kiedy 
mieszkali w nim Hansenowie oraz obecne „starość” i zapadanie się13. Różnica między 
ruchem a statycznością wynika nie tylko z wyżej opisanych aspektów, ale też z od-
miennej estetyki budynków. Organiczność i otwartość domu w Szuminie przejawia 
się zarówno w jego formie, jak i w użytych materiałach, natomiast Dom Bezpieczny 
to przestrzenny kubik z minimalistycznymi wykończeniami. Estetyka ta, tak mod-
na w potransformacyjnej Polsce, ma dyscyplinujący charakter, a  jej zadaniem jest 
świadczenie o wysmakowanych gustach estetycznych właścicieli14. Wrażenia tego nie 
niweluje również, jak chciałby Konieczny, deklarując inspirację okolicznymi stodo-
łami, zastosowanie jako głównego elementu konstrukcji drewnianej sklejki. Pomalo-
wana ciemną bejcą wydaje się być zimnym kamieniem, tak różnym od drewnianego  
wnętrza domu w  Szuminie. Powoduje to również, że Dom Bezpieczny rzeczywi-
ście może kojarzyć się z więzieniem pod specjalnym nadzorem, o czym wspomina  

12 D. Leśniak-Rychlak, op. cit., s. 74.
13 O  tym, jak dużym wyzwaniem konserwatorskim jest zachowanie domu w  Szuminie bez umu-

zealniania go, wspomina jego kuratorka, Aleksandra Kędziorek z  Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, które od roku 2014 opiekuje się obiektem. Por. A. Kędziorek, Domy Hansenów [w:] 
A. Kędziorek, F. Springer, op. cit., passim.

14 Por. D. Leśniak-Rychlak, op. cit, passim.
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Leśniak-Rychlak15, co potęguje dodatkowo wysoki mur otaczający posesję i system 
śluz. Konstrukcja ta, w przeciwieństwie do domu w Szuminie, a zwłaszcza umiesz-
czonej przed nim ławeczki, nie zaprasza do wejścia do środka i nawiązania kontaktu. 
Inaczej niż siedziba Hansenów budynek ten nie jest też miejscem spotkań, a raczej 
współczesną twierdzą mającą chronić właścicieli nie do końca wiadomo przed czym.

Mimo opisanych wyżej różnic oba budynki mają jedną cechę wspólną – ich za-
daniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Podczas gdy w  przypadku domu 
Hansenów są one zmienne i związane z toczącym się w nim życiem i relacjami mię-
dzyludzkimi, Dom Bezpieczny odpowiada przede wszystkim na jedną, stałą potrzebę 
właściciela – potrzebę bezpieczeństwa. W ten sposób Konieczny, realizując naczelną 
zasadę idei Formy Otwartej, stwarza architekturę będącą jej całkowitym zaprzecze-
niem. Paradoks ten jest moim zdaniem związany ze zmianami społeczno-ekonomicz-
nymi, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, a których wyni-
kiem jest między innymi prywatyzacja utopii.

Prywatyzacja utopii

Dorota Leśniak-Rychlak przywołuje następujący fragment wypowiedzi Zygmunta 
Baumana na temat utopii: 

Otóż co się zmieniło w dziejach utopii i co (pomyłkowo) poczytywane jest za jej „kryzys”, to przesu-
nięcie oczekiwań i ambicji na lepsze życie z siedziby społeczeństwa na miejsce przez nosiciela utopii 
wykrojone dla siebie (i być może dla sowich bliskich) ze społeczeństwa, przywłaszczone, przez siebie 
zagospodarowane i przed kaprysami przekornego losu zabezpieczone. Nie o „doskonałym społeczeń-
stwie” ten sen (mało kto zresztą w możliwość takiego społeczeństwa dziś wierzy, a już nikt prawie nie 
obiecuje że da się do niego drogą przez Rozum torowaną dotrzeć), ale o własnej wygodnej, wolnej 
od kłopotów i pełnej przyjemnych doznań niszy. Utopia, jak tyle innych nieodłącznych aspektów 
ludzkiego życia, uległa prywatyzacji16.

Wraz ze przemianami ustrojowymi, które miały miejsce po roku 1989, a właściwie 
już od lat osiemdziesiątych nastąpił w polskim społeczeństwie szereg zmian w sferze 
nie tylko ekonomii, ale także – świadomości. Jedną z nich jest silne akcentowanie 
podziału na prywatne i publiczne oraz przekonanie, że to właśnie sferą prywatna po-
winna być przestrzenią (samo)realizacji. Ideałem życia stało się więc „wykrojenie dla 
siebie ze społeczeństwa” kawałka przestrzeni, czyli najchętniej działki na przedmie-
ściach (o zgubnych i odczuwanych dzisiaj kosztach społecznych suburbanizacji nikt 
wtedy nie myślał, a i dzisiaj refleksja nad tym zjawiskiem jest znikoma17). Wyrazem 

15 Por. przypis nr 8.
16 Cyt. za: D. Leśniak-Rychlak, op. cit., s. 75.
17 Temat suburbanizacji i związanej z nią kosztów społecznych również był podejmowany na tegorocz-

nej edycji festiwalu Warszawa w Budowie.
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takiego przesunięcia obieranych priorytetów jest Dom Bezpieczny, który realizuje 
ideał nowej, prywatnej utopii. Jest on miejscem nie tylko „przywłaszczonym”, ale też 
obudowanym i odciętym, stanowiącym rodzaj ekskluzywnej enklawy zabezpieczają-
cej przede wszystkim przed światem dookoła. Natomiast dom w Szuminie stanowi 
dzisiaj relikt dawnych czasów i dawnego myślenia, zgodnie z którym to, co publicz-
ne, było przestrzenią do urzeczywistniania ideałów. Zofia i Oskar Hansenowie wie-
lokrotnie, już w czasach III RP, deklarowali swoje socjalistyczne sympatie i zgodnie 
z nimi wierzyli, że architektura w duchu Formy Otwartej ma kształtować bezklasowe 
społeczeństwo18. Wyrazem tego jest też ich dom, który mimo że jednorodzinny, był 
otwarty na ludzi wokół – zarówno studentów, jak i lokalnych rolników. Dom Bez-
pieczny natomiast nie tylko jest zamknięty dla każdego spoza wąskiego grona wyse-
lekcjonowanych znajomych właściciela, przedstawiciela klasy wyższej, ale również 
w warstwie symbolicznej służy do zamanifestowania wyjątkowej pozycji społecznej 
jego mieszkańców. W  ten sposób we współczesnej Polsce realizuje się mechanizm 
dystynkcji klasowej opisany w klasycznych już badaniach Pierre’a Bourdieu19. Zgod-
nie z obserwacjami badacza podział klasowy nie opiera się jedynie na stosunku wobec 
środków produkcji ani różnicach majątkowych, ale manifestuje się również poprzez 
kapitał kulturowy. Obserwując zmiany w architekturze przedstawionych budynków, 
można zauważyć nie tylko pogłębiające się rozwarstwienie społeczeństwa, ale też 
wspominaną prywatyzację utopii i utowarowienie domu. Na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat dzielących dom w Szuminie i Dom Bezpieczny budynek mieszkalny prze-
stał być postrzegany jako habitus, miejsce życia, a stał się towarem (podobnym do 
każdego innego, z tą może różnicą, że niestety luksusowym – w Polsce niewielu może 
sobie na niego pozwolić). Najwyraźniej zmianę tą można zaobserwować, oglądając 
film Koniecznego, który sam zdaje się postrzegać swój projekt w tych kategoriach. 
Mogłoby się więc wydawać, że różne rozumienie utopii i domu skutkuje zmianami 
jedynie na poziomie dyskursu, natomiast różnice estetyczne pomiędzy opisywanymi 
projektami są czysto przypadkowe. Wydaje mi się jednak, że jest inaczej – nie tylko ze 
względu na popularne w Polsce po roku 1989 odwołania do modelu „zachodniego”,  
czego wyrazem jest między innymi minimalistyczna estetyka Domu Bezpiecznego – 
ale przede wszystkim ze względu na wspominane już utowarowienie. Dom Bezpiecz-
ny jest przykładem tego, jak dom najlepiej (medialnie) sprzedać. Robert Konieczny 

18 Jednym z projektów, które najsilniej manifestowały poglądy polityczne architektów, była stworzona 
przez nich w latach sześćdziesiątych koncepcja Linearnego Systemu Ciągłego, zakładająca odejście 
od tradycyjnych, centralnie zorientowanych miast w stronę czterech ciągnących się wzdłuż Polski 
pasm wielofunkcyjnych osiedli, mających zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do dóbr 
kultury i natury. Projekt ten budzi duże kontrowersje nawet wśród wielbicieli twórczości Hanse-
nów. Por. O. Hansen,  Linearny System Ciągły – Pasmo Zachodnie [film] [on-line:]http://artmu-
seum.pl/pl/filmoteka/praca/hansen-oskar-linearny-system-ciagly-pasmo-zachodnie [01.09.2017].

19 Por. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 2005.

http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/hansen-oskar-linearny-system-ciagly-pasmo-zachodnie
http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/hansen-oskar-linearny-system-ciagly-pasmo-zachodnie
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odwołuje się w swoim filmie promocyjnym do podstawowej potrzeby wszystkich lu-
dzi, która w dzisiejszym świecie (również ze względu na niestabilność ekonomiczną) 
niekoniecznie jest zabezpieczona, czyli bezpieczeństwa, oferując nam jego substytut. 
Dodatkowo jego projekt jest bez wątpienia spektakularny – stanowi jeden z elemen-
tów społecznego spektaklu, w którym kreowane są nasze wyobrażenia o życiu celebry-
tów oraz pragnienia. Przede wszystkim jednak w to wszystko opakowany jest gotowy, 
skończony produkt. Jest to kluczowa różnica pomiędzy Domem Bezpiecznym a sie-
dzibą Hansenów, ulegającą ciągłym zmianom. Ta odmienność objawia się, jak wspo-
minałam, w postaci różnych rozwiązań technicznych i estetycznych, które sprawiają, 
że niemożliwe jest zamknięcie domu w Szuminie w ramach systemu towarowego. 

Bertorld Brecht pisze na temat płynności: 

Stąd konieczność badania wszystkiego pod kątem przechodniości i zmienności. Albowiem ludzie 
mający władzę nienawidzą przekształceń. Chcieliby, żeby wszystko pozostało nieruchome, możli-
wie na tysiąc lat, żeby konflikt ustał, a słońce nie przerywało swej wędrówki20.

W kontekście tym opisywaną procesualność można by odczytać jako akt oporu wo-
bec utowarowienia. Nie znaczy to oczywiście, że niemożliwe jest stworzenie pewnej 
wydmuszki mającej nawiązywać w swojej estetyce do domu Hansenów – pokazuje to 
przykład wielu innych działań emancypacyjnych przechwyconych przez kapitalizm. 
Wydaje się jednak, że sama realizacja idei Formy Otwartej wymagałaby zakwestio-
nowania obecnego systemu społeczno-ekonomicznego, w przeciwnym razie jesteśmy 
bowiem skazani na jej karykaturę, jaką jest Dom Bezpieczny. 
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Wstęp

Wojna domowa, która rozegrała się w Libanie w latach 1975–1990, nie tylko do-
prowadziła dobrze prosperującą Szwajcarię Bliskiego Wschodu do chaosu i ruiny na 
poziomie państwa, ale przede wszystkim spowodowała cierpienie jednostek, śmierć, 
utratę bliskich i przyczyniła się do ucieczki z kraju wielu obywateli narażonych na 
niebezpieczeństwo. Jedną z przyczyn tego konfliktu było zaburzenie swoistej harmo-
nii religijnej panującej w państwie, na którego mozaikę składa się ponad dwadzie-
ścia różnych religii. Wśród nich jako najliczniejsze można wyróżnić chrześcijaństwo, 
islam oraz religię druzyjską1. Ten okres, właśnie ze względu na wielokulturowość 
Libanu i  charakter konfliktu, jest określany bardzo często jako „wojna wszystkich 
przeciwko wszystkim”2, która miała ogromny wpływ na całe społeczeństwo, a w re-
zultacie również na sposób postrzegania świata i literaturę. 

Wojny od zawsze stanowiły bodziec dla pisarzy3. Po 1975 roku powieść libańska 
zaczęła skupiać się głównie na tematyce związanej z konfliktem, do głosu dochodzili 
nowi pisarze, pojawiła się eksperymentalna forma oraz zaczęła powstawać literatura 
na emigracji, często tworzona oryginalnie w językach obcych. Jak twierdzi Roseanne 
Saad Khalaf4, która już po 1990 roku prowadziła kurs z  kreatywnego pisania na  

1 Por. M. Jara, Konflikty religijne w świecie arabskim na przykładzie Libanu [w:] Czarny Ląd i Świat 
Arabski. Szansa czy zagrożenie?, Gdynia 2012, s. 73.

2 Por. ibidem, s. 73.
3 Por. S. C. Hout, Post-War Anglophone Lebanese Fiction: Home Matters in the Diaspora, Edinburgh 

2012, s. 1.
4 Roseanne Saad Khalaf jest adiunktem na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, wykłada tam 

literaturę angielską i kreatywne pisanie, jej badania dotyczą przede wszystkim biografii, narratologii 
oraz pamięci.

Joanna Mrowiec
Uniwersytet Jagielloński

Wojna domowa czy wojna o dom?  
Przestrzeń domowa w anglojęzycznej powieści 
libańskiej diaspory
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Uniwersytecie Amerykańskim w  Bejrucie, najwięcej do powiedzenia mieli wtedy 
młodzi ludzie, szczególnie ci wracający do kraju z emigracji. Jej studenci nie tylko 
zobaczyli inną rzeczywistość i  zdobyli bogate doświadczenia zagranicą, ale przede 
wszystkim potrzebowali wyrazić to, czego doświadczyli, aby dać upust napięciu zwią-
zanemu z wojną, swoim często mieszanym pochodzeniem i wszechobecną niepewno-
ścią5. Natomiast Salah D. Hassan6 podkreśla, iż to właśnie pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych rozwinęło się pisarstwo arabsko-amerykańskie, eksplorujące tematykę 
wojny domowej7. Zrodziło się ono w dużej mierze z potrzeby wyrażenia tego, co 
zostało opisane w wielu tekstach, ale nadal pozostaje niewypowiedziane [unstated] 
z powodu stłumienia głosu tych świadectw w upolitycznionym świecie, gdzie global-
ne znaczenie słowom nadają wyłącznie międzynarodowe wpływy i układy8. Również 
Syrine Hout9 zauważa, że wojna zadziałała na całe pokolenia pisarzy libańskich, któ-
rzy postanowili odpowiedzieć artystycznie na zniszczenie ich życia, rodzin, instytucji 
i infrastruktury10.

Takie tło historyczne i realia społeczno-kulturowe tworzą dużą przestrzeń dla roz-
ważań dotyczących domów, schronień i  mieszkań, które  – choć są tak ważne dla 
poczucia bezpieczeństwa i kształtowania życia rodzinnego – w wyniku wojny zostały 
porzucone, zniszczone lub utracone. Artykuł ma na celu dokonanie analizy porów-
nawczej przestrzeni domowych, które zostały przedstawione na stronach trzech po-
wieści podejmujących tematykę wojny domowej. Zestawienie tych opisów ma za 
zadanie ukazać, jak zmieniały się one na przestrzeni czasu – przed wojną, w jej trakcie 
oraz po niej – a także jaki wpływ na postrzeganie domu miały ucieczka z ogniska 
konfliktu i  emigracja. Praca skupia się głównie na powieściach libańskich pisarzy-
-emigrantów: Rabiha Alameddine’a, Rawiego Hage’a oraz Nady Awar Jarrar, któ-
rzy opisują rozmaite doświadczenia z czasów wojny. W powieściach De Niro’s Game 
(2006), Somewhere, Home (2003) oraz The Hakawati (2008) relacje dotyczące do-
mów są bardzo zróżnicowane, nie tylko w odniesieniu do samego wyglądu czy typu 
budynków, ale także w  nawiązaniu do nacechowania emocjonalnego ich opisów. 
W artykule zostaje również podjęta próba wskazania uniwersalności tych przedsta-
wień w odniesieniu do doświadczenia wojny i odnalezienia elementu ich spajającego.

5 Por. R. Saad Khalaf, Youthful Voices in Post-War Lebanon, „Middle East Journal” 2009, No. 1, ss. 49–50.
6 Salah D. Hassan jest adiunktem na wydziale anglistyki Michigan State University, w swoich bada-

niach zajmuje się głównie literaturą arabsko-amerykańską. 
7 Por. S.D. Hassan, UnStated. Narrating War in Lebanon, „PMLA” 2008, No. 5, s. 1626.
8 Por. ibidem, ss. 1621–1622.
9 Syrine Hout jest profesorem filologii angielskiej i  literatury komparatystycznej, obecnie wykłada 

na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, ostatnimi czasy jej badania koncentrują się głównie 
wokół literatury diaspory libańskiej pisanej w językach obcych.

10 Por. S. C. Hout, Post-War…, s. 1.
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Płonące Domy: De Niro’s Game Rawiego Hage’a

De Niro’s Game to debiutancka praca, która wyszła spod pióra libańskiego pisarza 
Rawiego Hage’a, mieszkającego i tworzącego w Kanadzie. Została nagrodzona pre-
stiżowymi nagrodami (na przykład IMPAC Dublin Literary Award11 w roku 2008) 
i przetłumaczona na niemal dwadzieścia języków12. Akcja powieści Hage’a rozgrywa 
się głównie w chrześcijańskiej części Bejrutu podczas najostrzejszych walk libańskiej 
wojny domowej. Przedstawiony okres jest dość krótki, jednakże wydarzenia mające 
w nim miejsce charakteryzują się niezwykłą intensywnością i okrucieństwem13. Ak-
cja obejmuje wczesne lata osiemdziesiąte, a sama narracja rozpoczyna się tuż przed 
wkroczeniem do państwa izraelskich sił zbrojnych. Ówczesną sytuację Libanu moż-
na przyrównać w pewnym stopniu do obecnego stanu Syrii czy Iraku: zniszczenia 
są wszechobecne, domy w ciągu ułamka sekundy mogą zamienić się w składowiska 
gruzu, a świst spadających bomb da się usłyszeć nieomal z każdego zakątka miasta.

Bejrut, w którym rozgrywa się brutalna wojna, stanowi tło dla historii dwóch 
głównych bohaterów powieści: Bassema pracującego przy rozładunkach w  porcie 
i George’a zatrudnionego w kasynie. Przestrzeń domowa przedstawiona jest z per-
spektywy Bassema, narratora De Niro’s Game, i skupia się głównie na jego własnym 
mieszkaniu zniszczonym w wyniku bombardowań. Dla pragnących zaspokoić chęć 
niebezpiecznych doznań młodych przyjaciół dom jako budynek ma mniejszą wartość 
niż całe otaczające ich miasto, które nie tylko stanowi schronienie, ale także pełni rolę 
głównego punktu odniesienia. Kolejne części książki zostały zatytułowane od nazw 
wielkich miast, do których pragnie wyjechać Bassem, aby zacząć nowe życie z dala 
od ojczyzny. Zabieg ten wydaje się nieprzypadkowy, jako że dla wielu Libańczyków 
to właśnie Bejrut jako miasto jest miejscem, które stanowi cząstkę ich tożsamości, 
a wręcz może być określone mianem domu.

Życie domowe w powieści rozgrywa się w dużej mierze w wymiarze wertykal-
nym, podziemne schrony służą jako kryjówka podczas bombardowań, znajdujące się 
powyżej mieszkania mają być namiastką życia codziennego sprzed wojny, natomiast 
dach budynku14 jest miejscem wieczornych eskapad Bassema i George’a oraz punk-
tem, z którego narrator ogląda bombardowane miasto. Taka organizacja przestrzeni 
pokazuje bardzo dobitnie zaburzenie normalności: Bejrut został podzielony hory-
zontalnie na wschodnią i zachodnią część, separując walczące ze sobą grupy, a życie 

11 International IMPAC Dublin Literary Award (obecnie International DUBLIN Literary Award) to 
prestiżowa irlandzka nagroda literacka przyznawana raz w roku najlepszym powieściom napisanym 
w języku angielskim lub tłumaczonym na angielski.

12 Por. S. C. Hout, Post-War..., s. 129.
13 Por. ibidem, s. 128.
14 W Libanie bardzo często dachy są płaskie, niepokryte dachówką, co ma na celu umożliwienie roz-

budowy budynków wzwyż. 
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każdego z jego mieszkańców toczy się wertykalnie, jakby na wielu poziomach, które 
mają zapewnić namiastkę rutyny, normalności i bezpieczeństwa.

Bejrut obserwowany przez Bassema z dachu budynku, w którym znajduje się miesz-
kanie jego rodziny, płonie wszystkimi odcieniami czerwieni. Jak zauważa M. Wayne 
Cunningham, narrator opisuje miasto, gdzie: „wylądowało dziesięć tysięcy bomb”, 
„dziesięć tysięcy bomb spadło jak kulki do gry rzucane na kuchenną podłogę”, „dzie-
sięć tysięcy bomb przedzieliło wiatr” i gdzie „dziesięć tysięcy trumien spoczęło pod 
ziemią”15. Nouri Gana w analizie powieści Hage’a  interpretuje ten powtarzający się 
przez pierwsze dwa rozdziały refren jako ważną figurę stylistyczną, która wskazuje na 
dwie przeciwstawne wizje wojny, a mianowicie: wyczerpanie i nadmiar. Gana twier-
dzi, że narrator nieustannie powtarza owe tautologiczne frazy, aby upewnić się, że to, 
co dzieje się dookoła niego, ma miejsce naprawdę. Jego Bejrut nie zostanie zniszczony 
nawet przez dziesięć tysięcy bomb, ale nic też nie zdoła go w pełni odbudować. We-
dług Gany taka wizja może być odpowiedzią autora na nieudany i niefortunny plan 
odbudowy miasta, który był nadal realizowany w trakcie powstawania powieści16. Na 
wielu budynkach, także mieszkalnych, do dnia dzisiejszego można odnaleźć ślady kul 
i pocisków, nawet jeżeli wnętrza mieszkań prezentują się nienagannie. 

Życie domowe w miejscu opanowanym przez wojnę nie jest łatwe, jednak mieszkań-
cy Bejrutu w powieści Hage’a starają się zachować przynajmniej pozory normalności: 

Dziesięć tysięcy bomb przedzieliło wiatr, a moja matka nadal siedziała w kuchni, paląc swoje długie 
białe papierosy. Była ubrana na czarno od stóp do głów, nosząc żałobę po swoim i moim ojcu. Za-
gotowała wodę na kuchence gazowej, pokroiła mięso na desce do krojenia mięsa i wypuściła dym 
w stronę naszej zdemolowanej ściany i okna z popękanymi szybami. Tutaj, w jej kuchni, wylądowała 
bomba, tworząc szeroką, otwartą dziurę w ścianie i otwierając nam niesamowity widok na niebo. 
Nie naprawilibyśmy jej aż do zimy, kiedy spadłby deszcz i  zmył ślady ciał, które pochowaliśmy. 
Tutaj, w tej kuchni, umarł mój ojciec, jej umarł dalej na północ17.

Dom rodzinny Bassema zostaje zniszczony nie tylko w sposób materialny: degra-
dacji ulegają również relacje z bliskimi. Rodzina narratora stopniowo się pomniejsza, 
a mieszkanie, które do tej pory rozumiane było jako dom, staje się puste i pozba-
wione znaczenia. To właśnie na skutek wojny budynki przestają być domami, a bo-
haterowie w wyniku ich braku przechodzą w  fazę poszukiwań własnej tożsamości 
i miejsca na świecie.

Ten opis pokazuje też, że pomimo strat i  problemów bohaterowie powieści 
Hage’a nie zaprzestają zwyczajnego życia, a wręcz przeciwnie: paradoksalnie udają  

15 Por. M. W. Cunningham, Ten Thousand Plaudits, „January Magazine”, May 2007 [on-line:] http://
januarymagazine.com/fiction/denirosgame.html [11.02.2017]. Wszędzie, gdzie nie podano ina-
czej, tłumaczenie filologiczne moje – J. M.

16 Por. N. Gana, Rawi Hage. ‘De Niro’s Game’, „The International Fiction Review” 2007, No. 34.
17 R. Hage, De Niro’s Game, London 2013, s. 17.
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normalność, nie zwracając uwagi na dziury w ścianie pozostawione przez zrzuconą 
na budynek bombę, sterty śmieci rozkładających się na ulicy lub hordy, porzuconych 
przez właścicieli zdziczałych rasowych piesków, grasujących po ulicach i  spędzają-
cych sen z powiek wielu mieszkańcom miasta, którzy mimo wszystko uporczywie 
zwalczają absurdy wojny18 i pragną powrócić do normalnego życia sprzed konfliktu. 
U Hage’a przestrzeń domowa, choć zniszczona i zmieniona, nadal pełni rolę pod-
stawowego schronienia. Domy są nie tylko świadkami brutalnej wojny, morderstw 
i śmierci ich mieszkańców – toczy się w nich także życie codzienne i mają miejsce 
groteskowe sytuacje. 

Czytając De Niro’s Game nie sposób nie zauważyć humorystycznego podejścia 
do wojny i do jej kuriozów. Widoczne jest to nie tylko w opisie domów, lecz także 
w nietypowych elementach życia domowego i zachowaniach bohaterów. Dziewczy-
na Bassema, będąc w jego mieszkaniu w czasie zbliżających się nalotów, nie ucieka 
do schronu, by ukryć się przed natrętnymi spojrzeniami podglądających sąsiadów, 
ale zaczyna zmywać naczynia, ponieważ nie znosi widoku pełnego zlewu. Frustra-
cja jednego z mieszkańców wywołana widokiem wcześniej wspomnianych rasowych 
psów w okolicy jego posesji, choć zasadna, a nawet do pewnego stopnia tragiczna, 
jest spowodowana przez sytuację tak absurdalną, że wywołującą uśmiech na ustach 
czytelnika. Na miasto spadają bomby, a młodzi ludzie nie rezygnują nawet na chwi-
lę z rozrywek życia codziennego. W najlepsze rozwija się również nielegalny handel, 
w tym sprzedaż wysokoprocentowych alkoholi, które główny bohater przemyca – pa-
radoksalnie – właśnie do muzułmańskiej strony miasta. W tych krótkich anegdotkach 
Hage pokazuje, jak wielką transformację przechodzą przestrzenie domowe i miejskie 
w trakcie wojny, a także jak zmienia ona życie codzienne mieszkańców miasta. Takie 
podejście do wojny poprzez oswojenie  – a  niekiedy nawet wyśmianie  – konfliktu 
i ludzkiej tragedii można odnaleźć również w powieściach Rabiha Alameddine’a.

Jumana Bayeh zauważa również, że jury IMPAC przyznanie nagrody Rawiemu 
Hage’owi argumentowało właśnie mistrzowskim ukazaniem bezsensowności woj-
ny w De Niro’s Game19. W jego powieści życie bohaterów zmuszonych do czekania 
w długich kolejkach po chleb, okresowo pozbawionych wody i elektryczności, a jed-
nocześnie całkowicie uzależnionych od działań rządzących, jest do pewnego stopnia 
obrazem uniwersalnym i  odzwierciedla bardzo dobrze życie w  innych państwach 
objętych konfliktami wewnętrznymi. Równie ważne w kontekście tej powieści jest 
przypomnienie pogrążonym w zbiorowej amnezji (collective amnesia) Libańczykom, 

18 Por. S. D. Hassan, op. cit., s. 1626. 
19 Por. J. Bayeh, The Literature of the Lebanese Diaspora: Representations of Space and Transnational 

Identity, New York 2015, s. 70.
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o tym, że ich domy, ich architektura, ich miasto pamiętają czasy wojny, o których oni 
sami chcieliby zapomnieć20.

Opowieść Hage’a  koncentruje się również na pokazaniu trudności związanych 
z migracją, zadomowieniem się w nowym społeczeństwie i szukaniem sposobu nego-
cjacji pomiędzy starym a nowym domem21. Po wyjeździe z kraju tymczasowym do-
mem Bassema staje się statek, jednak tuż po znalezieniu się we Francji bohater zdaje 
sobie sprawę, że od tego momentu jest bezdomny – jego jedyne schronienie stanowi 
otwarta przestrzeń, ponieważ bez pozwolenia na pobyt nie można nawet zameldować 
się w hotelu. Co ciekawe, kiedy Bassemowi udaje się dostać do Paryża i zamieszkać 
w pokoju wynajętym przez przyrodnią siostrę George’a, jego uwagę przyciągają drob-
ne szczegóły, takie jak pozłacane krany w domu rodziny Mani, ciepła woda dostępna 
bez ograniczeń czy też brak hałasu spadających bomb i  cisza otaczająca budynek. 
W De Niro’s Game dom na emigracji jest bezpieczny, wygodny i nowoczesny, jednak 
nie stanowi on nawet namiastki tego, co zostało pozostawione w ojczyźnie. Jest on 
także niespełnionym marzeniem i zachętą do dalszej eksploracji świata.

Domowe ognisko: Somewhere, Home Nady Awar Jarrar

Nada Awar Jarrar, Loubna Hailkal, Jad El Hage i Abbas El-Zein są pisarzami arab-
skiego pochodzenia, którzy na stałe osiedlili się w Australii, a  ich twórczość kon-
centruje się głównie wokół retoryki przemieszczenia [displacement], uchodźstwa i li-
bańskiej diaspory w odniesieniu do życia w tym nowym dla nich, wielokulturowym 
kraju22. Urodzeni w Libanie, wyemigrowali z ojczyzny jeszcze jako dzieci lub już jako 
dorośli, nieomal wszyscy osobiście doświadczyli też wojny domowej23. Według Layli 
Maleh to właśnie niechęć do opuszczenia Libanu spowodowała, że wątek domu poja-
wia się w ich prozie tak często, podkreślając duchową przynależność do opuszczonej 
ojczyzny i tęsknotę za domem rodzinnym24. Nada Awar Jarrar doświadczyła długiej 
emigracji i braku możliwości powrotu do kraju ze względu na trwającą wojnę domo-
wą, jednakże po powrocie do Libanu w jednym z wywiadów jednoznacznie uznała 
Bejrut za swój dom, mówiąc: „Bejrut był domem, ale czasem nie zdajemy sobie spra-
wy co znaczy »dom«, aż do momentu, kiedy nie możemy już do niego powrócić”25.

20 Por. ibidem, s. 73.
21 Por. ibidem, s. 26.
22 Por. L. Maleh, Anglophone Arab Literature. An Overview [w:] Arab Voices in Diaspora. Critical Per-

spectives on Anglophone Arab Literature, ed. eadem, New York 2009, s. 46.
23 Por. ibidem, s. 47.
24 Por. ibidem.
25 Por. ibidem, s. 48.
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Autorka powieści Somewhere, Home, nagrodzonej Commonwealth Writers Prize26, 
prezentuje inne podejście do domostwa niż to zaobserwowane u Rawiego Hage’a. 
Książka została podzielona na trzy części, a każda z nich stanowi odrębną narrację, jed-
nak wszystkie historie opowiedziane przez trzy kobiety skupiają się wokół jednego do-
mostwa, które u Jarrar może być traktowane jako symboliczne27. W przedstawionych 
czytelnikom opisach przestrzeni mieszkalnej dominuje bowiem obraz tradycyjnego 
wielopokoleniowego domu rodzinnego, tak ważnego w kulturze arabskiej:

Ten dom, mój dom, zobaczył swoje początki po ślubie mojego dziadka. Wybudowany tak, aby 
pomieścić liczną rodzinę, dom został miejscem spotkań dla dziadków, ciotek, wujków, dzieci i wielu 
kuzynów z pobliskich wiosek, jego pokoje rozciągały się w ich obecności jak promienie słoneczne 
w zimie28.

Budynek znajduje się w małej górskiej wiosce, zbudowany jest z kamienia, ota-
cza go piękny ogród, w którym można odnaleźć między innymi przyprawy używa-
ne tradycyjnie w kuchni arabskiej. Dom pachnący tymiankiem, bazylią, pietruszką 
i  kolendrą jest, może nawet nieco przerysowanym obrazkiem idyllicznego domu 
orientalnego, ale stanowi on na pewno próbę ucieczki przed wizją bombardowanych, 
zniszczonych i zmasakrowanych mieszkań, które dominują w prozie libańskiej z ak-
cją osadzoną w czasie wojny domowej. Tak pozytywny – a wręcz sielankowy – obraz 
domu może być interpretowany również jako próba przekazania sceptycznie nasta-
wionemu zachodniemu czytelnikowi jak najlepszej wersji własnej kultury.

Odniesienia do samej wojny, szczególnie w pierwszej części powieści, pojawiają 
się szybko29, jednakże są nieliczne. Główna bohaterka, Maysa, przeprowadza się do 
domu swoich przodków z miasta ogarniętego wojną, w którym mieszkała przez całe 
swoje życie. Ucieczka Maysy jest nie tylko ucieczką przed wojną; pretekstem wyjazdu 
do domu babki jest również ciąża, w którą kobieta zachodzi po wielu latach bezowoc-
nego starania się o dziecko. Przebywanie w tym miejscu stanowi dla niej także próbę 
powrotu do korzeni, stworzenia opowieści dotyczącej kobiet, które zamieszkiwały 
ten dom i wychowywały w nim swoje dzieci. Maysa nieudolnie poszukuje w domu 
przodków i w przeszłości własnej tożsamości, którą prawdopodobnie udaje się jej 
odnaleźć dopiero po powrocie do Bejrutu – u boku męża i córki. Dom przodków 
z  pewnością jest dla głównej bohaterki miejscem przepełnionym wspomnieniami 
i  pamiątkami, jednakże jej dylemat dotyczący opuszczenia wioski i  dołączenia do 

26 Por. J. Bayeh, The Literature…, s. 109.
27 Por. ibidem, s. 108.
28 N. Awar Jarrar, op. cit., s. 3.
29 Por. D. Mirapuri, Meditations on Memory and Belonging [w:] Arab Voices…, s. 466.
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rodziny w mieście wskazuje na kluczowe pytanie postawione w powieści: czy dom to 
koniecznie konkretne namacalne miejsce30?

W  opisie pierwszej wizyty matki Maysy w  domu jej babki widoczne jest roz-
graniczenie semantyczne pomiędzy pojęciami house i home. Pierwsze z nich odnosi 
się do budynku, w tym w szczególności do jego aspektów zewnętrznych, natomiast 
home jest używane częściej do określania wnętrz mieszkań oraz mówieniu o domu 
jako pojęciu abstrakcyjnym rozumianym na przykład jako dom rodzinny. U Jarrar 
postrzeganie domu [home] jako budynku [house] zakotwiczonego w  konkretnym 
miejscu na konkretnej połaci ziemi jest używane szczególnie w odniesieniu do domu 
zamieszkiwanego przez rodzinę Maysy: 

Leila najpierw zauważyła spiczaste łuki, które znajdowały się z  przodu domu [house] […] ślady 
domu [home] i rodziny można było odnaleźć w blaknących, wygodnych meblach, w lekko zdartych 
płytkach i w zastanym powietrzu tłoczącym się pod sufitami31.

Jumana Bayeh zauważa bardzo wyraźny związek pomiędzy życiem domowym a ro-
dziną w powieści Somewhere, home i, powołując się na słowa innych badaczy, klasyfi-
kuje taki zabieg jako typowy dla gatunku powieści związanej z tematyką domu32. Dom 
i rodzina często nabierają znaczeń nieomal synonimicznych, a opisany w powieści tra-
dycyjny budynek jest obszernie scharakteryzowany właśnie poprzez relacje rodzinne – 
dom zostaje przekształcony i zmodernizowany z myślą o przyjściu na świat córki głów-
nej bohaterki, a przedmioty najczęściej opisywane są jako przynależące do konkretnych 
osób33. Obecność rodziny w domu jest nieomal tak ważna jak samo jego istnienie:

Ich nowy dom, jednopiętrowy budynek niedaleko centrum wioski, był dla Aliyi źródłem komfor-
tu. Zachwycała się jego przestronnością i cieszyła się, że będzie mogła zaznaczyć swoją obecność 
w jego pokojach, wypełnić jego zakamarki różnymi drobiazgami, których nie mogła trzymać jako 
dziecko34. 

Powyższe rozważania koncentrują się głównie na pierwszej części powieści, któ-
rej narratorką jest Maysa, jednak w drugiej i trzeciej części książki można odnaleźć 

30 Por. R. Al-Shawaf, ‘Somewhere, Home’. An Evocative Look at Our Need to Belong, „The Daily Star”, 
06.01.2004 [on-line:] http://www.dailystar.com.lb/Culture/Art/2004/Jan-06/91179-somewhere-
-home-an-evocative-look-at-our-need-to-belong.ashx [11.02.2017].

31 „Leila first noticed the pointed arches that framed the front of the house […] signs of home and 
family were in the fading, comfortable furniture, in the slightly scuffed tile floors and the settled air 
beneath high ceilings” – N. Awar Jarrar, op. cit., s. 48 [podkr. moje – J. M.].

32 Por. J. Bayeh, The Literature…, s. 145.
33 Por. ibidem, s. 145.
34 „Their new home, a one-storey stone cottage near the village centre, was Alia’s comfort. She marvel-

led at its spaciousness and delighted in the opportunity to make her mark on its rooms, to fill its 
corners with the little knick-knacks she could not keep as a child” – N. Awar Jarrar, op. cit., s. 15.
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także inne obrazy domów, takich jak ten w obozowisku palestyńskich uchodźców 
czy też te opuszczone w wyniku emigracji lub znajdujące się poza Libanem. Elemen-
tem spajającym w tej trzyczęściowej narracji jest jednak ten sam budynek35, który 
w opowieści Maysy został opisany najdokładniej. Pojawia się on także na dalszych 
stronach powieści – w drugiej części, gdy Aida, odwiedzając górską wioskę ze swoim 
przyjacielem, lekarzem, fascynuje się wyglądem tego budynku, lub kiedy w ostat-
nim segmencie zostaje on umieszczony we wspomnieniach Salwy, od lat rezydującej 
w Australii. Jedną z ról domu w tekście jest połączenie trzech pozornie niezależnych 
od siebie narracji, co sprawia, że książkę można klasyfikować jako powieść, a  nie 
zbiór opowiadań36.

Dla pisarzy libańskiej diaspory nie tylko budynki [houses], ale również relacje ro-
dzinne służą odkrywaniu domu [home]. Zarówno domostwa, jak i więzy krwi ułatwia-
ją wyrażenie domu jako stałego i stabilnego centrum, a jest to widoczne szczególnie 
w powieści Jarrar37. Somewhere, Home może być interpretowane na wiele sposobów: 
jako typowy przykład tekstu osadzonego w  czasie wojny domowej, postkolonial-
na narracja nawiązująca do szukania tożsamości i eksplorowania pamięci38 lub jako 
utwór, w którym kluczową rolę w kształtowaniu głównego przesłania odgrywa dom.

Dom porzucony: The Hakawati Rabiha Allameddine’a

The Hakawati również nawiązuje do tematyki przemieszczenia, emigracji i tęsknoty 
za domem. W przeciwieństwie do Somewhere, Home Nady Awar Jarrar Alameddi-
ne w  swoich powieściach ukazuje tęsknotę jako uczucie dwubiegunowe, ambiwa-
lentne – jego bohaterowie nie wiążą z Libanem jedynie pozytywnych wspomnień, 
a wręcz przeciwnie: od domu rodzinnego zawsze ich coś dzieli. Ich emocje natomiast 
są tak silne, iż pomimo tego, że życie na emigracji z dala od rodziny nie jest dla nich 
łatwe, powrót do Bejrutu na stałe wydaje się niemożliwy. Syrine Hout porównuje 
wspomnienia związane z domem i wojną u Alameddine’a i Jarrar, a poprzez grę słów 
charakteryzuje je jako dwa zasadniczo odmienne sposoby przedstawienia relacji z oj-
czyzną: obrzydzenie domem [sickness of home] i tęsknota za domem [homesickness]39.

Analiza użycia słów house i  home w  wątkach dotyczących głównego bohatera, 
wskazuje, że termin home jest zarezerwowany praktycznie wyłącznie dla domu w Li-
banie, a mówiąc o swoim nowym mieszkaniu w Los Angeles, narrator używa jedynie 

35 Por. J. Bayeh, The Literature…, s. 111.
36 Por. eadem, Home in Lebanese Diaspora Literature [w:] Diasporas of the Modern Middle East,  

ed. A. Gorman, Edinburgh 2015, s. 397.
37 Por. eadem, Home in Lebanese…, s. 396.
38 Por. D. Mirapuri, op. cit., s. 466.
39 Por. S. C. Hout, Post-War…, s.15.
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słowa house: „W ciągu piętnastu lat od kiedy mieszkałem w Los Angeles, moi rodzice 
odwiedzili mnie trzy razy, ale wizyta w  roku 1992, była pierwszą, od kiedy kupi-
łem swój nowy dom”40. Ta semantyczna zależność dowodzi, iż więzy z ojczyzną są 
dla Osamy ważniejsze w odniesieniu do określenia własnego domu, jednakże nieko-
niecznie odzwierciedlają jego wybory i decyzje o tym, gdzie spędzi swoje dalsze życie.

Tytułowy hakawati w dialekcie libańskim oznacza osobę, która zajmuje się zawodo-
wym wygłaszaniem opowieści, nie jest on jednak zwyczajnym mówcą, ale poprzez opo-
wiadanie historii ma stworzyć pewnego rodzaju performance i zaintrygować widownię; 
można nawet powiedzieć, że pełni rolę łącznika teraźniejszości z przeszłością i historią41.

W przypadku powieści The Hakawati od samego początku wyraźnie widoczne 
jest, że główny bohater, Osama Al-Kharat, wcielając się w rolę hakawatiego poprzez 
snucie opowieści oswaja porzucenie ukochanego domu w Bejrucie, próbę odnale-
zienia własnej tożsamości w Stanach Zjednoczonych oraz śmierć członków rodziny, 
którzy łączyli go z domem. Choć narrator dobrze wpisuje się w kulturę Stanów Zjed-
noczonych, czytelnik stopniowo odkrywa, że prawdziwy dom mężczyzny znajduje 
się w Bejrucie. Domem [home] dla bohatera, który opuścił ojczyznę jako nastolatek 
i powrócił do niej po ponad dwudziestu latach, nie jest jego dom rodzinny [tu rozu-
miany jako house] ani cały kraj, ale miasto. Znów to właśnie Bejrut jest jego point de 
repère, punktem odniesienia i miejscem, do którego przynależy. Ambiwalentne uczu-
cia Osamy w  stosunku do wizyty w  rodzinnym Libanie pokazują, że Alameddine 
tworzy bohatera znajdującego się pomiędzy Wschodem i Zachodem, Bejrutem i Los 
Angeles, który nie identyfikuje się wyłącznie z tradycją orientalną czy okcydentalną, 
ale stanowi swojego rodzaju hybrydę tych dwóch, często przeciwstawnych, kultur. 

Strumień wspomnień protagonisty zostaje uruchomiony pod wpływem nieunik-
nionej wizyty w kraju – Osama przyjeżdża bowiem, aby prawdopodobnie ostatni raz 
zobaczyć umierającego ojca42. Wiele scen w powieści rozgrywa się właśnie w szpitalu, 
który dla rodziny Al-Kharat staje się tymczasowym domem. Alameddine, przenosząc 
obchodzenie najważniejszego dla druzów święta do szpitalnego pokoju, nie tylko 
pokazuje, że dom to nie tylko budynek i znajdujące się w nim przedmioty, ale przede 
wszystkim rodzina i  wzajemna bliskość. Choć szpital wydaje się być całkowitym 
przeciwieństwem domowego ogniska, to właśnie to miejsce zostaje wybrane przez 
pisarza na kulminacyjne wydarzenia w powieści. Co ciekawe, w jego twórczości prze-
strzenie szpitalne pojawiają się bardzo często, pokazując, że w obecnych czasach miej-
sce ostatnich chwil życia zostało przeniesione z dobrze znanego i kochanego domu 
do bezosobowego szpitala.

40 R. Alameddine, op. cit., s. 448. 
41 Por. S. Salaita, Modern Arab American Fiction: A Reader’s Guide, New York 2011, s. 53.
42 Por. S. C. Hout, Post-War…, s. 128.
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Powrót do Libanu jest dla Osamy również powrotem do początku, do przeszło-
ści, przodków i dorastania. Dlatego też od momentu przyjazdu trudno jest się mu 
oderwać od powracających wspomnień z dzieciństwa spędzonego w mieście już stop-
niowo pogrążającym się w konflikcie. Narrator odwiedza swoje stare miejsce zamiesz-
kania, poszukując znajomych elementów i twarzy:

Znajdowała się tam figurka Marii umieszczona w budce. Konstrukcja, w której było umocowane 
okienko, stała z przodu naszego budynku, zamknięta w swoim własnym ołtarzu z cementu i cegieł. 
[…] Kiedy pojawiło się tutaj to dziwactwo? Czy Dziewica była tutaj, gdy byłem chłopcem?43 

Ten fragment pokazuje, że wspomnienia związane z domem, choć bardzo ważne 
dla głównego bohatera, stopniowo ulegają zatarciu. Kiedy Osama odwiedza budy-
nek należący do rodziny, w jego pamięci odżywają wspomnienia związane z wujem, 
który, jako wieczny kawaler, tak jak protagonista, ukrywał przed rodziną swoją ho-
moseksualność44. Mężczyzna, widząc w domu wuja Jihada zdjęcie dwóch całujących 
się mężczyzn, zdaje sobie sprawę, że dzięki wizycie w mieszkaniu może poznać od 
nowa swojego wuja.

Podsumowanie

W zaprezentowanych powyżej obrazach domów można zauważyć wiele podobieństw, 
ale i liczne różnice. Z książek Rawiego Hage’a, Nady Awar Jarrar i Rabiha Alamed-
dine’a dowiadujemy się, że domy w powieści libańskiej po 1975 roku mogą pełnić 
dla bohaterów cały wachlarz ról. Wszystkie omówione narracje nawiązują do okresu 
wojny domowej, jednak na paralelne przedstawienia przestrzeni mieszkalnej składa-
ją się również podobne doświadczenia pisarzy libańskiej diaspory, którzy osobiście 
doświadczyli emigracji, a przeżycia bohaterów ich powieści mogą pokrywać się z ich 
własnymi przeżyciami. Mimo iż opisane relacje z ojczyzną bywają ambiwalentne, to 
opuszczenie Libanu i próba osiedlenia się w innym miejscu skutkuje uczuciem braku 
przynależenia i przemieszczenia [displacement]. Pisanie o wojnie, jej realiach i skut-
kach może być uznane za próbę wypowiedzenia własnego świadectwa, ale przede 
wszystkim za przełamanie zbiorowej amnestii [collective amnesia] i mówienie o spra-
wach istotnych z punktu widzenia tożsamości narodowej.

W analizie semantycznej pojęcia domu w powieściach Somewhere, Home i The 
Hakawati, użycie słowa home wskazuje bardzo wyraźnie na duże przywiązanie do 
opuszczonej ojczyzny lub też postrzeganie domu poprzez więzy emocjonalne,  

43 R. Alameddine, The Hakawati, New York 2009, s. 8. 
44 Por. W. S. Hassan., Immigrant Narratives: Orientalism and Cultural Translation in Arab American 

and Arab British Literature, New York 2011, s. 213.
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traktowanie go synonimicznie do rodziny. Takie zabiegi widoczne są szczególnie 
w domach opisywanych z perspektywy czasu, związanych często ze wspomnieniami 
z dzieciństwa. Dom z okresu wojny w De Niro’s Game okazał się nie tylko namiast-
ką normalności, ale również czynnikiem powodującym degradację życia osobistego 
i rodzinnego – w wyniku zniszczeń przestaje być ostoją bezpieczeństwa, a co więcej, 
giną w nim także członkowie rodziny. 

Każdy z domów przedstawionych w powieściach libańskiej diaspory jest indywi-
dualny oraz pokazuje inne aspekty. Można pokusić się o konkluzję, iż dzięki analizie 
porównawczej opisów przestrzeni mieszkalnej w tych utworach wyłania się szkic tego, 
jak mogło wyglądać życie domowe w Libanie przed konfliktem, w czasie wojny domo-
wej oraz bezpośrednio po niej. Nie sposób nie zauważyć, iż poprzez te narracje pisarze 
nie tylko starają się stworzyć własne świadectwa dla przyszłych pokoleń, ale również, ze 
względu na szerokie grono odbiorców, pełnią rolę tłumaczy kultury libańskiej i orien-
talnej dla zachodniego czytelnika. Obraz domu przedstawiony w tych utworach jest 
skierowany przede wszystkim do anglojęzycznego odbiorcy, dla którego lektura powie-
ści osadzonej na terenie stygmatyzowanego przez media Bliskiego Wschodu może się 
okazać pierwszym zetknięciem z zupełnie innym świadectwem na temat tych terenów 
oraz bardziej pozytywnym i różnorodnym obrazem szeroko pojętej kultury arabskiej. 
Nieprzypadkowo rola głównego bohatera zostaje często powierzona swego rodzaju hy-
brydzie, Libańczykowi, który posiada wiedzę na temat życia w państwach zachodnich 
oraz w krajach arabskich i może mediować między tymi dwoma kulturami. W powie-
ściach staje się on przewodnikiem po przestrzeni domowej w swojej ojczyźnie.
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Pamięć jest naszym domem (Memory is Our Home1) – tytułuje swoją opowieść Suzanna 
Eibuszyc, już na wstępie wskazując na szczególne znaczenie, które przypisuje właśnie 
pamięci. Przywoływane przez nią wspomnienia stają się dla niej metaforycznym do-
mem, przestrzenią, w obrębie której buduje swoją tożsamość, szansą na odzyskanie 
utraconego poczucia bezpieczeństwa i na stworzenie własnej narracji. Pamięć jest na-
szym domem to historia o wojnie, a zarazem o rodzinie, o traumie i pamięci, o transmi-
sji wspomnień i potrzebie zakorzenienia. Celem niniejszego artykułu jest próba przyj-
rzenia się i zbadania, w jaki sposób autorka poszukuje swojej bezpiecznej przestrzeni 
oraz jaki związek ma owo „przywracanie korzeni”2 z tworzeniem własnej tożsamości.

W  swoim utworze Eibuszyc prezentuje swoisty dwugłos  – wspomnienia mat-
ki, Romy, oparte na jej pamiętnikach i opowieściach3, sięgające aż czasów I wojny 
światowej („Mama zdawała sobie sprawę jak ważne są historia i pamięć”4, tłumaczy 
autorka), połączone są z  komentarzami córki, Suzanny, które uzupełniają, rozwi-
jają, a  niekiedy polemizują z  przytaczanymi opowieściami5. Swoją historię Roma  
prezentuje, zaczynając niemal od narodzin (16 kwietnia 1917 roku), a więc sięgając 

1 Por. S. Eibuszyc, Memory is Our Home, Stuttgart 2015.
2 S. Eibuszyc, Pamięć jest naszym domem, tłum. A. M. Nowak, Warszawa 2016, s. 186.
3 „Ta książka jest oparta na pamiętniku mojej matki, Romy Talasiewicz-Eibuszyc. [...] Znalazły się tu 

również opowieści mamy, których słuchałam przez całe życie [...]” – ibidem, s. 6. Warto przywołać 
tutaj studia Jareda Starka, który podkreśla szczególne znaczenie pamiętników osób, które przeżyły 
Holokaust, w procesie transmisji pamięci. J. Stark, Broken Records: Holocaust Diaries, Memories, 
and Memorial Books [w:] Teaching the Representation of the Holocaust, ed. M. Hirsch, I. Kacandes,  
New York 2004, s. 197.

4 S. Eibuszyc, op. cit., s. 26.
5 Warto dodać, iż opowieść wpisuje się w popularny obecnie nurt kobiecej twórczości drugiego pokole-

nia, w której centralnym tematem jest wojenna trauma, postpamięć i relacje córka-matka. Wśród wy-
danych w Polsce pozycji warto wymienić między innymi: Rodzinną historię lęku A. Tuszyńskiej (2005), 
Utwór o Matce i Ojczyźnie B. Keff, Włoskie szpilki M. Tulli (2011) czy Małą Zagładę A. Janko (2015).

Anna Kuchta
Uniwersytet Jagielloński
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do czasów I wojny światowej – matka wspomina codzienne troski, nadzieje, plany, 
wskazując jednocześnie na szczególną rolę więzi między bliskimi. Znaczenie rodziny 
podkreślane jest w utworze wielokrotnie, także – a może szczególnie – już po śmier-
ci matki, kiedy autorka uświadamia sobie, że nieodwracalnie przerwane zostały jej 
„ostatnie więzy z przodkami”6. Dla Romy, wychowanej w rodzinie wielodzietnej, bli-
skość krewnych i pielęgnowanie więzi oraz zwyczajów było niezwykle ważne. Matka 
opisuje codzienne życie, relacje między rodzicami i rodzeństwem, nierzadko burzliwe 
i pełne wzajemnych antagonizmów (wspomina między innymi o siostrzanej rywali-
zacji7, problemach finansowych, które rzutowały na relacje rodzinne8, czy odmien-
nych aspiracjach zawodowych oraz politycznych rodzeństwa9), ale zarazem niezwykle 
trwałe i szczególnie istotne, co ujawnia się w emocjach widocznych w przywoływa-
nych przez nią wspomnieniach („Siedziałam w kącie, zasłaniając uszy rękami. Z całej 
siły zaciskałam powieki. Moja rodzina się rozpadała”10 – opisuje swój lęk podczas 
wyjątkowo burzliwej kłótni sióstr). 

Jej córka, Suzanna, szans na stworzenie podobnych relacji nie miała, przyszła bo-
wiem na świat już po II wojnie światowej, gdy „tylko nieliczni członkowie żydow-
skiej gminy mieli dziadków, rodziców, ciotki lub rodzeństwo”11, zaś wychowywała 
się wśród opowieści o tragicznie zmarłych czy zaginionych krewnych i traumatycz-
nych wspomnień rodziców: „w cieniu Holocaustu”12, „w cieniu jej wspomnień”13. 
Metafora cienia pojawia się w twórczości autorki kilkukrotnie, okazując się niezwy-
kle adekwatna w opisie atmosfery, w jakiej dorastała14. Niczym cień, odziedziczone 
wspomnienia zaciemniają obraz rzeczywistości i nie pozwalają na tworzenie własnej 
narracji. Jako przedstawicielka powojennego pokolenia – tak zwanej „generacji po” – 

6 S. Eibuszyc, op. cit., s. 27.
7 „Moja siostra Ania wyrosła na silną, niezależną kobietę. [...] Poza tym Ania była niezwykle piękna. 

[...] Naturalnie miała wielu adoratorów. Pola [siostra – przyp. A. K.] musiała zazdrościć jej powo-
dzenia, bo przy byle okazji wszczynała sprzeczki” – ibidem, ss. 105-106.

8 „Moniek [maż Sali – przyp. A. K.] nadal nie mógł znaleźć pracy. Razem z Salą [siostrą Romy – 
przyp. A. K.] postanowił więc, że wyjedzie do wuja w Luksemburgu i tam będzie szukał szczęścia. 
[...] Po kilku miesiącach wrócił, niczego nie osiągnąwszy” – ibidem, s. 94.

9 „Ania była inteligentną, młodą kobietą, która w 1933 roku aktywnie uczestniczyła w ruchu robotni-
czym. Jej rewolucyjne poglądy dawały początek gwałtownym sporom między siostrami” – ibidem, s. 98.

10 Ibidem, s. 99.
11 S. Eibuszyc, op. cit., s. 82.
12 Ibidem, s. 376. 
13 Ibidem, s. 102.
14 Warto dodać, iż metafora ta pojawia się w wypowiedziach przedstawicieli powojennej generacji nie-

zwykle często. Anna Janko, córka Teresy Ferenc, ocalałej z masakry we wsi Sochy wspomina „cień 
wojny”, który „nie znika nawet na równiku w samo południe”, zaś Monika Sznajderman, której oj-
ciec przeżył Auschwitz, pisze o „cieniu milczenia” towarzyszącym jej w dzieciństwie i młodości. Por. 
A. Janko, Mała Zagłada, Kraków 2015, s.86; M. Sznajderman, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, 
Wołowiec 2016, s. 138.
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wychowuje się wśród bolesnych emocji, wśród strzępów wspomnień i  nie zawsze 
zrozumiałych opowieści, co powoduje, iż nie ma ona poczucia bezpieczeństwa i czuje 
się zmuszona do poszukiwania go w rodzinnej historii i wspomnieniach. 

Stan ten Marianne Hirsch nazywa postpamięcią, „bardzo silną i szczególną for-
mą pamięci”15, która charakteryzuje osoby wychowujące się „w środowisku zdomi-
nowanym przez narracje wywodzące się sprzed ich narodzin”16. Dorastanie wśród 
odziedziczonych wspomnień powoduje, iż zacierają się granice między przeżyciem 
własnym i cudzym, a wydarzenia z przeszłości zdają się przenikać do czasów współ-
czesnych17 – dla przedstawicieli powojennej generacji trauma rodziców wydaje się 
równie realna, jak ich własne doświadczenia. „Chłonęłam emocje matki” – tłumaczy 
mechanizm transmisji wspomnień Eibuszyc –„jej blizny stały się moimi”18. Drugie 
pokolenie boryka się z odziedziczonym cierpieniem, które – jak tłumaczy Gabrielle 
Spiegel – stanowi „podstawową i ukrytą narrację”19 ich egzystencji, z brakiem poczu-
cia bezpieczeństwa, z natrętnymi pytaniami i nieustannym pragnieniem odtworzenia 
utraconych więzi rodzinnych. „Zawsze panicznie bałam się zapuścić korzenie”20 – 
tłumaczy autorka, co ilustruje, iż nieznajomość rodzinnej historii, luki w genealogii 
i  poczucie utraconej przeszłości przekłada się bezpośrednio na jej nieumiejętność 
odnalezienia się także w aktualnym czasie i przestrzeni, a także trudności w zrozu-
mieniu swojego miejsca w rodzinnej historii. 

„Uznałam, że mama zmyśliła sobie rodzinę, że ci ludzie w ogóle nie istnieli”21 – 
opisuje autorka, wspominając swoje dzieciństwo i młodość, dorastanie wśród jedynie 
wspomnień, cieni, opowieści, nie zaś wśród faktycznych krewnych, których istnie-
nie byłoby niepodważalne. Podobne obserwacje notuje także Monika Sznajderman, 
również wychowana przez ocalałych z  Holokaustu: „Fotografia […] dostarcza mi 
dowodów rzeczowych, pozwalających wierzyć, że istnieli”22. Pieczołowite rekonstru-
owanie losów przodków i krewnych, odtwarzanie zdarzeń, których nie była świad-
kiem, jest właśnie odpowiedzią na owe nieustanne poczucie braku i  jednocześnie 
próbą przeciwstawienia się niepamięci i przemijaniu. 

15 M. Hirsch, Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej 
humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 254.

16 Ibidem.
17 Eadem, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, No. 1, s. 107.
18 S. Eibuszyc, op. cit., s. 102.
19 G. Spiegel., Zadanie historyka, tłum. P. Stachura [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej 

humanistyki. Antologia, op. cit., s. 32.
20 S. Eibuszyc, op. cit., s. 289.
21 Ibidem, s. 102.
22 M. Sznajderman, op. cit., s. 52.
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„Ocalić od zapomnienia”23 to motywacja przyświecająca Eibuszyc spisującej ro-
dzinną sagę. „Trzeba dać świadectwo”24 – wyjaśnia autorka, przyznając jednocześnie, 
iż przełomowym momentem w jej życiu było właśnie zrozumienie znaczenia opo-
wieści, które otrzymała od matki. „Byłam dobrze po dwudziestce, kiedy wreszcie 
uświadomiłam sobie wagę historii, które przez całe dzieciństwo przekazywała mi ma-
ma”25 – dodaje, tłumacząc, że chociaż transmisja wspomnień trwała już od jej wcze-
snej młodości, jednak dopiero z  czasem przyszło zrozumienie istoty owych odzie-
dziczonych obrazów i gotowość na ich publikację. „Słyszałam te historie niezliczoną 
liczbę razy”26, tłumaczy autorka, jednak dopiero „w dniu jej [matki – przyp. A. K.] 
śmierci zrozumiałam, co mam zrobić”27. Ów przełomowy moment – być może wręcz 
sytuacja graniczna28 – sprawia, iż podobnie jak czyniła to jej matka, sama Eibuszyc 
zaczyna traktować spisywanie rodzinnych wspomnień w  kategoriach obowiązku. 
„Widać było pisane – Bizert – żebym przeżyła i przekazała to, co pamiętam”29, tłu-
maczyła swoje motywacje Roma; „wraz z  jej śmiercią wspomnienia stały się moją 
świętością”30, wtóruje jej córka, która już jako dorosła kobieta orientuje się, że trage-
dia Holocaustu domaga się świadectwa. Matka i córka ilustrują więc dwa poziomy 
bycia świadkiem Zagłady, o  których obszernie pisze Dori Laub: bycie świadkiem 
samego wydarzenia i bycie świadkiem cudzych świadectw31. W Pamięć jest naszym 
domem poziomy te przeplatają się ze sobą, być może stanowiąc metaforę skompliko-
wanych uczuć towarzyszących samej autorce, która jako przedstawicielka „generacji 
po” musiała borykać się z odziedziczonymi wspomnieniami. Po śmierci Romy córka 
orientuje się, że to właśnie przed nią zostało postawione niezwykle trudne zadanie: 

23 S. Eibuszyc, op. cit., s. 26.
24 Ibidem, s. 104. O niezwykle silnej, choć zarazem paradoksalnej (ponieważ nie pochodzi ona z oso-

bistego doświadczenia), potrzebie dzielenia się świadectwem o traumie wśród „pokolenia po” szcze-
gółowo pisze Henri Raczymow. Por. H. Raczymow, Memory Shot Through With Holes, transl. by 
A. Astro, „Yale French Studies” 1994, No. 85: Discourses of Jewish Identity in Twentieth-Century 
France, s. 98.

25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 384.
27 Ibidem, s. 383.
28 Stworzony przez Karla Jaspersa termin „sytuacje graniczne” filozof opisuje w  dziele Philosophie 

(1931), zaś Czesława Piecuch tłumaczy, iż sytuacja „stanowi dla niego [człowieka – przyp. A. K.] 
nieodłączny moment istnienia ludzkiego, wyznacza bowiem człowiekowi zakres i  sens działania, 
w niej nabierają też znaczenia działania i cele innych ludzi”, a sytuacje graniczne dodatkowo „oka-
zują się być, w  tym ujęciu, jedynym obszarem, w którym dokonuje się pełne urzeczywistnienie 
człowieka i w którym równocześnie otwiera się droga do Bytu” – C. Piecuch, Jaspersa człowiek w sy-
tuacjach granicznych, [w:] eadem, Człowiek metafizyczny, Warszawa – Kraków 2001, ss. 141-143.

29 S. Eibuszyc, op. cit., s. 31.
30 Ibidem, s. 30.
31 Laub wspomina właściwie o  trzech poziomach, dołączając także bycie świadkiem samego procesu 

pamięci. D. Laub, An Event Without a Witness: Truth, Testmimony and Survival [w:] Testimony: crises of 
witnessing in literature, psychoanalisis, and history, ed. S. Felman, D. Laub, New York, 1992, ss. 75 ‒76.
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stała się bowiem strażniczką, „świeczką”32 – jak metaforycznie określa – pamięci swo-
jej matki. To jej rolą jest kontynuowanie żałoby i pamięci o Holocauście, to ona ma 
szansę uchronić rodzinną historię od zapomnienia, nawet jeżeli zadanie to przyspo-
rzy jej wielu cierpień i trudów. 

Jestem świeczką pamięci, dlatego będę żyć zanurzona w przeszłości, a równocześnie łączyć ją z teraź-
niejszością. Stanę się głosem pokolenia skazanego na zagładę33

– tłumaczy autorka, podkreślając, iż to właśnie na drugim pokoleniu ciąży szczególna 
odpowiedzialność, szczególny obowiązek, który nakazuje „mówić za tych, których 
zmuszono do milczenia”34, a więc w imieniu tych, którzy zginęli w czasie wojny, jak 
i w imieniu tych, których do cierpienia w ciszy zmusiły inne powody i okoliczności – 
osobiste, polityczne czy społeczne35. Opisując powojenną sytuację swoich rodziców, 
Eibuszyc wspomina, iż 

po wojnie usłyszeli tylko, że mają zapomnieć o wojnie, o przedwojennym życiu. Kazano im zacząć 
od nowa, jakby to, co było wcześniej, w ogóle nie istniało36.

Właśnie dlatego decyduje się zostać głosem matki i jej pokolenia. Jak wielu przedsta-
wicieli „generacji po” autorka boryka się z poczuciem odpowiedzialności za rodziców, 
a także koniecznością sprawowania opieki nad ich wspomnieniami i nimi samymi: 

Uważałam rodziców za słabych […]. Widziałam w nich ofiary wojny. Parę złamanych, zgnębionych 
i zmęczonych ludzi, którzy nie potrafili albo nie chcieli otrząsnąć się z traumy37.

Warto zauważyć, iż podobny mechanizm opisuje także Mikołaj Grynberg w  tomie 
Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, zbiorze wywiadów z osobami wychowanymi 
przez ocalałych z Holocaustu. Rozmówcy Grynberga także czują się odpowiedzialni 
za rodziców, którzy przeżyli tragedię Zagłady i nigdy do końca nie poradzili sobie z jej 

32 S. Eibuszyc, op. cit., s. 101.
33 Ibidem, s. 380. O obowiązku pamięci szczegółowo pisze także Sznajderman: „Dlatego muszę pa-

miętać. [...] Dlatego zaczęłam pamiętać. Przeciw temu milczeniu, przeciw zapomnieniu, przeciw 
nicości, która chciałaby to wszystko pochłonąć”, zaś Hirsch pisze o sprawowaniu pieczy nad pamię-
cią o traumie – por. M. Sznajderman, op. cit., s. 113; M. Hirsch, The Generation of Postmemory,  
op. cit., s. 104.

34 S. Eibuszyc, op. cit., s. 290. Warto dodać, iż dla autorki obowiązek mówienia nie kończy się wraz 
z jej generacją, przenika bowiem także na kolejne, trzecie pokolenie, dlatego swoje dzieło dedykuje 
między innymi: „moim córkom – macie głos, który odebrano pokoleniu Romy” – ibidem, s. 7.

35 O konsekwencjach przedłużającego się milczenia szczegółowo pisze Laub, tłumacząc, iż niewyar-
tykułowana trauma uporczywie „narusza i  zatruwa codzienne życie ocalałego” – D. Laub, op. cit.,  
s. 79. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia moje – A. K.

36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 306.
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konsekwencjami. Jak tłumaczy Shula (ur. 1954), której ojciec nigdy nie otrząsnął się 
z traumy porzucenia w czasie wojny żony i synka, „każde z nich [rodziców – przyp. 
A. K.] niosło potężny bagaż”38, co sprawia, iż to ona zmuszona jest do wejścia w rolę 
silniejszego i objęcia opieką rodziców. Jak wyjaśnia Krzysztof Szwajca, prowadzący ba-
dania nad „pokoleniem po” i transmisją traumy, dzieci wychowane w rodzinach ocala-
łych odczuwają ciężar „rodzicielskiej wrażliwości”39, co sprawia, iż – mniej lub bardziej 
świadomie – wchodzą w rolę opiekunów, a czasem spełniają wręcz „terapeutyczną”40 
funkcję. Dla Eibuszyc rola ta oznacza także konieczność sprawowana pieczy nad ro-
dzinną historią, dbanie o wspomnienia, które przekazała jej matka.

Warto jednak zaznaczyć, że podczas gdy dla matki spisywanie wspomnień sta-
nowiło przede wszystkim formę upamiętnienia – unieśmiertelnienia – jej bliskich 
(„[…] by moi bracia i siostry […] nie przeminęli, bo nikt nie opowie ich historii”41), 
dla samej Eibuszyc jest to próba poznania zmarłych krewnych, zdobycia wiedzy na 
temat własnego pochodzenia, zrozumienia swojej przestrzeni w rodzinnej genealogii, 
a także – sięgając do koncepcji Paula Ricœura – możliwość odnalezienia swojej tożsa-
mości we własnej narracji42. Autorka doskonale zdaje sobie sprawę, iż nie sposób od-
tworzyć zerwanych więzi rodzinnych, tak jak nie powrócą bliscy, których nie zdążyła 
poznać („Nigdy nie widziałam fotografii licznej rodziny, o której mama tak często 
opowiadała”43, wspomina) – mimo to w swojej rodzinnej historii odnajduje to, co 
odebrała jej wojna. Pisanie staje się więc dla Eibuszyc nie tylko obowiązkiem wobec 
przeszłych pokoleń, ale także możliwością odkrycia korzeni i dookreślenia swojego 
pochodzenia. Pisze wprost o „wskrzeszaniu”44 w swojej twórczości „zdziesiątkowane-
go pokolenia mamy”45 oraz o rozmawianiu z „duchami wymordowanej rodziny”46.

38 M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 149. 
39 K. Szwajca, Rodziny po Zagładzie, „Midrasz” 2011, nr 6, s. 13.
40 Ibidem, s. 12.
41 S. Eibuszyc, op. cit., s. 31.
42 Por. P. Ricœur, Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1992. Dla Ricoeura tożsamość ujawnia 

się w narracji, a więc w tworzeniu własnej opowieści – w przypadku Eibuszyc spisywanie historii ro-
dzinnej to jednocześnie pielęgnowanie wspomnień matki i odkrywanie swojej tożsamości jako przed-
stawicielki drugiego pokolenia. To właśnie własna narracja umożliwia jednostce zrozumienie i kre-
owanie siebie samej, co jest szczególnie istotne dla osoby, która wychowywała się wśród narzuconych, 
obcych wspomnień. W procesie pisania Eibuszyc odkrywa, że może wyzwolić się z cudzych narracji 
i  stworzyć swoja własna opowieść, nie zaniedbując jednocześnie pamięci o matce i  jej przeżyciach. 
Por. także: Karczyńska E., Odkrywanie siebie w narracji. Koncepcja tożsamości narracyjnej w myśli Paula 
Ricoeura i Charlesa Taylora, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2014, nr 1, ss. 65–76.

43 S. Eibuszyc, op. cit., s. 102.
44 Ibidem, s. 386
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 186.
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Autorka skrupulatnie śledzi więc losy swoich krewnych, poszukuje odpowiedzi na 
nurtujące ją pytania, zdając sobie jednak sprawę, że nie zawsze uda jej się dotrzeć do 
prawdy historycznej – jak choćby w przypadku Sewka, brata matki, który

stał się bezimiennym trupem, bosym żołnierzem posłanym na linię frontu na południowych krań-
cach Związku Sowieckiego, zabitym przez rosyjskie bądź niemieckie kule. Które? Nigdy się nie 
dowiemy47.

Jak tłumaczy Martin Pollack, poszukiwanie informacji o zaginionych krewnych 
i  próba uzupełnienia luk w  rodzinnej genealogii każdorazowo stanowi wyzwanie, 
ponieważ „dowiedzenie się czegoś więcej wymaga długich badań, które nierzadko 
kończą się niczym, ponieważ wszystkie ślady dawno już się rozmyły i zatarły”48. Na 
drodze swojej metaforycznej podróży śladami krewnych Eibuszyc spotyka liczne 
trudności, które jednak nie osłabiają jej determinacji w dążeniach do zrozumienia 
historii swoich bliskich i pragnienia wypełnienia luk w rodzinnej przestrzeni. Holo-
caust to „Wydarzenie, które przeżyły jednostki”49, prowadzące do „niemal całkowi-
tego wyniszczenia rozumu, ludzkich więzi, przekazu pokoleniowego”50. Zgłębianie 
wspomnień stanowi więc dla Eibuszyc próbę odtworzenia owego przekazu i zarazem 
przezwyciężenia samotności, która, jak tłumaczy Lawrence Langer, towarzyszy tak 
ocalałym, jak i ich dzieciom. Langer, koncentrujący się na badaniu ocalałych z Ho-
locaustu, zauważa, iż jego rozmówcy wskazują na nieustające poczucie osamotnienia 
związane z utratą bliskich, niemożność odtworzenia utraconych więzów rodzinnych 
i opisują, jak bardzo niepełne są rodzinne doświadczenia ich dzieci, którym „zabra-
kło dziadków i krewnych”51, gdy dorastały. Owe braki w rodzinie, z których część 
człowiek uświadamia sobie dopiero po latach52, i  bezustanna świadomość własnej 
samotności rzutują na tożsamość drugiego pokolenia. Poczucie to towarzyszy także 
samej Eibuszyc i to ono – wraz z potrzebą utrwalenia opowieści matki – staje się siłą 
napędowa jej poszukiwań i twórczości.

47 Ibidem, s. 287.
48 M. Pollack, Mowa jednak złotem, tłum. K. Niedenthal [w:] M. Sznajderman, Fałszerze pieprzu. 

Historia rodzinna, Wołowiec 2016, s. 10.
49 B. Przymuszała, Zagłada rodziny – Mikołaja Grynberga rozmowy z naznaczonymi traumą [w:] Ślady 

II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, Poznań 2016, s. 247.
50 Ibidem. Podobne obserwacje notuje także Laub, pisząc o  Holocauście jako o  „wydarzeniu bez 

świadków” – por. D. Laub, op. cit., ss. 80‒82.
51 L. L. Langer, Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, Nowy Jork 1991, s. X.
52 Przywołać tutaj można choćby Lili, jedną z rozmówczyń Grynberga, która przez długi czas uważała, 

że „dziadek to jest funkcja publiczna. W naszej okolicy był jeden dziadek, wspólny. Myślałam, że 
to jest taki zawód albo instytucja” i dopiero po z biegiem czasu uświadomiła sobie ogrom straty. 
M. Grynberg, op. cit., s. 64.
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Autorka zwraca także uwagę na obecność specyficznej cezury dziejowej, którą – 
w sposób typowy dla przedstawicieli „generacji po”53 – przejęła od rodziców i która 
towarzyszyła jej w już dzieciństwie. Wydarzenia sprzed wojny i te, które działy się już 
po jej zakończeniu, rozdzielone są niewidzialną, ale stale obecną i nieprzekraczalną, 
granicą. „Moja siostra i  ja  – choć pełne życia  – po wojnie stałyśmy się dla niego 
[ojca – przyp. A. K.] jedynie cieniami”54, tłumaczy Eibuszyc, próbując opisać stosun-
ki łączące ją z ojcem. Czas przedwojenny, bezpowrotnie stracony („Wszystko to jed-
nak skończyło się w jednej chwili, kiedy Hitler dokonał agresji na Polskę”55), to czas 
bezpieczny, ten, w którym więzi rodzinne nie były jeszcze naruszone przez traumę. 
Czas powojenny – po tragedii – naznaczony jest niepewnością, lękiem, poczuciem 
winy, zaś wszystkie te emocje udzielają się także drugiemu pokoleniu.

Ojciec zamknął się za murem milczenia, mama nie potrafiła odseparować się od córek. Próbowali 
stworzyć rodzinę, ale w ich umysłach ani na chwilę nie ucichły smutne zawodzenia milionów56

– wspomina Eibuszyc, ponownie wskazując na fakt, iż podejmowane przez jej ro-
dziców próby stworzenia (może: odtworzenia?) rodzinnych więzi po wojnie okazały 
się bezowocne („Z czasem zrozumiałam, że nie sposób podźwignąć się z takiej trage-
dii”57, podsumowuje gorzko). 

Rodziny naznaczone ową traumą Przymuszała określa jako „poZagładowe”58, 
wskazując na destrukcyjną a zarazem decydującą rolę Holocaustu w ich życiu („Mama 
[…] szukała krewnych, ale okazało się, że nikt nie przeżył”59, wspomina Eibuszyc). 
Przedstawiciele „generacji po” dorastają w świecie naznaczonym ową traumą, w prze-
strzeni, w  której trudno wręcz uwierzyć, że „przed wojną” kiedykolwiek istniało. 
Podobnie, jak dla jej rodziców niemożliwy jest powrót do czasów sprzed wojny, tak 
samo dla jej pokolenia czasy sprzed Holocaustu wydają się odległe, „nieodwracalnie 
zniszczone”60 i niemal nierealne. „Wszystko zostało spalone”61 – metaforycznie, acz 
dosadnie podsumuje Raczymow, pisząc o nieznajomości własnej genealogii i o nie-
możności odwiedzenia choćby grobów tragicznie zmarłych krewnych. Podejmowane 
przez Eibuszyc próby odtworzenia losów bliskich i  wydarzeń z rodzinnej historii czy 
nawet odnalezienia i odbudowania zerwanych więzi są jednocześnie wyrazem potrze-

53 Podobne odczucia zgłaszają choćby rozmówcy Grynberga, między innymi. Gitla, która wprost 
stwierdza, iż „przed wojną nie istnieje” – ibidem, s. 154.

54 S. Eibuszyc, op. cit., s. 233.
55 Ibidem, s. 374.
56 Ibidem, s. 376.
57 Ibidem, s. 28.
58 S. Przymuszała, op. cit., s. 247.
59 S. Eibuszyc, op. cit., s. 82.
60 Ibidem, s. 31.
61 H. Raczymow, op. cit., s. 104.
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by powrotu do owych czasów i bezpiecznej przestrzeni, a także próbą zmierzenia się 
z towarzyszącą jej traumą62. Tak jej matkę, jak i ją samą do końca życia prześladować 
będą bowiem rozmyślania „co by było, gdyby nie wybuchła wojna?”63 i gdyby losy 
jej bliskich potoczyły się inaczej. Autorka doskonale zdaje sobie jednak sprawę, iż 
pragnienia tego nie sposób zaspokoić, gdyż doświadczenia II wojny światowej i Za-
głady trwale naruszyły strukturę jej rodziny. Mimo to, jak sygnalizuje w tytule swo-
ich wspomnień, to właśnie pamięć – a więc znajomość historii najbliższych, wiedza 
o losach krewnych, zrozumienie swojego miejsca w rodzinnej genealogii – może stać 
się nowym, metaforycznym domem.
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Po zapoznaniu się z  licznymi antropologicznymi definicjami domu można zauwa-
żyć, że mnogość przykładów wziętych z  literatury i  kultury usprawiedliwia nawet 
rozbieżne jego opisy snute przez współczesnych badaczy1, a studia nad przestrzenią 
domową za każdym razem okazują się opierać na indywidualnym case study. Dlate-
go, przyjmując na potrzeby niniejszego artykułu bardzo uproszczoną definicję, pod 
pojęciem domu rozumiem oswojoną kulturowo przestrzeń prywatną, która zapewnia 
bezpieczeństwo oraz poczucie psychicznego i fizycznego komfortu, zamieszkiwana 
jest przez rodzinę i może stać się potencjalnym miejscem wychowywania potomków. 
Oczywiście jest to definicja niepełna i – biorąc pod uwagę zachodzące intensywnie 
od połowy XX wieku przemiany społeczne – współcześnie być może nieaktualna, 
jednak adekwatna w odniesieniu do analizowanych przeze mnie w artykule próz Ru-
dyarda Kiplinga: tekstów kultury powstałych w tak zwanej epoce kolonialnej.

W artykule skupię się na ukazaniu sposobu, w jaki Kipling przedstawiał czytelni-
kowi dom kolonialny, a precyzyjniej – efemeryczny, bo tymczasowy i fantomowy, bo 
stanowiący substytut prawdziwego domu – dom zakładany przez brytyjskich koloni-
zatorów w azjatyckiej części Imperium Brytyjskiego. Specyficzne doświadczenie ko-
lonizatora, zmuszonego przez prawo imperialne do osiedlenia się na terenie podpo-
rządkowanym mocarstwu politycznie, ale nie kulturowo, zmusza go do nieustannego 
negocjowania tożsamości nawet na prywatnym gruncie domu, który systemowo ma 
stać się – nie zawsze z powodzeniem – enklawą „prawdziwej brytyjskości” na terenie 
skolonizowanych Indii.

Punktem odniesienia dla tych rozważań będzie przedstawienie fantazmatu kon-
serwatywnego domu brytyjskiego, który funkcjonował  – między innymi dzięki  

1 Por. D. Morley, Wstęp, Pojęcie domu [w:] idem, Przestrzenie domu. Media, mobilność i  tożsamość, 
tłum. J. Mach, Warszawa 2011, passim.
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Uniwersytet Jagielloński

Protezy brytyjskości: fantomowe domy 
kolonizatorów i pułapka „prawdziwego home”
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publikowanym w prasie artykułom – w wyobraźni zbiorowej Polaków w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Dom brytyjski fascynował publicystów zarówno pod wzglę-
dem architektonicznym i estetycznym, jak i ideologicznym – miał być symbolem spo-
łecznych cnót Brytyjczyków oraz stereotypowo przypisywanych im cech narodowych, 
które zadecydowały o  politycznej i  ekonomicznej potędze Imperium Brytyjskiego. 
Mityczny dom brytyjski staje się również – w dość przewrotny sposób – tematem 
wybranych tekstów Kiplinga. Autor udowadnia bowiem, że założenie i prowadzenie 
„prawdziwego, angielskiego home” jest w warunkach kolonialnych z góry skazane na 
porażkę. Brytyjczycy natomiast, przywiązani do rodzimych wartości społecznych, 
przeżywają  – w  mniejszym lub większym stopniu  – dramat kulturowego wyobco-
wania związanego z niemożnością życia w domu, do jakiego przywykli na Wyspach.

*

Kulturowa adaptacja przestrzeni domu odbywa się zazwyczaj poprzez umieszczanie 
w nim artefaktów, obiektów, których rolą jest „zaczarowanie” przestrzeni nieposia-
dającej uprzednio emocjonalnego znaczenia dla mieszkańca. W domach brytyjskich 
kolonizatorów taką funkcję spełniły najczęściej obrazy, w szczególności te pokazujące 
angielską wieś, afirmujące angielską przyrodę2 oraz – nieprzypadkowo – tradycyjny 
angielski dom. Jak wspomina David Morley:

Dla [brytyjskich] emigrantów […] sceny pejzażowe pozostają utraconym, niezachwianym symbo-
lem domu i bezpieczeństwa, cennym talizmanem w czasie podróży. Według Billa Schwarza „prze-
noszenie rodzinnej Anglii w obce środowisko […] stanowiło część spuścizny imperium”, a jednym 
z najlepiej znanych tropów imperium był „paradoks Anglii żądającej przesadnej, subiektywnej wier-
ności za morzami, z dala od ojczystych brzegów Anglii geograficznej, gdzie Anglia z wyobraźni była 
silniej idealizowana niż w domu”3.

Upodabnianie zastanej przestrzeni domu do tej projektowanej to jednak nie tylko 
wprowadzanie do niej przedmiotów posiadających określoną wartość emocjonalną4. 
W realiach kolonialnych – mimo licznych prób Brytyjczyków, by było odwrotnie – 
to biały człowiek zmuszony był dopasować się do odmiennej rzeczywistości kultu-
rowej i społecznej. Podczas reorganizowania otaczającej go przestrzeni – zarówno tej 
publicznej, jak i tej najbliższej, prywatnej, takiej jak dom – dążył on do „usunięcia 

2 Takim obrazem-ikoną jest np. The Cornfield Johna Constable’a (1826 r.): „powszechnie uznawany za 
wyrazisty symbol angielskości, która najlepiej przejawia się w prostych przyjemnościach wiejskiego, 
bukolicznego życia” (katalog wystawy At home with Constable’s Cornfield, National Gallery, London 
1996, cyt. za: D. Morley, op. cit., s. 53).

3 B. Schwartz, An Englishman abroad and at home, „New Formations” 1992, vol. 17, s. 95, cyt. za: 
D. Morley, op. cit., s. 54.

4 Podobną funkcję pełniło sprowadzanie do Indii rasowych zwierząt, typowych dla Wysp Brytyjskich, 
czy roślin ogrodowych niewystępujących oryginalnie na terenie Indii.
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wszystkiego, co odmienne, poza granice enklawy”5. O ile poddanie takim procesom 
przestrzeni publicznej stanowiło zadanie niewykonalne, o tyle zorganizowanie domo-
stwa tak, by było ono „czyste etnicznie, kulturowo i cywilizacyjnie”6, teoretycznie było 
możliwe przy akceptacji ograniczeń wynikających chociażby z indyjskiego zwrotniko-
wego klimatu, warunkującego odmienne od brytyjskiego budownictwo (charaktery-
styczne bungalowy) czy występowanie roślin, których w brytyjskich ogrodach – będą-
cych integralną częścią tradycyjnego angielskiego domostwa – nie znajdziemy. 

Powszechne oczekiwanie, że dom na terenie kolonii będzie „bardziej angielski” 
od tego pozostawionego na Wyspach, o czym za Billem Schwarzem pisze Morley, 
zaskakuje optymizmem i bierze się z potrzeby kulturowej kompensacji. W praktyce 
kolonialny dom staje się miejscem nieuniknionych tarć między tym, co europejskie 
(imperialne), i tym, co obce, oraz nieustannej walki o utrzymanie wprowadzonego 
przemocą porządku europejskiego. Co więcej, ze względu na określony czas odby-
wania służby kolonialnej, brytyjski dom w  Indiach charakteryzuje tymczasowość 
i prowizoryczność, co w konsekwencji sprawia, że nie spełnia on swojej elementarnej 
funkcji. Taki dom, stając się miejscem symbolicznego konfliktu kultur, nie jest dla 
kolonizatora azylem. By w domu poczuć się komfortowo, zdobywca musi zdecydo-
wać się na kompromisy i wypracować jego nową, inną, nieangielską i nieautochto-
niczną jakość  – począwszy od adaptacji przestrzeni (przestronne domy parterowe 
zastępujące domy piętrowe, z piwnicą i poddaszem, oraz ogrody, w których rezygnuje 
się z uprawy roślin charakterystycznych dla umiarkowanego klimatu morskiego) po 
wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku dostępnych lokalnie7. Czy jest 
to jednak w ogóle możliwe?

*

Założenie domu w Indiach Brytyjskich pod koniec XIX wieku nie było łatwe rów-
nież ze względu na liczne ograniczenia, którym podlegała społeczność kolonizatorów. 
Poczucie lęku wobec ludności autochtonicznej oraz przymus służby kolonialnej (mi-
litarnej i administracyjnej) nie sprzyjały życiu rodzinnemu. Dodatkowo problema-
tyczne były deficyt kobiet w  społeczności kolonizatorów oraz choroby zagrażające 
życiu małych dzieci8.

5 D. Morley, op. cit.., s. 20.
6 Ibidem.
7 O hybrydowości kultur w kontekście nowoczesności – por. R. Rosaldo, Foreword [w:] N. Canclini, 

Hybrid cultures, Minneapolis 1995.
8 O problemach tych obszernie piszą m.in. B. J. Moore-Gilbert, Kipling and „Orientalism”, London 

1986; J. McClure, Kipling and Conrad. The Colonial Fiction, Cambridge, MA – London 1981; 
H. Pike Bauer, Rudyard Kipling. A Study of the Short Fiction, New York 1994, J. McBratney, Imperial 
Subjects, Imperial Space. Rudyard Kipling’s Fiction of the Native-Born, Columbus 2002.
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Życie rodzinne i domowe w Indiach Brytyjskich nie było jednak częstym tema-
tem literackim podejmowanym przez Kiplinga, być może ze względu na młody wiek 
autora w czasie jego pobytu na terenie kolonii. Tym ciekawsze staje się dla czytelni-
ka napisane już w Stanach Zjednoczonych opowiadanie dla dzieci Rikki-Tikki-Tavi 
(1893 r.), które po raz pierwszy zostało opublikowane w „Pall Mall Magazine” i „St 
Nicholas Magazine”, a następnie znalazło się w zbiorze Księga dżungli (1894 r.), sta-
jąc się prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych opowiadań laureata literackiej 
Nagrody Nobla9. Jest to historia o walecznej manguście (tytułowy Rikki-Tikki-Tavi) 
ratującej członków brytyjskiej rodziny przed jadowitymi wężami zamieszkującymi 
ogród przy ich bungalowie. Rikki-Tikki trafia do Teodora i jego rodziców przez przy-
padek, gdy chłopiec znajduje mangustę w wodzie, ledwo żywą. Ciekawskie zwierząt-
ko, które w naturalnym środowisko żywi się wężami, wkrótce ratuje dziecko przed 
atakiem jadowitego gada, czym zaskarbia sobie miłość całej rodziny. Odkrywa także 
w ogrodzie gniazdo kobr, które – sprowokowane – starają się uśmiercić zamieszku-
jących ich terytorium ludzi. Mangusta z pomocą ptaków oraz piżmaka rozprawia się 
najpierw z Nagiem – samcem, który ukrywa się w domu kolonizatorów, by w dogod-
nej chwili zaatakować ojca Teodora – a następnie z jego partnerką, Nagainą, która 
atakuje ludzi podczas posiłku spożywanego na werandzie ich domu10. W opowiada-
niu Kiplinga dom kolonizatora jest więc miejscem potencjalnie niebezpiecznym.

Przestrzeń w  tej krótkiej prozie Kiplinga charakteryzowana jest przez opozy-
cje: „nasze” – „obce”, „oswojone” – „dzikie” oraz „cywilizacja i kultura” – „natura”. 
„Nasze” nie jest przy tym nigdy autonomiczne, pozostaje narażone na nieustanne 
zakłócanie przez czynniki „obce”, naruszające jego integralność. Ogród, w kulturze 
zachodniej stanowiący przestrzeń oswojoną i ucywilizowaną, w żywiole wschodnim 
wcale taki nie jest. Podczas gdy brytyjski ogród przydomowy to symbol natury okieł-
znanej, przestrzeń służąca rekreacji, uporządkowana przez człowieka i zorganizowana 
według jego oczekiwań i potrzeb, w Indiach – również ze względu na odmienność 
fauny – ogród staje się strefą buforową, przez którą do miejsca zamieszkania prze-
nikają destruujące porządek zagrożenia zewnętrzne. Ma on charakter przejściowy, 
ścierają się w nim żywioł lokalny z kolonialnym. Brytyjczycy zamieszkujący bunga-
low wydają się tego nieświadomi, traktując tę niejednoznaczną przestrzeń – na mo-
dłę zachodnią – jako przestrzeń a priori oswojoną, nie dopuszczając do siebie myśli 
o czyhających tam na nich zagrożeniach. 

9 Opowiadanie, zawarte w  tomie Księga dżungli, jest fabularnie autonomiczne wobec historii 
o  przygodach Mowgliego. Doczekało się licznych opracowań graficznych oraz kilku realizacji 
filmowych, m.in: Rikki-Tikki-Tavi, reż. Aleksandra Snieżko-Błocka (1965) i  Rikki-Tikki-Tavi,  
reż. Chuck Jones (1975).

10 Por. R. Kipling, Rikki-Tikki-Tavi [w:] idem, Księga dżungli, tłum. J. Birkenmajer, Warszawa 1991.
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Koegzystencja Brytyjczyków i kobr nie jest więc możliwa. Węże, symbolizujące 
zło, naruszają przestrzeń prywatną domu, choć same należą do zewnętrznego wo-
bec domu porządku natury. W ogrodzie osiedlają się z  konieczności, a  interakcja 
z  ludźmi wynika z pokrywania się ich terytorium z przestrzenią zaadaptowaną do 
życia przez kolonizatorów. Inaczej jest z mangustą, która dobrowolnie decyduje się 
na przebywanie z brytyjską rodziną, gdyż dostrzega korzyści z tego płynące. Ludzie 
natomiast chętnie godzą się na towarzystwo zwierzątka, wiedząc o jego naturalnych 
predyspozycjach do wyczuwania węży i  umiejętności ochrony przed nimi. Biorąc 
pod uwagę fakt, że zarówno mangusta, jak i węże należą do porządku obcego, indyj-
skiego, Brytyjczycy przedstawieni są jako słabi, wymagający opieki i ochrony, a samo 
miejsce ich życia  – mimo że pozornie zorganizowane i  zasymilowane  – pozostaje 
przestrzenią bezpieczną jedynie do momentu, gdy obserwacja instynktownych za-
chowań mangusty uświadamia im niebezpieczeństwa w nim czyhające.

Współcześnie opowiadanie odczytywane jest jako metafora zależności autochto-
nicznej ludności Indii od Brytyjskich kolonizatorów11, gdzie społeczność lokalna 
podzielona jest na buntowników (kobry) oraz wiernych, akceptujących władzę Euro-
pejczyków Indusów (mangusta), bez których pomocy i opieki biali skazani byliby na 
kolonizacyjną porażkę. Biorąc pod uwagę fakty historyczne, interpretacja ta wydaje się 
celna – gdyby nie Indusi służący w administracji i w podporządkowanych Imperium 
formacjach militarnych, rdzenni Brytyjczycy nie odnieśliby sukcesu kolonialnego. 
Analogicznie: gdyby nie mangusta, bohaterowie – przedstawieni jako słabi i bezsilni 
wobec indyjskiej natury – ponieśliby porażkę w starciu z kierowanymi furią kobrami. 
Co ciekawe, mimo że uratowana przez Brytyjczyków od śmierci, mangusta nie pomaga 
ludziom ze względu na poczucie wdzięczności. Dostrzega przede wszystkim wymierne 
korzyści płynące z mieszkania z ludźmi – pożywienie oraz ochronę. Lojalność wobec 
brytyjskiej rodziny wydaje się częścią gatunkowego instynktu, a nie cechą osobniczą:

Dobrze wychowany ichneumon zawsze liczy się z tem, że kiedyś może stać się ichneumonem domo-
wym i będzie biegał po pańskich pokojach; wiedziała o tem matka Rikkiego, która kiedyś mieszkała 
w domu jenerała w Segowlee, przeto troskliwie pouczyła syna, jak ma się zachowywać, gdyby dostał 
się do domu białych ludzi. […] [Rikki-Tikki-Tavi] wiernie i czujnie stał na straży ogrodu, zawsze 
gotów do skoku, zawsze gotów zatopić kły w ciele nieproszonego gościa12.

Obecność mangusty „na pańskich pokojach” w „domu białych ludzi” przywo-
dzi skojarzenie z induskimi służącymi pracującymi w kolonialnych posiadłościach, 
wiernymi sahibom, podporządkowanymi i  pozbawionymi praw, ale jednocześnie  
posłusznymi kolonizatorom i cenionymi przez nich właśnie ze względu na znajomość 

11 Por. Notes on „Rikki-Tikki-Tavi”, ed. A. Underwood, J. Radcliffe, cyt. za: M. Paffard, Kipling’s Indian 
Fiction, London 1979, s. 91 [on-line:] www.kiplingsociety.co.uk/rg_rikkitikki1.htm [05.02.2017].

12 R. Kipling, Rikki-Tikki-Tavi…, s. 56 [podkr. moje — M. A. Z.].
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specyfiki świata wschodniego, tak bardzo odmiennego od tego, co zachodnie. Podob-
nie jak w fabule opowiadania ichneumon, tak oni pełnili w społeczności autochto-
nicznej funkcję ambiwalentną. Gdyby nie Brytyjczycy, Indusi nigdy nie zostaliby 
zmuszeni przez system kolonialny do służby, a społeczność lokalna nie podzieliłaby 
się względem nastawienia do kolonizatora. Podziały społeczne najwidoczniej ujawni-
ły się podczas powstania sipajów w 1857 roku, kiedy zbuntowane oddziały wojsko-
we pozostające w służbie Brytyjczyków a składające się z Indusów zostały pokonane 
przede wszystkim dzięki militarnemu wsparciu, jakiego kolonizatorom udzielili lo-
kalni książęta. Gdyby w bungalowie nie zamieszkali Brytyjczycy, mangusta nie po-
jawiłaby się w ogrodzie należącym do kobr i – na zasadzie analogii – nie zostałaby 
zmuszona do konfrontacji z wężami oraz sprowadzenia na nie śmierci.

*

W pierwszych dekadach XX wieku w języku polskim zaczęło funkcjonować nieprze-
tłumaczone z  angielskiego słowo home. Pisarze i  publicyści tworzący w  latach 20. 
jakby wyczuli, że dom angielski zasługuje na odrębną nazwę, gdyż stanowi odrębną 
jakość, niemającą swojego odpowiednika w polszczyźnie. Polaków fascynowały zarów-
no architektoniczne parametry domów budowanych na Wyspach Brytyjskich – takie 
jak umiejscowienie kuchni i sypialni czy wygląd ogrodu13 – jak również home w ro-
zumieniu gniazda rodzinnego, miejsce pielęgnowania i wpajania nowym pokoleniom 
wartości, które zadecydowały o imperialnej potędze całego brytyjskiego narodu14. 

Przyjrzyjmy się fragmentowi artykułu opublikowanego w „Tygodniku Illustrowa-
nym”, zatytułowanego, co znamienne, po angielsku – English Home:

Anglicy posiadają dodatkowy zmysł, którego brak nam, ludziom kontynentu. Jest to zmysł wygody, 
the sense of comfort, którego przejawami są i ośmieszona niedziela angielska bez teatrów, bez tańców, 
z ograniczonym ruchem kolejowym, i ponury, ale spokojny i cichy klub, i pędzanie wolnego czasu 
na świeżem powietrzu, i punktualność bez zarzutu, i wierność słowu w życiu codziennem. O ist-
nieniu tego zmysłu w całym społeczeństwie od góry do dołu świadczy cały układ życia przeciętnego 
mieszkańca wysp brytyjskich, najdobitniej jednak home – ognisko domowe15.

13 „Postaram się dać opis przeciętnego home. Składa się on zazwyczaj z 5‒6 izb; kuchnia znajduje się 
albo w suterynie, albo w bocznej przybudówce na parterze, na dole urządzone są pokoje, jadalnia, 
bawialnia i, jeżeli kogoś stać na to, salonik, na piętrze sypialnie, przeważnie małe bardzo, ale z wolnym 
dostępem powietrza i słońca […]. Najstaranniej urządza się tzw. dining room – bawialnię. Ozdobą 
i ośrodkiem bawialni jest zawsze kominek […] Anglicy nie mogą i nie chcą rozstać się z »poezją« 
buchających płomieni, z  tradycją podtrzymywania ogniska domowego” (J.  S., English Home, 
„Tygodnik Illustrowany” 1926, nr 38 [19 września], ss. 758‒759, zachowano pisownię oryginalną).

14 Por. ibidem, ss. 758‒760.
15 Ibidem, s. 758, zachowano pisownię oryginalną.
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Podczas lektury tego tekstu uwagę zwracają trzy kwestie. Po pierwsze home zostało 
przetłumaczone metaforycznie jako „ognisko domowe” co – jak już wspomniałam – 
rodzi inne konotacje niż rzeczownik konkretny „dom”, wyraźniej sugerując bezpie-
czeństwo i rolę rodziny w kreowaniu tej przestrzeni. Wszystko to przez nawiązanie do 
dawnej roli ogniska jako miejsca centralnego, zapewniającego zgromadzonym przy 
nim bezpieczeństwo oraz poczucie przynależności do wspólnoty. Po drugie home zo-
stało scharakteryzowane za pomocą pozytywnych stereotypów przypisywanych An-
glikom. Przestrzeń domu staje się przez to intrygująca dla czytelnika, poszukującego 
w  społeczeństwie brytyjskim inspiracji i  wzorców zachowań. Trzecim elementem 
wartym podkreślenia jest apologia brytyjskich wartości społecznych i przedstawienie 
home jako gwarantu ich istnienia. Tam, gdzie jest home, jest brytyjski umiar, punktu-
alność, prawdomówność i wszystkie wartości przypisywane – co ważne: z polskiego 
punktu widzenia – angielskiej kulturze. 

Il. 1. Zdjęcie „urzędowego miesz-
kania premiera przy Downing 
Street”, źródło: „Tygodnik Illustro-
wany” 1926, nr 38 [19 września]

Il. 2. Zdjęcie „urzędowego miesz-
kania premiera przy Downing 
Street”, źródło: „Tygodnik Illustro-
wany” 1926, nr 38 [19 września]
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Wydaje się, że twórcy literatury polskiej wykorzystywali te znaczenia wyrazu home 
i silne emocje, które ewokuje. Jako synonim wartości pielęgnowanych przez Brytyj-
czyków użyty został on przewrotnie chociażby przez Feliksa Chwaliboga, tłumacza 
opowiadania Georgie Porgie (1888 r.). Ironiczne, lecz wstrząsające ze względu na opis 
przedmiotowego traktowania autochtonicznych mieszkańców kolonii opowiadanie 
Kiplinga jest historią egoisty, który w forpoczcie zdobywców trafia do Birmy. Wcho-
dzi tam w związek z rezolutną, oszczędną i kochającą go kobietą pochodzącą z lud-
ności lokalnej. Zakłada z nią dom, a po pewnym czasie – oczarowany szczęściem 
płynącym ze stałego związku – wraca do Anglii, by znaleźć tam żonę noszącą cechy 
Birmanki. Z nową partnerką powraca do kolonii i tam osiedla się, zakłada rodzinę 
i tworzy idealne, prawdziwie angielskie home.

Słowo to pada w polskim przekładzie opowiadania tylko raz, gdy mowa o zmia-
nach, jakie w życiu tytułowego bohatera zaszły od czasu zamieszkania z Birmanką: 
„Kawalerskie mieszkanie Porgiego, w którym panował nieład nie do opisania, za-
mieniło się niebawem na małe home, urządzone wygodnie i wykwintnie”16. Home, 
które pojawiło się w polskim przekładzie, zastępując house, oznaczające „kawalerskie 
mieszkanie”, staje się home niepełnym – jest „małe”, więc stanowi jedynie jego na-
miastkę. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie Birmanka, a nie Angielka, przyczyni-
ła się do jego powstania. Swoimi staraniami uporządkowała przestrzeń, która była 
rough-and-tumble sprawiając, że stała się wygodna i ciepła. Polski czytelnik odczu-
wa podczas lektury opowiadania niepokój wywoływany nieprzystawalnością słowa 
home do fabuły dlatego, że mowa w nim o domu, którego założenie zawdzięczamy  
reprezentantce nieangielskiej kultury, nieznanej z prawdziwego imienia młodej ko-
biecie nieobeznanej z brytyjskimi zwyczajami, dobrowolnie wchodzącej w rolę „an-
gielskiej żony” – jednak improwizującej podczas jej odgrywania. Opisywane w opo-
wiadaniu „życie rodzinne” pary przypomina również „zabawę w  home”, głównie 
przez jednostronne zaangażowanie Birmanki – służalczo oddanej obojętnemu Geor-
giemu – w prowadzenie gospodarstwa.

W kontekście fabuły opowiadania Georgie Porgie i w odniesieniu do znaczenia 
przypisywanego mu przez polskich publicystów użycie słowa home w  powyższym 
fragmencie jest wypaczeniem: birmańskie home stanowi wynaturzenie na tle sielanko-
wych home hołubionych przez publicystę z „Tygodnika Illustrowanego” i – przez nie-
adekwatne zastosowanie terminu – nabiera wydźwięku ironicznego. Być może dlatego 
Chwalibóg zdecydował się na angielsko-angielskie tłumaczenie wymieniając w prze-
kładzie house na home, chociaż mógł przetłumaczyć nienacechowane emocjonalnie  

16 R. Kipling, Georgie Porgie, [w:] idem, Człowiek, który był. Opowiadania, Bydgoszcz 2006, s. 42. 
W oryginale: „He found his rough-and-tumble house put straight and made comfortable” – R. Ki-
pling, Georgie Porgie [w] idem, Life’s handicap, London 1952, s. 384.
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house zachowawczo, po prostu jako „dom”. Jednak nawet gdyby tego nie zrobił, 
Georgie Porgie to opowiadanie druzgoczące. Kipling sążnistą ironią bezpardonowo  
obraża w nim i ośmiesza kastę kolonizatorów, a aspiracje zdobywców dekonstruuje, 
pokazując ich emocjonalne i moralne upośledzenie. Kontekst funkcjonowania słowa 
home w polskim tłumaczeniu historii tylko wzmacnia jego wymowę.

Jednak, co ważne, opowiadanie pokazuje przede wszystkim niemożliwość zbudo-
wania angielskiego domu poza granicami Wysp Brytyjskich. Egoistyczne poczucie 
pychy, które kazało antybohaterowi szukać żony w rodzinnych stronach, to nie tylko 
wyraz pogardy dla ludności miejscowej, ale również wewnętrzna potrzeba realizacji 
oczekiwania społecznego stawianego wobec obywateli angielskich – wspominanego 
już założenia domu „bardziej angielskiego, niż w  samej Anglii”. Aby osiągnąć ten 
plan, ze względu na wspomniany deficyt kobiet w  kaście kolonizatorów, Georgie 
musi przywieźć sobie żonę z Europy.

Dlatego też słowem kluczem podsumowującym opowiadanie wydaje się „sub-
stytut”. Birmanka nazwana Georginą nie zaspakaja oczekiwań Porgiego nie dlatego, 

Il. 3. Źródło „Tygodnik Illustrowa-
ny” 1926, nr 38 [19 września]
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że jest złą kobietą, złą żoną czy złą gospodynią niepotrafiącą stworzyć domu. Wręcz 
przeciwnie – jej miłość i gospodarność sprawiały, że bohater czuł się w jej towarzy-
stwie szczęśliwy i spokojny. Georgina spełniała wszystkie wymagania społecznie stawia-
ne pod koniec XIX wieku kobiecie, która pełni funkcję żony kolonizatora, oprócz jed-
nego – nie była Angielką, a substytutem Angielki, która w rasistowskim, imperialnym 
porządku prawno-kulturowym powinna była pełnić tę funkcję społeczną17.

*

Problem substytucjonalności domu frapował Kiplinga, dla którego pojęcia „siedziby 
rodu” i  „ogniska domowego” były bardzo ważne. W  kontekście jego prywatnych 
doświadczeń18 interesujące jest opowiadanie Urok stron rodzinnych19 (ang. An Habita-
tion Enforced, 1905 r.), opublikowane po raz pierwszy w tomie Actions and Reactions 
(1909 r.). Współcześni krytycy doszukują się w jego fabule autotematycznej fantazji 
autora Kima i projektowania na bohaterkę historii własnych pragnień dotyczących 
domu rodzinnego20.

Sama opowieść jest dość nieprawdopodobna. Zmęczony pracą amerykański mi-
lioner George Chapin przybywa razem z żoną Sophie do hrabstwa Sussex w Anglii, 
by odpocząć od nerwowego życia w Stanach. Podczas jednego ze spacerów para za-
chwyca się wiejską posiadłością, która w przeszłości należała do włodarzy okolicz-
nych ziem i postanawia ją kupić. Z zarządzania okolicznymi terenami czerpią dużą 
przyjemność, tym bardziej, że w działaniach wspierają ich miejscowe elity. Pewnego 
dnia Sophie zauważa w  lokalnym kościele tablice, na których pojawia się jej pa-
nieńskie nazwisko. Po biograficznym śledztwie przeprowadzanym niezależnie przez 
bohaterkę i miejscowych właścicieli ziemskich okazuje się, że Chapinowie osiedlili się 
na terenach należących niegdyś do przodków Sophie. Małżeństwo decyduje się więc 
przeprowadzić na stałe do angielskiej posiadłości, gdzie wkrótce przychodzi na świat 
ich pierwszy potomek.

Czy lokalne elity przyjęłyby do swojego grona tak chętnie dwójkę nieznanych 
Amerykanów, gdyby Sophie nie była potomkinią właścicieli ziem, na których posta-
nowiła osiedlić się razem z mężem? – pyta przewrotnie E.L. Gilbert w jednym ze swo-
ich esejów, zarzucając Kiplingowi, że nie traktuje czytelnika poważnie, skoro zakłada, 

17 Początkowo liberalne prawa pozwalające wchodzić kolonizatorom w związki małżeńskie z miejscowymi 
kobietami zostały do końca XIX wieku mocno zaostrzone, wykluczając poza nawias społeczności 
białych osoby, które wchodziły w zbyt bliskie kontakty z Indusami (patrz B. J. Moore-Gilbert, op. cit..).

18 W  1893 roku Rudyard Kipling przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, by w  1902 roku 
ostatecznie powrócić do Anglii i osiedlić się z rodziną w Bateman’s, Burwash, Sussex. 

19 Por. R. Kipling, Urok stron rodzinnych [w:] idem, Zaczarowany dom, Lwów 1910.
20 Por. Notes on „An Habitation Enforced”, ed. A.  Wilson [on-line:] www.kiplingsociety.co.uk/rg_

habitation1.htm [05.02.2017].
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że uwierzy on w bezinteresowność angielskich wyższych sfer, na sposób amerykański 
doceniających pracowitość i zaradność bohaterki21. Od prawdopodobieństwa opisy-
wanych wypadków ciekawszy jest jednak duchowy wymiar domu, który rodzinnej 
rezydencji przypisuje w opowiadaniu Kipling. Przekonuje on czytelnika, że stworzenie 
angielskiego home przez bohaterów było ich przeznaczeniem, oraz że nie mogli zaznać 
szczęścia w Ameryce, gdyż – ze względu na korzenie bohaterki – dom i rodzinę byli 
w stanie założyć tylko w Anglii. W tej sytuacji to ich dom w Stanach stanowił substy-
tut, choć zrozumieli to dopiero mieszkając w wiejskiej posiadłości w Sussex. 

Kipling w  opowiadaniu tym  – podobnie jak w  nowelach indyjskich  – próbu-
je udowodnić, że idea home może zostać wcielona w życie jedynie przez rodowitą 
Angielkę i zostać zrealizowana w pełni wyłącznie na terenie Wysp Brytyjskich. Bo-
haterowie Rikki-Tiki-Tavi mimo prób asymilacji przestrzeni pozostają uzależnieni 
od żywiołu indyjskiego, nie mogąc pozwolić sobie na swobodę prowadzenia domu, 
jaką mieliby w Europie. Działania Porgiego, który podejmuje próby założenia home, 
podyktowane są natomiast społecznymi konwencjami, którym bez oporu się podpo-
rządkowuje, a jego szczęście i satysfakcja łączy się z tragedią odrzuconej kobiety. Ko-
lonialny imperatyw społeczny już na wstępie zniekształca więc w pewien sposób ideał 
domu rodzinnego. Państwo Chapin – chociaż pochodzą ze Stanów Zjednoczonych – 
są w  tej sytuacji najbliżej urzeczywistnienia idei angielskiego gniazda rodzinnego.

*

W opowiadaniach indyjskich Kipling udowadnia, że z  ideą home łączy się dążenie 
do zrekompensowania utraconej w koloniach angielskości, a jego bohaterowie toczą 
swoistą walkę o wcielenie tej idei, często ponosząc porażki. Kipling, pokazując w swo-
ich utworach fiasko prób zbudowania angielskiego home na terenie Indii, proponuje 
jednak czytelnikom alternatywny sposób postępowania, który mógłby przyjąć biały 
człowiek funkcjonujący w systemie kolonialnym. Jest on dostępny jednak jedynie dla 
tych bohaterów, którzy ze względu na swój status mogą sobie pozwolić na wolność 
i nomadyzm, a negacja idei domu nie wytrąca ich poza nawias społeczeństwa – dzieci.

Autor Księgi dżungli sugeruje, że sposobem na uwolnienie się z pułapki oczekiwań 
społecznych związanych ze stworzeniem „prawdziwego, angielskiego home” na tere-
nie kolonii jest zastąpienie idei domu ideą wędrówki, życia w ciągłym ruchu, które 
możliwe jest jedynie wtedy, gdy wyrzekamy się dóbr materialnych. Przeciwieństwem 
statycznych, charakteryzowanych przez związek z określonym miejscem (przez home 
i  pochodzenie), wykonywaną pracę oraz pełnioną funkcję społeczną Brytyjczy-
ków są mieszkańcy Indii, których definiuje ruch. Biały człowiek przynależności do  

21 Por. E.  L.  Gilbert, Haunted Houses. Place and dispossession in Rudyard Kipling’s World [w:]  
The Literature of Place, ed. N. Page, London 1993, ss. 96‒100.
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kasty kolonizatorów zrzec się nie może, wśród obcych zawsze będąc sahibem, nawet 
po wykluczeniu go przez ziomków ze społeczności kolonizatorów22. Brytyjczykowi, 
który postanawia zerwać z przymusem społecznych oczekiwań i żyć „na własną rękę” 
w Indiach, pozostają przebieranki i upodabnianie się do rodzimych Indusów.

Z sukcesem zrobił to Kim, tytułowy bohater powieści (1901 r.) o osieroconym 
przez rodziców – Irlandczyków – chłopcu, który wychował się na ulicach Lahory. 
Jedynym świadectwem jego pochodzenia jest plik dokumentów pozostawionych mu 
przez ojca. On sam natomiast, żyjąc pośród wielobarwnego, wielokulturowego tłu-
mu zamieszkującego Indie i od tego tłumu ucząc się zachowań społecznych – nie 
identyfikuje się z kulturą zachodnią. Gdy spotyka tybetańskiego lamę, postanawia 
zostać jego chelą, czyli uczniem i towarzyszem, i rusza z nim na poszukiwanie świętej 
rzeki. Po drodze wędrowcy spotykają pułk żołnierzy brytyjskich, w którym służył oj-
ciec bohatera, a Kim, rozpoznany przez jego byłych towarzyszy broni, staje się Kim-
ballem O’Harą. Zostaje posłany do szkoły brytyjskiej, zaangażowany w polityczną 
grę szpiegowską i wysłany w Himalaje, by tam odzyskać skradzione przez rosyjskich 
szpiegów dokumenty.

Pluralizm kodów kulturowych, języków, dialektów, kultur, ubiorów i religii obec-
nych w społeczeństwie induskim fascynuje chłopca, który uczy się ich rozpoznawania 
i naśladowania. Kima charakteryzuje przy tym kulturowy amorfizm: nie identyfikuje 
on się z żadną rasą, kastą ani religią. Bystry obserwator życia ulicznego posiada jed-
nak wyjątkową zdolność wcielania się w wybraną rolę, naśladowania reprezentantów 
wszelkich grup społecznych, odgrywania zachowań nawet bardzo specyficznych, cha-
rakterystycznych dla mniejszości zamieszkujących określone regiony Indii. 

Józef Birkenmajer, tłumacz jedynej powieści, jaką napisał Kipling, stawia w przed-
mowie do dzieła następujące pytanie: „kim jest Kim?”23. Birkenmajer uchyla się od 
próby odpowiedzi na nie twierdząc, że odpowiedzią na pytanie o tożsamość Kima 
jest cała książka. Pozwolę sobie przytoczyć tu jedynie jej fragment:

Wprawdzie miał cerę ogorzałą, jak każdy z  tuziemców; wprawdzie w  rozmowie oddawał pierw-
szeństwo gwarze miejscowej, a znajomość języka ojczystego zdradzał jeno urywkowym, niepewnym 
paplaniem; wprawdzie na prawach zupełnej równości bratał się z małymi andrusami; mimo to Kim 
był człowiekiem białym, choć białość jego była wielce ubożuchna i skromna. […] Załoga nadała 
mu żartobliwy przydomek „Małego Przyjaciela całego świata”, a ponieważ był zręczny i niepozor-
ny, więc często nocą przekradał się po ludnych dachach domów. […] kochał […] przemykanie 
się chyłkiem po mrocznych uliczkach i  zakamarkach, wdrapywanie się po rynnie, spostrzeżenia 
i odgłosy z kobiecych pogwarek na płaskich dachach domów i ucieczkę na łeb na szyję z gzymsu na 
gzyms pod osłoną parnej pomroki. […] Jego opiekunka ze łzami w oczach nalegała, by nosił odzież  

22 Na przykład ze względu na uzależnienie od narkotyków w  Bramie Stu Westchnień czy chorobę 
psychiczną w Rikszy widmo.

23 J. Birkenmajer, Przedmowa [w:] R. Kipling, Kim, tłum. J. Birkenmajer, Warszawa 1990, ss. V‒VIII.
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europejską: spodnie, koszulę i wymięty kapelusz. Kimowi jednak, gdy zajęty był pewnymi sprawka-
mi, bardziej dogadzało przebieranie się w strój hinduski lub mahometański24.

Kolor skóry nie jest dla Kima problemem – ogorzały, dzięki znajomości technik 
charakteryzatorskich, potrafi upodobnić się zarówno do ucznia buddyjskiego mni-
cha, zuchwałego indyjskiego żebraka, jak i pokornego chłopca, który umie zabawić 
rozmową arystokratkę z wysokiej kasty. Przebieranki są dla niego naturalną częścią 
funkcjonowania w  złożonym społeczeństwie induskim. To z  jednej strony wynik 
wyrachowania (kim należy się stać, by osiągnąć to, na czym w danym momencie 
zależy najbardziej?), a z drugiej – sposób poznawania otaczającej go Inności, skutek 
naturalnej potrzeby asymilowania i przepracowywania jej. Naśladownictwo staje się 
częścią tożsamości Kima, przybieranie masek jest integralną częścią jego osobowości. 
Role, w które się wciela, nie krępują go, gdyż w głębi duszy pozostaje na nie obojętny, 
odnajdując w nich swoisty sposób na podkreślenie wolności i niezależności. Tożsa-
mość brytyjska, właściwa dla Kima, odkryta stosunkowo późno, jest dla niego tylko 
kolejną maską, którą zakłada, by po pierwsze spełnić pokładane w nim oczekiwania 
i w ten sposób uwolnić od niespodziewanego, nałożonego na niego jarzma – szpie-
gostwa na rzecz Imperium Brytyjskiego, a po drugie – zaspokoić swoją ciekawość 
i sprawdzić, jak to jest być sahibem, człowiekiem, któremu z racji koloru skóry należ-
ny jest w Indiach wyjątkowy szacunek.

Kim swoją osobą i zachowaniem podważa trzy podstawowe cechy, na podstawie 
których przypisujemy obcemu określoną tożsamość: język, wygląd i strój. Pozostając 
autentycznym, jest bohaterem odartym ze wszystkiego, w co ubiera człowieka opresja 
pełnienia określonej roli społecznej. Będąc w dzieciństwie pod opieką miejscowej ko-
biety, pozostaje obojętny wobec idei home i wychowania według brytyjskiego etosu, 
które poznaje, gdy dorasta, i z których świadomie rezygnuje.

Analiza Kima w kontekście pojęcia home pozwala zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
kwestię: paradoks, który uniemożliwia Brytyjczykom założenie angielskiego domu 
na terenie kolonii. Służba w administracji kolonialnej zakłada nie tylko tymczaso-
wość – o czym wspomniałam we wstępie – ale przede wszystkim konieczność ruchu, 
przemieszczania się, zmiany miejsca życia. W dużej mierze kłóci się to z ideą domu, 
w którą a priori wpisany jest bezruch. Uogólniając: sytuacja, w której znajdują się ko-
lonizatorzy, wyklucza możliwość założenia home, choć nie powoduje, że zaprzestają 
oni prób. Kim wychodzi poza impas, odrzucając zachodnie stasis i sensem życia czyni 
ruch, wędrówkę – podobnie jak jego mistrz z Tybetu. 

*

24 R. Kipling, Kim…, ss. 1‒4.
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Angielski dom – home – jako symbol pielęgnowanych przez rodzimych mieszkańców 
Wysp Brytyjskich wartości rodzinnych i społecznych stał się niedoścignionym ide-
ałem kolonizatorów, którzy, próbując odtworzyć go na gruncie kolonii azjatyckich, 
skazani byli na porażkę ze względu na nieprzystawalność standardów i warunków 
życia za oceanem do tych, do których przywykli na Wyspach. Home okazuje się jako-
ścią funkcjonującą w gloryfikowanym przez kulturę i społeczeństwo kształcie jedynie 
na Wyspach, a stworzenie go w innym miejscu to projekt z założenia niemożliwy. 
Sam wysiłek wkładany w rekonstruowanie brytyjskiego domostwa na terenie kolonii 
często nie przynosił oczekiwanych skutków25, kolonizatorzy nie zakładali spędzenia 
tam całego życia, a zakładanie domu – w sensie dosłownym – było z tego względu 
przedsięwzięciem krótkoterminowym. Samo wnętrze domu kolonialnego, ze wzglę-
du na ograniczenia architektoniczne i klimatyczne, różniło się od tradycyjnego an-
gielskiego wnętrza, choć mieszkańcy bungalowów starali się upodobnić je do domów 
w Wielkiej Brytanii, sprowadzając charakterystyczne dla kultury zachodniej dzieła 
sztuki czy budując w nich – nietypowe dla tej części świata – kominki. Oczekiwa-
nie, że dom kolonialny spełni funkcję ostoi angielskiej kultury na terenach obcych 
kulturowo, ma charakter opresywny, i jest częścią porządku imperialnego, w którym 
rodzina i jej home miały spełnić określoną funkcję społeczną. Oczywiście, mimo że 
dom rozumiany jako miejsce przekazywania wartości istotnych z punktu widzenia 
społecznego spełniał podobną funkcję na Wyspach Brytyjskich, biali zamieszkujący 
tereny kolonii odczuwali podwójną presję, by wzorcowo realizować konwencjonalne 
role kulturowe, zamieniając życie w spektakl.
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Dom! Właśnie to znaczyły te pieszczotliwe muśnięcia, te miękkie sygnały, które dosięgły go w mroku 
[…]! Owszem, był mały, lichy, skromnie umeblowany, ale jego własny – Kret sam go urządził i zawsze 
z przyjemnością wracał do niego po całodziennej krzątaninie. Dom najwidoczniej również był z nim 
szczęśliwy, stęsknił się za nim […], przypominał, że istnieje i chce, aby znów w nim zamieszkać1.
–Kenneth Grahame

Jedno z  wydań2 The Wind in the Willows Kennetha Grahame’a  otwiera ilustracja 
przedstawiająca mapę arkadyjskiego uniwersum opowieści  – wśród sielskich pól 
i  łąk, pomiędzy topolowymi zagajnikami, rysownik, Ernest H.  Shepard, umieścił 
nazwy domów: nadrzeczne mieszkanie Szczura Wodnego, Ropuszy Dwór – rezyden-
cję magnacką niesfornego Ropucha, podziemny dom Pana Borsuka z niezliczonymi 
korytarzami oraz Kreci Zakątek z wygodnym salonikiem i malutkimi drzwiami wej-
ściowymi. Wszystkie drogi na mapie Grahame’owskiej Arkadii3 prowadzą do domu, 

1 K. Grahame, O czym szumią wierzby, tłum. M. Płaza, Poznań 2014.
2 Powieść The Wind in the Willows była wielokrotnie ilustrowana i dziś nieodłącznie kojarzy się z ilu-

stracjami takich twórców jak Arthur Rackham, Inga Moore, Robert Ingpen czy Ernest H. She-
pard – autor słynnych ilustracji do Winnie-the-Pooh Alana Alexandra Milne’a. Nie zawsze jednak 
powieści Grahame’a towarzyszyły obrazy – pierwsze wydanie z 1908 roku zawierało wyłącznie tekst, 
a ilustracje, autorstwa Paula Bransoma, pojawiły się dopiero w wydaniu z roku 1913. Osiemnaście 
lat później (1931) nowym ilustratorem powieści został E. H. Shepard – już wówczas uznawany za 
znakomitego artystę – który wahał się podjąć pracę nad utworem Grahame’a, gdyż „uważał go za 
dzieło sztuki tak skończenie doskonałe, iż żadne ilustracje nie będą w stanie mu sprostać”. W końcu 
jednak ilustrator wykonał obrazki w czerni i bieli, do których kolory zostały dodane w wydaniu 
z 1969 roku. Por. S. Lerer, Illustration and Illusion [w:] The Wind in the Willows. An Annotated 
Edition, ed. S. Lerer, London 2009, ss. 261–270 [wszystkie cytaty z opracowań anglojęzycznych 
podaję we własnym przekładzie filologicznym – A.W.].

3 Arkadyjskość utworu Grahame’a  była wielokrotnie podkreślana przez badaczy i  znawców tema-
tu – Humphrey Carpenter w monografii The Secret Gardens. A Study of the Golden Age of Children’s  
Literature pisze o „poszukiwaniu Arkadii” [the search for Arcadia], natomiast Jackie Wullschläger rozdział 

Aleksandra Wieczorkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Nie ma to jak w domu.” Literackie reprezentacje 
przestrzeni domowej w utworach angielskiej 
klasyki dziecięcej (na przykładzie powieści 
O czym szumią wierzby Kennetha Grahame’a)
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bowiem dom – przestrzeń przyjazna, swojska i  zaciszna – znajduje się w centrum 
świata opowieści, który jednocześnie został przez pisarza pomyślany jako świat iście 
angielski, zawierający w sobie esencję i sedno wyobrażenia o angielskiej tożsamości. 

Nikt chyba nie potrafił tak dobrze jak pisarze (i ilustratorzy) angielscy oddać dys-
kretnego uroku i urody domowego zacisza, nikt też, tak jak oni, nie celebruje w lite-
raturze myślenia o domu, który zajmuje w zbiorowym imaginarium miejsce central-
ne. Największych dzieł „złotego wieku” anglosaskiej literatury dziecięcej – takich jak 
The Wonderful Wizard of Oz (1900) Lymana Franka Bauma, The Tales for Children 
(1901–1930) Beatrix Potter, The Little Princess (1905) i  The Secret Garden (1911) 
Frances Hodgson Burnett, Anne of Green Gables (1908) Lucy Maud Montgomery, 
The Wind in The Willows (1908) Kennetha Grahame’a, Peter Pan and Wendy (1911) 
Jamesa Matthew Barriego, i w końcu Winnie-the-Pooh (1926) Alana Alexandra Mil-
ne’a – nie sposób wyobrazić sobie w odłączeniu od przestrzeni domowych, które je 
określają i charakteryzują, stanowiąc często punkt wyjścia i dojścia powieściowej akcji, 
miejsce jej zawiązania i (pomyślnego) zakończenia. Dorotka – bohaterka Czarnoksięż-
nika z Krainy Oz – wyrusza w swoją cudowną podróż razem z całym domem, który 
w czasie huraganu unosi się w powietrze; Piotruś Pan, nim zabierze Wendy, Johna 
i Michaela do Nibylandii i podziemnego domostwa Zaginionych Chłopców, pojawia 
się pod oknem londyńskiego domu państwa Darling, a potem w jego pokoju dziecin-
nym, ścigając po ścianach swój niesforny cień; Kubuś Puchatek i przyjaciele wędrują 
po powieściowej mapie – rysowanej, tak jak w przypadku dzieła Grahame’a, piórkiem 
E. H. Sheparda – i pukają do drewnianych drzwi, gdzie pod kołatką widnieje napis 
„»PRO SZE ZWONIDŹ JEŹLIKTO HCE PO RADY« A pod chwaścikiem dzwon-
ka [jest] napisane: »PROSZE PÓKADŹ JEŻLIKTO NIEHCE PO RADY«”4.

W  The Wind in the Willows Kennethowi Grahame’owi w  zadziwiający sposób 
udało się uchwycić esencję angielskiej domowości – w jego opowieści dom jest żywą 
istotą, posiadającą niepowtarzalną duszę; jest przestrzenią bezpieczną i oswojoną, ca-
łym światem „zamkniętym w czterech ścianach, odgrodzonym od ogromnej, srogiej 

poświęcony Grahame’owi tytułuje „Et in Arcadia Ego”. Sam pisarz nie pozostawia zresztą wątpliwości 
co do symbolicznego klucza powieści – pierwsze wydanie The Wind in the Willows otwiera umieszczony 
na karcie przedtytułowej frontyspis autorstwa Grahame’a Robertsona, na którym przedstawione zosta-
ło źródło opadające kaskadą wśród niskich krzewów i kwiatów lilii, nad którym bawi się troje nagich 
dzieci przypominających renesansowe cherubiny. Poniżej, nad niewielkim basenem utworzonym przez 
strumień, zauważyć można wydrę i szczura wodnego, czyli przyszłych bohaterów powieści Graheme’a. 
Frontyspis został przez artystę opatrzony inskrypcją „And a River went out form Eden”, a zatem cytatem 
z Księgi Rodzaju („Z Edenu zaś wypływała rzeka”, Rdz 2,10), wskazującym bezpośrednio na arkadyjską 
(rajską) naturę świata przedstawionego, którego główną osią i jednocześnie centrum jest właśnie Rzeka, 
dla bohaterów opowieści będąca żywicielką, mieszkaniem, „bratem, siostrą […] i towarzystwem”, lecz 
jednocześnie wpisana przez autora w porządek symboliczny, archetypiczny, jako rzeka wypływająca z sa-
mego Raju. Por. S. Lerer, op. cit., s. 262; K. Grahame, The Wind in The Willows, New York 1921.

4 A.A. Milne, Kubuś Puchatek, tłum. I. Tuwim, ilustr. E. H. Shepard, Warszawa 2000.
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Natury”5, a także najistotniejszym punktem na każdej mapie, gdyż to od niego zaczy-
na się, ale i w nim szczęśliwie się kończy, każda – nawet największa – przygoda. Dom 
to mały wszechświat i miniaturowa, prywatna Arkadia: przestrzeń przytulna, dosko-
nale urządzona, mieszcząca w sobie „wszystko, co potrzebne”6 – kominek z trzaska-
jącym ogniem, lampę rzucającą mleczne światło na znajomy, wygodny fotel, kredens 
i spiżarnię – przestrzeń, która stanowi prawdziwy „raj na ziemi”.

Dom u źródeł

A  jednak  – by choć na chwilę sięgnąć do biograficznego źródła powieści  – życie 
i dzieciństwo samego autora sielanki o domu dalekie było od idylli. Kenneth Gra-
hame urodził się w 1859 roku w Edynburgu jako trzecie dziecko Bessie i Cunning-
hama Grahame’ów. Gdy miał zaledwie pięć lat jego matka zachorowała na szkarla-
tynę i umarła. Na tę samą chorobę zapadł również pięcioletni Kenneth, który długo 
walczył ze śmiercią, doglądany przez troskliwą babcię, nazywaną przez wszystkich 
pieszczotliwie „granny Inglis” – babunią Inglis7. Gdy po tygodniach rekonwalescencji 
chłopiec mógł już bez obaw wstać z łóżka okazało się, że Cunningham, złamany ża-
lem po śmierci żony, nie jest w stanie podjąć opieki nad czwórką osieroconych dzieci: 
Helen, Williem, Kennethem i maleńkim Rolandem. Latem 1864 roku rodzeństwo 
Grahame przeniosło się więc z górskiego Argyll do położonej nad Tamizą malow-
niczej wioski Cookham Dean w hrabstwie Berkshire i zamieszkało w The Mount, 
domu granny Inglis. Trzy lata spędzone w starym domostwie – ze strychem i wielkim, 
nadrzecznym ogrodem, wymarzonym wprost na letnie zabawy – były dla Kennetha, 
pomimo niedawno przeżytej przez niego tragedii, najszczęśliwszym i najbardziej bez-
troskim okresem w życiu; wtedy właśnie, podczas słonecznych dni w Cookham Dean 
spędzonych nad Tamizą, w wyobraźni Grahame’a Rzeka zajęła miejsce szczególne, 
podobnie jak później w jego twórczości. 

Niedługo potem w życie rodzeństwa Grahame ponownie wkroczył ojciec – Cun-
ningham zabrał swoje dzieci do Szkocji, lecz po niecałym roku popadł w pijaństwo, 
rzucił pracę i wyjechał do Francji. Nieustanne przeprowadzki, niepewność oraz brak 
ciągłości i spokoju przynależnych dzieciństwu musiały zasiać w sercu przyszłego pisa-
rza wielkie pragnienie posiadania własnego miejsca na ziemi – „domu z prawdziwego 
zdarzenia”, który byłby szczęśliwy i  bezpieczny, a  przede wszystkim niezagrożony 
rozpadem czy koniecznością odejścia – w jednym z  listów pisanych do przyjaciela 
w późniejszych latach Grahame wspomina o powracającym do niego śnie, w którym 

5 K. Grahame, op. cit., s. 84.
6 Ibidem, s. 93.
7 Por. Kenneth Grahame’s Biography [on-line:] http://www.kennethgrahamesociety.net/biography.htm 

[20.02.2017].
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po spokojnym przebudzeniu znajduje się w „tym samym małym pokoiku, tak bli-
skim i znajomym, […] zawsze z tym samym uczuciem powrotu do domu, pozosta-
wienia za sobą całego świata”8.

Kenneth opuścił dom babki w 1868 roku, by rozpocząć naukę w St. Edward’s 
School na Oksfordzie – czas edukacji był dla niego czasem wielu sukcesów, a także 
pierwszych prób prozatorskich. Pomimo licznych uzdolnień i  zacięcia naukowego 
Kenneth nie mógł kontynuować edukacji na studiach i musiał wystarać się o stano-
wisko w Banku Anglii; młody absolwent St. Edward’s objął je w roku 1879, zdobyw-
szy maksymalną liczbę punktów na testach wstępnych, co w historii Banku nie zda-
rzyło się ani wcześniej, ani później. Te pierwsze londyńskie lata, spędzone z dala od 
spokojnych krain dzieciństwa, były dla Grahame’a również początkami pisarstwa – 
zaczął obracać się w literackich kręgach stolicy, pod koniec lat 80. pojawiły się jego 
pierwsze artykuły w gazetach i czasopismach oraz publikacje książkowe (The Pagan 
Papers – 1893 i zbiór opowiadań dla dzieci The Golden Age. Dream Days  – 1895).

W 1897 roku Kenneth Grahame poślubił Elspeth Thompson, a  trzy lata póź-
niej, w maju 1900 roku, na świat przyszedł ich jedyny syn, Alastair. W małżeństwie 
Grahame’ów od początku brakowało szczęścia, a sytuację pogorszył jeszcze fakt, że 
Alastair, urodzony przedwcześnie, był dzieckiem słabym i obarczonym jednostronną 
ślepotą, połączoną z wadą widzącego oka. Kenneth Grahame nigdy do końca nie 
pogodził się z niepełnosprawnością syna i jego wyraźnym brakiem zdolności do na-
uki, a Elspeth, próbując przezwyciężyć rozczarowanie małżeństwem, wierzyła, że jej 
jedynak jest w rzeczywistości cudownym dzieckiem9. 

Licząc, że sytuacja rodzinna poprawi się w wymarzonym i wytęsknionym oto-
czeniu angielskiej wsi, Grahame przeniósł się wraz z  żoną i  synem do Cookham 
Dean, lecz niewiele się zmieniło: Elspeth spędzała większość czasu poza domem, 
a Kenneth, uciekając od życia rodzinnego, podróżował po Hiszpanii. Stamtąd od-
wołała go dopiero poważna choroba Alastaira, którego nieszczęśliwe dzieciństwo do 
złudzenia przypominało historię małego Kennetha. W tym też czasie, około maja 
1904 roku, gdy Alastair skończył cztery lata, pojawiły się pierwsze zapowiedzi The 
Wind in the Willows. Powieść narodziła się bowiem z bajek o niesfornym Panu Ro-
puchu i jego przygodach, opowiadanych na dobranoc przez Grahame’a synowi. Ala-
stair, spragniony towarzystwa ojca oraz prawdziwych zabaw, których uniemożliwiało 
mu słabe zdrowie, żył wieczornymi opowieściami. Na letnie wakacje z nianią zgo-
dził się wyjechać tylko pod warunkiem, że przygody Ropucha będą kontynuowane  

8 P. Green, Kenneth Grahame. A Biography, London 1959, s. 87.
9 Por. Kenneth Grahame’s Biography [on-line]: http://www.kennethgrahamesociety.net/biography.htm 

[20.02.2017]; H. Carpenter, op. cit., s. 152.
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w przysyłanych codziennie listach od ojca – to właśnie owe listy10, obejmujące rów-
nież opowieści o Krecie, Szczurze i Borsuku, stały się zalążkiem powieści The Wind in 
the Willows, która po długich staraniach ujrzała światło dzienne w 1908 roku, od razu 
stając się ogromnym sukcesem i przynosząc Kennethowi Grahame’owi pisarską sła-
wę11. Stworzona przez człowieka, który nigdy nie zaznał szczęścia własnego domowe-
go ogniska, powieść The Wind in the Willows pozostaje największym bodaj traktatem 
o domu i domowości, jaki zaistniał w angielskiej literaturze dziecięcej – arcydziełem, 
w którym temat ów nie pojawia się w jednej tylko odsłonie, lecz opalizuje wszystkimi 
możliwymi barwami i odcieniami.

Dom w głębi ziemi – Kreci Zakątek

Wróćmy jednak jeszcze do samego początku opowieści i do otwierającej ją mapy arka-
dyjskiego uniwersum, przez której środek Ernest H. Shepard przeciągnął błękitną wstę-
gę Rzeki: na obu jej brzegach, wśród zagajników, pól uprawnych, łąk i pastwisk, widnie-
ją nazwy domostw powieściowych bohaterów – Kreta [Mole’s House], Szczura Wodnego 
[Rat’s House], Wydry [Otter’s House], Ropucha [Toad Hall] i Borsuka [Badger’s House]. 

Angielski krajobraz nieskażony jest jeszcze piętnem industrializacji – przez łąki 
biegnie polna droga, miasto zaś położone jest już niemal w innym świecie – poza 
obrębem mapy. Jedynym „śladem” ludzkiej bytności w  przestrzeni powieści jest 
wioska i „nowy żelazny most”, będący, być może, zapowiedzią zmian, jakie prędzej 
czy później nastąpią w sielskiej krainie. Na razie jest to jednak nadal „stara, wesoła 
Anglia”, „England’s green and pleasant land”12 – cytując Williama Blake’a, w której, 
wedle mapy, spotkać można raczej zwierzęta, niż ludzi – zwierzęta wprawdzie zan-
tropomorfizowane (mieszkające w domach) i dokładnie odpowiadające prototypom 

10 Listy Kennetha Grahame’a do Alastaira wydane zostały przez Elspeth Grahame już po śmierci męża, 
pod tytułem The First Whispers of The Wind in the Willows.

11 Powieść, nie najlepiej przyjęta przez krytykę, została jednak doceniona przez czytelników, którzy 
rozkupili dostępne nakłady książki i domagali się natychmiastowych dodruków. Theodor Roosevelt, 
który w 1910 roku przyjechał do Anglii i wygłaszał odczyt na Oksfordzie, zapytany, z kim chciałby 
się spotkać, wymienił między innymi nazwisko autora The Wind in the Willows, a Grahame, zawe-
zwany z domu na spotkanie z prezydentem, musiał niezwłocznie stawić się w Magdalen College. Po 
sukcesie powieści w  rodzinie Grahame’ów znów zaczęły się kłopoty, spowodowane rozpoczęciem 
edukacji jedynaka: po kilkukrotnej zmianie szkoły Alastair zaczął uczęszczać do Christ Church na 
Oksfordzie. Po dwóch latach, w maju 1920 roku, na cztery dni przed swoimi dwudziestymi urodzi-
nami, Alastair wyszedł na wieczorną przechadzkę, z której nigdy nie wrócił – następnego dnia znale-
ziono go martwego przy pobliskim przejeździe kolejowym. Śmierć chłopca uznano za nieszczęśliwy 
wypadek, lecz jej okoliczności wskazywały na samobójstwo – Kenneth Grahame, zrozpaczony po 
stracie syna, wyjechał na kilka lat do Włoch i zaprzestał pisania: The Wind in the Willows było naj-
większą i zarazem ostatnią jego książką. Zmarł 6 czerwca 1932 roku, w swoim domu w Pangbourne.

12 Cyt. za: M. Płaza, Mistyczna sielanka Kennetha Grahame’a [w:] K. Grahame, op. cit., s. 253.
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angielskiego społeczeństwa współczesnych Grahame’owi czasów edwardiańskich13, 
lecz jednak pozostające w ścisłym związku z Naturą, która organizuje jak gdyby we-
wnętrzna strukturę powieściowej mapy i – zawierając w sobie wszystkie inne domy – 
sama jest jednym wielkim domostwem dla żyjących w niej zwierząt.

O czym szumią wierzby otwiera obraz domu: pewnego słonecznego poranka Kret, 
zajęty wielkim wiosennym sprzątaniem swojego podziemnego mieszkania, odczuwa 
nagłą potrzebę zmiany i chęć wyruszenia w drogę:

Przez cały ranek Kret pracował w  pocie czoła. Robił wiosenne porządki w  swoim domku: naj-
pierw zamiatał, potem ścierał kurze, później wspinał się na drabinki, schodki i krzesła z pędzlem 
i kubełkiem białej farby, aż […] rozbolały go plecy, a łapki zaczęły mu mdleć z wysiłku. […] Nic 
dziwnego, że w końcu Kret cisnął pędzel na podłogę i zawołał: – A niech to! – potem dodał: – Do 
diaska! – I jeszcze: – Pal sześć sprzątanie! Po czym wybiegł z domu tak szybko, że nawet nie zdążył 
włożyć płaszcza. [7]14

13 Maciej Płaza w posłowiu do przekładu O czym szumią wierzby pisze: „Bohaterowie […] mają swoje 
prototypy w angielskim społeczeństwie, przefiltrowane zresztą przez XIX-wieczną literaturę obyczajową, 
choćby powieści Dickensa: Ropuch to arystokrata utracjusz, Borsuk to krzepki, konserwatywnie pryn-
cypialny, rzeczowy i szorstki w obejściu »John Bull«, Szczur to prowincjonalny dżentelmen z ambicjami 
literackimi, czasem śmieszny w swoich przyzwyczajeniach i guścikach, ale wielkoduszny i niepozbawiony 
fantazji, Kret to poczciwy domator w aksamitnym surduciku, nieśmiały i skory do wzruszeń, gustujący 
w dobrym piwie, przywiązany do lokalnej tradycji, Wydra to wygadany zawadiaka i chwalipięta skrywa-
jący wielkie serce, Szczur Morski to żeglarz rodem z angielskiej szanty” (ibidem, s. 245).

14 Wszystkie cytaty z powieści podaję za najnowszym przekładem O czym szumią wierzby autorstwa 
Macieja Płazy, lokalizując cytaty bezpośrednio w tekście i oznaczając je numerem strony w nawiasie 
kwadratowym. Literatura polska dysponuje jedynie trzema tłumaczeniami The Wind in the Willows – 
pierwszego dokonała Maria Godlewska w 1938 roku, ustanawiając jednocześnie kanoniczny (i różny 
od oryginału) tytuł powieści – O czym szumią wierzby, z upoważnienia autorki [sic!] przełożyła Maria 
Godlewska, ilustr. E. H. Shepard, Warszawa 1938. Drugi przekład, autorstwa Bohdana Drozdow-
skiego – Wierzby na wietrze – próbujący zerwać z  tytułem Godlewskiej, ukazał się w  roku 2009 
w Krakowie, najnowszy zaś, dokonany przez Macieja Płazę, został wydany w Poznaniu w 2014 roku.

Il. 1. Mapa – E. Shepard; źródło: 
https://i.pinimg.com/originals/
d4/d8/6f/d4d86fb8187a-
2704119928a53ae2665e.jpg 
[20.02.2017].
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Powieść rozpoczyna się zatem od ucieczki z domu, która dla Kreta jest nowym otwar-
ciem – drogą prowadzącą do innych domów oraz związanego z nimi innego życia 
(ucieczka z  domu nie jest bowiem u  Grahame’a  ucieczką od domu, gdyż  – mó-
wiąc Gombrowiczem – od domu-centrum świata, nie da się uciec inaczej, jak tylko 
„w inny dom”). Ożywiony powiewem wiosny Kret, domator niewystawiający dotąd 
nosa poza zakamarki swojego maleńkiego świata, wyrusza w  drogę z  pośpiechem 
i nagłością, które zdają się tożsame z wołaniem samej Natury – instynktem, każącym 
zwierzątku przekroczyć granice dotychczasowego terytorium i wyruszyć w nieznane, 
na poszukiwanie przygody i nowego życia.

Upojony ucieczką i wolnością Kret dociera do Rzeki, „tego lśniącego, krętego, 
pulchnego stworzenia, które pomyka przed siebie chyłkiem i czasem z chichotem, 
a czasem z chlupotem porwie coś z brzegu” [9], z początku obcej i tajemniczej, a jed-
nak urzekającej go swoją zmiennością i urodą: „Szedł wzdłuż brzegu jak mały chłop-
czyk, który idzie u boku dorosłego mężczyzny i zauroczony słucha jego opowieści” 
[10]. W pobliżu Kret – przedstawiciel „podziemnego świata” tuneli i korytarzy – spo-
tyka Szczura Wodnego, którego przybrzeżne mieszkanie jest organicznie sprzężone 
z Rzeką: gdy wiosną fale wzbierają, woda podchodzi pod sam próg i zalewa sutereny, 
a wieczorami chlupocze tuż za oknem. Spotkanie Kreta i Szczura jest jak spotkanie 
dwóch żywiołów – wody i ziemi – które żyją ze sobą w symbiozie, przyjaźni i harmo-
nii. Szczur wtajemnicza Kreta w rzeczne sposoby życia, pokazuje mu piękno wodne-
go świata i roztacza przed nim wizję przyjemności, jakie można czerpać z prostych, 
uświęconych rytuałów: przejażdżki łódką w słoneczny poranek, pikniku nad rozle-
wiskiem, gdy z wielkiego kosza wypakowuje się na rozłożony koc „zimną wołowinę, 
korniszony, sałatkę, bułeczki, kanapki z rzeżuchą, peklowane mięso, piwo korzenne, 
lemoniadę i wodę sodową”. Zauroczony spokojem i swobodą wiejskiego życia Kret 
postanawia zamieszkać u gościnnego przyjaciela, którego nadrzeczne mieszkanie jest 
kwintesencją angielskiej domowości.

Mieszkanie nad Rzeką – dom Szczura Wodnego

Kiedy dotarli do domu, Szczur rozpalił ogień w saloniku, przyniósł Kretowi szlafrok, kapcie i posadził 
go w fotelu przy kominku, a potem aż do kolacji opowiadał o Rzece. Dla ziemnego zwierzątka, takiego 
jak Kret, były to opowieści naprawdę niesamowite: o zaporach, o nagłych powodziach, o skocznych 
szczupakach […]. Chwilę później Kret zrobił się straszliwie senny i został odprowadzony przez troskli-
wego gospodarza do najlepszej sypialni. Wkrótce złożył głowę na poduszce pełen wielkiego spokoju 
i zadowolenia, słysząc, jak jego nowa przyjaciółka Rzeka chlupie pod parapetem okna. [27]

Dom Szczura Wodnego najlepiej określa angielskie słowo cosiness czy hominess – przy-
tulność, swojskość, domowość (świetnie oddane na ilustracji Ernesta H. Sheparda). 



150

Aleksandra Wieczorkiewicz

Właściciel nadrzecznej norki kocha swoje mieszkanie ponad wszystko, opuszcza je na 
dłużej rzadko i niechętnie, z wielką przyjemnością natomiast do niego wraca. Choć 
„prosty i  skromny” [26] jest to dom idealny, pod każdym względem dopasowany 
do angielskiej wizji domowej doskonałości: w saloniku na kominku zawsze płonie 
ogień, przed którym, oświetlone łagodnym światłem, ustawione są dwa najwygod-
niejsze na świecie fotele. Spiżarnia jest pełna przysmaków, a w piwniczce nie brak wy-
śmienitych trunków – kolacjom towarzyszą wieczorne opowieści, które są strawą dla 
ducha, tak jak zawartość kredensów i spiżarki stanowi strawę dla ciała. Sam właściciel 
domostwa jest wzorem gościnnego gospodarza – dzięki jego staraniom, zaopatrzony 
w  szlafrok i kapcie, odprowadzony do najlepszej, zacisznej sypialni, Kret znajduje 
nad Rzeką prawdziwą przystań – drugi, przyjazny dom, w którym po dniu pełnym 
wrażeń zasypia, ukołysany pluskiem fal, jak ktoś, kto „czuje się jak u siebie w domu”.

O ile jednak czas wiosny i lata jest dla Kreta epoką „wgryzania się” w nadrzeczny 
świat, odkrywania jego uroków i zachłyśnięcia nowym życiem, o tyle gdy przychodzi 
jesień, a za nią zima, wspominanie „sennych sjest w upalne południa, […] popołu-
dniowych kąpieli i pływania łódką, włóczęgi po pylistych ścieżkach i myszkowania 
w żółtych łanach zbóż” [50] zdaje się Kretowi nie wystarczać – zwierzątko znów czuje 
potrzebę zmiany, dyktowaną młodzieńczą ciekawością świata. Kret po raz kolejny 
opuszcza dom i wyrusza w nieznane, skuszony widniejącą na horyzoncie smugą Dzi-
kiej Puszczy, o której Szczur opowiada niechętnie i wymijająco, dodając jej nieświa-
domie tajemniczego czaru, tym bardziej nieodpartego dla jego młodego przyjaciela:

Kret miał dużo wolnego czasu, więc pewnego dnia, gdy Szczur siedział sobie w fotelu przy ogniu, 
na przemian drzemiąc i bez powodzenia składając rymy, postanowił, że sam wybierze się do Dzikiej 
Puszczy: zwiedzi las i może przypadkiem zapozna się też z panem Borsukiem. Gdy wymykał się z sa-
loniku, było zimne popołudnie, panował bezruch, stalowe niebo wisiało nieprzyjaźnie nad głową. 
Ziemia była goła, na drzewach nie wisiał nawet jeden listek. Kretowi przeszło przez myśl, że jeszcze 
nigdy nie miał okazji tak głęboko i wnikliwie wejrzeć w istotę rzeczy, jak w ten zimowy dzień, gdy 
Natura pogrążona była w corocznej drzemce, jakby rozebrana do snu. [50]

Il. 2. Dom Szczura Wodnego – E. 
Shepard; źródło: https://vocabat.
files.wordpress.com/2013/06/dol-
ca.jpg [20.02.2017].
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Wyruszenie w drogę wiąże się z wyjściem poza krąg światła, które rzuca domowe 
ognisko, z porzuceniem bezpieczeństwa i dobrowolnym wystawieniem się na nie-
wygody i  zagrożenia. Opisując początek kreciej „wyprawy w nieznane”, Grahame 
świetnie operuje kontrastem, zestawiając ze sobą spokój i  przytulność domowego 
zacisza – gdzie Szczur pisze wiersze, wygodnie usadowiony w fotelu – z nieprzyjazną 
aurą świata zewnętrznego, zimną, groźną, nieruchomą i nieprzyjazną. A jednak tyl-
ko opuszczenie domu i przekroczenie progu bezpiecznego świata pozwala Kretowi 
wniknąć w naturę rzeczy oraz naturę samej Natury: na początku wędrówki zostaje 
mu objawiona pewna prawda, otwiera się przed nim inna rzeczywistość, której do-
tąd – schowany w chroniących, lecz ograniczających czterech ścianach domu – nie 
mógł poznać ani doświadczyć. Nagrodą za odwagę jest wgląd w istotę rzeczy, wiodący 
ku prawdziwemu poznaniu świata, choć ceną, którą przyjdzie za nie zapłacić, jest 
Strach. Na jednej z ilustracji Shepard przedstawia Kreta, który brnie w śnieżycy przez 
zaspy, zabłąkany i  zrozpaczony, słysząc wszędzie dookoła groźne pomruki, gwizdy 
i zbliżające się odgłosy pogoni, widząc tajemnicze, szydercze mordki wykrzywiają-
ce się ku niemu z każdej jamy czy szczeliny. Gdy przerażony zaczyna biec na oślep 
przez Dziką Puszczę, potykając się i upadając, sama Natura wychodzi na pomoc bez-
bronnemu stworzeniu i podsuwa mu jako tymczasowe schronienie „głęboką ciemną 
dziuplę w pniu starego buka” [54]. Dziupla staje się na chwilę domem, w którym 
ciemność jest namiastką bezpieczeństwa, a suche liście muszą starczyć za ciepłą, przy-
tulną kołdrę, lecz przede wszystkim pozwala Kretowi przetrwać i doczekać ratunku 
w  osobie wiernego przyjaciela  – Szczura Wodnego, uzbrojonego w  dwa pistolety, 
tępą pałkę i własną odwagę przeciw Postrachowi Dzikiej Puszczy.

Dom-tajemnica – podziemna siedziba Borsuka

Niebezpieczna przygoda Kreta – tak jak wszystkie przygody opisywane przez Kenne-
tha Grahame’a – kończy się szczęśliwie. Jej finał to podwójne odnalezienie: najpierw 
Kret zostaje odnaleziony przez Szczura, a później wspólnie odnajdują zasypane śnie-
giem drzwi do mieszkania Borsuka. Po raz kolejny wyjście z domu prowadzi więc 
(ścieżkami zarysowanymi na mapie powieści) w progi innego domu, który okazuje 
się wybawieniem, bezpiecznym schronieniem przed zimnem, śniegiem i Strachem:

Czekali cierpliwie przez – jak im się zdawało – bardzo długi czas, dla rozgrzewki przytupując na 
śniegu. W końcu usłyszeli, że do drzwi zbliża się powolne szuranie. […] Po chwili rozległ się dźwięk 
odsuwanego rygla, drzwi uchyliły się lekko, w szparze ukazał się długi pyszczek i senne, mrugające 
oczy. […] Borsuk ubrany był w długi szlafrok i bambosze […], w łapce trzymał płaski świecznik. 
[…] Spojrzał życzliwie na gości i poklepał ich po głowach. – W taką noc małe zwierzątka nie powin-
ny nigdzie wychodzić – powiedział ojcowskim tonem. – To pewnie kolejny z twoich figli, Szczurku? 
No chodźcie już, chodźcie do kuchni. Ogień pali się pierwszorzędnie, jest kolacja i wszystko. [65]
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Wyprawa Kreta już wcześniej przyniosła mu swego rodzaju objawienie, którym 
był pełniejszy wgląd w istotę rzeczy – w ogólnym planie powieści również spotkanie 
z Borsukiem jest przedstawione jako wtajemniczenie. Borsuk od początku jest posta-
cią zagadkową, stroniącą od towarzystwa, szukającą samotności i chodzącą własny-
mi ścieżkami  – zresztą właśnie ta aura niezwykłości wyciąga Kreta z domu, kusząc 
możliwością „przypadkowego spotkania” z tajemniczym samotnikiem. Jednocześnie 
Borsuk uosabia opiekuńczą moc Natury – ton jego głosu jest „ojcowski”, decyzje 
zawsze słuszne, mądrość niekwestionowana, mocna postura daje innym poczucie 
bezpieczeństwa, zaś jego dom opisywany jest przez Grahame’a  jako swego rodzaju 
ostoja, oferująca ciepło i odpoczynek po trudach wędrówki przez Dziką Puszczę. 

Ów kontrast pomiędzy bezpieczną domowością a niebezpieczeństwami zimowe-
go bezdroża zostaje wspaniale oddany na ilustracji Sheparda, na której artysta przed-
stawił przekrój przez opisywaną wyżej scenę. Po lewej stronie, na węższej części karty, 
widać Szczura pukającego do drzwi domu Borsuka oraz Kreta, który rozgląda się 
trwożnie, próbując przebić wzrokiem szalejącą zamieć. Za zamkniętymi drzwiami 
ilustrator umieścił przytulne wnętrze domostwa  – ciepłe barwy ścian kontrastują 
z bielą, szarością i zielenią zimowego lasu, w kącie stoi wieszak na kapelusze i parasol, 
na ścianie wisi zegar, widać półki i zastawę w kredensie. Centralne miejsce ilustracji 
(która wypełnia całą rozkładówkę książki), zajmuje postać Borsuka – w czerwonym 
szlafroku i bamboszach – zbliżającego się do drzwi z zapalonym świecznikiem w łap-
ce. Warto zauważyć, że czytelnik oglądający ilustrację zostaje postawiony przez arty-
stę po stronie domu, który zajmuje większą część obrazka. Widać tu zapowiedź trza-
skającego na kominku ognia, przysmaków Borsukowej spiżarni oraz uroku obszernej 
kuchni, w której opisie zawarta znów została kwintesencja domowości, aczkolwiek 
nieco innej od tej reprezentowanej przez mieszkanie Szczura Wodnego:

Podłoga kuchenna wyłożona była podniszczoną czerwoną cegłą, drwa paliły się w  szerokim ko-
minku o wydatnym, zdobionym gzymsie […]. W kącie stał kredens z rządkami nieskazitelnie czy-
stych talerzy, z krokwi zwieszały się szynki, pęki suszonych ziół, siatki z cebulą i kosze z jajkami. 
W takiej kuchni rycerze najedliby się do syta po zwycięskiej bitwie, zmęczeni żniwiarze mogliby 
zasiąść rzędami przy stołach i ze śpiewem na ustach świętować dożynki, a dwóch czy trzech przy-
jaciół o prostych gustach mogło posiedzieć sobie wygodnie, smacznie podjeść i zapalić w spokoju 
i zadowoleniu. Rumiana ceglana podłoga uśmiechała się do przydymionego sufitu, dębowe ławy, 
wyślizgane od długiego używania, spoglądały na siebie wesoło, talerze w kredensie szczerzyły się do 
garnków na półce, a ogień migotał i rzucał naokoło figlarne pobłyski. [68]

Kuchnia Borsuka stanowi serce podziemnej siedziby, którą Grahame opisuje jako 
„dom z dawnych czasów”, zanurzony w  tradycji, historii, uświęconym obyczaju – 
wzmianka o „rycerzach” biesiadujących po zwycięskiej bitwie odnosi czytelnika do 
bohaterskich legend i opowieści rodem z  eposu, „żniwiarze ze śpiewem na ustach 
świętujący dożynki” przywołują z kolei na myśl wyobrażenie sielskiej, idyllicznej wsi 
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jak gdyby z Wergiliańskich Georgików. Meble kuchenne są uosobieniem prostoty, 
„pęki suszonych ziół, siatki z cebulą, kosze z jajkami” świadczą o swojskości i dostat-
ku domostwa. Jednocześnie przestrzeń domowa sprzyja budowaniu międzyludzkich 
(międzyzwierzęcych?) relacji, szczególnie przyjaźni, która, jak zdaje się mówić Graha-
me, cementuje zdrowe społeczeństwo, jest jego podstawową wartością. W domowym 
rytuale (jedzenia, rozmowy, palenia fajki) udział bierze zarówno ciało, jak i duch, 
wzmocniony jeszcze aurą bohaterskich czasów i czynów. Więcej nawet: cała kuchnia 
zdaje się ożywać i włączać w obrzędy domowości – rumiana podłoga „uśmiecha się” 
do sufitu, dębowe ławy spoglądają na siebie wesoło, talerze w kredensie szczerzą się 
z radości, a ogień na kominku figlarnie migocze. Dom w ujęciu Kennetha Graha-
me’a – animizowany i antropomorfizowany – okazuje się żywą istotą, która skrywa 
swoje własne uczucia, myśli i tajemnice.

Podziemna siedziba Borsuka nie ogranicza się do jednego tylko pomieszczenia: 
poza jasną, przytulną i oświetloną ciepłym blaskiem kuchnią rozciągają się niezbada-
nie, ciemne korytarze domu, który miejscami zadziwiająco upodabnia się do labiryntu:

Razem wyszli na korytarz i zagłębili się w jeden z głównych tuneli. Migotliwe światło latarni wyłu-
skiwało z mroku wnętrza mijanych pomieszczeń, małych i dużych, od ciasnych spiżarek do wspa-
niałych, przestronnych komnat […]. Bardzo dawno temu [– powiedział Borsuk –] na miejscu, 
gdzie dziś szumi Dzika Puszcza, […] było miasto. […] Tu, gdzie teraz stoimy, żyli ludzie: mieszkali, 
chodzili, rozmawiali, spali i zajmowali się swoimi sprawami. […] Byli to potężni ludzie, bogaci, 
doskonale znali się na budownictwie. Budowali solidnie, bo sądzili, że ich miasto będzie stać wiecz-
nie. […] – I co się z nimi stało? – spytał Kret. – Któż to wie? – rzekł Borsuk. – Ludzie przychodzą, 
zostają na chwilę, prosperują, budują i odchodzą. Tak już z nimi jest. A my trwamy. […] – Gdy 
ludzie odeszli – ciągnął Borsuk – zaczęły wiać potężne wichry i padać długotrwałe deszcze. I robiły 
swoje: cierpliwie, rok po roku, bez ustanku. Może my, borsuki, też przyłożyliśmy do tego rękę, kto 
wie? A potem nastąpił stopniowy wzrost, ale już nie miasta: z nasion wyrastały krzewy, kiełkowały 
leśne drzewa, z pomocą pospieszyły gąszcze jeżyn i paproci. Nawarstwiał się kompost, strumienie 
z wiosennych roztopów zamulały wszystko piachem i ziemią, aż z biegiem czasu nasz dom znów 
zaczął nadawać się do zamieszkania; no i wprowadziliśmy się. [79]

Il. 3. Dom Borsuka – E. She-
pard; źródło: https://i.pinimg.
com/736x/9f/a1/90/9fa190d-
d61ebfaffd03593e87fd49428.
jpg [20.02.2017].
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W czasie wędrówki przez ciemne korytarze Borsuk wyjawia Kretowi największy se-
kret – tajemnicę samej Natury, będącą jednocześnie tajemnicą domostwa położone-
go w podziemiach zrujnowanego miasta. Solidne sklepienia, „łuki, kolumny i chod-
niki” to wszystko, co pozostało po „doskonałych budowniczych” i  ich marzeniach 
o  wiecznym mieście. Opowieść Borsuka przypomina starotestamentową historię 
Wieży Babel, wysokiej jak aspiracje i ambicje samej ludzkości, pragnącej budować 
„domy mocne jak drzewa”, które mogłyby przeciwstawić się niszczącemu działaniu 
czasu. Lekcja podziemi jest jednak inna – nic nie jest mocne jak drzewa prócz nich 
samych, a wieczna jest jedynie bezkresna cierpliwość Natury, która prędzej czy póź-
niej upomina się o swoją własność. W zarysowanym przez Grahame’a konflikcie Na-
tury i Kultury to ta pierwsza jest siłą zwycięską i triumfującą, a postęp, cywilizacja, 
architektura, wytwory człowieka, okazują się wobec niej wtórne, tymczasowe. Nawet 
jeśli z labiryntu Borsuka droga na Grahame’owskiej mapie prowadzi do ludzkiej wio-
ski, którą Kret i Szczur oglądają w wigilijny wieczór, widząc jasne kwadraty okien, 
kota grzejącego się przy kominku, zasypiające dziecko, mężczyznę palącego fajkę 
w fotelu – ludzi i zwierzęta zanurzonych w atmosferze ciepła, domowości i spoko-
ju – ich bezpieczeństwo zostaje zakwestionowane, podszyte nieubłaganym trwaniem 
i  ogromem Natury, która czeka, by oswojoną przez człowieka przestrzeń odebrać 
i z powrotem włączyć w swoje surowe lecz wieczne dominium. 

*

Angielska literatura dziecięca – pochodząca z kraju zamków, starych parkowych rezy-
dencji i wiejskich domostw – od zawsze koncentrowała się wokół zagadnienia domu 
i domowości: nie przypadkiem Przygody Alicji w Krainie Czarów rozpoczynają się od 
lotu przez króliczą norę podobną do wielkiej spiżarni (by potem prowadzić do in-
nych domów Wonderlandu), a jedna z najsłynniejszych książek opowiadająca o Misiu 
o Bardzo Małym Rozumku nosi tytuł The House at the Pooh Corner (w przekładzie 
Ireny Tuwim Chatka Puchatka). O czym szumią wierzby Kennetha Grahame’a – pi-
sarza, który przez całe życie marzył o szczęśliwym domowym ognisku – jest bez wąt-
pienia traktatem o tym, co swojskie i domowe, a także doskonale angielskie. Lektura 
powieści jest bowiem tak naprawdę wędrówką od domu do domu po zielonej mapie 
z  ilustracji Sheparda: rozpoczyna się od Kreciego Zakątka, domu w głębi ziemi – 
miejsca, z którego wyrusza się w nieznane, i wiedzie poprzez nadrzeczne mieszkanie 
Szczura Wodnego – bezpieczne schronienie i dogodną przystań, aż po podziemną 
siedzibę Borsuka – dom uosabiający z jednej strony tradycję, z drugiej zaś odwieczną 
tajemnicę. Nie jest to jednak kres podróży po Grahame’owskiej mapie – wytrwałego 
wędrowca czekają jeszcze inne domy: odnaleziony przez Kreta jego własny, porzu-
cony Kreci Zakątek [Mole’s End], od którego wszystko się zaczęło, dom bez miejsca, 
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zarysowany w opowieści Szczura Morskiego, „mieszkańca drogi”, którego postać sta-
nowi realizację toposu homo viator, oraz arystokratyczna rezydencja Ropucha, przed-
stawionego (w krzywym zwierciadle) jako Ulisses powracający do swojej Itaki. Domo-
wość w powieści The Wind in the Willows Kennetha Grahame’a to temat niemożliwy 
do wyczerpania, a tym samym stanowiący (między innymi) o jej arcydzielności.
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Daleko na morzu otoczona skałami i falami leżała Samotna Wyspa Hatifnatów. Hatifnatowie zbie-
rali się na niej co roku przed wyruszeniem na swoje nieskończenie długie wędrówki naokoło świata. 
Zjawiali się tu ze wszystkich stron świata, cisi i poważni, o małych, pustych twarzyczkach. Dlaczego 
odbywali te doroczne zebrania, trudno odgadnąć, skoro ani nie słyszą, ani też nie potrafią mówić, 
i skoro wzrok ich nie zatrzymuje się nigdy na niczym, wpatrzony jedynie w daleki cel, ku któremu 
zdążają. Widocznie jednak lubią mieć miejsce, w którym czują się jak w domu, gdzie mogą trochę 
odpocząć i spotkać przyjaciół1.
Tove Jansson, W dolinie Muminków

Seria o Muminkach autorstwa fińskiej, szwedzkojęzycznej pisarki i plastyczki Tove 
Jansson cieszy się niesłabnącą popularnością od czasu publikacji pierwszego tomu na 
początku lat czterdziestych. Małe trolle są bohaterami dziewięciu książek, licznych 
książeczek obrazkowych czy komiksów tworzonych przez samą Jansson oraz przez jej 
brata, animowanych filmów i seriali. Ich przygody stały się podstawą słuchowisk ra-
diowych i przedstawień teatralnych, ich wizerunki zdobią sukienki i talerze. Poświęca 
się Muminkom również refleksję naukową. Znakomitym dowodem na to są dwa 
międzynarodowe spotkania muminkologiczne, które odbyły się w Polsce: gdańskie 
sympozjum Świat Muminków z maja 1994 roku oraz zorganizowana przez Uniwer-
sytet Warszawski konferencja Tove Jansson. Horyzonty twórczości, która miała miejsce 
w marcu 2014 roku i była związana z obchodami setnej rocznicy urodzin artystki. 

W złożonym świecie Muminków, skupionym wokół wartości rodzinnych i nieraz 
opowiadającym o przekraczaniu granic między znanym a nieznanym, dom jawi się 
jako kategoria istotna, niosąca ze sobą dodatkowe znaczenia, tworząca punkt odnie-
sienia i definiujące bohaterów konteksty. W swoich rozważaniach skupiam się na wizji 
domu wyłaniającej się z książek o Muminkach, które tworzą trzon uniwersum, pomi-

1 T. Jansson, W dolinie Muminków, tłum. T. Chłapowska, Warszawa 1981, s. 78.

Zofia Żółtek
Uniwersytet Warszawski

Bezpieczna dolina. Wizja domu  
w serii o Muminkach Tove Jansson
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jając teksty poboczne oraz adaptacje jako zaciemniające spójny, choć złożony, obraz. 
Ważnym staje się dla mnie za to odniesienie do innej, pozamuminkowej, realistycznej 
i adresowanej do dorosłego czytelnika twórczości Jansson oraz do wątków wywodzą-
cych się z jej osobistych doświadczeń – udokumentowanych zarówno w biografii pióra 
Boel Westin, jak i w  listach, a  także w opowiadaniach z mocno nasyconego auto-
biograficznie zbioru Córka rzeźbiarza. Dla uporządkowania wywodu próbuję dzielić 
swoją refleksję na analizę trzech przenikających się składników przestrzeni domowej. 
Te składniki to przestrzeń per se (domy i  inne, nieraz mniej ortodoksyjne miejsca 
zamieszkania Muminków i wybranych innych stworzeń z ich otoczenia), przedmioty 
oraz ludzie (czy raczej – antropomorfizowane istoty, wszak mało którego z bohaterów 
Muminków można nazwać człowiekiem), tworzący dom-społeczność. 

To, czym jest dom, wyłania się zarówno z fabuły i komentarzy wszechwiedzącego 
narratora, jak i  z wypowiedzi samych bohaterów, również tych niekojarzących się 
z udomowionym stylem życia. Nawet Hatifnatowie, nieco demoniczne istoty, po-
zbawione indywidualności i zbliżone do sił natury, potrzebują przestrzeni „w której 
czują się jak w domu”, bezpiecznej i służącej spotkaniu z bliskimi2. Ważne elementy 
ukazują też spojrzenia krytyczne. Pesymistyczny filozof Piżmowiec, postać traktowa-
na nieodmiennie z ironicznym dystansem, uciekając do groty, myśli: 

Pozostanę tu na zawsze, na zawsze […]. Jakże niepotrzebna jest ta cała bieganina, gadanina, budo-
wanie domów, gotowanie jedzenia i gromadzenie własności3.

Traktuje więc „budowanie domów” jako aktywność rozpraszającą, hamującą jego 
rozwój intelektualny. Z kolei Włóczykij, pozytywny bohater miłujący wolność, przy-
gląda się z uwagą mijanym na początku wędrówki siedzibom:

Duże domy, małe domy, jedne tuż przy drugich, niektóre połączone z sobą, ze wspólnymi rynnami 
i pojemnikami na śmiecie, zaglądające sobie do okien i wąchające zapachy kuchenne sąsiadów. Ko-
miny, wysokie dachy i żurawie studzienne, a w dole wydeptane ścieżki od drzwi do drzwi, Włóczy-
kij szedł szybko i cicho i myślał: Och, wy, domy, jak ja was wszystkich nie cierpię!4

Stosunek Włóczykija do domów, jak zauważa Aleksandra Korczak w pracy Zgoda 
na siebie, naznaczony jest pewną przewrotnością. Pozornie bezdomny wędrowiec, 
gardzący domami dużymi i małymi, ma swoje stałe miejsce, w którym rozbija na-
miot w Dolinie Muminków, jest częścią społeczności, powraca do niej i opuszcza ją 

2 Por. ibidem, s. 78.
3 Ibidem, s. 65.
4 Eadem, Dolina Muminków w listopadzie, tłum. T. Chłapowska, Warszawa 1980, s. 10. 
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cyklicznie. Charakterystyczne jest dla niego nie nieposiadanie domu, a zinternalizo-
wanie go, a także – symboliczne noszenie go ze sobą5. 

Najbardziej widoczną cechą w charakterystyce domów w opus magnum Tove Jans-
son zdaje się naturalna, niewymuszona bliskość, budująca poczucie bezpieczeństwa. 
Wewnątrz świata przedstawionego istotna jest też niewątpliwie przyziemność i mate-
rialność domów – nawet jeśli w końcu okazuje się, że nie budowle tworzą dom, to kon-
kretne, fizyczne formy przewijają się w lękach, marzeniach i przemyśleniach bohaterów.

Nad wyobrażeniami o  domach Muminków dominuje niebieska, podobna do 
wieży konstrukcja. To właściwy Dom Muminków, centrum rodzinnego życia, roz-
szerzające się na całą Dolinę – rozciągnięcie to widać zwłaszcza w, opisanych w roz-
grywających się w  tym samym czasie tomach, tęsknotach Homka Tofta i  Mamy, 
wyobrażających sobie ze szczegółami całe otoczenie6. Charakterystyczna dla domu 
jest jego tradycyjna forma – wertykalizm nawiązujący do pieca kaflowego (a piece 
kaflowe w legendach Muminków kryły siedziby ich przodków)7 oraz pewna mikro-
ciągłość – pierwszy dom wzniesiony przez Tatusia Muminka ma tyle samo tak samo 
trzeszczących stopni co dom, który zbudował on dla swojej rodziny8. Panuje tam też 
szczególny ład: domownicy i  goście mają własne, oswojone pokoje9. Sielski obraz 
przenika się z dziecięcą fantazją o domu-zamku, miejscu przygód, dziwności i wspa-
niałości. Z okien wychodzą drabinki sznurowe, jak z domków na drzewie, autono-
micznych miejsc zabaw odizolowanych od świata dorosłych10. Chaotyczny w domy-
śle rozkład pomieszczeń nigdzie nie jest szczegółowo opisany, lokalizacja pokojów na 
piętrze skonkretyzowana zostaje jedynie przypisaniem do stron świata, łącząc dom 
z naturą. Zakamarkową konstrukcję najlepiej widać w kontraście do idealnego domu 
z prowadzonym przez Ciotkę Paszczaka sierocińcem:

Drogi czytelniku, wyobraź sobie dom Muminków, w którym wszystkie pokoje tworzą uporządko-
wane szeregi, wszystkie są kwadratowe i pomalowane na jeden i ten sam ohydny kolor jasnego piwa. 
Nie wierzysz mi? Twierdzisz, że w domu Muminków musi być pełno najdziwniejszych zakątków, 
tajemni-czych pokoi, schodów, balkonów i wieżyczek?11

Źródeł wizerunku niebieskiego domu można się doszukiwać w atelier na wieży, 
będącym zarazem pierwszym, własnym domem Jansson. Wprowadziła się do niego 

5 Por. A. Korczak, Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socjalizacji w cyklu o Muminkach autor-
stwa Tove Jansson, Warszawa 2016, s. 51.

6 Por. T. Jansson, Dolina Muminków…, ss. 15‒18 i eadem, Tatuś Muminka i morze, tłum. T. Chła-
powska, Warszawa 1990, ss. 226‒227.

7 Por. eadem, Pamiętniki Tatusia Muminka, tłum. T. Chłapowska, Warszawa 1989, s. 38.
8 Por. ibidem, s. 190.
9 Por. np. eadem, Dolina Muminków…, s. 71.
10 Por. eadem, W dolinie…, s. 9.
11 Eadem, Pamiętniki Tatusia…, s. 15.
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w 1944 roku, podczas gdy archetypiczny dom Muminków pojawia się po raz pierw-
szy w tomie wydanym w 1946 roku. Swoją nową siedzibę w liście do przyjaciółki, 
Evy Konikovej, autorka opisuje tak:

Pokój na wieży, wysokiej jak w kościele, prawie osiem metrów na osiem, sześć łukowych okien, a nad 
nimi małe, prostokątne, niczym brwi wysoko pod sufitem. Tu i ówdzie kupki zaprawy murarskiej 
i pęknięcia, bo nie została wyremontowana po bombardowaniu, a na środku tych pozostałości – 
sztalugi. Kolosalny rzeźbiony kominek w stylu secesyjnym i komiczne stare drzwiczki z zielonymi 
i czerwonymi szybkami. Atelier, nad którym można pracować i upiększać je bez końca, jak się chce. 
A  przy nim niesymetryczne, pobielone pomieszczenie z  dwoma wysoko osadzonymi okienkami, 
gdzie mogę trzymać cały mój kobiecy majdan, wszystko co miękkie, zabawne, kolorowe i osobiste12.

Poza oczywistą analogią między pionowymi formami obu budowli zwraca uwagę asy-
metria opisywanego pokoiku, centralna rola pieca i plan zabałaganienia pomieszczeń 
osobistymi drobiazgami. Również zielono-czerwona witrażowa szachownica wraca 
później w powieściach jako element wystroju kabiny kąpielowej, będącej domem Too-
Tiki, literackiego odbicia partnerki pisarki. Pracownia budzi jednak nie tylko czysto 
pozytywne emocje – w innym liście z tego samego okresu opis wygląda zgoła inaczej:

Strasznie tu wygląda po bombardowaniach, nie ma okien, wszystko popękane, kawały ścian odpa-
dają, kominek i baterie zdemolowane. A mimo wszystko to jest moje wielkie marzenie – ogromne – 
prawie 60 m kwadratowych. I z małym pokoikiem mieszkalnym obok13.

To połączenie spełnienia marzeń i poczucia wolności z niepokojącymi śladami znisz-
czenia i minionej katastrofy znajduje swoją reminiscencję w przybyciu rodziny do 
Latarni Morskiej w tomie Tatuś Muminka i morze14. Wyspa i  latarnia są przestrze-
niami naznaczonymi innością. Drzwi do latarni są zamknięte, nie da się w niej za-
palić światła, stały mieszkaniec wyspy nie rozpoznaje betonowej chatki jako swojego 
domu, a jedynie jako schronienie przed burzą15. Dla Urszuli Chęcińskiej morze w cy-
klu pozwala bohaterom na próby „uporania się z ciemniejszą stroną własnego świa-
ta, którą oddziela przywodząca na myśl conradowską – smuga cienia”16, Aleksandra 
Korczak akcentuje z kolei fakt, że wyspa nie poddaje się oswojeniu, wymaga akcep-
tacji taką, jaką jest17. Co dla Muminków niezwykłe, sami główni bohaterowie mają 
problem z nazywaniem nowego miejsca zamieszkania domem, choć podkreślają, iż 
wyprowadzka na kres archipelagu nie jest wycieczką czy przygodą, a budowaniem 

12 Cyt. za: B. Westin, Tove Jansson. Mama Muminków, tłum. B. Ratajczak, Warszawa 2012, s. 136.
13 Cyt. za: ibidem., s. 134.
14 Por. T. Jansson, Tatuś Muminka i morze, ss. 73‒76.
15 Por. ibidem, s. 61.
16 U. Chęcińska, Muminki a romantyczno-conradowska idea morza [w:] Świat Muminków. Materiały 

z sesji literackiej. Gdańsk, 26‒27 maja 1994, red. M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 70.
17 Por. A. Korczak, op. cit., s. 87.
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nowego życia18. Muminek musi sobie uświadamiać, że jego domem nie jest już Do-
lina19. Zmiana topografii i problem ze związanymi z nią wartościami uwidacznia się 
jeszcze dobitniej w języku Mamusi Muminka, której mąż zauważa moment pierw-
szego nazwania przez nią latarni domem20.

W innych sytuacjach małe trolle każdą budowlę zwykły nazywać w ten sposób, 
sprowadzając przestrzeń do pojęć znanych i bezpiecznych. Dotyczy to na przykład 
sterówki na łodzi Fredriksona21, jednak najpełniej realizuje się w poznawaniu przez 
Muminki teatru, w którym zatrzymują się podczas powodzi. Ignorują niezgodność 
realiów z dość szeroką muminkową normą: mimo niezwykłej formy scena jest dla 
nich salonem, zaś budka suflera – spiżarką. Racjonalne wydaje się tłumaczenie tej 
nieodpowiedniości czy to nawiedzeniem domu przez duchy22, czy też ekscentryczno-
ścią poprzednich mieszkańców23. Co najbardziej typowe dla konstrukcji bohaterów, 
Mama Muminka od razu stwierdza, że była to rodzina, a także martwi się ich losem, 
zanim jeszcze jej właśni bliscy znajdą się w całkowicie bezpiecznej sytuacji24. 

Jednak istotę domu można znaleźć nie tylko w bezpośrednim otoczeniu rodzi-
ny Mumunków. Inne stworzenia pojawiające się w opowieściach Jansson również 
potrafią wykreować wokół siebie owe przestrzenie bezpieczne i  naturalne. Bardzo 
ciekawym przykładem jest ogród „Paszczaka, który kochał ciszę”. Co znamienne, 
pierwszym jego marzeniem jest budowa wielkiego domu dla lalek, wyśmiana przez 
krewnych25. W  końcu nie stawia nie tylko właściwego domu, ale również żadnej 
porządniejszej budowli, mimo tego zachowuje swoją materialną oddzielność. Odzie-
dziczony park, który Paszczak ma prawo urządzić według własnych zasad, jest ogro-
dzony wysokim murem i  zamknięty uszkodzoną bramką26. Wewnątrz konstruuje 
twory byle jakie i absurdalne, niezgodne z fantazjami, jednak z zachowaniem własnej 
wrażliwości27. Dookoła gospodarza gromadzą się dzieci, szukające spokoju i akcepta-
cji, przyjmujące jego reguły. 

Drugim wyjątkowym domem-niedomem jest kabina kąpielowa Too-Tiki, sytuują-
ca się na granicy przestrzeni znanej i nieznanej. Too-Tiki jest tajemniczą osobą żyjącą 
normalnym życiem, w wyłączonym czasie snu zimowego. Jej monotonny, pozbawiony 

18 Por. T. Jansson, Tatuś Muminka…, s. 51. 
19 Por. ibidem, s. 65.
20 Por. ibidem, s. 274.
21 Por. eadem, Pamiętniki Tatusia…, s. 55.
22 Por. eadem, Lato Muminków, tłum. T. Chłapowska, Warszawa 1975, s. 40.
23 Por. ibidem, s. 49.
24 Por. ibidem, s. 43.
25 Por. eadem, Opowiadania z Doliny Muminków, tłum. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 2002, s. 82.
26 Por. ibidem, s. 83.
27 Por. ibidem, ss. 92‒93.
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zaskoczeń mikroświat to centrum, do którego lgną wszystkie istoty zagubione28. Miesz-
kanka kabiny wzorowana jest na wieloletniej partnerce autorki, graficzce Tuulikki Pie-
tila. Zwrot jej domu ku morzu łatwo połączyć z wielką fascynacją Jansson domami na 
wyspach29; osoby i sprawy bliskie sercu autorki przenikają się w inspiracjach tak, jak 
domy są niemal namacalnie bliskie swoim właścicielom w jej opowieściach.

Te powiązania w uniwersum Muminków znajdują też realizacje negatywne. Do-
wodem tego jest dom niepewnej, przerażonej potencjalnymi kataklizmami Filifion-
ki: wynajmowany – więc nie własny – a ponadto brzydki30. Bohaterka wybrała go, 
wierząc w rodzinne związki z miejscem, kierowana tradycją i sentymentami – jak się 
okazuje, nieuzasadnionymi31. Próba uczynienia przestrzeni przyjaźniejszą przez Fili-
fionkę pozwala wprowadzić refleksję nad szczególną rolą przedmiotów: „Jak wszyst-
kie Filifionki miała masę ozdobnych bibelotów […] słowem, moc tego wszystkiego, 
co czyni życie łatwiejszym, mniej niebezpiecznym i ogromnym”32. Wiara w możność 
oswojenia rzeczywistości za pomocą drobiazgów traktowana jest przez autorkę z po-
wagą i zrozumieniem. Daremność tych zabiegów, podkreślona przez antropomorfi-
zowanie mebli, nadanie im ludzkich reakcji na nieżyczliwość otoczenia, ma w sobie 
coś przejmującego i pozwala czytelnikowi odnaleźć w sobie empatię dla Filifionki:

Starała się urządzić przytulne kąciki, lecz wszystko na nic. Meble gubiły się, krzesła szukały schro-
nienia pod stołem, kanapa przerażona cofała się ku ścianie a krążki światła lamp były równie bezsil-
ne jak samotne światełko latarki w ciemnym lesie33.

W  poświęconym sobie opowiadaniu bohaterka stopniowo traci niemal wszystkie 
swoje skarby, doświadcza katartycznego spełnienia obaw, w  końcu z  drobiazgów 
zatrzymuje jedynie uratowanego porcelanowego kotka, który w  trakcie katastrofy 
stracił ucho, a zyskał głębokie, emocjonalne znaczenie – przeżył ze swoją właścicielką 
doświadczenie graniczne34. 

Oswojenie nie jest w  świecie Muminków ostateczne i  nieodwracalne. Także 
w  niebieskim domu zmiany w  układzie przedmiotów powodują krańcowo różne 
emocje u jego mieszkańców. Dobitnie widać to w doświadczeniu wybudzonego ze 
snu zimowego Muminka: dom, w którym panuje pustka i porządek, wzmaga po-
czucie osamotnienia, rozpoznany jest jako „obcy i tajemniczy”35. Zabiegi mające na 

28 Por. eadem, Zima Muminków, tłum. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 1972, ss. 28‒30.
29 Por. B. Westin, op. cit., s. 204.
30 Por. T. Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków, ss. 38‒39.
31 Por. ibidem, ss. 37‒38.
32 Ibidem, s. 39.
33 Ibidem, s. 39.
34 Por. ibidem, s. 56.
35 Eadem, Zima…, s. 7.
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celu ożywienie uśpionej siedziby – rozlepienie kolorowych kalkomanii i nakręcenie 
wszystkich zegarów – nie odnoszą oczekiwanego skutku. Dopiero chaos, spontanicz-
nie zrobiony przez Przodka wyciągającego rzeczy uszkodzone, zepsute i bezsensowne, 
przywraca Muminkowi poczucie bezpieczeństwa36.

Zupełnie odmienne jest od-oswojenie, które zdarza się bohaterom Lata Muminków. 
Mimo kataklizmu, który staje się powodem zmiany, odbierają ją jako fascynującą:

W chwilę później Mama Muminka po raz pierwszy mogła popatrzeć na swoją kuchnię z góry. Była 
oczarowana. Kuchnia wyglądała jak słabo oświetlone, jasnozielone akwarium. Na jego dnie roz-
różniała piec i kubełek na śmieci. Ale wszystkie krzesła i stoły pływały w wodzie tuż pod sufitem37.

Na doświadczenie obcości własnej przestrzeni niewątpliwie wpływa wspólnotowość 
przeżycia, jednak sam opis zatopionej kuchni jest równocześnie estetyzujący i ekspo-
nujący zabawne, przyziemne elementy – jak kubełek na śmieci, szczęśliwie opróżniony 
przed nadejściem powodzi. W całej fabule tego tomu serii, mocno zaznaczającej prze-
chodzenie między znanym i nieznanym, poszukiwaniem siebie i spokojnym rozwo-
jem, można prześledzić stopniowe otrząsanie się z przedmiotów. Początkowo rodzina 
podejmuje próbę ratowania z wzbierającej wody prawie wszystkich mebli38, następnie 
ustawienie ich na scenie pozwala przybliżyć „dom, w którym straszy”, natychmiast 
zamieniając go w przytulny salon39. Ostatecznie, gdy uciekając przed Paszczakiem, 
pozostawiają elementy domowego wystroju w teatrze, nie budzi to żadnych negatyw-
nych emocji, a wprost przeciwnie – pozwala z radością myśleć o nowych rozwiąza-
niach kolorystycznych40. Historię zamyka jednak odnalezienie zrobionej przez Ma-
musię łódeczki, a nawet – dopełnienie bibelotu brakującą jolką41. Bohaterowie uczą 
się o nieistotności przedmiotów, jednak przyjmują, iż te konstytuują ich codzienność.

W  domu Muminków, będącym domem wzorcowym, idealnym, tak samo jak 
w domu dość śmiesznej mimo wszystko Filifionki, dominują drobiazgi utrzymane 
w estetyce drobnomieszczańskiej, bezużyteczne, balansujące niebezpiecznie na grani-
cy kiczu. Nieliczne wyjątki wymykające się z tradycyjnych motywów zdobniczychto 
przedmioty dopasowane do osobowości posiadacza: Duch w Pamiętnikach Tatusia 
Muminka dostaje po wprowadzeniu się „posłanie w pudełku po cukrze pomalowa-
ne na czarno i ozdobione czaszką i dwoma piszczelami ułożonymi na krzyż, żeby 
było przyjemniej, i kubek z napisem trucizna”42. To właśnie indywidualne podejście 

36 Por. ibidem, ss. 93‒95.
37 Eadem, Lato… 
38 Por. ibidem, s. 33.
39 Por. ibidem, s. 44.
40 Por. ibidem, s. 197.
41 Por. ibidem, s. 199.
42 Eadem, Pamiętniki Tatusia.., s. 204.
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do przedmiotów, zwracanie uwagi nie na ich wartość materialną, a na subiektywne 
odczuwanie piękna i wartości sentymentalne, decydują o ich „domotwórczej” war-
tości. Świat Muminków to świat, w którym biżuterię trzyma się w jeziorku, bo tak 
jest ładniej43, grudami złota okłada się rabatki44, zaś na chorobę Tatusia najlepszym 
lekiem jest zwrócenie uwagi na „ozdobę z salonu, która odegrała bardzo ważną rolę 
w jego młodości”45. Spojrzenie, w którym zacierają się granice między tym, co zwy-
kłe, a tym, co niezwykłe, przybliża tradycyjny w wielu sprawach dom Muminków do 
artystowskiego domu rodzinnego ich twórczyni46.

Jak można zauważyć , nie da się sprowadzić domów w uniwersum wykreowa-
nym w serii do elementów nieożywionych. Kwintesencję domu stanowią osoby go 
tworzące. Przewrotnie najlepiej ukazuje to tom Dolina Muminków w  listopadzie, 
w którym ikoniczny dom opuścili jego tradycyjni mieszkańcy, a osoby spoza Do-
liny przybywają do niej, szukając schronienia i spokoju. Omówię tylko tych z bo-
haterów ostatniej części cyklu, których doświadczenia wzbogacają moją refleksję 
o przestrzeniach domowych. Jako pierwszą można wskazać Filifionkę (prawdopo-
dobnie inną Filifionkę niż ta wspomniana uprzednio; w twórczości Jansson funkcjo-
nują swoiste nazwy gatunkowe, takie jak „Filifionki”, „Mimble”, „Homki”, „Gapsy” 
czy „Paszczaki”; przedstawicieli tych rodzajów łączą pewne charakterystyczne cechy), 
przeciwko której zwrócił się jej własny dom i której ciało doświadcza niemożności 
realizowania własnych rytuałów: nie jest w stanie sprzątać47. Pragnie ona odwiedzić 
rodzinę Muminków, jednak nie zastaje ich na miejscu i  próbuje odtwarzać swoje 
wyobrażenie o domu, naśladując gesty Mamusi Muminka, odgrywając jej sponta-
niczność, co spotyka się z brakiem zrozumienia reszty tymczasowej społeczności48. 
Aleksandra Korczak o całej powieści pisze, iż opowiada o  „beznadziejności i non-
sensowności podejmowania prób stania się kimś innym” i jest „literackim pastiszem 
każdego, kto naśladuje zewnętrzny, zaobserwowany wzorzec postępowania, zamiast 
stworzyć własny i być głównym bohaterem we własnym życiu”49. Ważne jest to, że 
Filifionka podczas tworzenia domu musi odwołać się do własnej natury, a spotyka 
się z akceptacją dopiero wtedy, gdy zaczyna zachowywać się po swojemu, nawet nie-
zgodnie z normami pozostałych bohaterów50. Potrzebuje działać na własnych zasa-
dach, bez wewnętrznego przymusu, realizuje się w narzuconych kulturowo rolach, 
jednak tylko pod warunkiem, że jest to jej autonomiczna decyzja:

43 Por. eadem, Lato…, s. 12.
44 Por. eadem, W Dolinie…, s. 120. 
45 Eadem, Pamiętniki Tatusia…, ss. 6‒7.
46 Por. G. Skotnicka, Czasoprzestrzeń dzieciństwa w Muminkach [w:] Świat Muminków…, s. 16.
47 Por. T. Jansson, Dolina Muminków w listopadzie, s. 24.
48 Por. ibidem, s. 150.
49 A. Korczak, op. cit., s. 58.
50 Por. T. Jansson, Dolina Muminków…, ss. 192‒196.
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Uwielbiała gotować możliwie najoszczędniej, żeby się nie zmarnowało nawet najmniejsze ziarenko 
kaszy manny. […] Filifionce zakręciły się łzy w oczach. Bo Paszczak popsuł jej całą przyjemność. 
Byłaby też zmywała, nawet chętnie, gdyby tylko sama mogła to zaproponować. Ale pomysł, że ona 
ma prowadzić gospodarstwo, bo jest kobietą! Też coś! I w dodatku z Mimblą!51

Sztywny, pedantyczny charakter bohaterki nie jest przeszkodą w życiu domowym, 
pod warunkiem, że spotyka się ze zrozumieniem innych, szanuje ich granice i po-
trafi przyjąć samą siebie, co kształtuje dom idealny jako przestrzeń bezpieczeństwa 
i swobody. 

Drugim gościem Doliny jest Homek Toft – bezdomne dziecko, sypiające w po-
rzuconej łodzi. W  jego marzeniach tęsknota za wyidealizowaną Mamą Muminka 
miesza się z fantazją o Dolinie. Co istotne, jego wyobrażenia mają naturę odtwórczą. 
Myśli o domu Muminków takim, jakim jest, bez wprowadzania zmian, które niszczą 
autentyzm i  spoistość wizji52. Żeby spełnić marzenie, musi pójść do Doliny; jego 
tęsknota nie ma siły sprawczej, traci na wyrazistości. Decyduje się porzucić swoją 
kryjówkę, bo chce zobaczyć Mamę Muminka. 

Tymczasem Mamy nie ma w Dolinie. Jak już wspominałam, akcja Doliny Mu-
minków w  listopadzie rozgrywa się w tym samym czasie, co w poprzednim tomie, 
zatytułowanym Tatuś Muminka i  morze. Tym bardziej wyrazisty jest dialog mię-
dzy uciekającym w  imaginacje przed zaśnięciem w  zwoju liny Homkiem Toftem 
a Mamą Muminka, malującą swój porzucony ogród w Latarni. Tworzenie obrazu 
na ścianie jest odpowiedzią bohaterki na jej melancholię i niezgodą na nieżyczliwy 
świat Wyspy. Inaczej niż tęsknota Homka i innego samotnego dziecka, którym był 
Tatuś Muminka przed rozpoczęciem wędrówki z Fredriksonem, tęsknota Mamusi 
ma siłę sprawczą. Jansson bezpośrednio opisuje, że Mama tworzy jedynie wizerunek 
swojej oswojonej przestrzeni i  równie wprost wyrażony jest fakt jej prawdziwego 
wchodzenia w niego53. Takiej kreacyjnej mocy nie mają marzenia Homka i Tatusia. 
Mimo to rysowanie przez tego ostatniego domu na piasku przedstawione jest w jego 
pamiętnikach jako budowanie, daje się on pochłonąć konstruowaniu perfekcyjnej 
wizji architektonicznej54.

Traktowanie fantasmagorycznych modeli jako realnych domów jest motywem 
powracającym w  twórczości Jansson. W opowiadaniu pod tytułem Dom dla lalek 
emerytowany tapicer Alexander zaczyna budowanie miniaturowych mebelków i po-
koików. Znamienny dla traktowania przez autorkę takich form ekspresji twórczej jest 
dialog, który mężczyzna przeprowadza ze swoim partnerem, Erikiem: 

51 Ibidem, s. 79.
52 Por. ibidem, s. 15.
53 Por. T. Jansson, Tatuś Muminka…, ss. 252‒253.
54 Por. eadem, Pamiętniki Tatusia…, s. 41.
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– Jak wpadłeś na to, żeby zrobić dom dla lalek? 
Alexander odparł bez namysłu:
– To nie żaden dom dla lalek. To będzie dom.
– Dla kogo?
– Po prostu dom. Na przykład dla nas. Buduję wszystko dokładnie tak, jak chcę, by wyglądało. To 
ja decyduję. Pierwsze i drugie piętro leżą nad morzem. Dalej jest salon.
– Gdzie?
– Gdzieś w Niemczech. Poddasze jest w Paryżu55.

Rozmawiają o  konstruowanym domu jak o  prawdziwym miejscu. Dom fikcyjny 
stopniowo zajmuje prawdziwe mieszkanie, pochłania kolejne kawałki kuchennego 
blatu, wprowadza chaos w  pedantyczne, komfortowe gospodarstwo prowadzone 
przez Erika. Dopiero jednak pojawienie się pomocnika, młodego elektryka zwanego 
Boyem, staje się katalizatorem konfliktu między mężczyznami. Instalowanie żarówe-
czek i kabli obnaża fałszywość projektu, wprowadza obcego w przestrzeń domową. 
Tworzenie domu jest możliwe tylko między osobami prawdziwie bliskimi i zaburze-
nie tej równowagi wiąże się z niebezpieczeństwem.

To, że w serii o Muminkach jedynie Mamusia ma możność urealniania swoich 
tęsknot, stworzenia rzeczy prawdziwych nieomal ex nihilo, dowodzi z jednej strony 
większej mocy wspomnień – siłą rzeczy realistycznych i wypróbowanych – niż wyide-
alizowanych marzeń, z drugiej zaś tego, że to szczególne osobowości mają możność 
tworzenia domu. Mama Muminka ma świadomość swojej dominującej roli; podczas 
bezsennej nocy na Wyspie myśli: „Szkoda, że mamy nie mogą też sobie pójść, kiedy 
im się spodoba, i spać poza domem”56. Wie, że bez niej dom przestaje istnieć, a je-
dyną dostępną jej ucieczką jest ucieczka w dawną, bardziej oswojoną i pewniejszą 
przestrzeń domową. 

Nie dla wszystkich wewnątrz świata przedstawionego jest to oczywiste. Tatuś Mu-
minka deklaruje swoje przekonanie o własnej ważności, próbuje kontrolować rze-
czywistość, sprowadzając dom do zabezpieczenia przed zewnętrznymi zagrożeniami. 
Znakami tego są planowanie obrony przed Buką57 czy poszukiwanie pożarów do 
zagaszenia58. W znaczący wkład Tatusia w tworzenie niezwykłości Doliny wierzy też 
Paszczak, przebywający w niej pod nieobecność rodziny. Próbuje tworzyć „ulepsze-
nia” przestrzeni, dedykując je Tatusiowi, ale wszystkie jego przedsięwzięcia kończą 
się fiaskiem. Najbardziej nasyconym znaczeniami tego przykładem jest stopniowe 
rezygnowanie z pomysłu budowy domku na drzewie – typowego obiektu będącego 
miejscem dziecięcych gier i imitacji59. Niepewny, depresyjny i neurotyczny w swo-

55 Eadem, Wiadomość, tłum. T. Chłapowska, J. Czechowska, Warszawa 2015, ss. 109‒110.
56 Eadem, Tatuś Muminka…, s. 207.
57 Por. eadem, W Dolinie…, s. 164.
58 Por. eadem, Tatuś Muminka…, ss. 5‒6.
59 Por. eadem, Dolina Muminków…, s. 208.
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jej wrażliwości Tatuś nie tworzy domowej atmosfery i nie jest możliwe zbudowanie 
domu w oparciu o fantazje o nim. 

Nie jest bynajmniej tak, że jedynie wokół Mamusi istnieją domy. Przykładami 
domów prawdziwych są niewątpliwie kabina kąpielowa Too-Tiki czy ogród dziwne-
go Paszczaka, który kochał ciszę, ponieważ – tak samo jak dom Muminków – sta-
nowią one przestrzenie swobody i akceptacji, jednoczące innych. Sama „tradycyjna 
rodzina” czy pojawienie się wyrazistych postaci kobiecych nie tworzy domu:

Wiatr zwiał dom Mimbli i córka Mimbli przeziębiła się śpiąc na dworze. Deszcz padał do puszki 
po kawie Wiercipiętka. Tylko ja jeden miałem porządny dom z dobrym piecem kaflowym. I, rzecz 
jasna, po bardzo krótkim czasie wszyscy zamieszkali u mnie. Lecz im więcej było tego życia rodzin-
nego w sterówce, tym bardziej czułem się samotny60.

Mimo że Jok i Wiercipiętek, przyjaciele Tatusia, mają już rodziny, to centrum społecz-
ności staje się kawalerskie, ale bardzo materialne, mieszkanie Tatusia Muminka, który 
jako jedyny odczuwa niedoskonałość sytuacji – brakuje mu osoby, która potrafi praw-
dziwie dom stworzyć. W tym wypadku jest nią Mama Muminika, chociaż nie zawsze 
w twórczości Jansson tworzenie ducha miejsca jest rolą zarezerwowaną dla kobiety. 
Poza wspomnianym Paszczakiem, przykładem tego jest realistyczne (mimo całej swej 
oniryczności) opowiadanie Złoty cielec, opowiadające o dziadkach artystki – obydwoje 
małżonkowie przeobrażają na swój wzór rzeczywistość i przemieniają ją w Eden61. 

Tworzenie domu przez osoby w pisarstwie Tove Jansson to nie tylko kwestia rela-
cji i związków, ale też dominacja osobowości nad przestrzenią62. Widać to zarówno 
w opisach całości atmosfery, jak i w zwracaniu uwagi na formę odpowiadającą miesz-
kańcom. Poza opisanym domem Filifionki, któremu udziela się jej niepewność, zna-
czącym detalem jest na przykład fakt, że Mimble mieszkają w domach tak krągłych 
i pękatych jak one same63. W przypadku marzeń i odczuć bohaterów można wręcz 
odnieść wrażenie, że domy opętane są indywidualnościami. Relacyjność mocno za-
znacza się w roli miejsc i przedmiotów, które domotwórczą funkcję zyskują dopiero, 
gdy mają realne związki ze swoimi właścicielami. Sama wiara w powiązanie i wola 
stworzenia domu nie wystarcza, sentymenty oparte na fałszywych przesłankach nie 
mają w sobie kreacyjnej mocy. Prawdziwy dom jest przestrzenią dynamiczną, musi 
stać się sobą i przechodzi przemiany. Udomowienie i oswajanie przedstawia się jako 

60 Eadem, Pamiętniki Tatusia…, ss. 247‒248.
61 Por. eadem, Córka rzeźbiarza, tłum. T. Chłapowska, Gdańsk 1999, ss. 5‒6.
62 Ciekawym przykładem jest opowiadanie Czarno-białe, w którym żona głównego bohatera, Stella, 

tworzy wnętrze nowoczesne i surowe, odbijające jej osobowość taka dogłębnie, że uniemożliwiające 
twórczą pracę jej mężowi. Ilustrować może jedynie poza domem, poza wizualnym wpływem Stelli. 
Por. T. Jansson, Czarno-białe [w:] eadem, Wiadomość…, ss. 66‒75.

63 Por. eadem, Opowiadania z Doliny…, s. 28.
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procesy odwracalne. Dynamika przestrzeni domowych jest nieomal liturgiczna – po-
wtarzalne rytuały zyskują swoją moc, gdy wykonywane są przez właściwe osoby we 
właściwych miejscach i z odpowiednią intencją. Gesty, które mają realne znaczenie, 
pozbawione są teatralności – owej wiarygodnej, świadomej sztuczności w kreowaniu 
świata. Dla bohaterów dom jest przestrzenią naturalną, jednak mają dużą świado-
mość jego szczególności i zasad jego funkcjonowania. 

Artystka wychowana w artystycznym domu, jaką była Jansson, podczas kreowa-
nia przestrzeni domowych wewnątrz świata przedstawionego rezygnuje z wszelkiego 
artyzmu. Choć autorskie opisy charakteryzuje pisarski kunszt, to ich przedmiot – 
prawdziwy dom – za nic ma prawidła dobrego smaku, stylu czy staranności. Wynika 
to z pierwotnego wymiaru domu. To, co artystyczne, związane ze sztuką, jest sztucz-
ne. Przeczy wolności do bycia sobą, budującej poczucie bezpieczeństwa i stanowiącej 
jedną z cech konstytuujących domowość. W świecie Muminków posiadanie domu 
czy też należenie do niego stanowi jedną z podstawowych potrzeb, napędzającą dzia-
łania bohaterów i definiującą ich charaktery.
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