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Od Redakcji
Koło Naukowe Komparatystów UJ w obecnym składzie zostało reaktywowane
w 2020 – można powiedzieć, że w najgorszym możliwym roku do tworzenia
nowych inicjatyw. Pierwsze spotkania odbywały się na Teamsach, poznawaliśmy się przez wiadomości na Messengerze, wielu członków ani razu nie przekroczyło progu Wydziału. W tym niesprzyjającym trybie wyklarował się pomysł na działalność koła: roczny cykl wydarzeń wokół motywu przewodniego,
zwieńczony ogólnopolską konferencją. Na początek wybraliśmy dwa zagadnienia, które były dla nas szczególnie aktualne i frapujące: chorobę i izolację.
Oddajemy więc w ręce czytelników pokonferencyjny numer „Bez Porównania”. To również reaktywacja czasopisma, po niemal czteroletniej przerwie.
Przedstawiamy Państwu dziesięć tekstów na bazie referatów wygłoszonych
w trakcie konferencji „Choroba i izolacja”, w maju 2021 roku. Zgromadzone artykuły to fascynujący przekrój ujęć tych dwóch granicznych ludzkich doświadczeń, komparatystyczny z racji samej różnorodności tematów.
W otwierającym numer tekście Dobromiła Księska porównuje opisy nękających chłopskie społeczności klęsk głodu i epidemii w powieściach The Black
Prophet. A Tale of the Irish Famine Williama Carletona i Pomór Władysława
Orkana. Julia Kowalczyk-Kudziarz analizuje mityzację i estetyzację XIX-wiecznych postaci gruźliczek, proponując feministyczną lekturę Damy kameliowej Aleksandra Dumasa. Pola Biblis zajmuje się ewolucją narracji o odosobnieniu amerykańskiej poetki Emily Dickinson, która odzwierciedla także
zmianę w postrzeganiu piszących kobiet. Zofia Mikońska zestawia ze sobą
utwory poetyckie Aleksandra Wata i Joanny Pollakówny – twórców dotkniętych
przewlekłymi chorobami i podejmujących tematykę bólu i izolacji w swoich
wierszach. Hanna Renke bada z kolei doświadczenie rekonwalescencji w autobiograficznym Zawale Mirona Białoszewskiego w kontekście ówczesnego
stanu medycyny i niemożności zupełnego „powrotu do zdrowia”. Strategiom
opisu choroby przygląda się także Gabriela Kasprzyk, analizując różnice i podobieństwa w pisaniu o AIDS w Pozytywnych Maćka Millera i Przyjacielowi, który
nie uratował mi życia Hervé’a Guiberta. Kinga Michałek podejmuje temat dorosłego sieroctwa w utworach Miry Marcinów, Marcina Wichy, Marka Bieńczyka
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i Aleksandry Zbroi, wskazując na podobieństwa w przedstawianiu tego zjawiska w najnowszej prozie polskiej. W kolejnych tekstach wracamy do tematu
epidemii, tym razem jako modelu analizy radykalizacji społeczeństw. Gabriela
Mynarska porównuje apokalipsę zombie w Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela do ekspansji nazistowskiej ideologii w Spisku przeciwko Ameryce Philipa
Rotha. Społecznym wymiarem epidemii żywych trupów zajmuje się także Anna
Bartkowska, ukazując ją jako symptom kryzysu kultury i prezentując ewolucję postaci nieumarłego: od XVII-wiecznej powieści, do współczesnego kina.
Numer zamyka artykuł Katarzyny Marczyk, analizujący strategie przedstawiania szaleństwa w grze Call of Cthulhu w kontekście całokształtu twórczości
H.P. Lovecrafta i możliwości immersji.
Dziękujemy autorkom za fantastyczne teksty i cierpliwość, recenzentom za
wnikliwe opinie, a wszystkim osobom zaangażowanym w powstawanie czasopisma za skrupulatną korektę i piękną stronę graficzną.
Życzymy satysfakcjonującej, inspirującej lektury!
Redakcja

Dobromiła Księska

Ingerencja boska w powieściach Williama Carletona
i Władysława Orkana o epidemiach głodu
Powieści opowiadające o katastrofach ekologicznych nie mogą uniknąć jednoczesnego obnażania chorób systemów politycznych. Pomór Władysława Orkana i The Black Prophet. A Tale of the Irish Famine Williama Carletona na dwa
różne sposoby mówią o klęskach głodu, które miały miejsce w połowie XIX
wieku, i powiązanych z nimi patologiach społecznych. Ponure obrazy prezentowane w przywołanych narracjach dotyczą przede wszystkim tego, co Cormac Ó Gráda nazywa „zwykłą głodową mieszanką”: „najpierw głodowanie,
później dyzenteria i powracająca gorączka, wreszcie tyfus”1. We wspomnianych tekstach nie da się oddzielić problemów związanych z głodem od tych
wynikających z chorób systemu społecznego.

Tło historyczne: „Ludność pańszczyźniana żyła o jeden nieurodzaj od
śmierci głodowej”2 – „klęska głodu była zjawiskiem powszechnie znanym
w tak zwanej Irlandii sprzed Wielkiego Głodu”3

William Carleton i Władysław Orkan urodzili się w rodzinach chłopskich
i opisywali ich życie, obyczajowość i wierzenia, a także hierarchię społeczną mieszkańców dziewiętnastowiecznych wsi. Mimo przeszkód uzyskali
wykształcenie i włączyli się w tworzenie literatur narodowych bez państw,
wzbogacając je o tematy związane z życiem najbiedniejszych członków społeczeństwa: zmagania z niesprawiedliwym systemem społecznym oraz trud
utrzymania przy życiu siebie i rodziny w warunkach skrajnej biedy. Istotnym
elementem łączącym twórczość tych pisarzy jest uwzględnienie perspektywy
chłopskiej4 – wyjątkowo tylko ukazywanej przez ich poprzedników, zwykle

C. Ó Gráda, The Great Irish Famine, Londyn 1992, s. 20. Wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego pochodzą od autorki tekstu.
2 K. Pobłocki, Chamstwo, Wołowiec 2021, wydanie elektroniczne, loc. 4212.
3 M. Fegan, Literature and the Irish Famine. 1845–1919, Oxford 2002, s. 145.
4 Zob. S. Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 304–305, por. M. Fegan,
dz. cyt., s. 134.
1
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przyjmujących postawę zewnętrznego obserwatora, a nie współodczuwającego członka grupy. I Carleton, i Orkan starali się oddawać w piśmie specyfikę
języka mówionego swoich społeczności – zwłaszcza w dialogach zachowywali regionalne cechy wymowy5. Orkana, urodzonego w Porębie na terenie zaboru austriackiego, syna drwala i chłopki, nazywa się piewcą Gorców i „rzecznikiem stanu plebejskiego”6, a nawet „twórcą regionalizmu polskiego”7. Carleton,
postać kluczowa dla celtyckiego odrodzenia mającego miejsce w latach 30.
XIX wieku, określany jest „kronikarzem Irlandii sprzed Wielkiego Głodu”8.
Jednak – choć każde dzieło Carletona odnosi się do problemów głodującej
społeczności – jest to stwierdzenie na wyrost9, dlatego że zarówno za życia
Carletona, jak i dużo wcześniej, tak w Irlandii, jak i na kontynencie regularnie
panował głód.
Tylko w ciągu 26 lat bezpośrednio przed Wielkim Głodem odnotowano w Irlandii 14 klęsk głodu – niektóre z nich miały zasięg jedynie lokalny, ale wiele ogarnęło całą wyspę10. Z punktu widzenia historii literatury najważniejsza
jest klęska głodu z 1817 roku, ponieważ wydarzenia, które jej towarzyszyły,
miały największy wpływ na życie i twórczość Carletona. Podczas pielgrzymki
do Lough Derg, na którą został wysłany przez rodzinę w ramach przygotowania do święceń kapłańskich, pisarz miał okazję obserwować śmierć ludzi bezpośrednio na drogach, płytkie, masowe groby rozkopywane przez zwierzęta,
wsie wyludnione przez tyfus i księży domagających się opłat za spowiedź. Melissa Fegan zaznacza, że przeżycia z pielgrzymki wpłynęły na poglądy religijne
Carletona i przyczyniły się do porzucenia planów wstąpienia w szeregi Kościoła katolickiego. Wydany wkrótce później debiutancki zbiór opowiadań

5 Z tego powodu twórczość Carletona jest dziś obiektem kontrowersji; por. M. Fegan, tamże:
współcześni badacze zauważają w niektórych tekstach Carletona problem lojalności wobec grupy społecznej, z której sam pochodził. Charakterystyczny zapis dialogów naśladujący cechy fonetyki popularnej w hrabstwie Tyrone (np. „wid” zamiast „with”, „counthry”
zamiast „country”, „aither” zamiast „either”) skontrastowany z idealnym, standardowym
angielskim zapisem może wyglądać na kpinę z lokalnego dialektu. Ponieważ wokół Carletona jak i jego pism od połowy XIX w. utrzymuje się atmosfera skandalu, aktualne pozostają
pytania o uczciwość wobec tych, których zamierzał reprezentować, i możliwość ich wiernego przedstawienia. Oddanie przez Carletona głosu osobom z najmniej uprzywilejowanej
grupy społecznej było możliwe tylko dlatego, że dzięki edukacji i pozycji w świecie literackim sam przestał do niej należeć. Warto zauważyć, że wobec Orkana, którego sytuacja była
analogiczna, takie zarzuty nie są formułowane.
6 Tamże, s. 17–18.
7 T. Skoczek, Nagroda im. Władysława Orkana. Spadkobiercy idei twórcy regionalizmu polskiego, [w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, red. B. Faron, Kraków 2015, s. 295.
8 M. Fegan, dz. cyt., s. 145.
9 Tamże.
10 Tamże.

Ingerencja boska w powieściach… 9

opisywał czas głodu jako idealny do wykorzystywania przez kler przesądów
religijnych, a opowiadanie Pielgrzym do Lough Derg jest interpretowane jako
autobiograficzne11.
Klęska głodu po roku bez lata (1817) dotknęła całą Europę. Również wielki
głód galicyjski z lat 40. XIX w., o którym pisał Orkan, był tylko jednym z wielu.
Ustalenie dokładnej liczby klęsk i ich ofiar jest trudne, ponieważ autorzy
źródeł historycznych często nie zgadzają się ze sobą co do rozmiarów, jakie
musi przyjąć taka katastrofa, by można było uznać ją za katastrofę. Poza tym
do statystyk nie są wliczane ofiary tzw. głodów przednówkowych, które dręczyły mieszkańców wsi europejskich prawie każdego roku12.
Przednówek – zauważyła urodzona w 1808 roku Sabina Grzegorzewska – jest
to obchodzić się przynajmniej przez miesięcy trzy bez chleba, bez kartofli, bez
żadnego zbożowego pokarmu, jest to żyć jakąś szczególną mieszaniną otrąb, zielenin polnych drobno posiekanych13.

O skali problemu może dać pojęcie cytat z Ludowej historii Polski Adama Leszczyńskiego:
Do ostatniego wielkiego głodu w Rosji – którego liczbę ofiar szacuje się na 500
tys. – doszło w 1891 r., regionalne klęski głodu zdarzały się jednak także na
ziemiach polskich. Liczbę ofiar głodu i niedożywienia w samej Galicji w latach
1860–1887 ekonomista Stanisław Szczepanowski szacował na 50 tys. rocznie
[…]. W 1881 r. np. z głodu umierali chłopi na Kurpiach14.

Ale nawet w latach, w których badacze nie stwierdzili klęski wielkiego głodu,
chłopi żyli „o jeden nieurodzaj od śmierci głodowej”, a głód był „instytucją stałą,
coroczną, konieczną i nieodwracalną”15.
Carleton całe życie pisał o katastrofie roku bez lata, natomiast Orkan poświęcił jedną powieść klęsce głodu z czasu, który przeżyli jego rodzice; ten
temat był jednym z jego wcześniejszych zamierzeń powieściowych16. Pomór,
który ukazał się ponad pół wieku po opisanych w nim wydarzeniach, miał za
zadanie stworzenie pamięci zbiorowej o traumie, która naznaczyła społeczność chłopską. Praca nad powieścią trwała osiem lat, w czasie których zmia11
12
13
14

Tamże, s. 146.
Zob. C. Ó Gráda, dz. cyt., s. 22.
K. Pobłocki, dz. cyt., loc. 4213.
A. Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania,
Warszawa 2020, wyd. elektroniczne, loc. 7560.
15 K. Pobłocki, dz. cyt., loc. 4212.
16 M. Hulewiczowa, Nota wydawcy, [w:] W. Orkan, Pomór, Kraków 1960, s. 171. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, cyfra w nawiasie po skrócie „P” oznacza numer strony.
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nom ulegała koncepcja dotycząca sytuacji narracyjnej. Pierwszym pomysłem
Orkana była kompozycja szkatułkowa – przytoczone przez juhasa wspomnienia bacy o dramatycznych wydarzeniach sprzed dekad – ale ostatecznie pisarz
zdecydował się na wprowadzenie narratora wszechwiedzącego17. Dodaje to
opowiadanej historii kolejną warstwę grozy, bo czyni z narratora nie uczestnika wydarzeń, a zdystansowanego obserwatora, znającego i osądzającego myśli
bohaterów. W powieści pozostały ślady narracji pierwszoosobowej:
Już trzeci rok się zaczął tej pokuty ciężkiej, już – widziało się – nic cięższego przywalić nie może, a tu jeszcze straszniejsze fale się zbliżały, jeszcze gorsze dla ludzi
nawały i klęski…

---

Żywo ich widzę, jak obsiedli miskę i posilają się w milczeniu (P 7).

Wszechwiedzący, choć pierwszoosobowy narrator prowadzi szczątkową akcję
tak, by pokazać jak najwięcej cierpień gorczańskiej społeczności doświadczającej głodu i chorób. W tym celu śledzi członków rodziny Łukasza i Tekli od
ostatniego wspólnego posiłku do śmierci prawie wszystkich. Słabo umotywowany i mało prawdopodobny psychologicznie wątek podróży Salki przez
wymarłe wsie służy jedynie zarysowaniu szerszej panoramy nieszczęść: pokazaniu losu chorych porzuconych przez rodziny (P 115), losu tych, którzy
porzucili bliskich mających najmniejsze szanse na przetrwanie (P 117), oraz
przeprowadzeniu czytelnika przez kolejne chaty wypełnione martwymi, rozkładającymi się ciałami (P 118–120).
Tymczasem powieść Carletona, choć pisana była już w czasie Wielkiego Głodu, który stał się kluczowym wydarzeniem historycznym dla formującej się
tożsamości narodu irlandzkiego, spełnia reguły gatunkowe kryminału. Uwaga
czytelnika ma skupiać się na wątku zabójstwa Bartholomew Sullivana i rozwoju skomplikowanego śledztwa prowadzonego niezależnie przez kilka postaci.
Carleton był krytykowany za to, że nie stworzył fabuły odpowiadającej powadze klęski ekologicznej18, która zrujnowała celtycką kulturę i przyczyniła
się do problemów z przetrwaniem języka gaelickiego19. Nie mógł jednak wiedzieć, że akurat ta klęska głodu będzie w przyszłości nazwana wielką, i że tylko
tę uwzględnią podręczniki. Pisał powieść w pierwszym roku, w którym było
widać efekty deszczy i niszczycielskiej działalności pasożyta ziemniaczanego.
Zarazy ziemniaczane nie były nowym doświadczeniem dla mieszkańców Ir17 Por. tamże, s. 175.
18 M. Fegan, dz. cyt., s. 131, 145.
19 Tamże, s. 8, 156.

Ingerencja boska w powieściach… 11

landii, ale ta była szczególnie zabójcza. W przeciwieństwie do poprzednich, nie
skończyła się po roku – grzyby przetrwały w glebie i zaatakowały następne
zbiory20. W relacjach z epoki zachowały się w związku z tym obszerne opisy
potwornego, ciężkiego zapachu zagonów ziemniaków – jeszcze niedojrzałych,
a już gnijących21. Nawet tego aspektu nie brakuje w The Black Prophet, powieści, której akcja toczy się w 1817 roku, czyli w najważniejszym roku w życiu
Carletona22.
The Black Prophet Williama Carletona – choć mówi o głodzie z lat 1816–17 –
w oczywisty sposób odnosi się do specyficznych cech dyskursu stosowanego
w czasie Wielkiego Głodu do opisu nagłego ataku pasożyta. Powieść opisuje
„ciężkie chmury” zarazy niszczącej zbiory ziemniaków w jedną noc, w ten sposób
przywołując obraz ciemnej zawiesiny grzybni, pojawiającej się w wielu współczesnych reprezentacjach Wielkiego Głodu23.

W tle przedstawiony jest problem głodu, tyfusu i wywołanej przez nie paniki. Poruszony zostaje również problem „nieobecnych właścicieli ziemskich”,
którzy bawią w Londynie i wyzyskują pracę irlandzkich chłopów, spekulacji
żywnością, obojętności kleru na katastrofę. Wszystkie okoliczności historyczne są w powieści dokładnie omówione, a narrator – chcąc zapewnić czytelników o tym, że wiernie oddaje rozmiary katastrofy – przytacza nawet przypis:
[…] możemy dodać, że aby uniknąć oskarżeń o to, że byliśmy wyolbrzymili te niemal niewiarygodne cierpienia ludzi w tymże roku, sumiennie trzymaliśmy nasze
opisy w granicach prawdy. Dr. Cokkigan, w swym zdatnym i bardzo rozsądnym
pamflecie Gorączka i głód jako przyczyna i skutek w Irlandii – pamflecie, który
swoją drogą był środkiem przekazującym najważniejsze prawdy do mężów stanu, i na który powinno się patrzeć jako na wielki pożytek publiczny – potwierdza dokładność ponurych obrazków, które byłem zmuszony narysować. Poniżej
przytaczam wyjątek lub dwa (B 3155).

Dokładność w dokumentowaniu klęski głodu zapewnia dziełom Carletona
wartość historyczną. Jednak jego rzeczowe, a nie fantazmatyczne podejście
do traumy narodowej nie jest zgodne z mitami, jakie wokół klęski tej buduje dyskurs nacjonalistyczny. Twórczość Carletona do tego stopnia zaburza mit
20 C. Ó Gráda, dz. cyt., s. 39–42.
21 M. Fegan, dz. cyt., s. 27, 233.
22 W. Carleton, The Black Prophet. A Tale of the Irish Famine, Project Gutenberg E-Book 2018,
loc. 3155. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania; liczba w nawiasie po skrócie „B” oznacza lokację w e-booku.
23 M. Corporaal, Relocated Memories. The Great Famine in Irish and Diaspora Fiction, New York
2017, s. 122.
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narodowy o idyllicznym życiu katolickich mieszkańców irlandzkich wsi, że zaledwie 20 lat po swej śmierci autor The Black Prophet został oczerniony przez
nacjonalistów kulturowych24. Twórczość Orkana – zwłaszcza Pomór, ale także
Komornicy i W Roztokach – również podważa polski mit narodowy o harmonijnych relacjach między szlachtą i chłopstwem oraz „rodzinnych” zależnościach
pomiędzy panami i poddanymi25. Dodatkowym elementem obu powieści, który szczególnie uderza w polski i irlandzki panteon narodowy, jest wpisane
w światy przedstawione oskarżenie katolickiego Boga o obojętność na masowe cierpienia.

Obrazowanie katastrofy: „wydobył autor maksimum patosu i osiągnął
szczyt wyrazu w tej symfonii cierpienia”26
Obaj autorzy zaczynają od zarysowania apokaliptycznego tła, którego głównym elementem jest wyjaśnienie przyczyn braku żywności. Obaj zwracają
uwagę na fatalny stan dwóch rodzajów upraw: zbóż i ziemniaków. Ich zniszczenie było przyczyną dwóch kolejnych nieszczęść. Brak obfitych żniw oznaczał, że chłopi nie mieli czym opłacić czynszu za wynajmowane od panów
zagony ziemniaków. Ziemniaki były najefektywniejszym źródłem pożywienia
dla mieszkańców wsi, dlatego wszystkie fragmenty pola, które uprawiali dla
siebie, były nimi obsadzone. Złe warunki pogodowe i zaraza ziemniaczana
oznaczały zupełny brak żywności.
Z tych powodów rola zboża i ziemniaków w obu powieściach jest różna.
W The Black Prophet resztki ziemniaków, stare obierki i nawet zgniłe fragmenty wykopane z ziemi są pożądanym pożywieniem, tymczasem zboża – te, które
w ogóle udało się zebrać z powodu pogody, wywożone z wyspy na sprzedaż
do Anglii (B 2663) stanowią symbol patologii przeżerającej brytyjski system
społeczny. W Pomorze pokazany jest ostatni posiłek z ziemniaków, po którym
bohaterowie jedzą już tylko leśne owoce, korę i grzyby – nawet trujące (P 95).
Zboża też nie ma, ponieważ nic nie wyrosło – i to nie ze względu na złe warunki
pogodowe, a dlatego, że:
[…] pańskiemu zbożu nie udało się na chłopskich gruntach, nie chciało nikaj
uróść […], kto wie – może taki był czas, taka kara. Bo co się to zboża naosypało
podczas rabunku po drogach! Deptano po nim jak po piasku. Pan Bóg musiał i to
widzieć… To też zapłaciło się przy żniwach (P 6).

24 M. Fegan, dz. cyt., s. 132.
25 Dekonstrukcji tego mitu poświęcona jest publikacja K. Pobłockiego, zwłaszcza rozdział II:
Patriarchat.
26 S. Pigoń, dz. cyt., s. 305.
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W powieści Orkana brak zboża jest pokazany jednoznacznie jako kara za rabację galicyjską (P 5–7)27 – morderstwa, niszczenie majątków i kradzież ziarna
na zasiew. Narrator sugeruje, że także zaraza ziemniaczana była plagą zesłaną
przez Boga:
Było to w czasie, kiedy Pomsta przeszła po dworach i ostawiła za sobą: powytłukane okna, porozbijane sprzęty, pootwierane stodoły, a gdzieniegdzie spaleniska
albo i trupy. […] W chałupach… sto razy przykrzejsza nędza zagnieździła się niż
przedtem.
Nastały roki złe…
Zaraz w pierwszym lecie po rabunku zboża pohybły na polach, a gdy nadeszły
żniwa, to nie było wyraźnie co zbierać. […] Nie było co zbierać. A skoro przyszło
do omłocki, to nie było co i widzieć… Mało co ziarnek się dostało, a i te nikły
w oczach prawie; w żadnym nie było duszy. Na dopłatek ziemniaki poczęły się
psuć na zagonach i gdy nadeszło kopanie – z połowę blisko okazało się zgniłych,
reszta drobiazg, nie większy od przepiórczych jaj. To była wszystka żywność,
jaką naród na zimę z pól zebrał. Poczęły się też dni przesmutne, po których ludzie jak po urwisku pochyłym staczali się w przepaść nędzy coraz to czarniejszą…
Tak się poczęły złe roki (P 5–6).

Taka ekspozycja wyraźnie kontrastuje z relacjami z The Black Prophet. W powieści Carletona to właściciele ziemscy regularnie kradną irlandzkim chłopom
owoce ich pracy, dla zysku sprzedają je w Anglii, a ludzi pracujących na ich
bogactwo zostawiają na powolną śmierć.
W obu powieściach podobna jest rola pogody: świat przedstawiony jest
ciemny, zachmurzony, wilgotny i wrogi. Ciągłe deszcze i ciemności budują gotycką atmosferę grozy, podtrzymującą emocje czytelnika od jednej śmierci do
drugiej. Oba utwory sugerują łączność pomiędzy zniszczonym krajobrazem
i zrujnowanym życiem ludzkim28. Zgodnie z ówczesnymi wierzeniami, morowe
powietrze jest realnym zagrożeniem:
Podmucha zbliżała się…
Złe powietrze, dotąd zawiewami roślinność trujące, poczęło wybierać ludzi
[…]. Ludzie stanęli wobec tych wypadków jak wobec rzadkich gradowych pocisków, poprzedzających burzę straszną […] (P 84).
Powietrze zmiękło jak do grobu, i w czarnych chmurach nad sobą możesz dostrzec gońców śmierci snujących się po wszystkich stronach – pogrzeb za pogrzebem – pogrzeb za pogrzebem – pogrzeb za pogrzebem – i nic, co by mogło
je oszukać, tylko lament i rozpacz, wdowy i sieroty – bez ojców, bez matek, bez
dzieci – rozpacz i lament – lament i rozpacz (B 237).

27 Por. tamże, s. 304.
28 Por. M. Corporaal, dz. cyt., s. 128.
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Zacytowany wyżej fragment Pomoru obrazuje typowy sposób wypowiadania się narratora, który porównaniami i metaforami buduje artystyczną wizję
końca świata. Powtarzającym się u Orkana zabiegiem jest personifikacja morowego powietrza, której towarzyszą opisy dramatycznych zmian pogody
(P 145, 155). Można odnieść wrażenie, że chrześcijański Bóg, którego tak boją
się bohaterowie, steruje Podmuchą, złym, trującym powietrzem, by nie ominęło żadnego zakątka miejsca akcji: „Wąskim pasem pomiędzy ziemią zmrożoną
a ciężko owisłym niebem duło z północy złe powietrze […]. Otwarły się na
oścież wrota Moru. Wypadły na świat wszystkie zaraźne Truty i Martwice […]”
(P 145). Takie przedstawianie relacji pomiędzy ludzkim życiem a zjawiskami
nadprzyrodzonymi zbliża światopogląd narratora do światopoglądu postaci.
Narrator nie dystansuje się od przekonań bohaterów, stara się oddać ich emocje z ich własnej perspektywy.
Tymczasem w powieści Carletona istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy
punktem widzenia bohaterów a nastawieniem narratora – współczującego
mieszkańcom wsi i agitującego w ich sprawie, ale krytycznie odnoszącego się
do niektórych aspektów ich życia, np. chrześcijańskiej hipokryzji i wszechobecnej przemocy domowej. Różnicę w mentalności obrazuje odmienny sposób
mówienia. Przytoczona wcześniej poetycka wypowiedź tytułowego bohatera
– Donnela Dhu, który pełni w swojej społeczności funkcję wieszcza – kontrastuje z rzeczoznawczym stylem wszechwiedzącego narratora. Zamiast figurami
retorycznymi, wpływa on na emocje czytelnika nagromadzeniem wyrazistych
szczegółów i autorefleksyjnie stwierdza: „Po prawdzie, opowiadanie o tym
czasie to w sumie tylko wyliczanie klęsk i śmierci” (B 628). Obsesyjnie powraca do kilku tematów: jedzenia zgniłych ziemniaków, tyfusu, braku ziemniaków,
śmierci. Poniższe cytaty obrazują kondensacyjną tendencję narratora – wykorzystanie szczegółów, których nagromadzenie nadaje powieści wartość realistyczną, do stworzenia przytłaczającej atmosfery grozy i nieuniknionej klęski:
Całe lato było bezsłoneczne i mokre – było to lato nieustającego deszczu, który
padał dzień po dniu, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu, i przyniósł bolesną świadomość, że jeśli przyjdzie odmiana na lepsze – to przyjdzie za późno,
i nic nie jest już pewne poza okropną unią głodu, choroby i śmierci, która nastąpi.
Plony [ziemniaków – przyp. DK], ze względu na wymienione już powody, pojawiły się z konieczności późno, i te, które się w ogóle pojawiły, miały chory i zwiędły
wygląd, który świadczył o częściowym zgniciu, podczas gdy większość pól, które
w naszych jesieniach byłyby dojrzałe i żółte, były teraz pokryte miernym, niedorozwiniętym zbożem, tak nienaturalnie zielonym, że jakakolwiek nadzieja na
jego dojrzałość była wykluczona (B 272).
[…] nieudany zbiór ziemniaków […] był nie tylko przyczyną głodu i niepokoju,
ale także chorób, które się przeciągały. Biedni byli zmuszeni wykopać ziemniaki
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zanim nadawały się do spożycia, co zresztą zbyt często muszą tu robić;
i konsekwencje były katastrofalne w każdym tego słowa znaczeniu. Zaczęły się
pojawiać ogniska chorób […]. Mokre lato i mokra jesień zniszczyły i sfermentowały zboża tak koszmarnie, że zjedzone, przeradzały chorobę spowodowaną
spożyciem niedojrzałych i złych ziemniaków w potworną epidemię zbierającą
nieopisane żniwo. W czasie, który opisujemy, ta przerażająca plaga dopiero się
rozsiadała w kraju, ale i tak niosła ze sobą śmierć i nieszczęście, w każdej odsłonie, przez wszystkie zakątki (B 628).

Powieść jest przez to pełna powtórzeń, ale imponujące jest bogactwo sposobów,
na które narrator potrafi opisać różnorodne klęski i cierpienia tak, że cały czas
robią wrażenie. Dosadność scen obrazujących jednoczesność głodu, chorób
i śmierci może ilustrować opis przedstawiający widok zastany przez dwie
drugoplanowe postaci w czasie podróży, wymuszonej na nich przez rozwój
wydarzeń:
Jak mamy to opisać? […] Wyciągnięta w tej przeklętej i opuszczonej chacie, leżała przed księdzem i jego towarzyszką grupa mizerii, składająca się z umierających i już umarłych – matki i jej trojga dzieci. W kącie po prawej stronie kominka
leżało to nieszczęśliwe i gasnące stworzenie, dzielone, lub nawet rozdzierane
rywalizującymi wymaganiami przywiązania. Blisko jej zimnej i drżącej piersi
leżało dziecko najwyżej sześciomiesięczne, usiłujące przezwyciężyć słabość od
czasu do czasu i napić się ze źródła, które mogło utrzymać je przy życiu, gdyby nie zostało wysuszone przez mrożącą biedę i brak. Obok niej, po lewej, leżał
chłopiec – blady, wynędzniały chłopiec – na oko ośmioletni, cichy i nieruchomy.
Pomiędzy tymi dwoma potrzebującymi podzielone było łamiące się, zrozpaczone serce matki, a odmiany jej miłości wydawały się teraz prawie sprowadzone
do ostatnich podrygów agonii zwykłego zwierzęcego instynktu […]. Po prawej
leżała dziewczynka w wieku mniej więcej jedenastu lat, rozciągnięta jak gdyby
we śnie, ale w stanie rozkładu tak daleko posuniętym, że już widocznym. […]
W takim otoczeniu leżała umierająca matka. […] Jej historia, choć przerażająca,
była w jej wypadku, jak i zresztą w zbyt wielu, czytelna od pierwszego spojrzenia,
i można było ją streścić w jednym słowie: wygłodzenie (B 4820–4862).

Narrator skupia się na wyglądzie postaci, podkreśla, że wszyscy są wychudzeni, anemiczni. Szczególnie akcentuje psychiczne cierpienie matki, która nie ma
siły wstać, ale zastanawia się, któremu dziecku powinna pomóc najpierw, zredukowana do „ostatnich podrygów agonii zwykłego zwierzęcego instynktu”.
Interesująca jest struktura opisu, który nie oszczędza nawet informacji o stanie
rozkładu martwego ciała. Pytanie otwierające scenę realizuje motyw niewyrażalności, w finale okazuje się, że wystarczyłoby jedno słowo: „wygłodzenie”,
jednak pomiędzy tymi dwoma zdaniami narrator zawiera dokładny, pozostający w pamięci obraz.
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W Pomorze można znaleźć analogiczne opisy, jednak są one skoncentrowane w ostatnich dwóch rozdziałach, obrazujących ostateczną zagładę społeczności gorczańskiej.
Na rdzawym mchu i piarze czerwonym leżał na półodkryty trup niewiasty młodej; widać od paru dni śmierć ją strupiałą odeszła, bo mrowce już dróżki śledcze
po twarzy białej rozpoczęły. A na piersiach jej grzebło się dziecko kilkudniowe,
słabym miauczeniem dopominając się o pokarm (P 152).

Ten makabryczny obraz budzi pewną wątpliwość29. Podobnie scena pogrzebu
żywej Tekli, jeszcze w grobie osłaniającej nogi spódnicą (P 156), wydaje się naginać prawdopodobieństwo dla potrzeb symbolicznych. W ten sposób naturalizm Orkana chyli się w stronę „stylu symbolicznego”30, a nawet groteski. Przykład Carletona pokazuje, że w powieści o klęsce głodu prawdopodobieństwa
wcale nie trzeba było naginać – nagromadzone opisy realnych symptomów nie
zawodzą w wywoływaniu szoku.
Mimo różnic stylistycznych, obaj autorzy wykorzystują podobne tematy: cierpienia matek umierających przy dzieciach, troski o chorych, u obu pojawia się
też motyw kobiety rodzącej dziecko z nieślubnego związku, umierającej z głodu.
U Carletona kochanek, a u Orkana brat tej kobiety pogrążają się w chorobie psychicznej. Śmierć bliskiej osoby to kropla przelewająca czarę goryczy: źródłem
choroby nazywanej obłędem są warunki życia, ciągły głód, wycieńczenie i strach.
Ingerencja boska: „Jakoby Bóg na niebiesiech zasłaniał oblicze swoje,
iżby go nie dobiegły modły i jęki z ziemi…” (P 131).
Obłęd Toma Daltona z The Black Prophet wyraża się wybuchami agresji i obsesją zemsty na osobach, które oskarża o nieszczęścia, jakie dotknęły jego rodzinę i kochankę. Postaci uważają jego reakcje za naturalne (B 1940). Ich zdaniem na jego miejscu każdy zachowałby się tak samo – zbyt często obserwują
podobne decyzje, spowodowane skrajnymi warunkami bytowymi, by uważać
je za coś dziwnego. Sam Tom, po nieudanych zamachach na życie Dicka i Darby’ego, mówi, że dopiero oszaleje (B 2022). Standardy zdrowia psychicznego
w jego społeczności są zdecydowanie zaniżone. Nelly wpada w zobojętnienie;
Daltonowie, Sara i Donnel Dhu miewają wybuchy agresji i rozpaczy; Sara na
przemian płacze i się śmieje. Wszyscy bohaterowie są w kryzysie psychicznym,
ale tylko Tom zyskuje miano oszalałego.
Choroba psychiczna Łukasza z Pomoru wydaje się bardziej oczywista. Jego
zachowanie wyraźnie kontrastuje z objawami rezygnacji i skrajnego osłabienia,
29 Zob. S. Pigoń, dz. cyt., s. 301–302.
30 Tamże.
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które obserwują między sobą inni bohaterowie: „Łażą postacie po polach – nie
patrzą nawet ku niebu – smutne jak samobójce” (P 72). Po pogrzebie siostry
i żony nabrał przekonania, że jest sową (P 160) – ptakiem, który w Pomorze
stanowi symbol i zwiastun śmierci – po czym w stanie zobojętnienia przeżył
kilka tygodni, by w ostatniej scenie zobaczyć gniazdo kuropatw (P 163–168).
Jego zdrowie było jednak wątpliwe już wcześniej. Łukasz podpalił swój dom
w geście, który można odczytać jako protest przeciwko klęskom, jakie spadają
na ludzkość zgodnie z wolą Bożą:
– Bóg zaczął, a ja kończę… Słysz! Ty! – wzniósł dłoń uzbrojoną w osękę ku niebu –
jesteś tam, czy Cię nie ma?.. Patrz, jak gore mój dom… Myślisz, że i ja nie zdołam
palić, niszczyć, zabijać! Niech wszystko zgore! Cały świat! Podpalmy sami! Dobijmy, co jeszcze żyje! Jak klęska, to klęska! Myślisz, że nie wytrzymam!?
Płomień wystrzelił ponad dach (P 154–155).

Inni bohaterowie też uważają, że Bóg wie o ich cierpieniach i nieszczęściach, i są
one jego wyrokami. Po zjedzeniu ostatniego posiłku Tekla modli się o odwrócenie śmierci głodowej od swojej rodziny: jej długa modlitwa, częściowo odczytana
z fragmentu książeczki do nabożeństwa pt. Do Pana Jezusa w strapieniu a częściowo improwizowana (P 34–38) kończy się stłumioną w płaczu prośbą: „Nie daj
nam i naszym dzieciom pomrzeć z głodu” (P 38). Inne postacie odmawiają różańce, chodzą na procesje religijne, by przebłagać okrutne bóstwo (P 57–59). Każdą
chwilową poprawę odczytują jako znak miłosierdzia bożego, jednak równocześnie zdają sobie sprawę z tego, że ich nędza pochodzi właśnie od Boga (P 70).
Interesujący jest stosunek narratora do tej kwestii. Na początku wyraźnie
twierdzi, że klęski są karą zesłaną przez Boga za zwrócenie się przeciwko
szlachcie, ale przytacza też modlitwy (134–144), które są bliskie oskarżenia
Boga o celowe gnębienie ludu – nazywają go Głodem i Zagładą:
Czy imię Twoje Głód?
Czy imię Twoje Zagłada?
Żeś na wołania nasze głuchy…
Otośmy, brodząc śród męki,
Doszli to tej okrutnej toni –
Czemu nie podasz nam ręki?
Czemu uchylasz dłoni?
Ręka Twa ciężka jak ołów –
Biada! Nie ujdziem klęski! (P 137)
[…]
W dłoni Jego zagłada!
Nie ulituje się męce… (P 143)
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Wyraźnie pokazane jest, że Bóg chciał stworzyć tak fatalne warunki i nie zrobił nic,
by je zmienić – choć mógł. Nie tyle ignoruje cierpiących, co wręcz aktywnie oddala się od nich i uniemożliwia im nawet żywienie złudzeń. Scena błagania istoty
nadprzyrodzonej o zmiłowanie i pomoc powtarza się jeszcze dwukrotnie: zbiorowy podmiot Suplikacji śpiewanych w kościele zwraca się jeszcze do Chrystusa:
„Jezus, przepuść! Jezus, wysłuchaj!
O Jezu! Zmiłuj się nad nami!”
Nie słucha próśb – pogląda z góry chmurnie –
Miłosierdziu Jego wszak nie ma granicy –
Wołajmy wtórnie!
Przebaczy… […]
Nie słucha wołań – o rozpaczy!”(P 143)

i Maryi, którą uważa za swoją szczególną opiekunkę:
„Matko, uproś!
Wszakeśmy Twoje dzieci” –
[…] Nie słyszy – biada!
Serce pęka na ćwierci –
Wołanie coraz cichsze –
Jęk śmierci –
I Dusza martwa w proch pada (P 144).

Chrześcijańskie bóstwa – nie tylko starotestamentowy Stwórca i Sędzia, ale
i Zbawca-Odkupiciel oraz Wstawienniczka, która według katolickiej tradycji
ma być matką wszystkich ludzi – trzykrotnie rezygnują z posiadanej możliwości złagodzenia katorgi. Wiara, wielokrotne uznanie swojej winy, żal za przewinienia, ukorzenie się i gorliwy kult nie są w stanie zmienić ich decyzji.
W obliczu tego gniazdo kuropatw, odczytane przez Stanisława Pigonia jako
symbol odnowy życia31, nie jest pocieszeniem. Podążając za opiniami Piniego,
Pigoń przedstawia Pomór jako jeden z „najlepiej skonstruowanych, architektonicznie zwartych i artystycznie wykończonych” utworów Orkana i argumentuje, że „architektura jego jest architekturą tragizmu, wspartą na trzech nawach:
winy tragicznej, spiętrzonego dynamicznie cierpienia, wreszcie ulgi”32. Jednak
niejednoznaczny obraz ptaków zakładających gniazdo w kapeluszu – nie najbardziej stabilnym i bezpiecznym podłożu, o jakim można pomyśleć – jedynie
podkreśla niepewność losu tych, którzy przeżyli pomór. Tak jak mieszkańcy
Gorc zdani byli na łaskę Boga, tak kuropatwy mogą łatwo paść łupem wygłodzo31 S. Pigoń, dz. cyt., s. 310.
32 Tamże.
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nego Łukasza. „Symboliczny skrót ostatniej sceny”33 można też więc odczytać
jako obrazową syntezę sytuacji bohaterów powieści, usiłujących ułożyć sobie
życie w przestrzeni całkowicie zależnej od wszechwiedzącej, wszechmogącej
i bardzo surowej istoty, sprowadzającej na nich wyłącznie cierpienia i śmierć.
Równie beznadziejnie swoją sytuację widzą postaci z The Black Prophet.
Najsławniejszym cytatem z powieści jest wypowiedź Donnela Dhu o gniewie
Bożym:
Czy Wszechmogący nie manifestuje swojego gniewu w tym właśnie momencie,
poprzez nieba i powietrze? Spójrz wokół siebie i powiedz, co takiego tu widzisz,
co nie zapowiada głodu – głodu – głodu! Czy czarny, mokry dzień i deszcz, deszcz,
deszcz nie zapowiada go? Czy zgniłe zbiory, nieziemskie powietrze i zielona
pleśń nie zapowiadają go? Czy niebo bez słońca, ciężkie chmury i gniewny ogień
przy zachodzie nie zapowiadają go? Czy powietrze nie jest kartą przepowiedni
i niebo kartą przepowiedni, na której każdy człowiek może przeczytać o głodzie,
zarazie i śmierci? (B 237)

Marguérite Corporaal zwraca uwagę na to, że o ile akcja powieści toczy się
wkrótce po roku bez lata, o tyle powiązanie klęski głodu z interwencją boską
bierze się w powieści Carletona z dyskursu publicznego komentującego Wielki
Głód. Wypowiedź Donnela Dhu „jest echem retoryki kary z niebios”, zastosowanej np. przez Hugh McNeile’a, który w religijnym traktacie Klęska głodu – boża
rózga stwierdził, że „niedawny nieurodzaj był przykładem »plag, chorób, głodów i wojen«, które »służą Bogu jako zsyłane na narody kary za grzechy«”, albo
Johna Traversa Robinsona, twierdzącego, że „Wielki głód powinien być interpretowany jako »garniec gniewu […] wylany przez wyznaczonego anioła na
winny świat«”34. Warto dodać, że bohaterowie powieści Carletona interwencję
boską widzą też w innych nieszczęściach, które ich spotykają. W społeczności
panuje zgoda co do tego, że upadek rodu Daltonów – choroby, utrata całego
majątku i powolne popadnięcie w skrajną biedę – jest karą zesłaną przez Boga
za morderstwo najstarszego Daltona na Sullivanie. W punkcie kulminacyjnym
śledztwa wiara w ingerencję chrześcijańskiego Boga w losy ludzkie zostaje
sprowadzona do absurdu, ponieważ okazuje się, że Sullivan żyje (ale za to inną
zbrodnię popełnił oskarżyciel Daltona, który najchętniej wygłaszał tezę o dosięganiu morderców przez gniew boży). W ten sposób narracja podważa podstawę tłumaczenia sobie świata przez bohaterów w kategoriach religijnych.
Narrator pokazuje jak te i podobne przekonania postaci są cynicznie wykorzystywane, np. przez spekulanta żywnością Darby’ego Skinadre’a, który
33 Tamże.
34 M. Corpooraal, dz. cyt., s. 42.
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usiłował „w imię religii i miłości bliźniego poddać bezradnych potępieńców
[mieszkańców wsi, kupujących u niego żywność – przyp. DK] oszustwom
i zdzierstwom”. Za każdym razem, gdy bohaterowie przychodzą do niego sprzedać resztki majątku i opowiadają mu swoje historie, błagając go o oddalenie od
nich śmierci głodowej chociaż o dzień, Darby mówi im, że sami sprowadzili na
siebie gniew Boga. Twierdzi, że Bóg zsyła klęski na Irlandię za grzechy i „przekroczenia prawa Bożego”. Wyrazy fałszywego współczucia i pełne hipokryzji
pouczenia osłaniają interesy Darby’ego, „geniusza głodu”. Ilustruje to np. jego
rozmowa z postacią epizodyczną, Jemmym Dugganem:
– No cóż, Jemmy Dugganie – odezwał się skąpiec, zwracając się do nowo przybyłego – cóż u ciebie słychać? Ciężkie czasy mamy, Jemmy; wszyscy to wiemy
i czujemy, a i tak żyjemy, większość z nas, jakby nie było Boga do pokarania nas.
– Ze wszech miar – odpowiedział mężczyzna – teraz to czujemy, czym jest cierpienie, Boże dopomóż! Między głodem i chorobą, ten kraj nie był w takim stanie
nigdy, nie za pamięci człowieczej. Co, na Boga!, stanie się z biednym narodem, nie
wiem. Boże, miej litość i odpuść im!
– Amen, amen, Jemmy! […] Choć prawda, że sami na siebie sprowadziliśmy
wszystkie te plagi przez nasze grzechy i przekroczenie prawa Bożego; kto grzeszy, Jemmy, musi cierpieć.
– Nikt temu nie zaprzecza, Darby; ale zapytujesz mnie czy możesz coś dla mnie
zrobić, i moja odpowiedź na to: tak, możesz, gdybyś chciał.
– Ah! Jemmy! Ty zawsze byłeś dzikim, nieobyczajnym, nieokrzesanym łotrem,
po którym nigdy niczego dobrego nie można się było spodziewać; ani krzty
religii nie miałeś w sobie, a i teraz, obawiam się, nie masz jej wcale.
– No cóż, któż jest bez grzechu. Na pewno nie ja. Chciałbym się dowiedzieć, czy
możesz użyczyć mi setnej części posiłku, dopóki się coś nie poprawi. Mam sześć
osób w domu, nikt nie jadł dziś obiadu i nie zjedzą nic, jeśli mi odmówisz. Zapłacę
ci, gdy tylko przyjdą żniwa.
– Jemmy, jesteś winien półtora roku czynszu […]. Boli mnie serce, że muszę
odmówić, biedny człowieku, ale Jemmy, widzisz, że sam to na siebie sprowadziłeś. Gdybyś był oddanym, obrotnym człowiekiem i miał w poważaniu religię, nie
byłbyś w tym położeniu (B 916).

Wypowiedzi modlących się Łukasza, Donnela Dhu i Darby’ego interpretują głód
i choroby jako karę Bożą, którą ludzie sami na siebie sprowadzili. Pozostaje pytanie: czym? W Pomorze – zbrodnią rabacji galicyjskiej. W The Black Prophet nic
nie wskazuje na winę ofiar, a w Irlandii i tak ciągle panuje głód – tak zaprojektowany został system polityczny, w którym „niewola jednych była warunkiem koniecznym wolności drugich”35. W Pomorze przyczyną katastrofy jest naruszenie
porządku społecznego; w powieści Carletona jest nią sam porządek społeczny.
35 K. Pobłocki, dz. cyt., loc. 1528.
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Obie powieści, mimo wielu różnic, rysują jednolity obraz życia europejskich
chłopów w II połowie XIX wieku. Epidemie głodu to ekstremum, jednak oba
teksty wskazują na to, że pomiędzy nimi choroby systemu społecznego również były silnie rozwinięte. Poza tym światem zawsze rządzi bóstwo odpowiedzialne za sytuację, w której większość społeczeństwa żywi się wyłącznie
ziemniakami, żyje w strukturalnej biedzie i jeśli nie jest w niewoli, to w ścisłej
zależności od właścicieli ziemi, którą uprawia. A gdy zbuntuje się przeciwko
nim – zostanie ukarana przez Wszechmogącego z całą surowością.
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ABSTRAKT
Powieści o katastrofach ekologicznych nie unikną obnażania chorób systemów
politycznych. Artykuł bada zabiegi stosowane do opisu klęsk głodu i towarzyszących im epidemii w powieściach The Black Prophet. A Tale of the Irish
Famine Williama Carletona i Pomór Władysława Orkana. Oba teksty obrazują
śmiertelne skutki tych katastrof w zamkniętym środowisku i podejmują temat
choroby jako kary boskiej. Łączą tradycję realistyczną z technikami właściwy-
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mi innym nurtom literackim, np. gotycyzmowi i naturalizmowi. Analiza porównawcza (close reading) reakcji bohaterów na cierpienie społeczności głodującej w czasie epidemii pozwala zaobserwować różnice w nadawaniu głodowi
i chorobom nadprzyrodzonego sensu. Różnice te wskazują na odmienne cele
powieści powstałych na różnych etapach rozwoju realizmu – skierowanie opinii publicznej na Wielki Głód i kreację pamięci zbiorowej o głodzie w Galicji.
Dlatego też każda z tych powieści wskazuje na inne źródło opisywanych katastrof: u Orkana jest nim naruszenie systemu społecznego, u Carletona – sam
system społeczny.
słowa kluczowe: klęski głodu, epidemie, realizm, William Carleton, Władysław Orkan
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Dobromiła Księska – absolwentka studiów magisterskich na kierunku polonistyka-komparatystyka na Wydziale Polonistyki i na kierunku filologia angielska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zainteresowania naukowe: twórczość Bolesława Prusa, związki między literaturą polską a literaturami Wysp Brytyjskich, literatura antynacjonalistyczna

Julia Kowalczyk-Kudziarz

Co suchotniczka kupuje za cenę życia? Romantyczna
mityzacja gruźlicy w Damie kameliowej Aleksandra Dumasa
„Wydaje się panu chyba dziwne, że jestem jakby
gotowa oddać się panu natychmiast. Wie pan, dlaczego
tak jest? […] Dlatego że, mając żyć krócej niż inni,
postanowiłam żyć szybciej”.
Aleksander Dumas (syn), Dama kameliowa1

W XIX wieku gruźlica była częstą przyczyną śmierci – szacuje się, że w latach
1780–1900 20–30% zgonów w Europie wywołał prątek gruźlicy2. Niemalże
każda rodzina była naznaczona piętnem epidemii, co daje ponure wyobrażenie XIX-wiecznego miasta jako miejsca, gdzie co rusz mija się blade i wychudzone, niemalże widmowe postaci, plujące krwią w chusteczkę, wzbogacające
miejską kakofonię o dźwięki kaszlu i nieświadomie roznoszące po ulicach Mycobacterium tuberculosis.
Choroba, mimo swej powszechności, zyskała miano elitarnej i indywidualnej,
być może dlatego, że zapada na nią tylko 5–10% zakażonych prątkami gruźlicy3.
Prawdopodobnie z tego powodu tak późno zrozumiano, że tuberkuloza jest zakaźna – przed rokiem 1882 uważano gruźlicę za chorobę dziedziczną. Jej przyczyn
doszukiwano się również m.in. w nieodpowiednim trybie życia, uwarunkowaniach klimatycznych oraz – co w moim odczuciu najważniejsze – w melancholiczności, nadmiarze niepohamowanych namiętności, ponadprzeciętnej zmysłowości. Suchoty stały się więc chorobą jednostek nadwrażliwych i impulsywnych4.
A. Dumas, Dama kameliowa, przeł. S. Burcz, Warszawa 2010, s. 82. Wszystkie cytaty z Damy
kameliowej pochodzą z tej samej edycji; oznaczać je będę w sposób następujący: (Dumas,
paginacja).
2 M. Szubert, Kulturowe wzory prezentacji gruźlicy i gruźlików w literaturze polskiej przełomu
XIX i XX wieku, Katowice 2008, s. 82–83.
3 World Health Organization, Tuberculosis, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/tuberculosis [dostęp: 15.05.2021]. Nie bez znaczenia jest oczywiście również fakt, że
epidemia gruźlicy przypadła na czas rozwijania się myśli romantycznej dowartościowującej indywidualizm, wrażliwość, wyjątkowość.
4 S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Kraków 2016, s. 16, 28.
1
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Naturalnie na gruźlicę częściej zapadały osoby z nizin społecznych ze względu na
niedożywienie, brak odpowiedniej odzieży, niedogrzane pokoje i związane z trudnymi warunkami życia obniżenie odporności, jednak ten typ suchotnika w kulturowych reprezentacjach był wyraźnie marginalizowany5.
Powszechność choroby i związane z nią nastroje społeczne można, naturalnie,
zaobserwować w literaturze. Postaci suchotniczek6, wszechobecne w utworach
XIX-wiecznych, często obdarzone są podobnymi przymiotami duchowymi – posiadają zdolność ponadprzeciętnego odczuwania, są gorliwe i zdolne do poświęceń
na rzecz miłości (nieposkromionej, wyjątkowo namiętnej, przynajmniej odrobinę
egzaltowanej). W niniejszym szkicu, w celu zilustrowania niektórych aspektów
XIX-wiecznego, romantycznego mitu gruźlicy, posłużę się przykładem Małgorzaty
Gautier, tytułowej bohaterki Damy kameliowej Aleksandra Dumasa (syna)7.
U podstaw wspomnianego mitu stoi sprzeczność między medycznym, przyrodniczym sposobem mówienia o chorobie a dyskursem demedykalizującym,
którego wartością jest oswajanie lęku tanatycznego i odwracanie myśli o skończoności poprzez konstruowanie nowych fabuł, mających nadać sens niezawinionemu cierpieniu8. Jak pisze Iwona Boruszkowska:
[…] istnieją dwa porządki dyskursywne choroby – narracja sensacyjna – mitologizująca oraz narracja scjentystyczna – demitologizująca. Pierwsza z nich odbywa się̨ w obrębie kultury, posiada zgoła odmienne symbole czy mitologię, druga,
istniejąca w dyskursie medycznym, również dyskursywizuje ból i cierpienie. […]
Po mitologizacji wybranych symptomów choroby następuje (nad)interpretacja,
dopowiedzenie znaczeń, które tworzą pole metafory choroby, posiadając silny
potencjał stygmatyzacyjny9.

5 M. Conti, „I am not suffering any more…”. Tragic Potential in Nineteenth-Century Consumptive Myth, https://core.ac.uk/download/pdf/162641723.pdf [dostęp: 15.05.2021], s. 76. Marginalizowanie biednego jako ofiary gruźlicy jest zrozumiałe w kontekście silnych podziałów
społecznych i niedostrzegania przez bogatych cierpienia niższych warstw.
6 Choć trzon mitu, polegający na doskonałej sublimacji uczuć (za Sontag), jest wspólny dla
kobiet i mężczyzn cierpiących na suchoty, kształtuje on inne postrzeganie suchotniczek –
raczej jako pełnych pasji, namiętnych kochanek, rozpalonych żarem choroby, niż chorych
mężczyzn – wysublimowanych geniuszy, artystów (A. Ahmed, Consumption. The Fashionable Disease of the Self and Its Romantic Allure in Literature, http://journals.uhd.edu.iq/
index.php/juhd/article/view/499/290 [dostęp: 15.05.2021], s. 270, dlatego w niniejszym
szkicu chorych będę określała głównie przy użyciu form żeńskich.
7 Mit wyrósł na kanwie renesansowego postrzegania gruźlicy jako choroby pożądania i miłości, które według badaczy czerpie już ze starożytnych przedstawień miłości jako choroby
(C. Lawlor, Consumption and Literature. The Making of the Romantic Disease, Nowy Jork
2007, s. 15, za A. Ahmedem, dz. cyt., s. 268–269).
8 K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa
2001, s. 334–335.
9 I. Boruszkowska, Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice, Kraków 2016, s. 30, 32.
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Gruźlica płucna, bo ta jej odmiana występowała najczęściej i nosi w sobie
największy potencjał do estetyzacji10, to choroba, która może trwać wiele lat
i powoli „konsumować” organizm cierpiącego11, naprzemiennie zaostrzając
i łagodząc swoje objawy, do których należą: chudnięcie (często określane jako
wysuszanie organizmu – stąd nazwa „suchoty”) i wyostrzenie rysów twarzy, zapadnięcie i asymetria klatki piersiowej, bladość, przezroczystość skóry, przez
którą widoczne są błękitne żyły, gorączka i spowodowane przez nią zaczerwienienie policzków oraz nienaturalne ożywienie i „płomienne spojrzenie”, nocne
poty, chrypa, wreszcie kaszel, krwioplucie i spłycenie oddechu12. Objawy gruźlicy są widoczne i niemożliwe do ukrycia – prowadziło to do stygmatyzacji chorych i czyniło suchoty chorobą publiczną13.
Dodajmy, że Małgorzata wróciła z podróży [kuracji w Bagnères – JKK] piękniejsza niż kiedykolwiek, że miała dwadzieścia lat i że choroba, uśpiona, lecz niepokonana, podsycała w niej ciągle owe gorączkowe żądze, które prawie zawsze są
wynikiem chorób płucnych (Dumas, 16).

„Choroba płuc to w sensie metaforycznym choroba duszy”, pisze Susan Sontag14.
Gruźlica ze swoimi dychotomicznymi objawami (bladość – rumieńce, apatia –
pobudzenie, osłabienie – zaostrzenie objawów, przypłacanie dłuższych wypowiedzi kaszlem, a także zjawisko określane jako spes phthisica – poprzedzający
śmierć iluzoryczny powrót do zdrowia15) pobudzała wyobraźnię, prowadziła
10 „Większość ludzi myśli o gruźlicy jako o chorobie jednego organu nie tylko dlatego, że
gruźlica płuc jest najczęściej występującą odmianą tej przypadłości. Dzieje się tak również
dlatego, że mitologia gruźlicy nie pasuje jakoś do mózgu, krtani, nerek, kości czy innych
części ciała, w których może się usadowić bakcyl choroby, natomiast świetnie przystaje do
tradycyjnych obrazów (oddech, życie) kojarzonych z płucami” (S. Sontag, dz. cyt., s. 18).
11 Najczęściej używanym określeniem gruźlicy w języku angielskim był termin consumption:
„Gorączkę towarzyszącą gruźlicy traktowano jako znak ognia wewnętrznego: gruźlik to ktoś
»konsumowany«, »trawiony« żarem prowadzącym do rozpadu ciała” (S. Sontag, dz. cyt.,
s. 23).
12 M. Conti, dz. cyt., s. 62–63. Co ciekawe, estetyzujące obrazy choroby przenikały również
do literatury medycznej – A. Ahmed przywołuje fragment A Treatise on a Consumption of
the Lungs Edwarda Barry’ego: „A national predisposition to an haemoptoe, may be easily
distinguished by several symptoms, which are peculiar to such consumptive constitutions,
viz. a long neck, scapulae prominent like wings, thorax compressed, and narrow, a clear
florid complexion, the cheeks and lips fainted with the purest red, the caruncle [small piece
of flesh] in the corner of the eye, from its intense colour, appears like coral; and all the vessels are so fine, as to appear almost diaphanous: such persons are likewise most frequently
remarkable for a vivacity of mind” (cyt. za: A. Ahmed, dz. cyt., s. 270).
13 M. Szubert, dz. cyt., s. 86.
14 S. Sontag, dz. cyt., s. 20.
15 C. Lawlor, dz. cyt., s. 47–48. Autor, powołując się na ówczesnych medyków, wyjaśnia zjawisko jako spowodowane brakiem bólu płuc, siłą ducha oraz pragnieniem życia. Powrót
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do nadinterpretacji, przenosząc te antynomie na głębszą, symboliczną płaszczyznę. Tak więc w kulturze ukształtował i utrwalił się obraz gruźlicy jako choroby, w której ofiara rozchwiana jest między cnotą a zmysłowością, imperatywem a impulsem, koniecznością a pragnieniem16.
Na takich jaskrawych dychotomiach zbudowana jest postać Małgorzaty Gautier – raz znudzona, apatyczna i chłodna, innym razem energiczna, towarzyska.
Kobieta czasem oddaje się powinnościom – zarabia na swoje utrzymanie,
godząc się z przypisanym sobie wizerunkiem kurtyzany żyjącej na wysokiej
stopie, opływającej w luksusy i wydzielającej czas na wizyty swojemu kochankowi. Zdaje się wtedy wrośnięta w Paryż – miasto (teatry, restauracje, luksusowe i wystawne toalety, trunki i przyjęcia) dostarcza jej rozrywek, rozwiewając
codzienną nudę. Innym razem impulsywnie podąża za tym, czego pragnie – postanawia wyjechać na wieś z ukochanym Armandem, sprzedać wszystkie swoje
kosztowności, wzgardzić opinią ludzi i dotychczasowym życiem, porzucić na
zawsze miasto, przyjaciół i dostatek. Czasem oddaje się przyjęciom, spotkaniom,
powierzchownym relacjom, a czasem w pogardzie odsuwa je, zatapiając się we
własnym świecie, do którego dopuszcza tylko Armanda. Ukrywanie przed ludźmi własnej wrażliwości i idealistycznych pragnień, zastępowanie ich destrukcyjnymi zachciankami i bezrefleksyjnym oddawaniem się impulsom zmysłowym
pozwala Małgorzacie na chwilowe zapomnienie i tłumi wyrzuty sumienia, jednocześnie nieuchronnie prowadząc do wyniszczenia jej suchotniczego ciała.
W XIX-wieczny mit gruźlicy wpisana jest wiara, że choroba na swoje ofiary
wybiera często postaci anielskie17, niezawinione (za dobre, by żyć na grzesznym
świecie) lub, jak w przypadku Damy kameliowej, „kobiety upadłe”, choć w istocie
szlachetne. Choroba „przyspiesza życie, czyni je bardziej wyrazistym, uduchowionym”18, ale nie zabija od razu – daje czas na odkupienie win i rzekomo prowadzi do osiągnięcia świadomości, czym jest prawdziwe dobro i zło:
do zdrowia jest iluzją, dowodzi, że pragnienie życia może na krótko zwyciężyć z ciałem
gotowym na śmierć. Spes phthisica nosi duży potencjał do romantyzacji. Małgorzata przed
śmiercią niespodziewanie zyskuje energię, wychodzi na spacer i ma nadzieję na powrót
do zdrowia. Zjawisko bardziej widoczne jest jednak w wersji dramatycznej Damy kameliowej, gdzie skrajnie wyczerpana chorobą Małgorzata, ujrzawszy Armanda, zrywa się z łoża
śmierci i w szale uniesienia pragnie wybrać się z ukochanym na ślub Prudencji. Nie dopuszcza do siebie myśli, że od śmierci dzielą ją minuty; wkrótce kona w ramionach Armanda, co
przydaje dramatowi tragizmu.
16 M. Conti, dz. cyt., s. 69.
17 S. Sontag, dz. cyt., s. 28. Przykładem takiej anielskiej postaci może być Helena Burns, bohaterka Dziwnych losów Jane Eyre C. Brontë. Dziewczynka przedstawiona jest jako mądra,
rzuca moralne nakazy, jest świadoma, czym jest dobro. Bohaterka musiała umrzeć, była
zbyt czysta – życie na ziemi skalałoby ją.
18 S. Sontag, dz. cyt., s. 15.
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Krótko mówiąc, łatwo było zobaczyć w niej dziewicę, z której jakiś przypadek
uczynił kurtyzanę; przypadek również mógł uczynić z niej najbardziej kochającą
i czystą istotę (Dumas, 68).

W życiu Małgorzaty możliwość oczyszczenia z win niejednokrotnie przychodzi
z rąk mężczyzn. Bernadette Lintz w artykule Concocting La dame aux camélias:
Blood, Tears, and Other Fluids utrzymuje, że pierwszym zbawcą był już książę, który, zobaczywszy w niej zmarłą córkę, ofiarował Małgorzacie utrzymanie
w zamian za porzucenie stylu życia kurtyzany19. Gdy ten pomysł okazuje się
fiaskiem, zbawczy charakter przyjmuje miłość Armanda, który uczy kobietę życia mniej wystawnego, skromniejszego. Małgorzata jest naczyniem w rękach
swojego twórcy:
Zanim miała nastąpić przemiana duchowa, dokonała się w życiu Małgorzaty
przemiana fizyczna. Postanowiłem ją wyleczyć, ona zaś, odgadując mój zamiar,
ulegała mi we wszystkim, aby w ten sposób okazać mi wdzięczność. […] Toteż
wystawne kolacje i bezsenne noce zastąpione zostały regularnym snem i higienicznym trybem życia. Mimo woli Małgorzata przyzwyczaiła się do nowej egzystencji, której zbawienne skutki musiała przecież odczuć (Dumas, 133–134).

Szansę na danie ostatecznego dowodu swej szlachetności i prawdziwe oczyszczenie podsuwa Małgorzacie ojciec Armanda. W punkcie kulminacyjnym powieści, gdy kobieta jest całkowicie uzależniona emocjonalnie od kochanka,
a jej tryb życia przez niego uformowany, staje ona przed wyborem. Na jednej
szali znajduje się jej miłość, spełnienie i „galopujące”20 do końca życie, na drugiej zaś reputacja kochanka i zamążpójście jego czystej, niewinnej i niczego
nieświadomej siostry. Małgorzata na łożu śmierci pisze do Armanda, któremu
nie będzie dane przeżyć ostatnich chwil z ukochaną:
Ojciec Pana pocałował mnie po raz drugi i ostatni. Poczułam na czole dwie łzy
wdzięczności, które były jakby odpuszczeniem grzechów, i w chwili, kiedy właśnie zgodziłam się oddać innemu mężczyźnie, promieniałam dumą na myśl o tym,
co okupuję tym nowym grzechem (Dumas, 206).

Choroba uwrażliwia Małgorzatę na argumenty ojca Armanda, by poprzez
zerwanie z kochankiem poświęcając siebie, grzesznicę, zapewniła dostatnie
życie córce pana Duvala, a także uchroniła resztki reputacji syna. Małgorzata,
19 B. Lintz, Concocting La dame aux camélias: Blood, Tears, and Other Fluids, https://www.
jstor.org/stable/pdf/23537986.pdf?ab_segments=0%252FSYC-5770%252Ftest&refreqid=excelsior%3Aecf13b64ee08c805007122ea11fdb4fd [dostęp: 19.05.2021], s. 290.
20 S. Sontag, dz. cyt., s. 15–16.
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świadoma swojego statusu i zbliżającej się śmierci, poniżona i kochająca, daje
się przekonać i przyjmuje drobnomieszczańską etykę, dziękując losowi za okazję do wybrania „prawdziwego dobra”. Czuje wdzięczność, że może poświęcić
swoje rzekomo bezwartościowe, bo splamione prostytucją życie dla niewinnej i nieświadomej anielicy oraz dobrobytu ukochanego. Małgorzata, uzyskując doskonałą sublimację uczuć, staje się męczennicą – decyduje się porzucić
kochanka, wrócić do Paryża i dawnego trybu życia, który okaże się dla niej
wyniszczający:
Między decyzją poniesienia dla Pana ofiary a Pańskim powrotem upłynął dość
długi czas, kiedy musiałam uciekać się do różnych środków, aby nie oszaleć. Musiałam być ciągle w stanie odurzenia, by nie odczuć zbyt boleśnie powrotu do
dawnego życia. Prudencja mówiła Panu chyba, że nie omijałam żadnej zabawy,
żadnego balu, żadnej orgii.
Miałam jak gdyby nadzieję, że te ekscesy dobiją mnie szybciej, i sądzę, że ta
nadzieja wkrótce się spełni (Dumas, 209–210).

Każda zniewaga ze strony Armanda, gdy kochankowie ponownie spotykają się
w Paryżu, wywołuje dumę – im więcej Małgorzata cierpi, tym bardziej rośnie
w oczach własnych i mężczyzn, którzy, zgodnie z myślą patriarchalną, zapewnili jej szanse na oczyszczenie i uzyskanie zbawienia.
Wreszcie, gdy Bóg zezwala kurtyzanie na prawdziwą miłość, miłość ta, która
zrazu wydaje się przebaczeniem, prawie zawsze staje się dla niej karą. Nie ma
rozgrzeszenia bez pokuty. Kiedy istota, która ma sobie do zarzucenia całą swą
przeszłość, czuje się nagle w posiadaniu miłości głębokiej, szczerej i nieprzepartej, do jakiej nie uważała się nigdy zdolna, kiedy wyznaje tę miłość – jakąż władzę ma nad nią kochany przez nią mężczyzna! Jakże czuje się silny, mając prawo
powiedzieć jej: „To, co robisz z miłości, nie jest warte więcej od tego, co dawniej
robiłaś dla pieniędzy” (Dumas, 97).

Narrator od początku zapewnia o swoim szacunku do pracownic seksualnych, zarazem jednak cały czas podkreśla konieczność ich nawrócenia przez
zbawczą moc mężczyzny czy wypełnienie społecznej roli matki21. Dumas zatem, konstruując swą fabułę, wpisuje się w romantyczny dyskurs mówienia
21 Narrator wyraża wiarę w zbawczą moc macierzyństwa już na początku powieści – opowiada historię dziewczyny, którą matka zmuszała do prostytucji, a gdy ta zaszła w ciążę, kazała
jej usunąć dziecko z przyczyn ekonomicznych, co w dalszej perspektywie doprowadziło
do śmierci młodej kurtyzany. Na koniec rozdziału pierwszego wspomina również o tym,
że od czasu ujrzenia kobiety, którą uznał za prostytutkę, prowadzonej przez żandarmów
i rozpaczliwie żegnającej się z niemowlęciem, nie gardzi kurtyzanami (za B. Lintz, dz. cyt.,
s. 291).
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o gruźlicy. Wykorzystuje chorobę jako pretekst do uwznioślenia literackiego
portretu kochanki, przyczyniając się do utrwalenia estetycznej wizji postaci
suchotniczki w kulturze.
Prawdopodobnie szlachetność i choroba Małgorzaty, a także opisy jej eterycznego piękna wzbudzały sympatię XIX-wiecznych odbiorców i odbiorczyń
powieści i przyczyniły się do jej niezwykłej popularności w Europie. Posłużę
się cytatem z Idioty, późniejszej o 21 lat powieści Fiodora Dostojewskiego, by
nakreślić skalę zjawiska:
Była wtedy w modzie, i dopiero co przebrzmiała, świetna powieść Dumasa syna:
La dame aux camélias, poemat, któremu, podług mnie, nie jest sądzonym ani starzeć się, ani umierać. Na prowincji wszystkie panie były w zachwycie, przynajmniej te, które to czytały. Wdzięk w opowiadaniu, oryginalny sposób przedstawienia głównej postaci, ten powabny świat, zanalizowany tak subtelnie, i w końcu
wszystkie te czarujące szczegóły, rozrzucone w całej książce (na przykład fakt
używania bukietów białych i różowych kamelii, jednych po drugich), jednym słowem wszystkie te cudowne szczegóły i wszystko to razem wzięte, wstrząsnęło
niemal czytelnikami. Kwiaty kamelii stały się niezwykle modne. Wszyscy żądali
kamelii, wszyscy ich szukali22.

W kulturowym postrzeganiu postaci mężczyzn i kobiet chorych na gruźlicę
można dopatrzeć się różnicy. Podczas gdy wizerunek mężczyzny-gruźlika, inspirowany sylwetkami Johna Keatsa czy Fryderyka Chopina, koncentruje się
na uwznioślonym geniuszu i wysublimowanej wrażliwości na sztukę23, obraz kobiety skupiony jest w większym stopniu na jej fizyczności24. Literackie,
skrajnie estetyzowane przedstawienia postaci suchotniczek przyczyniły się do
ustalenia nowego kanonu piękna – popularny i podziwiany stał się wizerunek
kobiety eterycznej, bardzo szczupłej, bladej, o podkrążonych oczach. Niepo22 F. Dostojewski, Idiota, przeł. H. Grotkowska, Piaseczno 2016, s. 209.
23 U. Makowska, „Rembowski pluje krwią…”. Artysta i mit gruźlicy na przełomie XIX i XX wieku,
[w:] Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. G. Wallner, E. Łoch, Lublin
2005, s. 138. Autorka w swoim szkicu doskonale obrazuje mit gruźlicy przykładami z realiów polskich, gdzie również panowało przeświadczenie, że ofiarami gruźlicy są głównie
artyści.
24 Poza opisany przeze mnie dominujący schemat wykracza Antonia z Radcy Kresplu, opowiadania E.T.A. Hoffmanna mającego duże znaczenie w kontekście formowania się mitu choroby. Bliżej nieokreślona choroba piersiowa bohaterki jest ceną za jej niezwykłe zdolności
wokalne. Antonia, choć swym głosem zdolna wywoływać u słuchaczy stany ekstatyczne,
nie może śpiewać, gdyż aktywność ta przyprawia ją o rumieńce, po których poznać można,
że zbliża się ona do śmierci. Choroba jest więc źródłem sztuki i stoi u podstaw słowiczego,
niemalże nadnaturalnego głosu kobiety.

30 Julia Kowalczyk-Kudziarz

zbawiona znaczenia jest też w kulturze figura chorej kurtyzany25 – ciało młodej, bezsilnej kobiety zanurzonej w brudnym świecie zmysłów ustawia się na
przeciwnym biegunie do pożądanej męskiej siły, cnoty i zdrowia. Ten widoczny
kontrast prowadził do seksualizacji postaci suchotniczek. Czytamy u Dumasa:
Jej pewny chód, giętka talia, różowe, rozchylone nozdrza, wielkie, lekko podkrążone oczy – wszystko to zdradzało naturę żarliwą, promieniującą obietnicą rozkoszy. Wreszcie – dar natury czy też skutek choroby – oczy tej kobiety migotały
raz po raz błyskami pragnień, których wyładowanie byłoby cudownym objawieniem dla tego, kogo chciałaby pokochać (Dumas, 68).
Zdjąwszy płaszcz i kapelusz, rzuciła je na kanapę i zaczęła niecierpliwie rozpinać
stanik, gdyż mocą reakcji właściwej tej chorobie krew uderzyła jej do głowy i zapierała oddech. Suchy i chrapliwy kaszel wstrząsnął jej piersią. […] Małgorzata
była bardzo blada. Wciąż nie mówiła ani słowa. Wielkie łzy co raz to staczały się
z jej oczu i zastygały na policzku, błyszcząc jak diamenty. Jej szczupłe ramiona
rozwierały się, aby mnie objąć, i bezwładnie opadały na łóżko (Dumas, 197–198).

Charakteryzujące ciało chorych dychotomie, o których wspominałam wcześniej – żar spojrzenia i policzki rozpalone gorączką, kontrastujące z alabastrowym odcieniem skóry – przybrały wymiar erotyczny. Kochanka impulsywna
i wrażliwa, pozornie chłodna, ale rozpalona pragnieniem i żądzą podsycanymi
przez chorobę stała się nowym ideałem. Kobiety w XIX wieku odmawiały snu,
by ich oczy były podkrążone oraz jedzenia – w celu osiągnięcia wychudzonej
sylwetki; spędzały czas w pomieszczeniach, by uniknąć ekspozycji na słońce
i tym samym zachować bladość skóry26; piły sok z cytryny i ocet, by wyglądać
na chore27. W salonach podziwiano nawet gruźliczy kaszel. Stylizowanie się na
chorą było zatem wyrazem dystynkcji i wyjątkowości, uruchamiało szereg znaczeń metaforycznych – kobieta o suchotniczym wyglądzie kojarzona była z wysublimowaną wrażliwością, delikatność jej ciała wpisywała się w kanon piękna.
25 S. Sontag, dz. cyt., s. 28.
26 H. Bynum, Spitting Blood. The History of Tuberculosis, Oxford 2012, s. 86–88. Autorka dowodzi, że kult kobiecej delikatności wpływał na dziewczynki z bogatych rodzin już od najmłodszych lat. W arystokratycznych domach i szkołach dla dziewcząt przyzwyczajano je
do trybu życia w pomieszczeniu – rzadko pozwalano na zabawy na zewnątrz czy podejmowanie aktywności fizycznej.
27 „Jednocześnie dokładano wszelkich starań, aby wygląd zdrowego skądinąd ciała nosił
znamiona choroby. Picie octu i soku z cytryn to najbardziej rozpowszechnione symptomy zmieniającej się mody. Znakiem wymownym wkroczenia gruźlicy w świat sztuki jest
romantyczna inwazja »dam blednicowych«. Naśladowczynie Marguerite Gautier nie śpią
po nocach, by efekt podkrążonych oczu i widoczne podupadanie na zdrowiu uczynił z nich
istoty niezwykłe. Manifestowanie cherlawej cielesności uderzyć miało przede wszystkim
w mieszczańską przeciętność” (M. Szubert, dz. cyt., s. 3–4).
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Mit gruźlicy silnie związał się z romantyzmem, który dowartościował indywidualizm, introspekcję, silne odczuwanie. To romantyzm wymyślił postrzeganie gruźlicy jako choroby duszy, u której źródeł stoją między innymi
jednostkowe uwarunkowania psychiczne, takie jak skłonność do popadania
w melancholię. Choroba stała się modą salonową.
Sprzeczne symptomy tuberkulozy były nośnikiem znaczenia symbolicznego – prowokowały do wznoszenia cielesnych antynomii na płaszczyznę psychiczną, a nawet metafizyczną. W XIX wieku gruźlica prowadziła nieuchronnie
do przedwczesnej śmierci, krótkie życie chorej musiało zatem stać się intensywniejsze.
Zgodnie z mitem gruźlicy, jej ofiary były najczęściej postaciami nieskażonymi, geniuszami lub grzesznicami z potencjałem do oczyszczenia z win dzięki wrodzonemu dobru. Suchoty zatem mogły okazać się odpowiednio: przyspieszeniem zbawienia poprzedzonego łatwą śmiercią28, zbliżeniem do sztuki
wskutek uwrażliwienia (częściej w przypadku figur męskich) lub szansą na
pokutę. W moim szkicu proponuję interpretację Damy kameliowej uwzględniającą udział mężczyzn w zbawieniu Małgorzaty, coraz bardziej zdolnej do
poświęceń dzięki postępującej chorobie.
W 1882 roku Robert Koch odkrył, że gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez Mycobacterium tuberculosis, co doprowadziło do stopniowego
kruszenia się skrupulatnie budowanego przez pokolenia mitu tuberkulozy
jako choroby jednostek wyjątkowych29. Choć nie od razu, dyskurs medyczny
zaczął powoli wypierać ten symboliczny. Z biegiem lat choroba stała się uleczalna, a odarta z tajemnicy – przestała wydawać się tak atrakcyjna.
Co jednak, według romantycznego mitu, suchotniczka okupuje swoją śmiercią? Odpowiedź zdaje się brzmieć: zdolność do ponadprzeciętnego odczuwania, uwrażliwienie na dobro i zło oraz umiejętność ich rozróżniania, a co za
tym idzie – odkupienie win; miłosny szał, eteryczne piękno i wyrafinowanie,
a także wyjątkową sensualność.

28 Mit często wzbogacany był obrazem łatwej, pozbawionej cierpienia, spokojnej śmierci.
Przykładem mogą być ostatnie chwile wspomnianej już Heleny Burns: „[…] panna Temple,
wróciwszy o świcie do swego pokoju, zastała mnie leżącą obok Helenki, z twarzą opartą
o jej ramię, z rękami dookoła jej szyi. Ja spałam, a Helenka – nie żyła” (C. Brontë, Dziwne
losy Jane Eyre, przeł. T. Świderska, Kraków 2013, s. 108). Dumas decyduje się zerwać z tym
aspektem mitu – Małgorzata w listach opisuje swoje ogromne cierpienie. Dodatkowym
elementem polemizującym z tradycją mitu jest scena z początku powieści, gdy Armand
postanawia przenieść zwłoki Małgorzaty i zmuszony jest obejrzeć jej nadgniłe ciało.
29 M. Conti, dz. cyt., s. 74–75.
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ABSTRAKT

Co suchotniczka kupuje za cenę życia?… 33

Blada, wychudzona piękność o podkrążonych oczach i czerwonych policzkach,
przedziwnie eteryczna i pokasłująca krwią w haftowaną chusteczkę – ten estetyzowany, tragiczny obraz jest nieodłącznym elementem XIX-wiecznego kanonu piękna. Objawy gruźlicy sprawiały, że miała ona charakter publiczny, co
prowadziło do stygmatyzacji chorego. Choroba, wdzierając się w życie, okrutnie odbierała bohaterkom młodość, jednocześnie intensyfikując doznania, potęgując duchowość i wrażliwość (za Sontag).
W artykule skupię się na scharakteryzowaniu mitu gruźlicy na przykładzie Damy kameliowej Aleksandra Dumasa. Postaram się też zaznaczyć jego
powszechną obecność w kulturze XIX wieku oraz wzajemne podobieństwo
postaci suchotniczek w różnych utworach literackich. Referat jest wynikiem
feministycznego odczytania Damy kameliowej, a także porównawczej analizy
poetyki tekstów, w szczególności kreacji postaci chorych. Poruszę kwestie
elementarne, jak na przykład pochodzenie mitu gruźlicy, ale ukażę także, co
wspólnego ma mityzacja gruźlicy z myśleniem patriarchalnym.
Słowa kluczowe: gruźlica, mityzacja, estetyzacja, stygmatyzacja chorego, kanon piękna
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„Dusza dobiera sobie Towarzystwo – / I – zatrzaskuje Drzwi”1.
Odosobnienie Emily Dickinson a jej wizerunek w kulturze
Emily Dickinson pozostawiła po sobie spuściznę około 1800 wierszy, które
współcześnie uznawane są za rewolucyjne dla amerykańskiej poezji, oraz legendę biograficzną od lat zajmującą twórców i badaczy. Mniej więcej w okolicach roku 1860 rozpoczął się proces wycofywania się poetki ze świata, zbieżny
z najbardziej płodnym i dojrzałym okresem jej twórczości. Z biegiem lat odosobnienie pogłębiało się, aż Dickinson praktycznie przestała opuszczać rodzinną miejscowość Amherst, dom Homestead, wreszcie swój pokój, według
legendy gości przyjmując przez uchylone drzwi.
Jak napisał Richard B. Sewall, autor jednej z najobszerniejszych biografii
„pustelnicy z Amherst”: „[…] są co najmniej dwie Emily Dickinson. […] Jest ta
»prawdziwa« Emily Dickinson, obiekt trzeźwego dochodzenia, i przedmiot legendy, łagodniejsza wersja »tajemnicy wioski« […] i »Mitu«”2. Według mnie
można jednak zaryzykować tezę, że wizerunków poetki jest dokładnie tyle, ilu
biografów, badaczek, pisarzy i reżyserek zajmujących się jej sylwetką. Obiektem mojego zainteresowania będzie więc przede wszystkim ta „druga”, „skonstruowana” Dickinson oraz ewolucja interpretacji jej odosobnienia. Oczywiście trudno zanalizować całe bogactwo licznych i często brawurowych hipotez
biograficznych czy inspirowanych poetką tekstów. Wydaje mi się jednak, że
można wyłonić cztery dominujące narracje o izolacji Dickinson: romantyzację
(objawiającą się poprzez sentymentalizację i gotycyzację jej sylwetki), próbę
diagnozy, traktowanie odosobnienia jako świadomego wyboru i strategii twórczej, wreszcie liberalizację przez współczesną popkulturę.
W przypadku tak złożonej postaci, w której biografii fakty swobodnie miesza się z fikcją, powstaje luka otwarta na dopowiedzenia. Na przestrzeni lat zaszła wyraźna zmiana w sposobie jej uzupełniania, odzwierciedlająca ewolucję
wyobrażeń na temat piszących kobiet. Z kolei wieloznaczność i introspekcyjny
1 E. Dickinson, Wiersze wybrane, przeł. S. Barańczak, Kraków 2016, s. 69.
2 R.B. Sewall, The Life of Emily Dickinson, 3rd ed., New York 1980, s. 532. Przekłady, jeśli nie
zaznaczono inaczej, są mojego autorstwa.
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charakter tej poezji skłaniają do osobistych odczytań. Artykuł będzie więc poświęcony nie tyle Emily Dickinson, co pokoleniom jej czytelników.

Okoliczności pierwszego wydania wierszy
Sylwetka „Królowej-Samotnicy” („Queen Recluse”)3, jak nazywał ją Samuel
Bowles, od pierwszych krytycznych analiz ulegała licznym przekształceniom.
Na początek należy przedstawić dwie postacie, które odegrały kluczową rolę
w tworzeniu wizerunku Dickinson po jej śmierci: Thomasa Wentwortha Higginsona i Mabel Loomis Todd.
W 1862 roku Higginson, uznany literat, pułkownik, abolicjonista i zwolennik praw kobiet, opublikował w „Atlantic Monthly” List do młodego autora, zachęcając debiutantów do pokazania swoich utworów. Dickinson przesłała mu
próbkę twórczości z pytaniem: „Czy nie jest Pan zbyt zajęty, aby powiedzieć
czy moje Wiersze żyją?”4. W ten sposób nawiązała wieloletnią korespondencję
z Higginsonem, która zawiera jedne z najbardziej poetyckich, starannie skomponowanych listów w dorobku poetki. Do ich stylu oraz wpływu na budowanie wizerunku Dickinson wrócę zresztą później. Higginson nie sprawdził się
jako literacki przewodnik – mimo fascynacji osobliwą korespondentką, uznał
jej wiersze za „spazmatyczne”, „pozbawione kontroli” i sugerował zwłokę z publikacją5. Chociaż Dickinson nazywała go swoim nauczycielem (preceptor) i regularnie podpisywała się jako „twoja uczennica”, nigdy nie skorzystała z jego
sugestii6.
Mabel Loomis Todd związana jest z kolei z burzliwym okresem w historii
rodziny Dickinsonów, nazywanym „wojną między domami”. Aby zbudować
kontekst dla dalszych rozważań, warto pokrótce nakreślić tę historię napięć
i wzajemnych zależności. Brat Emily, Austin Dickinson, ożenił się z Susan Gilbert – przyjaciółką i intelektualną partnerką poetki. Intymność i intensywność
korespondencji dwóch kobiet pozwala badaczom na snucie teorii o homoerotycznym charakterze relacji7. W roku 1882 Austin nawiązał wieloletni romans
z Mabel Loomis Todd, żoną astronoma z Amherst. Todd, mimo częstych wizyt
w Homestead, nigdy nie widziała Dickinson – poetka słuchała jej koncertów

3
4
5
6

Zob. tamże, s. 474.
Tamże, s. 541.
Tamże, s. 553.
T.W. Higginson, Emily Dickinson’s Letters, „The Atlantic” October 1891, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1891/10/emily-dickinsons-letters/306524/ [dostęp:
23.06.2021].
7 Zob. np. E.L. Hart, The Encoding of Homoerotic Desire: Emily Dickinson’s Letters and Poems
to Susan Dickinson, 1850–1886, „Tulsa Studies in Women’s Literature”, vol. 9, no. 2, 1990;
M.N. Smith, Rowing in Eden. Rereading Emily Dickinson, Austin 1992.
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na fortepianie z pokoju na piętrze, czasem wysyłając na dół wiersz albo kieliszek sherry8. Jednak to właśnie do Mabel Todd zwróciła się Lavinia, młodsza
siostra Emily, prosząc o pomoc w pośmiertnym wydaniu wierszy. Todd, dzięki
swoim znajomościom, wespół z Higginsonem w 1890 roku doprowadziła do
wydania pierwszego tomu wierszy. Susan, która wcześniej starała się o druk
pojedynczych tekstów w czasopismach, praktycznie do momentu wydania nie
była świadoma prac redakcyjnych9.
Dwoje edytorów dokonało znaczącej ingerencji w publikowane utwory. Aby
uczynić poezję bardziej zrozumiałą dla czytelnika, usunęli nieortodoksyjne
pauzy i wielkie litery – współcześnie uznawane za charakterystyczne dla twórczości Dickinson – oraz zmienili niektóre słowa na bardziej konwencjonalne.
W wyborze skłaniali się raczej ku utworom sentymentalnym, nadali im tytuły
i pogrupowali w sekcje tematyczne. Pierwsze, przełomowe wydanie wierszy
w kształcie relatywnie bliskim do rękopisów nastąpiło dopiero w 1955 roku
jako The Poems of Emily Dickinson pod redakcją Thomasa H. Johnsona.
Spuściznę Dickinson przejęły później córki skłóconych Mabel i Susan – Millicent Todd Bingham oraz Martha Dickinson Bianchi, wydając szkice biograficzne i wspomnienia pozostające w wyraźnej opozycji10. Wizerunek Emily
Dickinson od początku podlegał więc daleko posuniętym przekształceniom. Jej
twórczość została skonwencjonalizowana pod gusta XIX-wiecznego czytelnika,
a legenda biograficzna kształtowała się w atmosferze rodzinnych konfliktów
i osobistych interesów.
Pierwsze wydanie wierszy odniosło zaskakujący sukces. W kolejnych latach
Mabel Todd, już samodzielnie, opublikowała kolejne tomiki oraz listy Emily Dickinson, a wokół postaci poetki wytworzył się swego rodzaju kult. Alice Ward
Bailey zaledwie siedem miesięcy po pierwszym wydaniu jej wierszy opisywała
w „Springfield Republican” turystki pragnące zwiedzić Homestead11. Jak wskazuje Sewall, figura pustelnika, dobrowolnie rezygnującego z życia w społeczeństwie, zawsze ma w sobie pewien powab. A gdy pustelnik jest kobietą,
wrażliwą, delikatną, z legendami o zniweczonym romansie, zewnętrznymi zakazami i wewnętrznymi represjami, które dodają pikanterii agonii i ekstazie, o których wszyscy mogą przeczytać w jej opublikowanych wierszach, dla wielu urok
jest nieodparty12.

8 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 216.
9 A. Salska, Wstęp, [w:] E. Dickinson, Wybór poezji, oprac. A. Salska, przeł. S. Barańczak i in.,
Wrocław 2021, s. CXXX.
10 Tamże, s. CXXXI.
11 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 706.
12 Tamże, s. 707.
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Warto więc przyjrzeć się, jak romantyczna legenda „pustelnicy z Amherst”
kształtowała się bezpośrednio po jej śmierci oraz przez wiele kolejnych lat.

„Zjawa w zaklętym korytarzu”. Romantyzacja
Już za życia Dickinson jej izolacja była swego rodzaju sensacją. W liście do
rodziców i swoim dzienniku Mabel Loomis Todd opisuje pierwsze zasłyszane wzmianki o „Micie”, jak nazywano poetkę w Amherst – kobiecie, która unika bycia widzianą i nie opuszcza domu (poza jednym razem, gdy pod osłoną
nocy wyślizgnęła się obejrzeć nowy kościół), ubiera się tylko na biało i czasem
spuszcza dzieciom słodycze w koszyku. Pojawia się także plotka dotycząca
powodu izolacji – zaręczyn odrzuconych pod naciskiem despotycznego ojca,
Edwarda Dickinsona13. Złamane serce to jeden z najpopularniejszych tropów
w próbach wyjaśnienia odcięcia się poetki od świata. Mimo zaprzeczeń rodziny, która utrzymywała, że odosobnienie było z początku kwestią opieki nad
chorą matką, a następnie indywidualnej decyzji i upodobań, mit utrzymywał
się bardzo długo, przechodząc z czasem w poważne naukowe rozważania. Hipotezę tragicznego romansu wspierają także trzy listy do niezidentyfikowanego Mistrza (Master letters), a w roli kochanka albo kochanki obsadza się głównie Charlesa Wadswortha, Samuela Bowlesa, Otisa Philipa Lorda, Susan Gilbert
czy Kate Turner14.
Poza wspomnieniami Todd, dużą rolę w budowaniu mitu Dickinson odegrały relacje Higginsona. Szczególnie ważny wydaje się fragment opisujący jego
pierwszą wizytę u korespondentki:
[…] usłyszałem niezwykle słaby i drepczący chód, jak u dziecka, w holu i do pokoju niemal bezdźwięcznie wślizgnęła się niezbyt ładna, nieśmiała osóbka […].
Podeszła do mnie z dwoma liliami, które po dziecięcemu włożyła w moją dłoń,
mówiąc cicho, półszeptem: „To moja prezentacja” i dodając, również półszeptem,
jak dziecko: „Proszę mi wybaczyć mój przestrach; nigdy nie widuję obcych i ledwo wiem, co mówię”. Ale wkrótce zaczęła mówić i odtąd mówiła niemal bez
przerwy […]15.

Zdaje się, że romantyzacja sylwetki Dickinson przebiega w dwóch kierunkach.
Pierwszy to kierunek sentymentalny, przedstawiający poetkę jako nieśmiałą
starą pannę kochającą dzieci i kwiaty. Szczególnie wspomnienia Marthy Dickinson Bianchi budują obraz wrażliwej ciotki, genialnej, ale zarazem w ekscen13 Tamże, s. 216–217.
14 A. Salska, dz. cyt., s. XXIII; R. Paterson, The Riddle of Emily Dickinson, Boston–New York 1951;
M. N. Smith, Rowing in Eden.
15 T.W. Higginson, dz. cyt.
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tryczny sposób uroczej16. Konsekwentnie pojawia się także, widoczny w powyższym fragmencie, obraz Emily Dickinson jako „wiecznego dziecka”. Wiersze
wykorzystujące dziecięcą perspektywę oraz swoboda w naginaniu gramatycznych norm – przez pierwszych recenzentów uznawana po prostu za niepoprawność językową – wzmacniały ten wizerunek. Arlo Bates w recenzji z 1890
roku określa twórczość Dickinson jako połączenie „wnikliwości cywilizowanego dorosłego” z „prostotą dzikiego dziecka”17. Archibald McLeish w eseju The
Private World. Poems of Emily Dickinson pisze: „[…] większość z nas jest na wpół
zakochana w tej martwej dziewczynie, którą wszyscy nazywamy pierwszym
imieniem”18. Wymowne jest określenie „dziewczyna”, a nie „kobieta” (Dickinson
zmarła w wieku 56 lat) oraz wskazanie częstej praktyki poufałego mówienia
o poetce per „Emily” – zresztą sam McLeish przy analizie jej twórczości używa
jedynie imienia. Innym przejawem romantyzacji są deklaracje „zakochania się”
w poetce. Podobną perspektywą bawi się wiersz Billy’ego Collinsa z 1998 roku
o znaczącym tytule Taking Off Emily Dickinson’s Clothes19.
Monodram Williama Luce’a The Belle of Amherst z 1976 roku20 powiela ten
sentymentalny wizerunek. W wersji telewizyjnej Dickinson odgrywana przez
Julie Harris jest pocieszna w swojej nieporadności, dowcipna, ale też melancholijna i zagubiona, gdy proponuje widowni samodzielnie upieczony chleb
i w roztargnionym natchnieniu zapisuje poetyckie wersy.
Odosobnienie kobiety od razu przywodzi także na myśl skojarzenia z klasztorem. Higginson opisuje Dickinson jako „niemiecką kanoniczkę ze zgromadzenia, którego regulaminowym strojem jest biała pika”21. Thomas Bailey Aldrich w artykule z 1892 roku, przy krytycznej recenzji jej poezji jakby nie może
powstrzymać się przed nakreśleniem obrazka Dickinson wiążącej wstążki
czepka, aby udać się na „zakonniczy spacer po klasztornym ogrodzie”22.
Drugi typ metafor operuje odniesieniami o zdecydowanie mroczniejszym,
niemal gotyckim charakterze. Życie naznaczone nieszczęściem oraz cieniem
surowego ojca, tragiczna miłość, zamknięcie w czterech ścianach. Także
w dwudziestowiecznych opracowaniach uderza mnogość metafor związanych
z więzieniem czy nawet grobem, które wylicza Diane Fuss w artykule Interior
16 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 532.
17 A. Bates, Miss Dickinson’s Poems, [w:] The Recognition of Emily Dickinson. Selected Criticism
since 1890, eds. C.R. Blake, C.F. Wells, Michigan 1964, s. 13.
18 A. McLeish, The Private World. Poems of Emily Dickinson, [w:] Emily Dickinson. A Collection
of Critical Essays, ed. R.B. Sewall, Englewood Cliffs 1963, s. 160.
19 B. Collins, Taking Off Emily Dickinson’s Clothes, „Poetry” February 1998, s. 277–278.
20 The Belle of Amherst [film], reż. C.S. Dubin, 1976.
21 T.W. Higginson, dz.cyt.
22 T.B. Aldrich, In Re Emily Dickinson, [w:] The Recognition of Emily Dickinson…, s. 55.
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Chambers. The Emily Dickinson Homestead: „zamurowanie żywcem” (Johnson),
„magiczne więzienie, które paradoksalnie uwolniło jej sztukę” (Berwein), sypialnia jako „melancholijne, a nawet przerażające sanktuarium”, gdzie poetka
czuła się „przedwcześnie wsadzona do trumny” (Mudge), wreszcie „gotycka
sceneria” z bohaterką „uwięzioną w środku” (Wardrop)23.
Mabel Todd podczas wizyt w Homestead miała jedynie słyszeć głos Dickinson z drugiego pomieszczenia. „Mit usłyszy każdy dźwięk. Będzie blisko, ale
pozostanie niewidoczna”24. Ten „niewidzialny głos” dochodzący z mroku ma
w sobie coś widmowego. „Zjawa w zaklętym korytarzu” – pisała Millicent Bingham25. Dystans i niepokój pobrzmiewają też w niektórych listach Higginsona
do żony, gdzie pisze on, że intensywność obecności Dickinson „wyczerpała siłę
jego nerwów” i że „cieszy się, że nie żyje blisko niej”26.
Fuss wskazuje na uderzającą teatralność tych wszystkich gestów. Wysyłanie wierszy i kwiatów do Todd, powitanie Higginsona, pozostawanie w mroku,
podczas gdy rozmówca znajduje się w oświetlonym pokoju – wszystko nosi
znamiona starannej reżyserii i twórczego wykorzystania przestrzeni27. Listy,
które Dickinson wysyłała Higginsonowi są szczególnie egzaltowane. Sam odbiorca był świadom tego, że nie poznał drugiej strony swojej korespondentki,
która do bliskich często pisała z ironicznym humorem28. Austin, przeczytawszy
listy, miał stwierdzić, że siostra zdecydowanie w nich „pozowała”29. Warto dodać, że w 1862 roku Dickinson była już bardzo samoświadomą, dojrzałą poetką, systematycznie organizującą swój dorobek – na pewno nie naiwną amatorką, na którą kreowała się przed Higginsonem, najpewniej pragnąc zyskać
jego przychylność30. W jednym z listów do pułkownika pisała, że gdy „przedstawiam siebie jako Reprezentantkę Wiersza – nie oznacza to – mnie – ale domniemaną osobę”31.
W stosunku do siebie używała różnych określeń: Daisy, Wujek Emily czy po
prostu Dickinson32. Biała suknia mogła być celowym pozowaniem na zakonnicę,
23 Wszystkie cytaty za: D. Fuss, Interior Chambers. The Emily Dickinson Homestead, „Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies” Fall 1998, vol. 10, no. 3, s. 3, 29.
24 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 217.
25 Za: D. Fuss, dz. cyt., s. 21.
26 Za: tamże, s. 22.
27 Tamże, s. 21.
28 T.W. Higginson, dz. cyt.
29 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 538.
30 Tamże.
31 T.W. Higginson, dz.cyt.
32 S.M. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, 2nd ed., New Haven–London 1984, s. 583.
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„nowicjuszkę” sztuki poetyckiej, a czynienie z siebie niematerialnego głosu –
na swego rodzaju barda33. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Dickinson była
świadoma swojego talentu i postrzegała siebie przede wszystkim jako poetkę.
Sewall sugeruje, że całe jej życie było w pewnym sensie metaforyczne, a ona
sama lubiła być zagadką i taką też formułę zwykła nadawać swoim wierszom34.
Agnieszka Salska przytacza hipotezę, że całe ekscentryczne odcięcie od świata
miało służyć świadomemu budowaniu literackiej legendy35.
Sandra M. Gilbert i Susan Gubar w The Madwoman in the Attic przedstawiają
Emily Dickinson jako kluczową figurę dla XIX-wiecznego dyskursu o piszących
kobietach. Ukazują, jak bawiła się perspektywami i tożsamościami, w jednych
utworach ironicznie, niemal prowokacyjnie przyjmując maskę dziecięcego
„Nikogo”, by w innych demonstrować „wybuchową” siłę i sprawczość; perspektywy te zresztą często się przeplatały36. Dickinson wpisuje się także w narrację
o twórczyniach, które za oddanie się „niekobiecej” poezji płacą szaleństwem.
Według Gilbert i Gubar, Dickinson dosłownie przyjęła na siebie rolę „wariatki
na strychu” – zarówno ironicznie, celowo uosabiając mity o szalonych, samotniczych poetkach, jak i naprawdę: stając się „bezradną agorafobiczką uwięzioną w pokoju ojcowskiego domu”37.

„Neurotyczne staropanieństwo”. Patologizacja i próby diagnozy
Mabel Todd, mimo widocznej w listach i dzienniku początkowej fascynacji Mitem,
na etapie publikacji wierszy Dickinson podtrzymywała wersję rodziny (przede
wszystkim Austina). Podkreślała, że „życie [Dickinson] było zupełnie naturalne”38,
a izolacja była skutkiem „normalnego rozwoju wysoko introspektywnej natury”39.
Wśród mnogości prac, którymi zaowocowało wydanie Johnsona, pojawiło
się wiele kwestionujących „naturalność” tej izolacji. Tak daleko posunięte unikanie kontaktu z ludźmi skłania do próby szukania wyjaśnień we współczesnej psychiatrii i część badaczy usiłowała na podstawie faktów biograficznych
oraz samych wierszy postawić Dickinson diagnozę. Najbardziej znanym studium psychoanalitycznym pozostaje After Great Pain. The Inner Life of Emily
Dickinson Johna Cody’ego40. Badacz upatruje przyczyn izolacji w trudnych rela33
34
35
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40

D. Fuss, dz. cyt., s. 23.
R.B. Sewall, dz. cyt., s. 4.
A. Salska, dz. cyt., s. XXVII.
S.M. Gilbert, S. Gubar, dz. cyt., np. s. 607–609.
Tamże, s. 583.
Za: R.B. Sewall, dz. cyt., s. 227.
Tamże, s. 226.
J. Cody, After Great Pain. The Inner Life of Emily Dickinson, Cambridge–Massachusetts 1971.
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cjach z matką, którą poetka przedstawia jako obsesyjnie obawiającą się śmierci hipochondryczkę, pokorną i zależną od męża, niezdolną do zapewnienia córce miłości i bezpieczeństwa. Cody stawia hipotezę, że poczucie winy związane
z brakiem więzi z matką doprowadziło do wewnętrznych represji, odrzucenia
swojej kobiecości, w efekcie niechęci do świata. Sam autor przyznaje, że celowo skupił się na bardziej ponurych aspektach dzieciństwa poetki, aby zapewnić przeciwwagę dla przesadnie optymistycznej narracji innych biografów41.
Inny badacz, Clark Griffith, skupia się na relacji Dickinson z despotycznym
ojcem42. To trudny charakter Edwarda Dickinsona doprowadziłby wówczas do
próby ukrycia się przed światem oraz „neurotycznego staropanieństwa”43.
Inną strategią jest przypisywanie poetce konkretnych zaburzeń czy neuroatypowości. Maryanne M. Garbovsky w pracy z 1989 roku diagnozuje Dickinson jako agorafobiczkę, reagującą atakiem paniki na opuszczenie domu44.
Dowodów szuka w listach i wierszach, które podejmują temat przestrzeni
i lęku. Z kolei Julie Brown w publikacji Writers on the Spectrum. How Autism
and Asperger Syndrome Have Influenced Literary Writing umieszcza Dickinson
na spektrum autyzmu, razem z m.in. Hansem Christianem Andersenem i Williamem Butlerem Yeatsem45.
Badacze upatrują także przyczyn w chorobach natury fizycznej. James
Guthrie w Emily Dickinson’s Vision. Illness and Identity in Her Poetry rozwija wątek choroby oczu, na którą cierpiała poetka oraz związanego z nią lęku przed
utratą wzroku46. Wówczas unikanie światła słonecznego, a więc rzadkie opuszczanie domu mogło być po prostu elementem kuracji. Przy tej interpretacji nowego znaczenia nabierają także wątki bólu, wyrzutów skierowanych do Boga,
fascynacji światłem i morderczą siłą słońca, które pojawiają się w jej wierszach.
Z kolei Lyndall Gordon w popularnej biografii Lives Like Loaded Guns. Emily
Dickinson and Her Family Feuds przypisuje poetce epilepsję47. Jako dowody
przytacza zapisywane Dickinson recepty, historię choroby w rodzinie oraz
wiersze – szczególnie stałą obecność elementów takich jak wstrząs i konwulsja, obrazy wulkanów, pogrzebu przechodzącego przez mózg czy poczucia spadania przez „złamaną deskę” w rozumie.

41
42
43
44

Tamże, s. 83.
C. Griffith, The Long Shadow. Emily Dickinson’s Tragic Poetry, Princeton 1964.
Tamże, s. 282.
M.M. Garbowsky, The House without the Door. A Study of Emily Dickinson and the Illness of
Agoraphobia, London 1989.
45 J. Brown, Writers on the Spectrum. How Autism and Asperger Syndrome have Influenced Literary Writing, London–Philadephia 2010.
46 J.R. Guthrie, Emily Dickinson’s Vision. Illness and Identity in Her Poetry, Gainsville 1998.
47 L. Gordon, Lives Like Loaded Guns. Emily Dickinson and Her Family’s Feuds, London 2011.
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Tego rodzaju hipotezy mogą mieć w sobie oczywiście elementy prawdy,
pozostają jednak ryzykowne – przede wszystkim dlatego, że sporą część materiału dowodowego opierają na wierszach, widząc w nich symptomatyczne
elementy autobiograficzne, a odrzucając możliwość liryki maski czy metafory.
Stanowią jednak ciekawą próbę racjonalnego wytłumaczenia izolacji, stojącą
w kontrze do romantycznego mitu.

„Geniusz zna siebie”. Odosobnienie jako strategia twórcza
„Opanowała mnie trwoga – we wrześniu – z której nie mogłam się zwierzyć
nikomu – więc śpiewam jak Chłopiec przechodzący obok Cmentarza – bo się
boję” – pisała Emily Dickinson w drugim liście do Higginsona w 1862 roku48.
Prawdopodobnie w życiu poetki zaszedł jakiś kryzys – psychiczny, światopoglądowy, religijny, miłosny czy zdrowotny – który doprowadził do przełomu
w twórczości i stopniowego wycofywania się ze społeczeństwa. Nakreślone
przeze mnie dotychczas interpretacje traktują jej izolację jako efekt załamania
i ucieczki od świata. W drugiej połowie XX wieku coraz popularniejsze stawały się jednak spojrzenia dostrzegające w odosobnieniu świadomy artystyczny
projekt i demonstrację twórczej niezależności.
W The Capsule of the Mind. Chapters in the life of Emily Dickinson Theodora
Ward analizuje twórczość Dickinson z przełomu lat 50. i 60. XIX wieku jako
drogę do poetyckiej dojrzałości oraz pogodzenia się ze stratą49. Dochodzenie do
siebie po tajemniczym kryzysie porównuje do odbudowy domu po powodzi50.
Doznany ból Dickinson miała przekuć we własną, unikalną filozofię, a proces
rekonwalescencji ukoronować osiągnięciem doskonałej kontroli nad myślą
i językiem. Ward wskazuje, że tak brawurowy projekt twórczo-egzystencjalny wymagał poświęceń – szczególnie w przypadku osoby głęboko wrażliwej,
intensywnie przeżywającej każdą relację czy zaobserwowany detal51. W tej interpretacji odosobnienie byłoby świadomym ograniczeniem bodźców, ekonomicznym oszczędzaniem własnych zasobów.
Ward poświęca także kilka rozdziałów przyjaźniom Dickinson, pokazując, że izolacja nie była kompletna. Poetka prowadziła obfitą korespondencję,
listownie przyjaźniła się z kluczowymi figurami życia literackiego w Nowej
Anglii; jak sama mawiała: „przyjaciele to mój majątek”52. Ponadto Richard Wil48 Za: A. Salska, dz. cyt., s. XXV.
49 T. Ward, The Capsule of the Mind. Chapters in the Life of Emily Dickinson, Cambridge–Massachusets 1961.
50 Tamże, s. 65.
51 Tamże, s. 72.
52 List do Samuela Bowlesa, sierpień 1858, Dickinson Electronical Archive, http://archive.
emilydickinson.org/correspondence/bowles/l193.html [dostęp: 28.06.2021].
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bur utrzymuje, że Dickinson rozpoczynała karierę z towarzyszącym wielu artystom pragnieniem sławy, poświęciła jej zresztą dużą liczbę utworów53.
Hipotezę o izolacji jako świadomej decyzji, podjętej ze względu na lepsze
warunki tworzenia szczególnie chętnie eksplorowały studia feministyczne.
Przytaczając The Madwoman in the Attic, wspominałam już o świadomym przetwarzaniu stereotypów płciowych. W nieco inną stronę idzie Adrienne Rich
w eseju Vesuvius at Home54. Na Dickinson patrzy przede wszystkim z osobistej
perspektywy pisarki. Mimo fascynacji „pustelnicą z Amherst”, jej droga wyrzeczenia wydaje się Rich obca i niepokojąca – czy naprawdę ceną za tworzenie poezji przez kobietę musi być samotność? Według niej Emily Dickinson wybrała
izolację, ponieważ była świadoma swojego geniuszu i nieprzystosowania. Odosobnienie było jedynym sposobem, dzięki któremu artystka w opresyjnym,
patriarchalnym społeczeństwie mogła zyskać wolność. Podążenie za poetyckim powołaniem oraz skupienie na życiu wewnętrznym staje się w tym ujęciu
śmiałym aktem buntu. Rich konfrontuje się również z mitem „wiecznego dziecka”, zauważając, że to, co u pisarza może uchodzić za „uzasadnioną osobliwość”
i „unikalną intencję”, u pisarki jest odbierane jako „naiwność, dziewczęca ignorancja, kobiecy brak profesjonalizmu”55, co zresztą pokazują przytoczone przeze mnie wcześniej teksty krytyczne z XIX wieku.
Autorka postuluje także odzyskanie Dickinson przez współczesne poetki,
rozpoznanie w niej literackiej przodkini. Zauważa, że przez skupienie na wierszach, w których podmiot dokonuje umniejszenia samego siebie, krytycy pomijają „wolę i dumę”56 przebijające z tej twórczości. Tekstem kluczowym dla
tej interpretacji staje się wiersz Dickinson My Life had stood – a Loaded Gun,
będący demonstracją wybuchowej siły i sprawczości. To właśnie sprawczość
Rich stawia na pierwszym planie. Podobne wątki pojawiają się w jej wierszu
I Am in Danger – Sir – (tytuł to cytat zaczerpnięty z listu Dickinson do Higginsona), który kończy się wersem: „[you] chose to have it out at last / on your
own premises”57. Izolacja nie jest więc efektem kapitulacji, lecz aktem buntu
i odważną próbą życia na własnych warunkach.
53 R. Wilbur, Sumptuous Destitution, [w:] Emily Dickinson. A Collection of Critical Essays, ed. R.B.
Sewall, Englewood Cliffs 1963, s. 130.
54 A. Rich, Vesuvius at Home, [w:] tejże, Adrienne Rich's Poetry and Prose, eds. B.C. Gelpi, A. Gelpi, New York 1993, s. 177–195.
55 Tamże, s. 185.
56 Tamże, s. 189.
57 Taż, I Am in Danger – Sir –, [w:] Visiting Emily. Poems Inspired by the Life and Work of Emily
Dickinson, eds. S. Coghill, T. Tammaro, Iowa City 2000.
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O krok dalej idzie Richard Wilbur w eseju Sumptuous Destitution (Zbytkowny
niedostatek)58. Badacz pokazuje, w jaki sposób brak stawał się motywem napędowym twórczości Dickinson. Kluczem do jej odczytania byłby wówczas
paradoks spełnienia poprzez wyrzeczenie. W wierszach często przewija się
motyw poznawania danego pojęcia przez jego brak – sukces najlepiej rozumie
pokonany, z daleka słyszący triumfalną pieśń (J67); niebo jest tym, czego się
nie dosięga (J239), wartości wody najlepiej może nauczyć pragnienie, a ptaków – śnieg (J135)59. Niespełnione pragnienie danej rzeczy lub osoby owocuje
głęboką świadomością jej wartości.
Przytaczany przez Wilbura wiersz zaczynający się od słów: „Skoro nie mogłam mieć Wszystkiego – / Nie dbałam o brak mniejszych Rzeczy” jest kluczem
do zrozumienia Dickinson także według Stanisława Barańczaka – jednego z tłumaczy poetki na język polski. We wstępie do wyboru wierszy Skoro nie można
mieć wszystkiego, Barańczak rozwija myśl Wilbura. „Zatrzaśnięcie drzwi” staje
się „nie biernym symptomem neurotycznej reakcji »ja« na świat, ale również
aktywną próbą powiedzenia nam czegoś – powiedzenia i o świecie, i o własnym »ja«”60. W tym ujęciu Dickinson żąda maksymalistycznego „Wszystkiego”,
aby otrzymać odmowę miłości i spełnienia, brak zrozumienia czy oparcia w religii. Nie mogąc osiągnąć upragnionego, równie maksymalistycznie decyduje
się więc na „Nic”. Odzwierciedla to również forma twórczości, która zagęszcza
sensy, operując zwięzłością i wieloznacznością61.
Taką wizję Dickinson, jako geniuszki dumnie odrzucającej nierozumiejący
świat, Barańczak przenosi także na swój przekład. Fragment z wiersza J303
w oryginale brzmi:
The Soul selects her own Society –
Then – shuts the Door –
To her divine Majority –
Present no more –62.

58 R. Wilbur, Sumptuous Destitution, [w:] Emily Dickinson. A Collection of Critical Essays, ed. R.B.
Sewall, Englewood Cliffs 1963, s. 127–136. Tekst ukazał się także w polskim przekładzie: por.
R. Wilbur, Zbytkowny niedostatek, przeł. L. Marjańska, „Dialog: miesięcznik Związku Literatów Polskich”, t. 26, nr 11, 1986, s. 80–86.
59 Używam numeracji wierszy za wydaniem Thomasa Johnsona The Complete Poems z 1955
roku. Większość współczesnych badań anglojęzycznych korzysta z The Poems of Emily
Dickinson Ralpha Williama Franklina z 1998 roku, jednak to na Johnsonie opiera się większość polskich przekładów.
60 S. Barańczak, Wstęp. Skoro nie można mieć wszystkiego, [w:] E. Dickinson, Wiersze wybrane,
przeł. S. Barańczak, Kraków 2016, s. 16.
61 Tamże, s. 20.
62 E. Dickinson, Wiersze wybrane, przeł. S. Barańczak, Kraków 2016, s. 68.
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Tłumaczenie przypomina zaś bardziej rozwinięcie tezy Barańczaka:
Dusza dobiera sobie Towarzystwo –
I – zatrzaskuje Drzwi –
Jak Bóg – ma w sobie prawie Wszystko –
A z Reszty sobie drwi –63.

Bezpośrednie porównanie duszy do Boga podkreśla jeszcze samowystarczalność i królewskość gestu. „Jeśli dusza jest pokojem o zatrzaśniętych drzwiach –
jest to, mimo wszystko, pokój z widokiem”, pisze Barańczak64. Podobnie zdaje
się myśleć cytowana już wcześniej Fuss. W tym ujęciu, podkreślającym sprawczość, pokój na piętrze w Homestead nie jest już więzieniem – przypomina
raczej panoptykon, który pozwala na dogłębną obserwację przy zachowaniu
pełnej prywatności i artystycznej swobody65.

„It’s like your brain is on fire”. Liberalizacja przez współczesną popkulturę
Ostatnie lata przyniosły trzy produkcje filmowe o życiu Emily Dickinson: Cichą
namiętność, Szalone noce z Emily oraz serial Dickinson. Stanowią one bardzo ciekawy obiekt porównania. Każda z nich interesuje się innym okresem
i aspektem życia poetki. Mimo znaczących różnic, wykazują jednak kilka podobnych tendencji. Każdy widzi w Dickinson wybitną, niezrozumianą jednostkę, która pragnie, lecz nie zyskuje sławy. Podkreślają jej wyrazisty charakter,
buntowniczość oraz – zwykle ignorowane – poczucie humoru.
Cichą namiętność Terence’a Daviesa otwiera scena z seminarium Mount
Holyoke, gdzie Dickinson przez krótki czas się uczyła66. Dziewczyna jako jedyna
odmawia publicznego wyznania wiary, za co spotyka ją ostracyzm w dewocyjnym środowisku. Davies szczególnie wyraźnie akcentuje nieortodoksyjne, indywidualne podejście poetki do religii. Dickinson walczy tu przede wszystkim
o niezależność duszy, negocjując swoje warunki w domu ojca (przedstawionego jako człowiek zasadniczy, ale szczerze kochający swoje dzieci), oscylując
między ustępstwami a wyraźnym sprzeciwem. Walka o wolność przejawia się
cichym, lecz konsekwentnym buntem.
Wielokrotnie poruszony zostaje także temat roli kobiet w społeczeństwie.
Daviesa najbardziej interesuje Emily Dickinson jako samotna kobieta, jednocześnie pragnąca i obawiająca się miłości. Tęsknota za uczuciem kłóci się bowiem z lękiem przed utratą niezależności w małżeństwie. Scenariusz skupia
63
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się także na nieszczęśliwej miłości do żonatego Charlesa Wadswortha. To właśnie odrzucenie, śmierć ojca i rosnąca gorycz stają się głównymi przyczynami
odosobnienia. Filmowa Dickinson ma niskie poczucie własnej wartości, czuje
się nieatrakcyjna i nierozumiana. Scenariusz rozwija także hipotezę choroby
Brighta, na którą miała cierpieć poetka, w drugiej, mroczniejszej części filmu
skupiając się na problemach ze zdrowiem, śmierci i konfliktach, które nękały
Homestead.
Dickinson w ujęciu Daviesa jest nadwrażliwa, porywcza, nieco egzaltowana,
ale także dowcipna. Szczególnie pierwsza połowa filmu obfituje w liczne żarty
i riposty. To pewna nowość w zwykle tragicznych ujęciach życia poetki, podkreślająca poczucie humoru, którego, jak zostało wspomniane, nie doświadczył Higginson, ale którym często dzieliła się z innymi korespondentami. Film
często oddala się od faktów biograficznych (szczególnie w wypadku postaci
Susan Gilbert, nie pojawia się także Higginson) i skupia się na tragedii samotnej, niezależnie myślącej kobiety.
Madeleine Olneck w Szalonych nocach z Emily (tytuł nawiązujący do wiersza Wild nights – Wild nights!) prowadzi fabułę jako historię miłosną Emily
Dickinson i Susan Gilbert67. Pojawia się także wątek romansu z Kate Turner.
Film powstał więc na bazie szeroko dyskutowanych współcześnie badań oraz
odzwierciedla proces „odzyskiwania” Susan dla biografii Dickinson – jako
partnerki intelektualnej i romantycznej, uważnej czytelniczki wierszy, jednej
z kluczowych figur w życiu poetki68. Szczególnie istotne są w tej dziedzinie badania Marthy Nell Smith, której zadedykowany został film. Olneck, jakby z góry
odpowiadając na potencjalne kontrowersje, wplata w fabułę dosłowne fragmenty z listów i wierszy, czasem wprost dopowiada fakty biograficzne. Mabel
Todd występuje tu jako osoba, która w imieniu dobrych intencji bezwzględnie
manipuluje wizerunkiem Dickinson i wymazuje z narracji o jej życiu wspomnienie Susan. Gdy Todd opowiada, że nie było jej dane zobaczyć poetki, pojawia się komediowa scena, w której Emily próbuje zejść na dół, ale wycofuje się,
słysząc odgłosy schadzki Mabel z Austinem.
Akcent zostaje położony oczywiście przede wszystkim na relację Dickinson
z Susan, ale także – w znacznie większym stopniu niż w Cichej pasji – na humor. Mimo dramatycznych tonów, Szalone noce z Emily są przede wszystkim
kameralną komedią romantyczną. Dickinson jawi się tu jako ekscentryczna,
ale dojrzała i pewna swoich poglądów. Odosobnienie to w filmie efekt stylu
67 Szalone noce z Emily [film], reż. M. Olnek, 2018.
68 Zob. M.N. Smith, Public, Private Spheres. What Reading Emily Dickinson’s Mail Taught Me
about Civil Wars, [w:] A Companion to Emily Dickinson, eds. M.N. Smith, M. Loeffelholz, Oxford 2008.
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życia i nie jest ani romantyzowane, ani patologizowane. Reżyserka wręcz bawi
się najpopularniejszymi teoriami biograficznymi, niekiedy wprost je zbywając
(np. romans z sędzią Otisem Lordem).
Stworzony przez Alenę Smith dla platformy Apple TV+ serial Dickinson zdecydowanie wyróżnia się na tle produkcji biograficznych przyjętą konwencją.
Mimo że akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Amherst, postacie są radykalnie
uwspółcześnione – do tego stopnia, że używają XXI-wiecznego języka albo organizują wielkie przyjęcia, na których tańczą w rytm energetycznego hip-hopu.
Emily Dickinson jest w tej opowieści zbuntowaną młodą kobietą, która sprzeciwia się konserwatywnym rodzicom, przeklina, przebiera się za mężczyznę,
ma romans z Susan Gilbert, marzy o edukacji, a przede wszystkim o byciu
sławną poetką.
Serial ponadto twórczo adaptuje dorobek pisarki i balansuje na pograniczu
fantazji. Śmierć (odgrywany przez rapera Wiza Khalifę) z wiersza Dickinson
Because I could not stop for Death (J712) regularnie przyjeżdża po Emily karetą
zaprzężoną w widmowe konie, a do jednej z przejażdżek dołącza duch Edgara
Allana Poego. Pojawiają się także m.in. wygenerowana komputerowo ludzkich
rozmiarów Pszczoła (stała figura w twórczości Dickinson), nawiedzający bohaterkę duch Nikogo oraz podróż w czasie do lat 50. XX wieku, która umożliwia poznanie Sylvii Plath. Komedia przeplata się z rodzinnymi dramatami,
motywami płci, rasy, seksualności czy ojcostwa. Twórcy ukazują także szersze
konteksty ówczesnej amerykańskiej kultury – wojnę domową, rozwój prasy,
seanse spirytystyczne, freak shows. Dynamiczny montaż, współczesna ścieżka
dźwiękowa oraz intrygujące zabiegi wizualne składają się na charakterystyczny styl produkcji. Zarazem serial jest głęboko zakorzeniony nie tylko w poezji
Dickinson, ale także w jej biografii, wywrotowo ją reinterpretując.
Smith koncentruje się na młodości poetki do momentu jej wycofania się ze
świata. Podejmuje refleksję nad sławą i procesem tworzenia, pokazując przy
tym, jak stopniowo izolacja ta mogła się pogłębiać. W pierwszym sezonie serialu Dickinson dąży do publikacji wbrew konserwatywnemu otoczeniu. Jednak
wraz ze zbliżaniem się do osiągnięcia celu, uświadamia sobie, że negatywnie
wpływa to na jej twórczą swobodę. Niemal demonicznie uwodzicielski Samuel
Bowles siłą stara się skłonić poetkę do publikacji oraz przemocą odbiera jej
wiersze, które Emily próbuje odzyskać. Nieoczekiwanie okazuje się, że prawdziwą wolność daje jej jedynie samowystarczalność i unikanie rozgłosu. Serial
pokazuje także ciasność najbliższego kręgu Dickinson, w którym, mimo przywiązania i czułości, pojawiają się dramatyczne konflikty i napięcia skłaniające
ją do skoncentrowania się na rodzinie.
W ostatnim odcinku finałowego sezonu, gdy rodzina wraz z Higginsonem
oczekuje jej zejścia na dół, gość wypowiada prorocze słowa: „Czym jest godzina
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lub dwie dla poetki takiej jak Emily? Ludzie mogą czekać wieki, by naprawdę ją
zrozumieć”. Symboliczna, zamykająca serial scena pokazuje Dickinson wpatrującą się w marynistyczny obraz, który zamienia się w prawdziwą plażę. Poetka,
wołana przez syreny, wypływa w pełne morze. Paradoksalnie, mimo wycofania się w głąb własnego pokoju, czeka na nią otwarta przestrzeń.
Co ciekawe, mimo swobodnego traktowania faktów oraz tak wyraźnego
uwspółcześnienia, serial został bardzo dobrze przyjęty przez część badaczy
Dickinson, np. Setha Perlowa. Prawdziwa Emily Dickinson, choć nie łamała
zasad w tak ostentacyjny sposób, jako jedyna w bliskim gronie nie wygłosiła
publicznego wyznania wiary i mimo presji pozostała wierna swoim poglądom.
Pisała gwałtowne, śmiałe, zmysłowe utwory, w listach ironicznie komentowała zachowania autorytarnego ojca, a jako nastolatka zwierzała się przyjaciółce:
„brzeg jest bezpieczniejszy, Abiah […] ale och, kocham niebezpieczeństwo!”69.
Jak komentuje Seth Perlow w felietonie dla „The Washington Post”: „Dickinson
długo była tym, czym tworzyła ją publiczność. Równie dobrze możemy pozwolić jej bawić się nieco lepiej niż w przeszłości”70.
Wnioski
W wywiadzie dla „The New York Times” szczególnie trafny wydaje się ten komentarz Aleny Smith: „Ludzie są bardzo zaborczy w stosunku do Emily Dickinson […]. Ponieważ nikt jej nie rozumie, wszyscy czują, że to ich klucz do
niej jest tym właściwym”71. Wiele lat wcześniej Millicent Todd Bingham miała
powiedzieć: „Wszyscy myślą, że ją posiadają”72.
Głównym celem powyższej analizy miało być ukazanie, jak wyraźna zmiana
zaszła w postrzeganiu odosobnienia Emily Dickinson. Skąpe fakty biograficzne i bogaty dorobek o niezwykłej emocjonalnej i intelektualnej sile skutkują
mnogością interpretacji, często wzajemnie się wykluczających.
Zmiana w wizerunku tej postaci dość dobrze odzwierciedla ewolucję postrzegania poetek w ogóle. Pierwsi czytelnicy pragnęli widzieć w Dickinson
bohaterkę sentymentalnej historii, „poetessę” fascynującą naiwnością i ode-

69 List do Abiah Root, końcówka 1850 roku. Za: Dickinson Electronic Archive, http://
archive.emilydickinson.org/correspondence/aroot/l39.html [dostęp: 27.06.2021].
70 S. Perlow, „Dickinson” is another example of pop culture trying to liberate Emily Dickinson, „The Washington Post” 31.10.2019, https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/dickinson-is-another-example-of-pop-culture-trying-to-liberate-emily-dickinson/2019/10/30/7272a158-f 74d-11e9-8cf0-4cc99f 74d127_story.html[dostęp:
19.05.2021].
71 J. Schuessler, A Very Modern Emily Dickinson (Twerking Included), „The New York Times”
30.10.2019, https://www.nytimes.com/2019/10/30/arts/television/emily-dickinson-apple.html [dostęp: 19.05.2021].
72 R.B. Sewall, dz. cyt., s. 707.
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rwaniem od świata; ewentualnie złamaną przez tajemniczą tragedię „wariatkę
na strychu”, ducha chowającego się w ciemnym korytarzu. Badacze i twórcy
drugiej połowy XX i początku XXI wieku postrzegają ją przede wszystkim jako
niezrozumianą geniuszkę, ofiarę represji, ale też samoświadomą twórczynię
podejmującą trudne decyzje. W przeciągu ostatnich lat widać również tendencję do eksplorowania wątków feministycznych i queerowych w życiu i twórczości Dickinson – szczególnie jej buntowniczej strony i relacji z Susan Gilbert.
Jedna rzecz jest pewna: jak napisał Sewall, nawet jeśli pozostaje nieosiągalna, Emily Dickinson na pewno nie jest „delikatnym, cichym kwiatkiem z wieloletniego mitu”73. Najważniejsza zmiana, jaka zaszła, to skupienie badaczy na
Dickinson jako samoświadomej poetce. Jak pisał Zbigniew Łapiński, „[p]o ogłoszeniu pierwszego tomiku mówiło się o talencie, któremu zabrakło edukacji.
W pół wieku później, jeśli się powiada o porażkach, to są to już porażki artysty
najwyższej rangi”74. Mimo że badacze i twórcy różnią się w swoich „kluczach”
do Dickinson, tym, co nie ulega wątpliwości, jest niezwykłość i intelektualna
rewolucyjność jej poezji. „Poetka nareszcie zastępuje Mit”75. Ostatecznie to
właśnie w wierszach tak chętnie zawłaszczana przez kolejne pokolenia artystka naprawdę mówi własnym głosem.
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ABSTRAKT
Emily Dickinson w zaciszu rodzinnego Amherst napisała około 1800 wierszy, które okazały się przełomowe dla amerykańskiej literatury. Najbardziej
płodny okres jej twórczości pokrywa się ze stopniowym wycofywaniem się ze
świata – według podań ówczesnych, pod koniec życia poetka praktycznie nie
opuszczała swojego pokoju, z gośćmi rozmawiając przez uchylone drzwi. Ta
samoizolacja stała się przedmiotem licznych badań, ale też mitologizacji. Jako
potencjalne przyczyny wskazywano m.in. zawód miłosny, problemy natury
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psychopatologicznej, poszukiwanie artystycznej wolności. Poprzez zestawienie hipotez z wybranych tekstów krytycznoliterackich, utworów poetyckich
i filmów o życiu Dickinson pokażę, jak jej wizerunek ewoluował w kulturze,
przechodząc od sylwetki dziecinnej, nieśmiałej poetki w pierwszych analizach
jej poezji do świadomej swojego geniuszu buntowniczki w serialu Dickinson.
Chcę także wykazać, że różnorodność interpretacji jej odosobnienia odzwierciedla zmianę, jaka zaszła w postrzeganiu piszących kobiet.

Słowa kluczowe: Emily Dickinson, izolacja, literatura XIX wieku, kobieta
w kulturze, film
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Zofia Mikońska

Ciało od-swojone. Poetyckie obrazy choroby, bólu i izolacji
w twórczości Aleksandra Wata i Joanny Pollakówny
Wstęp
Mogłoby się wydawać, że Aleksander Wat i Joanna Pollakówna są usytuowani
na dwóch biegunach. On – człowiek kontrastów, którego życiorys był pełen
punktów zwrotnych, reprezentujący podczas swojego życia wiele skrajnych
i odmiennych postaw, w tytule biografii nazwany obrazoburcą. Ona – poetka
tworząca poza głównym nurtem, konsekwentnie rozwijająca idiomatyczny styl
poetycki, spokojny i stonowany, stale kierująca się tym samym, niezmiennym
systemem wartości. Punkt wspólny ich doświadczeń jest jednak oczywisty –
choroba, która towarzyszyła im do końca życia, sprawiała ból i redefiniowała
światopogląd. Poezja obojga odsłania podobny obraz człowieka postawionego
w obliczu cierpienia, które zmusza chorującego do uznania bólu za nowe centrum egzystencji.
Aleksander Wat jest jednym z poetów najsilniej kojarzonych z tematem bólu
i cierpienia w polskiej literaturze. Cierpiał na zespół opuszkowy Wallenberga, chorobę neurologiczną, której objawami były między innymi ataki silnego
bólu i dokuczliwe migreny. Od kiedy zachorował w 1953 roku, wielokrotnie
przywoływał problemy zdrowotne w swojej twórczości, przez wielu badaczy
interpretowanej właśnie przez pryzmat biografii poety1. Warto przytoczyć tu
chociażby słowa Czesława Miłosza, który twierdził, że „[w]brew powszechnym
niemal dzisiaj zasadom, jego poezja jest bezwstydnie autobiograficzna, jest
stenogramem cierpienia”2. Wat chorował do końca życia, odczuwał nieustanny
ból o różnej intensywności, nasilający się w momentach skupienia.
Joanna Pollakówna określała pisanie wierszy mianem „jednej z oczywistych
życiowych funkcji”3. Nic więc dziwnego, że kiedy zachorowała, uczyniła cho1

Z uwagi na silnie autobiograficzny charakter twórczości poetów, będę w niniejszym artykule z reguły utożsamiać ich z podmiotami lirycznymi ich wierszy.
2 Cz. Miłosz, O wierszach Aleksandra Wata, [w:] tegoż, Prywatne obowiązki, Paryż 1985.
3 J. Pollakówna, „Wszystko, co napisałam, jest szczelnie wypełnione mną”, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 18, s. 20.
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robę osią konstrukcyjną swojej liryki4. Jej dolegliwości związane były z zaburzeniami krążenia, poważnymi na tyle, że poetka została przykuta do wózka
inwalidzkiego. Ból stał się dla niej „możliwością dotarcia do Tajemnicy, doznania intensywności bytu i niebytu”5. Jak we wspomnieniu poetki pisała Julia
Hartwig:
Poczucie, że ciąży na niej zadanie wykorzystania obu tych talentów, połączone
z silną wolą – o którą trudno było podejrzewać jej kruchość – wytrwałość, a także
heroizm, z jakim znosiła swoje cierpienie sprawiały, że podporządkowała swojej
twórczości całe swe zbyt krótkie życie, wypełniając je pracowitością i owocną
refleksją, która znalazła najbardziej przejmujący wyraz w jej wierszach6.

W przypadku obojga poetów choroba przyczyniła się do całkowitej zmiany trybu życia, blokując mobilność i utrudniając najbardziej podstawowe czynności
życia codziennego. W oczywisty sposób wpłynęło to na kształt ich twórczości
– opisywanie doświadczenia bólu, jak i rozważania dotyczące przyczyny i sensu
cierpienia stały się motywami dominującymi w ich poezji.
Wyrazić niewyrażalne
Jak stwierdza w pierwszych zdaniach swojej monografii Co poezji po bólu? Krystyna Pietrych:
Ból sytuuje się poza słowem. Jest domeną materii, fizjologii, udręczonej i niemej świadomości. Ból to ciemna, nie poddająca się werbalizacji, mowa ciała. Jeśli
znajduje swój wyraz, to w wykrzywionej grymasem twarzy, zaciśniętej kurczowo dłoni, bezwiednym jęku lub nieartykułowanym krzyku7.

Jeśli ból jest niewyrażalny, jego obecność w oczywisty sposób wyklucza cierpiącego z interakcji międzyludzkich – z jednej strony absorbuje całą uwagę chorego,
z drugiej – nie pozwala się ubrać w słowa tak, aby jego doświadczanie mogło
zostać zrozumiane czy „współodczute” przez innych. Choroba w oczywisty sposób ogranicza życie człowieka – zajmuje myśli, uniemożliwia część czynności
fizycznych, czasem zupełnie unieruchamia ciało i zaburza zdrowie psychiczne.
Mniej oczywistym aspektem „więzienności” cierpienia jest właśnie brak możli-

4 Obecność choroby – zwłaszcza dla osoby piszącej – staje się spajającym elementem tożsamości, co nie musi łączyć się z akceptacją schorzenia, ale stanowi raczej pewien rodzaj
psycho-fizyczno-biograficznej strategii, pozwala w symboliczny sposób odzyskać kontrolę nad życiem; por. I. Boruszkowska, Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice, Kraków
2016, s. 11–17.
5 H. Zaworska, Bóg i ból, „Literatura” 1996, nr 4, s. 58.
6 J. Hartwig, Kruchość i siła, „Więź” 2003, nr 11, s. 169.
7 K. Pietrych, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie kultury, Łódź 2009, s. 7.
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wości przekazania doświadczenia innym ludziom8. Ból nie dopuszcza traktowania siebie w kategoriach doświadczenia zbiorowości, jest zawsze jednostkowy,
indywidualny, odczuwany subiektywnie. Na tę alienującą właściwość bólu badacze zwracali uwagę wielokrotnie9 i jest ona szczególnie widoczna w twórczości
Wata i Pollakówny – oboje cierpieli na choroby przewlekłe. Poczucie wyobcowania w bólu tylko wzmagała świadomość, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie, choroba miała towarzyszyć im do końca życia. Tworzenie poezji nie było dla nich łatwe – nie tylko w sensie trudu poszukiwania odpowiednich środków poetyckich
dla opisania swoich przeżyć, ale i z powodu prostszego, stricte fizycznego. Wysiłek twórczy stanowił walkę „z samym sobą”, walkę z umysłem w całości zaabsorbowanym przeżywaniem cierpienia. Dla wyniszczonego, chorego organizmu
wzmożone skupienie i koncentracja oznaczały ogromny wysiłek, przyczyniający
się do pogorszenia stanów bólowych. Wybór poezji jako formy zapisu doświadczeń wydaje się w przypadku Wata i Pollakówny uzasadniony z przynajmniej
dwóch powodów. Po pierwsze, jest to gatunek dążący do zawarcia jak największej ilości znaczeń w jak najmniejszym objętościowo tekście, co ułatwiało pracę
twórczą (w jej fizycznym wymiarze – potencjalnie skracając czas czynności pisania) pomimo osłabienia i ograniczenia możliwości ruchu. Po drugie i przede
wszystkim jednak, niedosłowność poetyckiego języka, jego bogactwo metafor
i wieloznaczności zezwalały na próbę wyrażenia tego, czego w normalnej mowie nie dało się przekazać, „nieprzekładalnego” doświadczenia choroby10. Mimo
widocznych pod wieloma względami różnic światopoglądowych czy biograficznych, poeci w swoich lirykach często wykorzystywali podobne motywy i figury11.
Wygnanie w bólu
Jeden z najbardziej znanych wierszy Aleksandra Wata, W czterech ścianach
mego bólu12, pochodzi z roku 1956, jest zatem świadectwem chorego, który

8 Por. V. Woolf, O chorowaniu, [w:] tejże, Eseje wybrane, przeł. M. Heydel, Kraków 2015, s. 434;
także: S. Porzuczek, Mapowanie bólu. Lektura – spojrzenie – afekt, Kraków 2020, s. 165–172.
9 Por. K. Pietrych¸ dz. cyt., s. 7–13.
10 Warto przypomnieć, że pisanie może mieć korzystne skutki w procesie leczenia, co potwierdza wiele współcześnie wykonywanych badań i eksperymentów psychologicznych;
por. I. Boruszkowska, Autopatografia, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” nr 2 (7)
2016, s. 130.
11 Warto zauważyć, że oboje cierpieli na choroby nie do końca w ich czasach znane, których na
ówczesnym etapie rozwoju medycyny nie dało się uleczyć. Przyczyniło się to do postrzegania ich schorzeń jako „tajemniczych”, co według Susan Sontag w ogromnym stopniu sprzyja
metaforyzacji opisów doświadczeń; por. S. Sontag, Choroba jako metafora, przeł. J. Anders,
Kraków 2016, s. 4–5; także: M. Ładoń, Choroba jako literatura. Rozważania wstępne, [w:]
tejże, Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Katowice 2019, s. 11–50.
12 A. Wat, Wybór wierszy, Wrocław 2008, s. 74–75.
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z bólem zmaga od trzech lat. Sam tytuł sugeruje, że cierpienie wywołane schorzeniem jest izolujące, zamyka chorego, oddziela go od świata. Potwierdza to
już drugi wers, gdzie doprecyzowany zostaje obraz przestrzeni „czterech ścian”
– nie ma w nich okien ani drzwi. Cztery ściany ograniczają jednak nie tylko
przestrzeń, ale także czas („Gdzieś tam pewno lecą lata / z ognistego krzaka
życia”; podmiot liryczny nie potrafi też już odróżnić nocy i dnia, które wcześniej
były dla niego wyznacznikiem rytmu życia i cierpienia – „Noc to jeszcze czy
już świt?”), a nawet myśli chorego – nie jest on w stanie skupić się na niczym
innym, jak tylko na krokach strażnika przechadzającego się za murami bólu,
strzegącego nieistniejących dróg ucieczki z pułapki choroby. Chory jest oddzielony nie tylko od innych ludzi, ale też od własnych zmysłów; wzrok i słuch
nie mogą mu pomóc w zrozumieniu sytuacji („ciemno w moich czterech ścianach”, „słyszę tylko: tam i nazad / chodzi strażnik za murami”), nie rejestrują
niczego, co nie jest związane z bólem. Treść wiersza podkreśla dodatkowo jego
forma: wiersz jest rytmiczny, podczas czytania na głos naśladujemy stukające poza „czterema ścianami” kroki strażnika, liczne paralelizmy i powtórzenia
(powtarzające się fragmenty: „w czterech ścianach”, „nie ma okien ani drzwi”,
„tam i nazad”; używane naprzemiennie zaimki „mego” i „jego”) przenoszą na
czytającego uczucie uwięzienia i wrażenie powtarzalności13.
Wiersze Pollakówny podejmują również wielokrotnie temat odosobnienia,
„wykorzenienia” z dotychczasowego życia po pojawieniu się choroby. Wojciech
Kudyba w swojej monografii Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny nazywa postawę poetki „duchowością wygnańca”. W jej lirykach można znaleźć
nawet metafory sytuacji odizolowania podobne do tych, z jakich korzysta Wat,
jak chociażby przyrównanie choroby do sytuacji zamknięcia, uwięzienia, jak
w wierszu Więzienia:
W więzieniu bólu
Więzieniu ciała
Reszta dóbr ludzkich nam pozostała:
Wiara, nadzieja i miłość14.

Już ten fragment uwidacznia to, co dla interpretacji poezji Pollakówny istotne
– stały zwrot w stronę transcendencji. Ból może być więzieniem, może przysłaniać resztę świata ziemskiego, oddzielać od niego, ale nigdy nie będzie on mógł
„zakryć” tego, co najważniejsze – Boga. Cierpienie odsłania najprawdziwszy
wyraz człowieczeństwa, do którego u poetki zawsze należeć będzie ta „reszta dóbr ludzkich”, trzy podstawowe i najważniejsze wartości: wiara, nadzieja
13 Por. A. Dziadek, Wstęp, [w:] tamże, s. XLII–XLIV.
14 J. Pollakówna, Wiersze zebrane, oprac. J. Zieliński, Mikołów 2012, s. 288.
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i miłość. Ale nie oznacza to, że kontakt z Bogiem w bólu zawsze jest łatwy –
w wierszu Choroba poetka tłumaczy Mu, że:
Pomiędzy mną a tobą
Kamieniem wzbiera choroba15.

Oprócz oddzielenia poetki murem od Boga, tytułowa choroba izoluje ją także
od świata, a nawet od samej siebie:
Pomiędzy mną a mną
Choroba wzbiera mgłą
Ode mnie
Do mnie
Wiorsty wspomnień16.

Pojawienie się choroby jest momentem, w którym wcześniejsze życie w większości traci znaczenie, na pierwsze miejsce wysuwa się cierpienie, a inne
aspekty życia muszą „walczyć o uwagę”. Wiersz stanowi skargę na zaburzenie
przez chorobę dotychczasowego porządku rzeczy. Ból nie tylko izoluje bohaterkę od innych ludzi, ale też od „dawnej siebie”, czyli innymi słowy – zmienia
tożsamość. I to właśnie stanowi najbardziej radykalną formę wygnania i wyobcowania, z jaką musi zmierzyć się poetka – świadomość, że staje się obca
samej sobie17.
Poeci są zgodni w określaniu bólu jako więzienia. Skoro więc wielokrotnie
podkreślają ten aspekt cierpienia – odizolowanie, bycie „sam na sam” z chorobą, wydaje się, że właśnie taki punkt widzenia należy przyjąć, aby wyznaczyć
płaszczyzny porównania ich twórczości – zwrócić uwagę na sposób, w jaki
przekuwają skrajnie indywidualne doświadczenie na bardziej uniwersalne
słowa i przenośnie. Choroby nie sposób jednak przedstawić wyłącznie w sposób zmetaforyzowany – niemożliwe wydaje się oddzielenie jej od aspektu najbardziej przyziemnego, ale być może też najistotniejszego, czyli cielesności.

Bolesna cielesność
Choroba i izolacja przyczyniają się do diametralnej zmiany kształtu rzeczywistości chorego. „Uwięzienie” w ciele sprawia, że granicą dostępnego świata
staje się skóra, oddzielająca wewnętrzne uniwersum od tego, co na zewnątrz,
co przez chorobę staje się obce i niedostępne. Motyw skóry pojawia się w twór15 Tamże, s. 205.
16 Tamże.
17 W. Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny, Warszawa 2016, s. 69.
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czości obojga poetów, szczególnie często wykorzystuje go Wat. Uwidacznia się
to na przykład w Odzie III, pochodzącej z kwietnia 1967 roku, a więc napisanej
zaledwie dwa miesiące przed śmiercią poety. W tym liryku poeta czyni skórę
warunkiem funkcjonowania w świecie, przyznaje jej prymarną funkcję w procesie odbierania rzeczywistości:
Skórą doświadczałem Stworzenia, darów pełnego, życzliwych powierzchni,
uśmiechów światła, woni i zgiełków, zmysłom miłych18.

Ta konieczność życia w skórze i odbierania rzeczywistości za jej pośrednictwem staje się przekleństwem – w dalszej części wiersza, pisanej już w czasie
teraźniejszym, skóra staje się więzieniem:
Teraz, kiedym w skórę szczelnie zaszyty, w skórze więziony, w skórze mojej jest
bieda moja, wielka, bardzo wielka bieda […];

W skórze jest biada moja, wielka, bardzo wielka biada, w skórze przypiekanej,
kaleczonej, co dzień od nowa oranej bólem ogniowym od pierwszego zaranka
poprzez niekończący się obszar pustych chwil do najpóźniejszego wieczora […].19

Moment pojawienia się choroby zmienia zatem stosunek podmiotu lirycznego
do skóry: nie jest ona już materią doświadczania świata, przyjmowania różnych jego aspektów, ale staje się domeną jednego tylko doświadczenia – bólu.
Nadal jest nieustannie obecna w każdym momencie życia bohatera, ale teraz
przynosi tylko cierpienie. Przedstawienie skóry jako źródła „biady” jest najprostszym sposobem ukazania nieustanności cierpienia, od którego nie można
się uwolnić.
Ciekawym aspektem tematyki ciała w twórczości Wata jest założenie, że
(podobnie jak u Pollakówny) ciało, mimo tego, że przez ból i chorobę „bezużyteczne” w codziennym życiu, stanowi jego warunek. W wierszu Skóra i śmierć20
skóra, mięśnie i tkanki przedstawione zostają jako ubranie noszone przez kościotrupa (w tradycji europejskiej kojarzonego naturalnie ze śmiercią). Ciało,
choć zniszczone i schorowane, jest elementem wiążącym duszę z ziemską egzystencją, powstrzymującym ją przed odejściem. Zdanie: „Szanujący się kościotrup / nigdy nie pokazuje się / nago” można odczytać jako wyznanie osoby
gotowej na śmierć, w pewnym sensie nieobecnej już wśród ludzi, skoro skóra
jest tylko przebraniem służącym zachowaniu pozorów.
18 A. Wat, Wybór wierszy, s. 203–206.
19 Tamże, s. 203–206.
20 Tamże, s. 247.
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W szczególny sposób uwagę na relację z ciałem zwraca wiersz Inwokacja.
Swoją powtarzalną formą przypomina litanię, jednak w każdym dwuwersie
zawarta jest para przeciwstawnych cech ludzkiej cielesności. Podobnie jak
chociażby we wspomnianej wcześniej Odzie III, poeta ukazuje całą gamę kontrastów, jakie zawiera w sobie ciało:
Jak długo jeszcze wytrzymasz
moje biedne ciało?
Jezus jest twoim Bogiem
		
cierpiące ludzkie ciało
Wszystka moc jest w tobie
		
słabe ludzkie ciało […]21.

Z jednej strony podmiot liryczny nazywa ciało „swoim”, z drugiej zadaje mu
pytania – po raz kolejny pojawia się problem integralności ciała z duszą i umysłem, zwłaszcza u osoby męczonej chorobą. Wiersz kończy się nutą bluźnierczą, którą, jak zauważa Tomas Venclova, można interpretować dwojako z powodu osobliwej składni – słowo „wiekuistego” można odnieść do „bólu” albo
do „zmartwychwstania”, które stałoby się wtedy „zmartwychwstaniem ciała
bólu”, a więc cierpiącego22.
Utwór Trochę mitologii wykorzystuje odmienny środek obrazowania – odwołanie do mitologii greckiej, a konkretnie do mitu o Heraklesie. Wat przywołuje postać herosa, ale odnosi się tylko do jednej sytuacji z jego życia – męczarni
wywołanych przez założenie koszuli upranej przez Dejanirę w krwi centaura
Nessosa. Bohater wiersza tej koszuli „nie pozbędzie się nigdy”, ból staje się nieodłączną częścią jego ciała – jak skóra. „Przyrośnięta do ciała koszula” może
być po prostu skórą, która wskutek choroby przestała pełnić jakiekolwiek inne
funkcje poza generowaniem cierpienia; jej nową, dodatkową warstwą. Jest to
jeden z bardziej dosłownych opisów bólu, z przywołaniem nazw części organizmu dotkniętych cierpieniem. Oczywiście objawy schorzenia nadal ubrane
są w metafory („ona wlewa w żyły ołów / ona trawi w wolnym ogniu / limf
rysunek, nerwów deseń”), jednak w porównaniu do wcześniejszych przedstawień bólu jako strażnika czy demona, w Trochę mitologii zostaje czytelnikowi
przedstawiony realistyczny obraz cierpienia. Na szczególną uwagę zasługuje
też zawarty w wierszu opis pracy twórczej – w niezwykle obrazowy, niemalże
werystyczny sposób pokazuje Wat, że jego poezja wynika z bólu:
21 Tamże, s. 256.
22 Por. T. Venclova, Aleksander Wat. Obrazoburca, Kraków 1997, s. 421.
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Ona tkankę miażdży żywą,
Kość rozkrusza, mózg zaciska.

Żeby wyżąć z krwawym potem
Słowa słowa słowa23.

Proces twórczy nie jest dla Wata łatwy, ale pełen „krwawego potu”, okupiony
długim doświadczeniem cierpienia, jak sam poeta pisał w liście do Józefa Wittlina: „Ma Pan rację, zapłaciłem za nie [moje wiersze – przyp. Z.M.] cenę dość
wysoką (i nadal płacę)”24. Deklaracja zawarta w ostatnim dwuwersie wzmacnia wcześniejsze drastyczne opisy męki; odbiorca musi poradzić sobie nie
tylko z czytaniem o bólu, ale także ze świadomością, że czytane słowa z niego
właśnie wyrastają.
Temat cielesności nie jest pierwszym skojarzeniem pojawiającym się podczas rozważania wierszy Joanny Pollakówny. Jej utwory jawią się raczej jako
refleksyjne, opisujące tematy egzystencjalne czy poszukiwania religijne. Poetka bardzo rzadko przedstawia swoją chorobę poprzez bezpośredni opis fizycznego bólu; doznania cielesne zazwyczaj przedstawiane są metaforycznie. Jak
stwierdza Ewa Górecka w pracy Joanny Pollakówny dialogi z ciałem:
Jest ono [ciało – przyp. Z.M.] obecne w całej jej twórczości, ale jednocześnie
niewiele odnajdziemy wierszy, w których uwaga skupiona byłaby tylko na nim.
Rozproszenie motywu przynosi interesujące konsekwencje artystyczne. Jest on
wpleciony w różne obszary refleksji, a jego nieustanne przebłyskiwanie intryguje i zmusza do podjęcia prób scalenia obrazu25.

Relacja z ciałem jest trudna do opisania, zawiera bowiem wiele sprzeczności. Należy podkreślić, że poetka konsekwentnie unika w swej twórczości przywoływania
jednoznacznie cielesnych obrazów, zwłaszcza w wierszach dotyczących doświadczenia bólu. Nigdy też nie opisuje bezpośrednio objawów choroby – wiemy, że
osoba mówiąca cierpi, ale nie pojawiają się informacje o rodzaju czy miejscach
bólu. Ma to duży wpływ na intelektualny charakter twórczości poetki – pozbawienie jednostkowego doświadczenia szczegółów pozwala uczynić z niego przedmiot
uniwersalnej refleksji. Pollakówna unika osadzania swojej twórczości w kontekście autobiograficznym, chce pozostać „pisarką idei”; ból postrzega nie jako własny fizyczny dyskomfort, ale raczej jako „fenomen naznaczający ludzkie życie”26.
23 Tamże, s. 76.
24 List Aleksandra Wata do Józefa Wittlina z 12 czerwca 1957 roku, „Znak” 1991, nr 2, s. 3.
25 E. Górecka, Joanny Pollakówny dialogi z ciałem, [w:] Cielesność w polskiej poezji najnowszej,
red. T. Cieślak, K. Pietrych, Łódź 2010, s. 109.
26 Por. tamże, s. 20.
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Mimo że autorka stroni od bezpośrednich, skupionych na aspekcie fizycznym opisów bólu, można w jej wierszach odnaleźć ślady emocji związanych
z pojawieniem się choroby w ciele, stopniowej zmiany sposobu jego postrzegania. Początkowo stanowiło ono obszar znajomy, granicę pomiędzy „ja” a resztą
świata, było zatem „swoje”, a co za tym idzie – oswojone; stanowiło centralny
punkt uniwersum bohaterki wierszy:
Tutaj jest środek świata. Jeżeli wątpicie
Okręcę się wkoło,
Żeby ostrzem wzroku
Wykreślić idealnie okrągłą granicę.
Tak zbuduję horyzont. […]
Pośrodku – ja
Wieczysta, bezsprzecznie centralna27.

W innych wierszach Pollakówny wielokrotnie pojawia się jednak problem nieutożsamiania się osoby mówiącej z własnym ciałem. Zwłaszcza w późniejszej
twórczości można zauważyć wyraźne dystansowanie się od ciała, próbę oddzielenia się od niego, co w naturalny sposób można wyjaśnić postępującą chorobą.
Ból atakujący ciało sprawia, że staje się ono obce człowiekowi, każe wątpić w integralność cielesnej i duchowej strony jego egzystencji. Jako przykład można
przytoczyć wiersz Rozmowa z ciałem, pochodzący z tomu Skąpa jasność, gdzie
poetka bezpośrednio zadaje pytania o faktyczne powiązanie umysłu z ciałem:
Czy to ty myślisz ciało,
Czy ja – mimo ciebie?
Czy mną jesteś? Czy ledwie
Siedzibą nietrwałą? […]
Dokuczliwe, znajome,
Mojeś czy niczyje?28

W utworze bardzo wyraźnie widoczne jest dążenie do oddzielenia sfer cielesnej i duchowej człowieka („Gdy piszę twoją ręką, / rozmyślam w twej głowie”
– słowa skierowane do ciała jako oddzielnego bytu). Podobne wątki odnaleźć
można w innych lirykach autorki, w których stara się ona wyraźnie podkreślić niezależność umysłu od choroby ciała, traktować je jako uszkodzony mechanizm, niemający jednak wpływu na sprawność umysłu i duszy. Podobnie
jak Wat, Pollakówna przywołuje metaforę skóry jako przebrania, uniformu, na
przykład w wierszu Tożsamość:
27 J. Pollakówna, Wiersze zebrane.
28 Tamże, s. 426.
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Już do śmierci w tej skórze co jest skór tysiącem
już na zawsze z tą rzęsą wciąż wypadającą
ubrana w swoje włosy – w sto ich generacji
biegam po krociokącie swych niespornych racji
obijam się i tłukę od ściany do ściany
swych myśli nieskończonych i niedomyślanych29.

W poświęconej poetce monografii Wojciech Kudyba właśnie cielesność wskazuje jako przyczynę wewnętrznego konfliktu bohaterki wierszy Pollakówny30.
Ciało, początkowo stanowiące centrum uniwersum jednostki, jej „punkt orientacyjny”, nagle za sprawą choroby staje się obce. Kontakt pomiędzy podmiotem a światem możliwy był tylko dzięki mediacji ciała – proces ten zostaje
zaburzony, co wpływa także na zaburzenie wcześniejszego obrazu rzeczywistości: „Moje ciało i mój świat pozostają ze sobą w stosunku zależności. Poczucie nieswojości ciała implikuje poczucie nieswojości świata”31. Poetka mimo
to wiąże fakt istnienia z cielesnością, akceptuje konieczność „ubierania się”
w skórę i włosy. Ciało, choć obce, jest przecież gwarantem egzystencji, kotwicą
zatrzymującą duszę w świecie; ono nosi w sobie życie. Jednocześnie poetka
podkreśla, że w chorobie ciało nie dopuszcza do siebie świata:
Wszystko już zamknięte
A wejścia zarosły
chorą tkanką, bólem
I kalekim ostem32.

Cytowany utwór bez nazwy, pochodzący z tomu Lato szpitalne, stanowi kolejną
w twórczości poetki skargę na uwięzienie w ciele. Jedyne środki, po jakie sięga
autorka, aby zbudować nastrój wiersza, to powtórzenia i paralelizmy, brak w nim
wykrzyknień i przerzutni. Metaforyka jest nieskomplikowana, przywoływane
obrazy – proste, a mimo tego udaje się Pollakównie osiągnąć tak dojmujący efekt
rozpaczliwej lamentacji. Po lekturze trudno nie zgodzić się z Heleną Zaworską,
która pisze, że „Pollakówna […] w swych skondensowanych formach mówi tak
wiele o pryncypialnych i skomplikowanych sprawach, że czytelnik ugina się pod
ciężarem wszystkiego, co zostało tu przekazane, uświadomione, odczute”33.

29 Tamże, s. 242.
30 Motyw „obcości” ciała pojawia się w refleksjach licznych twórców, nie tylko w przypadku
obecności choroby, jednak to ciało schorowane wzbudza szczególny rodzaj nieufności; por.
B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2006, s. 186–190.
31 W. Kudyba, dz. cyt., s. 60–61.
32 Tamże, s. 219.
33 H. Zaworska, dz. cyt., s. 58.

Ciało od-swojone. Poetyckie obrazy choroby… 65

W swojej poezji Pollakówna unika więc obecnych u Wata drastycznych i dosłownych obrazów nękanego bólem ciała. Jej metaforyka jest znacznie mniej
szokująca, a uniwersalne refleksje na temat sytuacji człowieka pogrążonego
w cierpieniu dodają jej wierszom niezwykłej siły. Oboje postrzegają kwestię cielesności w sposób ambiwalentny – z jednej strony czują się oddzieleni od własnych ciał, z drugiej – mają świadomość, że są one koniecznym pośrednikiem
w wyrażaniu ich przeżyć wewnętrznych. Ciało staje się „terenem obcym”, jednocześnie stanowiąc jednak nową granicę rzeczywistości – świat zewnętrzny przestaje być dla chorego dostępny, choroba to jednocześnie uwięzienie i wygnanie.
Próby spojrzenia w górę
Duchowość obojga poetów objawia się między innymi poprzez udokumentowane w ich poezji poszukiwanie sensu choroby, próby odnalezienia znaczenia
odczuwanego bólu. Żadne z nich nie przyjmuje cierpienia bezrefleksyjnie. Jak
pisze o Wacie Wojciech Ligęza:
Poniżenie ciała niszczonego przez chorobę wywyższa umysł. Wyostrzona refleksja nie ogranicza się do sprawozdań z seansów bólu. Aleksander Wat pragnie
odsłonić sens cierpienia, odnieść je do istoty egzystencji, rozpoznać i w jakiejś
przynajmniej mierze pokonać34.

W podobny sposób mówi Wojciech Kudyba o twórczości Pollakówny:

Podmiot omawianej twórczości, upadając w melancholię, nie przestaje przecież
artykułować swego sprzeciwu wobec „zamykających” właściwości bólu. Co więcej: poszukuje takich sposobów rozumienia cierpienia, które pozwalają dostrzec
w nim figurę drogi – trakt prowadzący poza nie same. Wie, że postawa zamknięta to w istocie odmowa uczestnictwa w świecie, dlatego też stara się traktować
cierpienie nie jako jedyną dostępną rzeczywistość, ile raczej jako niewygodnego
towarzysza podróży, który w pewien sposób sprawdza nasze człowieczeństwo35.

W refleksjach nad cierpieniem oboje odwołują się do kontekstu religijnego.
U Pollakówny duchowość jednoznacznie wiąże się z religią chrześcijańską. Bóg
przez cały czas obecny jest w twórczości autorki, jego odbiór nierozerwalnie
wiąże się też z bólem; to w stronę nieba kierowane są prośby, pytania i skargi
wychodzące od samotnego w swym cierpieniu podmiotu lirycznego. U Wata
relacja z transcendencją nie jest jednoznaczna, poeta nie tyle pyta o przyczynę
cierpienia, co sam sobie odpowiada, że być może na nie zasłużył. Metaforyka
w jego wierszach jest też bardziej zróżnicowana, twórca nawiązuje nie tylko
34 W. Ligęza, Homo patiens Aleksandra Wata, „Znak” 1991, nr 2, s. 17.
35 W. Kudyba, dz. cyt., s. 113.
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do tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, pojawiają się też elementy mitologii
greckiej i rzymskiej, choć w wierszach najpóźniejszych poeta zwraca się jednak głównie w stronę wątków biblijnych36. Nawiązania religijnie często mają
u Wata znaczenie i charakter odmienne od tego tradycyjnego. Przy opisach
bólu poeta nierzadko przywołuje obraz cierpiącego Chrystusa, ale nie po to,
aby uwznioślić własne cierpienie, ale raczej ukazać ludzki i cielesny wymiar
męki Jezusa. Na szczególną rolę tego motywu zwraca uwagę Tomas Venclova:
Motyw męki Chrystusowej w późnych wierszach Wata zajmuje szczególnie uprzywilejowane miejsce. Postać Ukrzyżowanego wyróżnia się tym, że nie jest jedną
z wielu masek mitologicznych czy historycznych wkładanych przez poetę – jak Orestes czy Jonasz – ale rzeczywistym centrum, wokół którego krążą jego medytacje37 .

Wat w pewnym sensie odwraca zwyczajowy schemat – według niego boskość
Chrystusa wiąże się w ogromnym stopniu właśnie z tymi najbardziej człowieczymi aspektami Jego męki, z odczuwanym strachem i ostatecznym zwątpieniem:
Epizod ogrodu w Gethsemane, gdzie Jezus przeżył całą mękę i cały strach tej
męki w minutach i godzinach, które rozciągały się jak wieczność. I całą słabość
ludzką, która w momencie nieskończonym szuka nie słowa nawet, nie gestu, nie
pocieszenia, nie filozofii ani teodycei przyjaciół Hioba, ale spojrzenia współcierpienia, współodczuwania38.

Próby uwznioślenia bólu i cierpienia zazwyczaj wiążą się z przedstawianiem
ich w sposób „oddalony od ciała”. U Wata – wręcz przeciwnie, somatyczność
męki i cierpienia będzie wielokrotnie podkreślana. W podobny sposób mówi
poeta o własnym bólu i chorobie – stanowią one dla niego specyficzne zaproszenie do rozmyślań i poszukiwania znaczenia, co staje się też źródłem poezji.
Podobne refleksje odnaleźć można w Ewokacji, nawiązującej do przeżyć więziennych, ale pisanej w zaawansowanym już stadium choroby:
Lecz czuję, jak w nagrodę za me liczne zdrady,
Na czoło moje wtłaczasz własną swą koronę
Na długą drogę dróg, na której pójść nam trzeba
By nie zmógł nas ni Sybir, ni kajdany […]
A teraz znów nie widzę Cię, nie słyszę,
Choć cierń korony czoło me przypieka […]39.

36
37
38
39

T. Venclova, dz. cyt., s. 422.
Tamże, s. 424–425.
A. Wat, Ewangelia jako arcydzieło literatury, [w:] tegoż, Publicystyka, Warszawa 2008, s. 714.
Tenże, Wybór wierszy, s. 210.

Ciało od-swojone. Poetyckie obrazy choroby… 67

Jasno i wyraźnie zostaje tu ukazany schemat myślenia poety: ból to konsekwencja czynów z przeszłości, stanowi coś na kształt przekleństwa40. Raz przyrównywany do korony cierniowej Chrystusa, innym razem określany mianem diabła,
za każdym razem jest przyjęty jako zasłużony: „Ja swoją chorobę odczuwam demonicznie. […] Bo diabeł mojej choroby to jest diabeł komunizmu”41. Zwłaszcza
w Ewokacji widoczne jest powiązanie dawnych czynów, historii, z cierpieniem
teraźniejszym. Zgoda na przyjęcie kary od Boga nie jest jednak równoznaczna z okazaniem Mu szacunku, pokory, wręcz przeciwnie – Wat często staje się
bluźniercą i obrazoburcą, jak na przykład w wierszu Tej znów nocy:
Tej znów nocy, dobrze po północy,
przyszedł do mnie P. B42.

P.B. – inicjały mogące oznaczać zarówno Pana Boga, jak i Pana Ból, a oznaczające być może ich obu jednocześnie? Opisy bólu przeplatają się z groteskowym
obrazem zmieniającej rozmiary dżdżownicy, a wiersz kończy, pełne gorzkiej
ironii, stwierdzenie: „Wiadomo: co czyni, czyni z miłości dla mnie”43. Przyjęcie
cierpienia nie jest związane w przypadku Wata z chęcią pojednania z Bogiem,
dążeniem do połączenia z Nim. Poeta przyjmuje karę i godzi się na dalszy ciąg
męki, w wierszu Skoro wiesz, że tobie przeznaczone instruując sam siebie:
Na sam ostatek
Zostaw nową,
Cierniową44.

Pollakówna w inny sposób podejmuje temat religijności w swoich wierszach.
Bóg w jej liryce jest przede wszystkim wszechobecny. Celem poezji jest próba
dialogu z transcendencją, zbliżenia się do niej, odkrycia Tajemnicy. Bóg cza-

40 Metafora choroby jako nadprzyrodzonej kary pojawiała się już w czasach antycznych i powszechna była do XIX wieku; por. S. Sontag, dz. cyt., s. 20–21.
41 A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław
Miłosz, Warszawa 1990, t. 1, s. 52. Poeta wielokrotnie zaznaczał, że swoją chorobę rozumiał
jako karę za wcześniejsze czyny, na przykład pisząc w liście do Józefa Wittlina: „Ale mówiąc
właściwie i ściślej, moje wiersze to raczej wartość dodatkowa do tej ceny, którą i tak musiałem jakoś – nie bardzo wiem dlaczego (t. zn. wiem, ale nie bardzo) zapłacić”. W swoich
wierszach bardzo wyraźnie rolę „obdarzania” cierpieniem przypisuje Bogu. Na przykład
w Buchalterii już samym tytułem zaczyna rysować obraz Boga jako księgowego „ściągającego należność” za wcześniejsze szczęśliwe życie, ów „mityczny” czas sprzed „ciemności”.
42 Tenże, Wybór wierszy, s. 236.
43 Tamże, s. 236–237.
44 Tamże, s. 198.
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sami jest nazywany po imieniu, czasami nie, w niektórych wierszach osoba
mówiąca zwraca się do Niego bezpośrednio, w innych opowiada o Nim w trzeciej osobie, ale Jego obecność jest stałym i charakterystycznym elementem
wierszy poetki. Wiara i zaufanie – pomimo wątpliwości – to nadrzędne cechy
jej religijności. Jak pisze Iwona Smolka: „Każdym wierszem pisze więc poetka
swoją biografię duchową, swoją drogę pełną wahań, poznania, samopoznania,
wątpień, udręki i wiary”45.
Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że relacja bohaterki wierszy Pollakówny z Bogiem jest prosta czy bezproblemowa. W jej wierszach, mimo spokojnego i wyważonego charakteru, bardzo często można dostrzec ton skargi. Osoba
mówiąca, postawiona w sytuacji cierpienia, buduje swoją tożsamość na nowo,
a czyni to poprzez próbę dialogu z Najwyższym. Podobne świadectwo rozpaczliwego zwątpienia stanowi wiersz Kanikuła:
Czemu tak długo trwa ta próba bólu?
Już i zwątpiłam
i wstałam w ufności;
zawrzałam buntem i w pokorze ścichłam.
Doświadczasz nadal.
Puenta wciąż nierychła
i niepojęte sensów zawiłości46.

Poetka nigdy nie wybiera bluźnierczego tonu, nie rezygnuje z wyznawanego
systemu wartości, niemniej wiersze ukazują przebyty kryzys wiary. Poczucie nieobecności Boga prowadzi do podania w wątpliwość Jego dobrych cech,
wiersze mierzą się z zagadnieniami chrześcijańskiej teodycei47.
Jak zauważa Wojciech Ligęza, relacja podmiotu wierszy Pollakówny z Bogiem jest pełna kontrastów i sprzeczności – trudno jest połączyć ludzkie ograniczenia, przemijalność i lękliwość z Bożą wszechmocą i wiecznością48. Poetka
miewa wątpliwości, przechodzi kryzysy, ale finalnie w najpóźniejszych lirykach reprezentuje postawę dojrzałej wiary, pozbawionej lęków i niepewności
co do istnienia Boga. Poezja staje się dla Pollakówny drogą przemiany, dążenia ku pełnemu człowieczeństwu, którego warunkiem jest zaufanie i przyjęcie
boskiej woli. Manifest wiary oraz pokornej ufności nawet w najtrudniejszych
chwilach stanowi wiersz Ostatnia choroba:
45
46
47
48

I. Smolka, „Małomówność” Joanny Pollakówny, „Więź” 1996, nr 7, s. 180–187.
J. Pollakówna, Wiersze zebrane, s. 423.
Por. W. Kudyba, dz. cyt., s. 93–94.
W. Ligęza, Pragnienie wielkiej ciemności, „Twórczość” 1988, nr 12, s. 96.
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Żmudnie ten nowy ląd odkrywasz w sobie.
Nie oswoisz go nigdy, bo nie jest mieszkalny.
Domu tu nie rozkładaj
a tylko z mozołem
wbijaj Krzyż – uścisk skrzyżowanych pali.
I patrz weń. Patrz
aż światłem się zapali49.

Osoba mówiąca w wierszu akceptuje swoją dolę, nie ma nadziei na zmianę
losu, wyraża jednak pewność, że krzyż ostatecznie „zapali się światłem”, a więc
ufa, że cierpienie przyniesie pewnego rodzaju epifanię, objawienie sensu. To
właśnie uznać można za najistotniejszą różnicę w rozumieniu choroby u dwojga poetów – dla Pollakówny jest ona drogą ku zrozumieniu, pomimo trudów
i momentów zwątpienia, mimo wszystko prowadzącą w górę:
Więc dokąd po tej drabinie bólu,
stromej, zawrotnej drabinie bólu?
Czy w lodowatość bez oddechu,
czy w ul niebieski nieskończony,
po którym krążą ciche pszczoły
nieradosnego uśmiechu?50

Wiersz zapisuje obawę, wątpliwość co do kształtu życia pozaziemskiego, ale
wykorzystanie figury drabiny, kojarzącej się raczej ze wspinaniem się niż
schodzeniem, świadczy o wierze autorki w istnienie „czegoś ponad”, świata,
w którym ujawni się uwznioślone znaczenie jej ziemskich cierpień. Aleksander
Wat także porównuje chorobę do drogi, lecz umieszcza ją na skali wertykalnej
w zupełnie inny niż Pollakówna sposób – jest ona ruchem w dół, jak w przypadku Wiersza ostatniego:
Schodzenie
schodzenie
ciągle schodzenie
I żebym to ja sam!
[…]
Schodzenie
schodzenie
ciągle schodzenie
ciągle w dół
schodzenie

49 J. Pollakówna, Wiersze zebrane, s. 500.
50 Tamże, s. 387.
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a jutro stwierdzą
to tylko trzy łokcie pod ziemią51.

Wielokrotnie powtórzona fraza „schodzenie”, dookreślona przysłówkiem „ciągle”, wywołująca efekt dojmującej monotonii, w wyraźny sposób pokazuje, że
choroba była dla poety stanem nieustannie pogarszającym się; w jego przypadku nie pojawia się nadzieja ani na poprawę sytuacji, ani na możliwość odnalezienia w cierpieniu ukrytego sensu nadanego przez Boga. Długotrwały ból,
trud i cierpienie kończą się po prostu śmiercią, która nie wiąże się z przejściem
„na drugą stronę”, a jedynie znalezieniem się zaledwie trzy łokcie pod ziemią.
Podsumowanie
Tworzenie poezji dotyczącej tego, co niewyrażalne, próbującej uchwycić sens
i tajemnicę cierpienia, z oczywistych względów nie jest łatwe. Przełożenie doświadczenia tak dogłębnie osobistego na słowa wspólne dla wszystkich, ujęcie
najbardziej subiektywnych doświadczeń w kategoriach możliwych do pojęcia
dla ogółu wydaje się niemożliwe. Księga Hioba, najbardziej rozpowszechniony
w kulturze obraz cierpienia, według Simone Weil „jest cudem, bo w doskonałej
formie wyraża myśli, jakie w ludzkim umyśle mogą powstać tylko pod torturą
bólu nie do zniesienia, ale które wtedy są bezkształtne i rozwiewają się, tak
że nie da się ich odtworzyć, kiedy ból ustaje. Ułożenie Księgi Hioba jest szczególnym wypadkiem cudu uwagi udzielonej nieszczęściu”52. Wat i Pollakówna,
ze względu na przewlekłość swoich chorób, tworzyli wyłącznie w cierpieniu;
nigdy nie uwolnili się od bólu, dlatego poezję każdego z nich można uznać za
podobnego rodzaju cud – nie jest refleksją sporządzoną po fakcie, ale autentycznym zapisem z przeżywanej nieustannie męki. Porównawcza analiza ich
twórczości pozwala zauważyć, że pomimo postaw i poglądów w wielu sprawach odmiennych, poeta i poetka często sięgali po podobne figury i metafory.
Choroba to nie tylko wspólny kontekst biograficzny twórców – doświadczenie
życia w cierpieniu przyczyniło się do wyboru identycznych strategii poetyckich. Bolesna autentyczność ich poezji sprawia, że jest ona tak trudna dla czytelnika. Z wierszy wypływa przekaz, który – mimo że dla osoby z zewnątrz
nigdy nie będzie w pełni zrozumiały – dogłębnie porusza i nie pozwala oddelegować go w niepamięć.

51 A. Wat, Wybór wierszy, s. 260.
52 Cyt. za: W. Ligęza, Homo patiens…, s. 18.
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ABSTRAKT

Aleksander Wat i Joanna Pollakówna to poeci, których życie naznaczone było
przewlekłymi i bolesnymi chorobami. Doświadczenia te wywarły znaczący
wpływ na kształt ich twórczości. Artykuł stanowi próbę porównania sposobów przedstawiania problematyki chorób w ich poezji, znalezienia punktów
wspólnych oraz różnic. Analiza skupiona jest na trzech głównych kwestiach:
izolacji wynikającej z chorowania (izolacji od innych, ale też zaburzonego poczucia integralności z własnym ciałem), niewyrażalności doświadczenia bólu
oraz egzystencjalnych rozważań poetów związanych z tematem choroby (jej
powodów, sensu). Podstawę porównania stanowi analiza i interpretacja utworów poetyckich pochodzących z okresów trwania chorób twórców.
Słowa kluczowe: Pollakówna, Wat, choroba, izolacja, ból
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Hanna Renke

„Nasze zawałowe towarzystwo”. O doświadczeniu rekonwalescencji w Zawale Mirona Białoszewskiego
Rozważania na temat doświadczenia rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego warto rozpocząć od zastanowienia się nad specyfiką tej choroby. Zawał
serca, czyli niedokrwienna martwica mięśnia sercowego, to zazwyczaj następstwo nagłego zmniejszenia przepływu krwi przez określony segment mięśnia.
U ponad 90% chorych przyczyną ostrego zawału serca jest zakrzep, często ze
współistniejącym pęknięciem blaszki miażdżycowej. Do połowy zgonów spowodowanych zawałem serca dochodzi w ciągu pierwszych 3–4 godzin, dlatego
podstawowe znaczenie ma niezwłoczne podjęcie działań ratunkowych. Niedokrwienna martwica mięśnia sercowego to ostry stan zagrażający życiu, wymagający szybkiego rozpoznania i leczenia1.
Pierwszy objaw zawału serca to zwykle silny ból zamostkowy, który pacjent
odczuwa jako ucisk lub rozpieranie. Ból promieniuje często do pleców, żuchwy
lub lewego barku. Chory może odczuwać niepokój i lęk (przed śmiercią), jest
blady i spocony, ma chłodną skórę. Typowe dla zawału mięśnia sercowego dolegliwości i konsekwencje znajdują odzwierciedlenie w opisie Mirona Białoszewskiego:
Właściwie już wiem, że muszę zrezygnować natychmiast z wielu rzeczy. Boli niesamowicie za mostkiem. Słabawo. Pot się leje. Ani kroku nie można zrobić, a muszę. Dużo. Serce tak jakby się obrywało2.

Wydany w 1977 roku Zawał jest zapisem doświadczenia pierwszego zawału
serca, do którego doszło u autora w 1974 roku. W 1983 Białoszewski miał kolejne dwa zawały, z których ostatni był bezpośrednią przyczyną jego śmierci
17 czerwca.
Zob. MSD manual. Podręcznik diagnostyki i terapii, pierwsze wydanie polskie, red. R. Berkow, Wrocław 1995, s. 571–586.
2 M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 6: Zawał, Warszawa 2014, s. 5.
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Doświadczenie rekonwalescencji Mirona Białoszewskiego
Kazimierz Wrześniewski w publikacji pt. Psychologiczne problemy chorych z zawałem serca. Wybór zagadnień z teorii i praktyki zaproponował podział okresu
rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego na trzy etapy: okres szpitalny,
okres poszpitalny wczesny oraz okres poszpitalny dalszy3. Ten podział znakomicie odpowiada trójdzielnej kompozycji Zawału Mirona Białoszewskiego
(Szpital, Inowrocław i Jeść jarzyny! Spacerować!), dlatego też analizując poszczególne części tomu, będę sytuować opisywane w nich stadia doświadczenia rekonwalescencji w kontekście tej pozaliterackiej typologii.

Okres szpitalny: Szpital
Białoszewski bezpośrednio z tunelu, w którym wystąpiły u niego pierwsze
objawy zawału serca, trafia do Szpitala Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya
w Warszawie. Tam zostaje umieszczony w sali szpitalnej, gdzie przebywa od
28 listopada do 30 grudnia 1974 roku z „Chrobrym”, „rolnikiem” i „panem Nowym”. Każdy z nadanych przez Białoszewskiego pseudonimów jest odpowiednio uzasadniony4.
Szpital, który (wprowadzając termin Iwony Boruszkowskiej) można określić mianem infirmerium, rozumianego jako pole doświadczenia medycznego5,
staje się dla poety przestrzenią transformacji. Już w zapisie pierwszych wrażeń Białoszewskiego z adaptacji do nowego miejsca można odnaleźć aspekt
kluczowy dla „doświadczenia medycznego”, wpisany w kondycję pacjenta
w ogóle:
Za chwilę obchód. Młoda wysoka pani doktor z uśmiechem pyta mnie, jak się czuję, wysłuchuje naszych rozpędzonych pragnień. Potem stwierdzam do Agnieszki
– nie podoba mi się tu

3 K. Wrześniewski, Psychologiczne problemy chorych z zawałem serca. Wybór zagadnień z teorii i praktyki, Warszawa 1980, s. 85.
4 Przykładowo:
Długowłosy je najwięcej, bo jest dość potężny, uprawiał boks. Ma nie tylko pulchne loki, ale
i wąsy. Lecą dwoma strumykami do końca brody. Od połowy drogi to już włosy brody udające wąsy. Dziś przebudziłem się rano, spojrzałem na niego – Bolesław Chrobry z Matejki,
no tak… [M. Białoszewski, dz. cyt., s. 24].
Rolnik jest „czerwonolicy”, rozmawia z Chrobrym o maszynach, dolarach i sadach; kiedy zapytano go o zawód, odpowiedział: „Rolnik”. Miron Białoszewski zauważa, że mówi
tak, jak mówiło się przed wojną na przedmieściach Warszawy: „je” zamiast „jest”, „zara”
zamiast „zaraz”. Pan Nowy zawdzięcza swój pseudonim temu, że jako ostatni dołącza do
społeczności szpitalnej sali, „wydaje się bezwolny”, często odwiedza go rodzina, zwłaszcza
żona.
5 I. Boruszkowska, Tekst infirmeryjny albo topografia doświadczenia medycznego, „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28, s. 111.
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– no, słuchaj, to ty przychodzisz do tych urządzeń, nie one do ciebie, dopiero

musisz podostosowywać je do siebie
– tak… no tak6.

Jest nim podrzędność chorego względem leczących (w tym przypadku także
wobec aparatury medycznej, czemu wyraz dają słowa „to ty przychodzisz do
tych urządzeń, nie one do ciebie”), implikowana przez zależność tego, który
chce odzyskać zdrowie, od tych, którzy posiadają niezbędne ku temu wiedzę
i umiejętności. Jak zauważa Susan Sontag, „pacjent” etymologicznie znaczy
„cierpiący”, a „najbardziej boimy się nie cierpienia jako takiego, lecz cierpienia,
które degraduje”7. Degradacja w przywołanej myśli Sontag odnosi się przede
wszystkim do konsekwencji AIDS, jednak refleksja, zgodnie z którą ważną
obawą chorego jest lęk przed zostaniem zdegradowanym, stanowi istotny
kontekst dla wyrażanego przez Białoszewskiego niezadowolenia. Przyjęcie do
szpitala wiąże się z dobrowolnym podporządkowaniem się decyzjom personelu medycznego. Zaakceptowanie swojej zależności od leczących i aparatury
medycznej, jakkolwiek w tych okolicznościach koniecznej i właściwej, może
być (i w opisanej sytuacji jest) niezwykle trudne. Co prawda w tekście pojawia
się wzmianka o potrzebie dostosowania do siebie urządzeń, ale to dostosowywanie nie znosi relacji podrzędności, jest jedynie sygnałem wejścia w nią,
odnalezienia w niej swojego miejsca. Taki jest początek procesu rekonwalescencji Białoszewskiego, przeżywany w otoczeniu innych pacjentów.
Chorych regularnie odwiedzają goście. Do Mirona przychodzą m.in. Le., Tadzio, Agnieszka, Malina, Oluta, poza tym poeta pozostaje w kontakcie telefonicznym z Jadwigą Stańczakową. Odwiedziny stanowią dla niego swoisty kanał
łączności ze światem zewnętrznym albo raczej z „pozazawałową” normalnością.
Goście przynoszą mu książki i papier, odbierają tomy, które już przeczytał i pakunki z jego „pisaniną”. To dla przebywającego w szpitalu Białoszewskiego być
może najważniejszy, ale na pewno nie jedyny sposób pozostawania w kontakcie
ze światem. Podczas jednej z wizyt rozmowa schodzi na temat samotności:
Oluta zapytała mnie
– nie jesteś odcięty od świata? jest tu radio?
– tak tak, a zresztą ja lubię te cisze
– lubisz?
Nie wyjaśniłem jej, że lubię i odcięcie od świata, choć ono jest trudne, bo świat
nie da się od siebie za bardzo odcinać8.

6 M. Białoszewski, dz. cyt., s. 15.
7 S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Kraków 2016, s. 4.
8 Tamże, s. 47.
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W szpitalu samotność jest właściwie niemożliwa, poza nielicznymi wyjątkami.
Jedną z takich wyjątkowych okazji jest noc, kiedy pozostali pacjenci znajdujący
się w sali śpią (o ile ciszy nocnej nie zakłóca np. konieczność podania leków
lub stękanie, jęki czy nawoływania niemogących spać współlokatorów). Poza
nocą, która jest dla Białoszewskiego okazją do pisania, namiastkę samotności
stanowi czytanie książek9.
Symbolem tej nieodłącznej obecności innych jest (przywołane już w dialogu
Białoszewskiego z Olutą) radio. Rzecz charakterystyczna, że po raz pierwszy
pojawia się ono w kontekście radykalnie rozbieżnych gustów muzycznych Mirona Białoszewskiego i przedstawicielek personelu medycznego szpitala:
W niedzielę puściły młode pielęgniarki na całe cztery godziny radio, szły jedne
za drugimi piosenki, monotonne, przeważnie angielskie. Zaraz pomyślałem – co
za upadek! A mieli dobrego niemało, w średniowieczu, w baroku10.

Radio staje się metaforą braku kontroli Białoszewskiego nad otaczającą go
przestrzenią, symbolem tego, co Boruszkowska nazywa paradoksalnością infirmerium11, które można postrzegać jednocześnie jako będące częścią sfery
publicznej i prywatnej. W opisanych we fragmencie okolicznościach sfery te
nie istnieją równolegle – sfera publiczna pochłania sferę prywatną. Za sprawą
muzyki dokonuje się zawłaszczenie przestrzeni przez przedstawicielki personelu medycznego, a Białoszewski (na początku pobytu w szpitalu w zasadzie
unieruchomiony w łóżku) nie może się odizolować, wydzielić dla siebie strefy
prywatności, w której nie musiałby słuchać tego, co określa mianem „upadku”.
Niedługo później radio zostaje zaprezentowane jako element ważny dla rozwoju relacji między Białoszewskim a poznanym przez niego w szpitalnej sali
„Chrobrym”:
Na sam głos radia dostaję grypy, nie mogę znieść tak jak pastowania podłogi, też
mnie łamie. Zaraz przedstawia mi się jesień w okupację, ciemno, zimno, rano
[…] Brr… Cierpiałem, bo co? Jestem z Chrobrym w świetnej komitywie. Ale kiedy
zaczął się nagle koncert organowy i on na odruchu, takim, co się zabija mola
i dłubie w nosie, zakręcił to i przeszedł na inną stację z muzyką rozrywkową,
poczułem się bardzo po drugiej stronie barykady12.

9 Miron czyta Zatrute czekoladki i Emmę (jednocześnie uznając wyższość „Charlotty” nad
Austen).
10 M. Białoszewski, dz. cyt., s. 17.
11 I. Boruszkowska, dz. cyt., s. 114.
12 M. Białoszewski, dz.cyt., s. 24.
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W obu sytuacjach „poeta osobny” jest dosłownie osobny, a wręcz odosobniony. Uświadamia to sobie (dobitnie) właśnie za sprawą radia. Decyzja o wyborze stacji radiowej urasta do rangi wskaźnika, który ujawnia istniejące między
pacjentami podziały. Choroba, która każe „ludziom różnych światów” stać się
jedną społecznością, nie niweluje wzajemnych różnic i rozdźwięków. Osiągnięcie względnej harmonii wymaga czasu. Radio symbolizuje także ewolucję wzajemnych postaw (Białoszewskiego i Chrobrego):
Chrobremu dziś przytachał ktoś magnetofon z jego melodiami
ta da da… ta da da da
i ja nie mogłem ani nie chciałem się powstrzymać od niepogodnej miny. Chrobry
mnie spytał, czy mnie to nie przeszkadza, a ja kręciłem naokoło głową
– przeszkadza panu?
Nie zaprzeczyłem. Wyszedłem do ustępu i na spacer. Pod wieżą spotkałem się
z Chrobrym.
– już wyniosłem magnet do dyżurki.
Wtedy ja, jak to ja, chcący być dobrym, ale nie za dużym kosztem, mówię
– nie chciałbym być despotą
– nie, panu to przeszkadza.
No i tak się wyjaśniło na korzyść delikatności Chrobrego i moich uszu13.

To zapis z 27 grudnia, czyli jednego z ostatnich dni pobytu Białoszewskiego
w szpitalu. W miarę jak współlokatorzy lepiej się poznają, chociaż być może
nigdy się nie zrozumieją, łatwiej im się porozumieć. Szpitalna koegzystencja,
mimo z pozoru nie dających się pogodzić różnic między pacjentami, stopniowo
zbliża do siebie ludzi, którzy – gdyby nie nadzwyczajne okoliczności – nigdy
nie staliby się sobie bliscy.
Momentem szczytowym rozwoju tej osobliwej wspólnoty szpitala jest noc
wigilijna, która skłania do refleksji zarówno nad chwilą obecną, jak i nad tym,
co będzie „potem” i kiedy (czy w ogóle) to „potem” nadejdzie:
Po wyjściu gości znów zaczęliśmy się wszyscy trzej w naszej salce wdawać
w spanko. Gdzie indziej też mało gadali, podsypiali. Wigilia zaczęła się rozciągać
w czasie coraz więcej. Choinka stała i świeciła. Nikogo przy niej.
Przyszła nam złożyć życzenia siostra posrebrzana. Żebyśmy na przyszłe
święta byli w lepszej sytuacji. Potraktowałem to najpierw jako oczywistość, że
przecież już drugi raz na Wigilię w szpitalu to skąd. A potem zaraz przypomniałem sobie, że los bywa bierny i głupi, a taki wszystko może14.

13 Tamże, s. 84.
14 Tamże, s. 77.
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Dotkliwsza od niemożności spędzenia Świąt w domu wśród najbliższych okazuje się wszechogarniająca niepewność, której towarzyszy poczucie zawieszenia
czasu15. Myśl o tym, że kolejne Boże Narodzenie mogłoby wyglądać podobnie
wydaje się Białoszewskiemu absurdalna, dopóki nie uświadamia sobie, że życie
potrafi być nieprzewidywalne. W społeczności chorych, z których nikt przecież
nie planował choroby i związanej z nią zmiany trybu aktywności, życzenia świąteczne to przede wszystkim wyraz nadziei na koniec stanu „zawieszenia”, powrót do aktywnego funkcjonowania w codziennej rzeczywistości. Jak zauważa
Boruszkowska, „infirmerium jest miejscem przejściowym, w nim kumuluje się
symboliczna przelotność, przemijalność, prowizoryczny charakter egzystencji”16. Opisaną przez Białoszewskiego noc wigilijną, spędzaną w gronie innych
pacjentów i personelu medycznego, można uznać za przykład sytuacji, w której
właściwe pobytowi w szpitalu poczucie tymczasowości i wspomniany „prowizoryczny charakter egzystencji” przejawiają się ze szczególną intensywnością.
Okres poszpitalny wczesny: Inowrocław
Kolejnym etapem doświadczenia rekonwalescencji po zawale jest dla Białoszewskiego pobyt w Ośrodku Kardiologicznej Rehabilitacji Poszpitalnej w Inowrocławiu. Taki wyjazd nie stanowił oczywistego następstwa zakończenia
okresu szpitalnego. Trudno było dostać się na turnus rehabilitacyjny – poeta dopiero w przeddzień wyjazdu (wieczorem) dostał ze szpitala telegram
o treści: „jest miejsce w Inowrocławiu, zbiórka o godz. 08 od Oczki 6”17. Jednocześnie okazało się, że „przez grube znajomości” znalazło się miejsce w Konstancinie pod Warszawą. Pisarz już prawie wybiera Konstancin, ale ostatecznie (po naradzie z Tadziem i z Le.) decyduje się na wyjazd do Inowrocławia:
Miałem już jechać do Konstancina, za cztery dni, ale Tadziowi żal się zrobiło za
mnie Inowrocławia, mnie też się zrobiło żal
– Konstancin wiadomy
– nudny
– pod Warszawą
– Inowrocław niewiadomy
– zupełnie nieznany
Le. z szafki po Romanie zawyrokował
– to niech będzie Inowrocław18.

15 Zob. M. Ładoń, „Pół-cmentarna tabliczka”. Wokół Zawału Mirona Białoszewskiego, [w:] Proza
polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 3: Centrum i pogranicza literatury, red. E. Dutka,
G. Maroszczuk, Katowice 2014, s. 254.
16 I. Boruszkowska, dz. cyt., s. 114.
17 M. Białoszewski, dz. cyt., s. 102.
18 Tamże, s. 103.
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Jak podaje Kazimierz Wrześniewski w przywołanej wcześniej publikacji, Ośrodek Kardiologicznej Rehabilitacji Poszpitalnej w Inowrocławiu
mieści się w sanatorium uzdrowiskowym, obok dużego parku. Pacjenci zajmują
pokoje dwu- i trzyosobowe, z wyposażeniem zbliżonym bardziej do pensjonatowego niż szpitalnego. W tym samym budynku mieści się laboratorium analityczne, pracownia ekg i rtg oraz dwie sale gimnastyczne. Jest również sala intensywnej terapii z pełnym wyposażeniem. Grupą 45 chorych zajmuje się m.in.
zespół rehabilitacyjny złożony z kardiologa, psychologa, magistra wychowania
fizycznego, pielęgniarki i dietetyczki19.

Białoszewski przebywa w Inowrocławiu od 3 do 30 stycznia 1975 roku. Poza
uczestniczeniem w aktywnościach wspólnych dla całej grupy pacjentów (gimnastyka, posiłki etc.), zwiedza miasto i uczestniczy w dostępnych wydarzeniach kulturalnych. Kontakt ze sztuką, zwłaszcza z muzyką, jest na turnusie
ważny i ze względu na udział w koncertach (chociażby Capelli Bydgostiensis
w inowrocławskim liceum medycznym), i ze względu na prowadzone między
kuracjuszami rozmowy20. Poeta, który znów – chcąc nie chcąc – musi odnaleźć
się w nowym środowisku, jednego ze swoich współlokatorów niejako charakteryzuje właśnie dzięki kontekstowi muzycznemu:
Węgier ma żonę lekarkę, Polkę, sam jest inżynierem czy coś takiego, zna cztery
języki. Do tego grywał kiedyś jako bramkarz, a na muzykę Wagnera mówi
– ciężka
Spojrzałem bez potaknięcia
– ciężka i smutna, pan lubi Wagnera?
– lubię
Paliliśmy światło do wpół do jedenastej21.

Wrażliwość muzyczna, która w szpitalu wyznaczała granicę między Białoszewskim a otoczeniem, teraz pomaga mu zaadaptować się do nowej sytuacji.
Muzyka, której korzystny wpływ na zdrowie pacjentów z chorobą wieńcową
potwierdzają badania kliniczne22, zyskuje w tym kontekście kolejną funkcję
– podobieństwo gustów muzycznych staje się fundamentem koleżeńskich relacji między kuracjuszami. Zdanie „Paliliśmy światło do wpół do jedenastej”
19 K. Wrześniewski, dz. cyt., s. 93.
20 Istotność rozmów o sztuce w prozie Mirona Białoszewskiego podkreśla m.in. Anna Śliwa.
Zob. A. Śliwa, Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego, Kraków 2013, s. 80–81.
21 M. Białoszewski, dz. cyt., s. 110.
22 Por. A. Słomiak, N. Wąsik, M. Cymerys, Wpływ muzyki na częstość rytmu serca oraz ciśnienie
tętnicze – przegląd literatury, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2018, t. 9, nr 3, s. 119–125.
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pozwala podejrzewać, że krótka wymiana zdań na temat twórczości Wagnera
stanowi początek dłuższej rozmowy, dzięki której „nasze zawałowe towarzystwo”23 nabierało charakteru wspólnoty.

Okres poszpitalny dalszy: Jeść jarzyny! Spacerować!
Po powrocie do Warszawy rozpoczyna się dla Białoszewskiego tzw. okres
poszpitalny dalszy. Jego początek określony jest w tomie Zawał precyzyjnie:
13 lutego 1975 roku. Znamienna dla tego etapu rekonwalescencji, będącego
czasem stopniowego powrotu do przedzawałowego trybu życia, jest konieczność poddawania się regularnym badaniom kontrolnym. Fragment opisujący
zmagania Białoszewskiego z kolejką do kardiologa zawiera prawdę o charakterze zmiany, która w związku z zawałem mięśnia sercowego zaszła w jego życiu:
Wchodzę. Przy sztachetkach rejestratorki mały ogonek. Pokazuję kartkę.
– niech pan czeka.
Wychodzę z głupawą miną – mam czekać.
– Kto z państwa pod jedenasty?
– ja
– ja
– ja nie
– wszyscy
– przecież nie wszyscy
– wszyscy
– pokaż tę kartkę – mówi szybko Roman – ty masz między trzecią a piątą.
Pani robiąca na drutach mówi
– wszyscy mamy od trzeciej do piątej.
– phi
– to ile osób jest w końcu przede mną? – pytam za kłótliwie, więc się hamuję –
trudno się dowiedzieć.
Chcę coś od tego ogona wydusić. Ale każda z osób jest jakaś bierna albo naburmuszona.
[…]
Trudno rozruszać ten bezwład. Ktoś wyjaśnia
– ci co na krzesłach
– no, to czegoś się dowiedzieliśmy – wykrzykuję i znów się hamuję.
[…]
Wchodzę do rejestratorki
– może mnie pani przełoży na inny dzień, jak będzie mniejszy tłok
– nie będzie mniejszy, zawsze tak jest… do kardiologa
– tak?
– niech pan czeka24.

23 M. Białoszewski, dz. cyt., s. 114.
24 Tamże, s. 217–218.
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Słowa „niech pan czeka”, powtarzane w zapisanym przez Białoszewskiego
dialogu, to nie tylko wyraz zderzenia oczekiwań pacjenta z realiami działania
systemu opieki zdrowotnej, ale także wskazanie na sedno całego procesu rekonwalescencji: konieczność cierpliwości. Sugerujące niedowierzanie „tak?”
świadczy o tym, że okoliczności nie są dla podmiotu oczywiste (po raz kolejny
w trakcie dążenia do odzyskania zdrowia), że jeszcze jedna konieczność podporządkowania się – rodzi frustrację i poczucie bezsilności. Pacjent po zawale
mięśnia sercowego zderza się z rzeczywistością systemu, od którego ze względu na swoją kondycję zdrowotną już do śmierci pozostanie zależny. Wobec tej
świadomości, umiejętność wytrwałego czekania na odzyskanie sprawności
w stopniu niezbędnym do normalnego funkcjonowania, wypracowana przez
pierwsze miesiące rekonwalescencji (w okresie szpitalnym i poszpitalnym
wczesnym) stanowi fundament postawy życiowej, która pozwala na co dzień
mierzyć się z niewydolnością serca. Cierpliwe radzenie sobie z konsekwencjami przebytej choroby może być trudne (ilustruje to m.in. opisana sytuacja
oczekiwania na wizytę u specjalisty), ale, skoro alternatywą dla pogodzenia się
z własnym stanem zdrowia jest jedynie narastająca frustracja, zachowywanie
cierpliwości wydaje się warte wysiłku.
Powrót do zdrowia czy metamorfoza?25
Miron Białoszewski doznał zawału mięśnia sercowego w latach 70. XX wieku,
kiedy jedynymi formami stosowanymi w terapii tej przypadłości były nitrogliceryna26 i odpoczynek. Dysponowano jedynie leczeniem objawowym – nie
było możliwości powstrzymania procesu stopniowego zwężania się tętnic
wieńcowych, który doprowadzał do niedokrwiennej martwicy mięśnia sercowego. Pacjent po zawale musiał przez dwa tygodnie przebywać w tzw. reżimie
łóżkowym (czemu świadectwo dał poeta w rozdziale Szpital), co w praktyce
oznaczało bycie przykutym do szpitalnego łóżka przez minimum czternaście
dni. W związku z brakiem możliwości wyeliminowania przyczyn niedokrwiennej martwicy mięśnia sercowego, często (jak u Białoszewskiego, który miał
jeszcze dwa zawały) dochodziło do drugiego i kolejnego zawału, a ostatecznie
do śmierci w wyniku arytmii lub niewydolności serca.
W aktualnych warunkach terapia chorego po niedokrwiennej martwicy
mięśnia sercowego wygląda zupełnie inaczej. W latach 90. XX wieku zaczęto
stosować leki fibrynolityczne (rozpuszczające zakrzep, który blokuje tętnicę
wieńcową i doprowadza do martwicy), od tamtego czasu praktykuje się też in25 Informacje medyczne na podstawie MSD manual. Podręcznik diagnostyki i terapii…, dz. cyt.
26 Zdaniem Białoszewskiego: „Nitrogliceryna pod język na ból nie pomogła”. M. Białoszewski,
dz. cyt., s. 6.
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terwencje wewnątrz naczyń wieńcowych. Po rozpoznaniu zawału dokonuje się
szybkiego otwarcia tętnicy i zabezpiecza się ją przed ponownym zamknięciem
przez wszczepienie protezy (tzw. stentu – metalowej rurki, która nie dopuści
do wystąpienia kolejnego zawału). Dzięki koronarografii, poza udrożnieniem
zablokowanej tętnicy, można też odkryć inne miejsca w tętnicach wieńcowych,
które grożą rozwinięciem martwicy mięśnia sercowego, i zabezpieczyć je przy
pomocy stentu, uniemożliwiając przyszłe zamknięcie naczynia. Dlatego obecnie – jeśli skorzysta się z wymienionych metod terapii, które pozwalają skutecznie wyeliminować przyczynę choroby – pacjent po zawale serca może być
nawet sprawniejszy niż przed zawałem.
Takiej możliwości nie było w przypadku Mirona Białoszewskiego i jego pokolenia. Począwszy od dwutygodniowego reżimu łóżkowego (obecnie pacjent
może sam się przemieszczać już w kilka czy kilkanaście godzin po zawale),
życie osoby po niedokrwiennej martwicy mięśnia sercowego w latach 70. XX
wieku zmieniało się nieodwracalnie. Dzisiaj nowe nawyki (regularne kontrolowanie ciśnienia, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, rzucenie palenia, stałe przyjmowanie leków) są warunkiem utrzymania efektu terapii, która może
usunąć przyczyny choroby. W czasach Białoszewskiego natomiast konieczna
zmiana stylu życia – ze względu na to, że dostępne było wyłącznie leczenie objawowe – pozwalała tylko na życie w kondycji pozawałowej, bez perspektywy
odzyskania dawnej sprawności, czego wyjątkowym świadectwem pozostają
analizowane fragmenty Zawału.
O ile współcześnie nazywanie rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego „powrotem do zdrowia” można uznać za uzasadnione (zwłaszcza gdy
mowa o pacjentach, których stan zdrowia, dzięki interwencji wewnątrz naczyń
wieńcowych, uległ znaczącej poprawie), o tyle w czasach Białoszewskiego, kiedy można było jedynie częściowo wyeliminować objawy choroby, zawał mięśnia sercowego i następujący po nim czas rekonwalescencji nie był powrotem
do zdrowia, lecz swoistą metamorfozą. Słowo „powrót”, oznaczające ponowne
znalezienie się w miejscu, w którym już kiedyś się było, nie odpowiada bowiem
sytuacji współczesnych poecie chorych. Dla nich rekonwalescencja po zawale
serca okazuje się etapem gruntownej przemiany27, a czas spędzony w szpitalu
i w sanatorium – czasem przystosowywania się do nowych ograniczeń.

27 Por. I. Boruszkowska, dz. cyt., s. 111: „Doświadczenie choroby […] zmienia rozumienie istnienia”.
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ABSTRAKT

Artykuł poświęcony jest problemowi rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego i koncentruje się na doświadczeniu „powrotu do zdrowia” odnotowywanym w trybie literackim. Zawarte w pracy uwagi są rezultatem interpretacji fragmentów Zawału (wyd. 1977) Mirona Białoszewskiego, która akcentuje
jednocześnie znaczenie refleksji muzycznej w rozpoznawaniu nowej rzeczywistości. Zasadnicza część tekstu odnosi się do trzech etapów rekonwalescencji po zawale (okres szpitalny, poszpitalny wczesny oraz poszpitalny dalszy),
a także prezentacji rekonwalescencji jako przykładu doświadczenia ambiwalentnego: zarówno wspólnotowego (funkcjonowanie społeczności pacjentów,
relacje między chorymi a personelem medycznym etc.), jak i jednostkowego
(cierpienie, niepokój, samotność). Zgodnie z proponowanym ujęciem przebieg
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rekonwalescencji zanotowany w Zawale stanowi przejaw swoistej metamorfozy. Zakwestionowana zostaje tym samym zasadność pojmowania rekonwalescencji w czasach Białoszewskiego (ze względu na ówczesne realia leczenia
chorób serca) jako „powrotu do zdrowia”.
Słowa kluczowe: rekonwalescencja, zawał, pacjent, szpital, sanatorium
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Mówić? Jak mówić? Strategie opisu AIDS w Pozytywnych
Maćka Millera i Przyjacielowi, który nie uratował mi życia
Hervé’a Guiberta
Chociaż literackie przemilczenie może być znaczące, to do analizy przedstawienia danego tematu konieczne jest jego zaistnienie w tekstach. AIDS i wywołujący go wirus HIV stały się tematem polskiej prozy z wyraźnym opóźnieniem
względem tekstów amerykańskich czy zachodnioeuropejskich. Katalog książek,
w których choroba ta jest osią przynajmniej jednego z głównych wątków, nadal
pozostaje stosunkowo skąpy. Lata 80. i 90. XX wieku stanowią dwie dekady milczenia w literaturze, chociaż nowo poznana choroba pojawiła się na przykład w
filmach – między innymi w Porze na czarownice Piotra Łazarkiewicza. HIV stanowił również medialny temat w latach 90., na przykład podczas prób otwierania domów dla osób seropozytywnych pokazywane były reakcje – zazwyczaj
negatywne – okolicznych mieszkańców. Zaangażowanie w walkę z wirusem
wzmocniło sławę Marka Kotańskiego, znana stała się też działalność księdza
Arkadiusza Nowaka1. Jak zauważył jednak Robert Pruszczyński, w Polsce na
AIDS nie zmarła żadna na tyle rozpoznawalna osoba (jak na Zachodzie Freddie
Mercury czy Michel Foucault), by poważnie rozbudzić społeczną dyskusję2.
Pierwsze w Polsce zakażenie wirusem HIV oficjalnie zanotowano w 1985
roku (chociaż według niepewnych informacji już rok wcześniej mogły się pojawić śmiertelne ofiary AIDS)3, więc kilka lat później niż zaczęto je wykrywać
w krajach zachodnich. Co roku obecność HIV potwierdzano u stosunkowo małej grupy osób w porównaniu z krajami zachodnimi, a nieco później również
wschodnimi, jak Rosja czy Ukraina. Jednak przez niski poziom profilaktycznego testowania nadal często wykrywa się już rozwinięte AIDS, a wiele osób
nawet dziś może żyć w nieświadomości bycia seropozytywnymi.
1 J. Janiszewski, Kto w Polsce ma HIV?, Warszawa 2013, s. 222–223.
2 R. Pruszczyński, „Na to, co widać, nie starczy języka”. 7 haseł o AIDS w zbiorze Trafieni
i w Pozytywnych Maćka Millera, [w:] Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury, red. M. Kamińska, A. Horowski, Poznań 2008, s. 117.
3 B. Żurawiecki, Polskie ofiary AIDS, „Replika” 2021, nr 91, s. 37.
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Znaczący może być również fakt, że na przykład we Francji pierwsze książki
dotyczące AIDS miały charakter głównie autobiograficzny, a w Polsce, gdzie
religia wywiera przemożny wpływ na życie społeczne, takie wyznanie – nawet
pod pseudonimem – mogło być znacznie trudniejsze. Najprawdopodobniej
zmuszałoby ono do „przyznania się” do czynności społecznie piętnowanych,
jak przyjmowanie narkotyków, współżycie homoseksualne czy poza monogamicznym związkiem. W Polsce, tak jak w innych krajach, nawet jeżeli do zakażenia doszło w inny sposób, osobom seropozytywnym, nawet dzieciom, bardzo łatwo przyklejano łatkę „cioty”, na co wskazywał Jakub Janiszewski4.
Teksty, które zamierzam porównać, powstały więc w nieco innych przestrzeniach społecznych. I chociaż obu narratorów łączy seropozytywność, to
ich opowieści różnią się stopniem fikcyjności. Wydane w 1990 roku we Francji
Przyjacielowi, który nie uratował mi życia ma charakter autobiograficzny lub
przynajmniej autofikcyjny. Mieszanie rzeczywistych wydarzeń z niewielką ilością fikcji jest typową strategią literacką Guiberta, o której pisał między innymi
Ralph Sarkonak:
Perhaps the best way to resolve the dilemma concerning which genre Guibert’s
AIDS writing belongs to is to posit a new category, one that combines one better
known in English-speaking countries – AIDS fiction – and a French one – autofiction, that is, factual fiction5.

Jest to również powieść z kluczem: pod pseudonimami kryją się prawdziwe
postaci z życia autora, w tym bardzo znane, jak Michel Foucault (w powieści –
Muzil), którego śmierć z powodu AIDS stanowi wydarzenie istotne dla fabuły.
W przypadku książki Millera, z wykształcenia lekarza, czytelnik ma raczej do
czynienia z fikcją, chociaż na okładce może znaleźć enigmatyczną informację:
„Taka historia wydarzyła się naprawdę, jednak tylko do pewnego momentu”6.
Czas akcji powieści Guiberta oraz wydanych w 2005 roku Pozytywnych Maćka Millera dzieli wreszcie 15 lat, w czasie których wykrycie HIV przestało koniecznie oznaczać wyrok szybkiej śmierci. Chociaż nie udało się do tej pory
stworzyć skutecznej szczepionki, w połowie lat 90. pojawiły się leki, które odsunęły w czasie ostatnie stadium, czyli AIDS, i znacznie wydłużyły prognozowaną długość życia. Doświadczenie HIV w latach 80. jest znacząco różne od
XXI-wiecznego i nie pozostaje bez wpływu na treść tekstów. Ta zmiana widoczna jest właściwie w samych tytułach powieści: Przyjacielowi, który nie uratował mi życia zapowiada nieuniknioną śmierć i zawiedzione nadzieje wzięcia
4 J. Janiszewski, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 160–161.
5 R. Sarkonak, Angelic Echos. Hervé Guibert and Company, Toronto 2000, s. 156.
6 M. Miller, Pozytywni, Kraków 2005.
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udziału w testach szczepionki prowadzonych przez tytułowego przyjaciela.
Wiara w odnalezienie lekarstwa skuteczniejszego niż sam AZT, który powodował również dokuczliwe skutki uboczne, okazała się więc bezpodstawna. Pozytywni powstali z kolei w okresie istnienia terapii łączących kilka leków (w tym
AZT), które dają szansę na znacznie dłuższe życie. Być może dlatego bohaterowie powieści, choć są seropozytywni, mają też pozytywne nastawienie – chcą
cieszyć się życiem. Zbyszek, bohater i narrator, słyszy, że ma przed sobą na
pewno 10, 15 lat, a w tym czasie mogą zostać opracowane jeszcze skuteczniejsze lekarstwa. Początkowo komentuje z ironią:
Dziesięć lat, o ile będę się ciepło ubierał, nie pił wódki i nie palił papierosów,
unikał przeziębień, nie bawił się z kotami i regularnie łykał kilkadziesiąt tabletek
dziennie. I o ile oczywiście moja wątroba i kieszeń to wytrzymają7.

Stopniowo jednak ten rygor staje się normą dotyczącą właściwie wszystkich
wokół bohatera. Zbyszek zaczyna tworzyć plany dotyczące bliższej i dalszej
przyszłości. Myśli o wydarzeniach mających nastąpić za 18 lat i bierze co
prawda pod uwagę, że może ich nie doczekać, ale mówi o tym „gdyby coś mi
się stało”, więc w sposób, w jaki wyrażają się też osoby zupełnie zdrowe czy
seronegatywne, ale biorące pod uwagę nieprzewidziane sytuacje.
Co interesujące, słowo „AIDS” – poza okładką książki – nie pojawia się w Pozytywnych ani razu. To zamilknięcie koresponduje ze wspomnianym milczeniem na temat tego wirusa w ogóle: w mediach, w kulturze. Podkreśla więc
również fakt ukrywania wstydliwej diagnozy. Jednak choroba ta nie musi zostać nazwana, by była dla czytelnika oczywista, choćby dzięki opisom objawów
czy związanych z nią społecznych uprzedzeń. „Tylko nie opowiadaj, że złapałeś
to od baby”8 zwraca się do Zbyszka jeden z lekarzy, zastępując słowo AIDS lub
HIV słowem „to”, a pacjent z sąsiedniego łóżka, Krzysiek, od razu po swoim
przyjeździe do szpitala zapewnia, że zaraził się od kobiety. Wstydliwość AIDS
wynika w dużej mierze nie z przebiegu samej choroby, ale z homofobii społeczeństwa. Chory, niezależnie od sposobu zakażenia, ze względu na stereotyp
zostaje nie tylko wzięty za homoseksualistę, ale również napiętnowany i uznany za winnego, a nawet sprawiedliwie ukaranego.
Z kolei słowo „HIV” pada w powieści jedynie raz i nie jest bezpośrednio
związane z sytuacją narratora. Rozważa on wtedy rolę postaci Jana Pawła II
dla Polaków zaraz po śmierci papieża i zadaje retoryczne pytania wyrażające
wątpliwość co do słuszności niektórych jego decyzji. „Czy to prawda, że papież

7 Tamże, s. 68.
8 Tamże, s. 23.
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odmówił poparcia dla akcji rozdawania prezerwatyw w krajach afrykańskich
zagrożonych wirusem HIV?”9 – pyta retorycznie, jakby naśladując dziennikarzy
jednej z telewizyjnych stacji, którą często wspomina. Z jednej strony fragment
ten może nie mieć powiązania z wątkiem AIDS narratora, z drugiej jednak jego
liczne komentarze na temat współczesnych mu wydarzeń w polityce i Kościele
mogą stanowić rodzaj zarzutu wobec różnych instytucji.
Chociaż cała powieść stanowi przede wszystkim zapis doświadczenia pobytu w szpitalu, cielesności i wreszcie choroby, Zbyszek, otwarcie opowiadający
o innym otoczonym tabu temacie, jakim jest choćby poliseksualność, nie jest w
stanie użyć nazwy wirusa w stosunku do siebie czy innych pacjentów. HIV zagrożone są odległe i abstrakcyjne kraje afrykańskie, on sam jest „pozytywny”. Medyczne nazwy AIDS i HIV mogą być zbyt obarczone stereotypami, nie oddawać
właściwie doświadczenia chorego i pozostawiać człowieka bez żadnej nadziei:
AIDS, jak rak, nie zezwala na romantyzację czy sentymentalizację być może dlatego, że zbyt mocno kojarzy się ze śmiercią. W filmie Krzysztofa Zanussiego Spirala
(1978), najbardziej prawdziwym ze znanych mi opisów gniewu umierania, choroba bohatera nigdy nie zostaje nazwana, a zatem m u s i być rakiem. […] Obecnie takim całkowitym zaprzeczeniem życia i nadziei jest AIDS10.

Mimo rezygnacji z użycia tych popularnych skrótów, w Pozytywnych jeszcze
kilkoro innych bohaterów dowiaduje się o swojej seropozytywności. Czasami
jest to zasugerowane czytelnikowi poprzez charakterystyczne objawy (pojawienie się zmian na skórze w przypadku Przemka) lub informację o teście
i rozpoczęciu regularnego przyjmowania leków (przypadek Doroty); czasami wystarczająca jest sugestia, że postać przebywa na tym samym oddziale
co główny bohater. Najczęściej osoby seropozytywne nazywają się nawzajem
„pozytywnymi” lub „trafionymi”. Z kolei pacjenta z sąsiedniego łóżka narrator
nazywa „współtrafionym”, z jednej strony podkreślając ich wspólne doświadczenie, z drugiej zaś przetwarzając słowo „współlokator”.
Natomiast w powieści Hervé’a Guiberta nazwa choroby i wywołującego ją
wirusa pojawia się wielokrotnie. Narrator używa ich, opisując sytuację własną
oraz swoich seropozytywnych znajomych, a także w szerokim, ogólnym kontekście. „[…] doszedłem do wniosku, że mamy AIDS”11 – nie waha się powiedzieć i wspomina również swoje wcześniejsze rozmyślania na temat wirusa
9 Tamże, s. 87.
10 S. Sontag, AIDS i jego metafory, [w:] tejże, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł.
J. Anders, Warszawa 1999, s. 110.
11 H. Guibert, Przyjacielowi, który nie uratował mi życia, przeł. S. Bartkowska, Warszawa 1993,
s. 23.
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HIV pochodzące z czasów, gdy ten nazywany był LAV i brakowało dostępu do
jasnych informacji na jego temat. Przypomina sobie, jak w roku 1981 usłyszał
pierwszy raz o tej chorobie, a Muzil skomentował tę nowinę ze śmiechem:
„Rak, który miałby atakować wyłącznie homoseksualistów! Nie, to zbyt piękne,
aby mogło być prawdziwe! Można skonać ze śmiechu!”12. Prezentuje więc cały
wachlarz terminów, mniej lub bardziej profesjonalnych.
Paradoksalnie, mimo że narrator w Przyjacielowi… tak często i otwarcie
wspomina wirusa oraz podejrzewa własną seropozytywność, przez długi czas
żyje w strachu przed diagnozą. Znaczna część książki poświęcona jest jego dojrzewaniu do poddania się testowi, na który dostał już wielokrotnie skierowanie, jednak bał się ostatecznego potwierdzenia swoich przypuszczeń.
W żadnej z tych powieści nie ma więc przypadku celowego unikania wypowiadania nazwy choroby, które mogłoby magicznie ją odsunąć, o czym pisała
Susan Sontag:
Często ulega się wrażeniu, że już same nazwy chorób posiadają moc magiczną.
W Armancji (1827) Stendhala matka bohatera nie chce wymówić słowa „tuberkuloza”, obawiając się, że może to przyśpieszyć przebieg choroby jej syna. Karl
Menninger zauważa (w Das Leben as Balance), że „podobno samo słowo »rak«
zabija pewnych pacjentów, którzy w innym przypadku nie poddaliby się [tak
szybko] nowotworowi”13.

W Pozytywnych narratora poznajemy już po diagnozie, a jego odrzucenie medycznej terminologii wydaje się wynikać raczej z poszukiwania innych nazw,
mniej profesjonalnych. Unikanie tych powszechnie znanych akronimów, zestawione ze stosunkowo częstymi w Pozytywnych innymi medycznymi nazwami
i opisami, może wydawać się paradoksalne, ale wyraża problem, który zauważa również Janiszewski:
Weźmy lansowanych od paru ładnych lat „ludzi żyjących z HIV”, zastępujących
zmedykalizowanych „zakażonych”. Choć na pozór wszystko gra, to gdzieś w tym
przegadanym, rozwlekłym zwrocie czuje się sztuczność. Życie z wirusem nie jest
tu ani chorobą, ani zdrowiem, tylko czymś pomiędzy, jak romans na boku, wstydliwy związek intymny, o którym nie wiadomo, jak myśleć.
[…]
– Nie cierpię tych wszystkich zwrotów, i tego „zakażone”, i tego „żyjącego z HIV”,
całego tego interesu, który redukuje mnie do wirusa – poskarżył mi się jeden z moich
rozmówców, a ja kiwałem głową, nie wiedząc, co powiedzieć14.

12 Tamże, s. 12.
13 S. Sontag, Choroba jako metafora, [w:] dz. cyt., s. 10.
14 J. Janiszewski, dz. cyt., s. 39–40.
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Strategia obrana przez narratora może więc stanowić przykład odnalezienia
koniecznych nazw na sytuację, w jakiej znalazł się Zbyszek i inni bohaterowie,
ale które nie redukowałyby ich do choroby; z którymi czuliby się dobrze albo
przynajmniej lepiej. Dlatego w powieści Millera mówią o samych sobie jako
o „pozytywnych” oraz „trafionych”. Określenia te mają też podwójne znaczenie:
pozytywność wyraża i dodatni wynik testu na obecność wirusa (w języku medycznym + ma często konotacje negatywne15), i stan ducha. „Trafieni” z jednej
strony wskazywać mogą na celność, z drugiej – na przypadkowość. Bohaterowie zostali „trafieni” przez HIV, co również do pewnego stopnia zależne jest od
przypadku, ale również sami „trafiają” szóstkę na loterii.
W powieści Guiberta z kolei słowo „HIV” jest powtarzane wielokrotnie, co
daje wręcz wrażenie, jakby narrator próbował je oswoić i niejako zaakceptować. Dla wybranych przeze mnie utworów właściwie jedynym wspólnym terminem jest „seropozytywność”, ale w żadnym z tych tekstów nie należy do używanych najczęściej. W Przyjacielowi… seropozytywni są „pacjenci” i „osobnicy”,
konkretni ludzie po prostu mają HIV.
Sposób opisywania swojego stanu przez narratorów również wyraźnie się
różni. Hervé jeszcze przed oficjalną diagnozą uważnie obserwuje niepokojące
go objawy, jak bóle wątroby czy wrzody gardła, które jednak początkowo były
bagatelizowane przez doktorów. Opisuje, jak w roku 1981 jeden z lekarzy zdiagnozował u niego dysmorfofobię, zaburzenie charakteryzujące się strachem
przed defektami swojego ciała: według doktora miało ono samoistnie minąć,
gdy pacjent skończy 30 lat. Innym razem stwierdza się u niego spazmofilię
związaną z niedoborem witaminy D. Po wykryciu wirusa HIV, narrator, mimo
strachu, odczuwa ulgę związaną ze świadomością źródła swych dolegliwości
oraz możliwością obserwowania ich postępów:
Odkąd wiem, że mam AIDS, nie cierpię już tak bardzo. Bacznie obserwuję oznaki
rozwoju wirusa, wydaje mi się, że znam kartografię jego kolonii, jego ataków
i odwrotów, że wiem, gdzie dojrzewa i gdzie uderza, że wyczuwam strefy jeszcze
nie dotknięte […]16.

Do opisu choroby używa w tym i innych fragmentach klasycznej metaforyki
wojennej, o której pisała Sontag na przykładzie raka17. Wojna toczy się we
wnętrzu chorego: wirus jest najeźdźcą pustoszącym ciało. O stanie na frontach
tej wojny informuje ilość limfocytów we krwi, która pozwala lekarzom podejmować decyzje o metodach leczenia. Kolejno też zwalczane są coraz to nowe
15 R. Pruszczyński, dz. cyt., s. 118.
16 Tamże, s. 28.
17 S. Sontag, tamże, s. 68–71.
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i nowe infekcje. Hervé poprzez metaforę zwraca również uwagę na specyfikę
AIDS – ono samo nie doprowadza bezpośrednio do śmierci, ale pozbawia organizm możliwości obrony:
Tak naprawdę AIDS nie jest chorobą. Nazywanie go tak byłoby upraszczaniem
sprawy. To stan osłabienia i kapitulacji, uwalniający bestię, którą nosiło się w sobie, której zmuszony jestem przyznać prawo do zżerania mnie, pozwolić jej dokonać na moim żywym ciele tego, co szykowała się zrobić z moim trupem. […]
Pierwotniaki pneumocystozy, niczym boa dusiciel dławiące płuca i oddech, oraz
toksoplazmy niszczące mózg są obecne w organizmie każdego człowieka. Po
prostu równowaga immunologiczna nie pozwala na ich uaktywnienie, podczas
gdy AIDS zapala im zielone światło, odkręca zawór zniszczenia18.

Bohater Pozytywnych również poddaje się kontroli wspomnianych wcześniej
limfocytów, ale nazywa je „przyjaciółmi”. W powieści Millera metaforyka wojenna jest rzadka i niespójna. Zbyszek raz porównuje ból brzucha do przejazdu
wojsk: „Obudziłem się w nocy z cholernym bólem brzucha. Leżałem wzdęty
jak balon, spocony i przestraszony. Co kilka chwil od żołądka przez całe jelita przejeżdżała ciężka artyleria”19. Poza tym jego opisy odczuć i dolegliwości
swoich i innych chorych są bardzo dosłowne, rzeczowe i medyczne. Wspomina
nazwy leków, opisuje drobne zabiegi i wbijanie igieł w żyły. Przez swój ciągły
pobyt w szpitalu silniej niż Hervé odczuwa uprzedmiotowienie siebie jako osoby chorej – jest badany nie tylko w celu kontroli swojego zdrowia, ale staje się
żywym obiektem naukowym:
Po chwili poczułem na plecach kilka słuchawek należących do studentów i stażystów uczestniczących w obchodzie. Początkowo wkurzały mnie te grupowe oględziny „przypadku”, tym bardziej, że nikt nigdy nie pytał o zgodę. Ale ordynator
twierdził, że przecież studenci muszą się kiedyś nauczyć20.

Narrator swoją chorobę i leczenie przyjmuje takimi, jakimi są, nie tworzy dla
nich zbyt wielu metafor. Strach przed śmiercią po diagnozie dołącza do strachu
przed starzeniem się, który dręczył go już od dłuższego czasu:
O seksie z facetem po trzydziestce jeszcze wtedy w ogóle nie myślałem. A teraz
sam mam trzydziestkę i boję się patrzeć w kalendarz i planować następny tydzień. Wierz mi, Żabko, nigdy nie zamierzałem mieć tylu lat!21

18
19
20
21

Tamże, s. 9–10.
M. Miller, dz. cyt., s. 119.
Tamże, s. 22.
Tamże, s. 124.
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Chciałem jakoś uczcić tę żałobną okoliczność. Ostatnią, bo po trzydziestce obchodzi się już tylko imieniny22.

Zbyszek uważa skończenie 30 lat za początek starości i własne 30. urodziny
wiążą się dla niego z silnie negatywnymi emocjami: mężczyzna płacze, martwi
się o swoją atrakcyjność i zaczyna doszukiwać się u siebie początków łysienia.
Mówi o „walce z czasem”, gdy zaczyna testować kolejne produkty mające mu
rzekomo pomóc. Doświadczenie pobytu w szpitalu i spotkanie z innymi seropozytywnymi, zwłaszcza noworodkiem, zdaje się go uspokajać, bohater zaczyna mówić o swojej trzydziestce w sposób bardziej obiektywny, jako o wieku
wcale nie podeszłym. Ważnym momentem jest dla niego również rozmowa
o liniach życia z rzekomą cyganką, pacjentką z innego oddziału. Kobieta nie
obiecuje mu długiego życia, jakie mu wcześniej wróżono, ale dzięki rozmowie
Zbyszek oswaja lęk i akceptuje prostą prawdę, że długości życia człowieka, nawet zdrowego, nie można przewidzieć.
U Guiberta strach przed śmiercią objawia się w dramatycznej próbie dołączenia do grona osób, na których testowana ma być nowa szczepionka dająca
rzekomo możliwość zupełnego wyzdrowienia. Narrator wkrótce po diagnozie
dowiaduje się o takiej szansie od prowadzącego badania przyjaciela i jego stan
emocjonalny jeszcze bardziej się komplikuje. Wiadomość o seropozytywności stanowi również na początku rodzaj, jak sam mówi, uciechy z cierpienia
i zbliżenie się do śmierci, która fascynowała go już od dzieciństwa. Stosunek
Hervé’a do diagnozy jest niejednoznaczny, ponieważ, chociaż długo nie chce jej
usłyszeć, docenia, że diagnoza dała mu świadomość, kiedy prawdopodobnie
umrze:
O ile życie było jedynie przeczuwaniem śmierci, nieustannie torturującym nas
niepewnością, kiedy ona nastąpi, o tyle AIDS, wyznaczając pewny kres naszemu
życiu, sześć lat seropozytywności, plus w najlepszym razie dwa lata na AZT, albo
kilka miesięcy bez niego, czynił nas w pełni świadomymi życia, uwalniał od własnej ignorancji. Gdyby Bill, ze swoją szczepionką, zakwestionował moje skazanie,
pogrążyłby mnie ponownie w uprzednim stanie niewiedzy23.

Choroba zaczyna jednak postępować i to lęk przed śmiercią staje się dominujący. Bohater widzi przed sobą dwa rozwiązania: z jednej strony zdobywa leki,
dzięki którym mógłby popełnić samobójstwo, gdyby choroba ograniczyła jego
samodzielność, z drugiej szuka kontaktu z Billem, który obiecał mu dostęp do
testowej szczepionki, z czego jednak ten się nie wywiązuje. Hervé żałuje, że nie
22 Tamże, s. 125.
23 H. Guibert, dz. cyt., s. 116.
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zgłosił się wcześniej jako ochotnik do testów innego leku, chociaż jest świadomy, że ten okazał się nieskuteczny:
Dzisiaj, gdy groźba śmierci tak bardzo się zbliżyła – nawet jeśli miałbym stać się
potencjalnym samobójcą, a może właśnie po to – wydaje mi się, że z zamkniętymi oczami rzuciłbym się w przepaść ślepej gry z placebo24.

W obu powieściach narratorzy bardzo waloryzują młodość i, zestawieni z bohaterami dziecięcymi, postrzegają ją jako własne przeciwieństwo (sami mają
zaledwie około 30 lat). W Pozytywnych Zbyszek zostaje ojcem chrzestnym syna
innej pacjentki, również seropozytywnego, na którego 18. urodziny zostawia
w banku część kwoty wygranej na loterii. W Przyjacielowi… siostra Hervé’a postanawia nazwać swoje dziecko imieniem brata, nie wie bowiem o jego chorobie.
Bohater jest też silnie związany z dziećmi swojego partnera, które darzy rodzicielskimi uczuciami. Obawia się, że one również mogą być seropozytywne i chce
przed swoją śmiercią zabezpieczyć je finansowo. Mimo że żaden z narratorów
powieści nie posiada biologicznego potomstwa, obaj troszczą się o przyszłość
dzieci, z którymi związani są na różne sposoby – między innymi poprzez wirusa
przenoszonego przez krew. Hervé w ten sposób opisuje to „pokrewieństwo”:
Kochałem te dzieci, kochałem bardziej niż siebie samego, jak krew z krwi mojej,
chociaż nią nie były, i z pewnością bardziej, niż gdyby były nią naprawdę, kochałem je być może złowieszczo, gdyż wirus HIV pozwolił mi zaistnieć w ich krwi,
podzielić wspólny los, mimo że co dzień modliłem się, żeby tylko tak się nie stało,
i nie ustawałem w błaganiach, aby moją krew od ich oddzielić […]25.

U Guiberta seropozytywność dzieci jest jednak domniemana, a u Millera prognozy dla małego Kacpra są bardzo pozytywne. To w dzieciach pokłada się więc
nadzieję na długie życie i w ich intencji główni bohaterowie oddają się obrzędom religijnym (chrzest w Pozytywnych, złożenie darów wotywnych w Przyjacielowi…), chociaż sami są zasadniczo niewierzący.
W obu omawianych przeze mnie powieściach narratorzy nie są jedynymi postaciami seropozytywnymi, z wirusem HIV żyją także ich przyjaciele oraz rodzina. Hervé poprzez własną chorobę niejako jeszcze bardziej się do nich zbliża,
łączy ich wspólny los. Zbyszek, początkowo nieświadomy seropozytywności
swoich bliskich, zaczyna tworzyć niemal rodzinne więzi z innymi pacjentami.
Warto też zauważyć, że w obu powieściach na AIDS chorzy są nie tylko homoseksualni mężczyźni i ludzie zażywający narkotyki, ale również wspomniany
24 Tamże, s. 101.
25 Tamże, s. 137.
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Kacper, Dorota czy Krzysiek oraz Marina z Przyjacielowi…, którzy nie zaliczają
się do wyżej wspomnianych grup. Szczególnie na tych stereotypach dotyczących
orientacji seksualnej chorych grają Pozytywni, w których poliseksualny bohater
z ironią podchodzi do heteroseksualnej większości. Jednak homofobia w obu powieściach nie jest szczególnie wyrazista, chociaż silnie związana z wyobrażeniami na temat wirusa HIV: przyznanie się do seropozytywności może być bowiem
odebrane przez otoczenie jako swoisty coming out, którego bohaterowie obawiają się ze względu na reakcję społeczeństwa. U Guiberta powszechnie znany
Muzil starannie ukrywa swoją chorobę przed światem, a lekarz z własnej inicjatywy fałszuje jego szpitalne dokumenty, wpisując nazwę innego schorzenia26.
W Pozytywnych Krzysiek wielokrotnie przekonuje narratora, że jest heteroseksualny, używa obraźliwych wobec osób homoseksualnych słów, by wreszcie wyznać Zbyszkowi, że on również uprawiał seks z mężczyzną27. Miller bezpośrednio
odnosi się również do homofobii polityków, ale przez wskazanie ich hipokryzji
oraz ironiczny ton narracji wydaje się ona raczej przejściowym problemem.
W obu tekstach pojawiają się również postaci nieprzestrzegających celibatu,
seropozytywnych duchownych: proboszcza w Przyjacielowi… i biskupa w Pozytywnych. Obecność tego typu ludzi w obu tak różnych pod innymi względami
powieściach udowadnia, że problem HIV dotyczy wszystkich – również osób,
których stereotypowo by się z nim nie skojarzyło. Wskazuje ona także na hipokryzję Kościoła, którego przedstawiciele, jak wspominany przez Zbyszka Jan
Paweł II, zachęcali do wstrzemięźliwości seksualnej, wyrażając jednocześnie
dezaprobatę wobec stosowania prezerwatyw – najskuteczniejszej ochrony
przed zakażeniem.
Sposób opisu choroby, zwłaszcza tak zmitologizowanej jak AIDS, można
podzielić na wiele elementów: jej nazywanie, opis objawów, uczucia chorych,
ich historie. W swojej pracy chciałam zarysować sposób przedstawienia niektórych z nich z perspektywy chorujących, skupiając się przede wszystkim na
strategiach nazywania i opisywania choroby, a także lęków z nią związanych.
Narratorzy obu powieści na kilka sposobów określają swoją chorobę, a ich wybory uwarunkowane są między innymi odmiennymi rokowaniami. Możliwe jest
więc prawie zupełne odrzucenie nazwy wirusa i wywoływanego przez niego
zespołu nabytego niedoboru odporności, ale też ich uporczywe powtarzanie,
które może służyć oswojeniu się z nimi. Przyczyny tak odmiennego podejścia
mogą być liczne, ale oprócz osobowości narratorów oraz zupełnie odmiennych
celów i stopnia fikcyjności obu powieści szczególnie istotne wydają mi się te
społeczno-czasowe. Zarówno w latach 80., jak i w I dekadzie XXI wieku AIDS
26 Tamże, s. 18.
27 M. Miller, dz. cyt., s. 238.
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pozostawało chorobą wstydliwą. Zwłaszcza na początku wzrostu zachorowań
potrzebne było głośne mówienie o niej, by zwrócić uwagę opinii publicznej i by
przypadłość ta została w ogóle dostrzeżona i właściwie zdiagnozowana – także
przez czytelnika powieści. To jednak u Millera, gdzie seropozytywni sami odnajdują nazwę dla sytuacji, w jakiej się znaleźli, lepiej radzą sobie oni z przeżywaniem choroby. Zarówno w Pozytywnych, jak i w Przyjacielowi… AIDS z jednej
strony oddziela jednostki zarażone wirusem od reszty społeczeństwa, z drugiej
zaś zbliża je do innych chorych. Jednak o ile dla Zbyszka zbliżenie to ma charakter wyraźnie pozytywny i choroba ostatecznie pozwala mu lepiej doświadczyć
życia, to u Guiberta podkreślona jest tragedia wspólnego losu, a oswajanie się
ze słowem „HIV” jest w gruncie rzeczy oswajaniem się ze śmiercią.
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ABSTRAKT

Celem referatu jest przyjrzenie się możliwościom mówienia o AIDS na przykładzie Pozytywnych M. Millera i Przyjacielowi, który nie uratował mi życia
H. Guiberta w kontekście historycznej obecności HIV w Polsce i we Francji.
Pisanie o AIDS w czasie gdy jego diagnoza była wyrokiem szybkiej śmierci,
wymuszało funeralny ton. W literaturze polskiej temat ten pojawił się później, gdy oczekiwany czas przeżycia chorego był znacznie dłuższy, co umoż-
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liwiało bardziej optymistyczne podejście. W powieści Millera nazwa AIDS
jest przemilczana, a u Guiberta pojawia się często, co przewrotnie wpływa na
postrzeganie choroby przez narratorów. Analiza porównawcza fragmentów
opisujących życie po diagnozie pozwala zauważyć, że strategie radzenia sobie
z chorobą wyrażają się w figurach, jednak samopoczucie zależy od rokowań
danego pacjenta. Hervé stosuje retorykę wojenną znaną z tekstów S. Sontag,
a Zbyszek, który ma większą szansę na dłuższe życie, mierzy się z tematem
mniej konwencjonalnie.
Słowa kluczowe: AIDS, HIV, metaforyka choroby, Miller, Guibert
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Kinga Michałek

„Dobija się do mnie matka”. Obraz dorosłego sieroctwa na wybranych przykładach najnowszej prozy polskiej
1.
Literackie ujęcia sieroctwa i osierocenia są równie wieloznaczne jak sam zakres znaczeniowy tych pojęć. Za Sylwią Badorą należy jednak już na początku
zauważyć, iż ta terminologia i jej ścisłe powiązania z potocznym rozumieniem
owych zjawisk ma wydźwięk pejoratywny1. Z tego powodu według badaczki
pojęcia takie jak „sieroctwo” czy „choroba sieroca” jako ekstrema nie powinny
być sztucznie poszerzane znaczeniowo i wpisywane we współczesne problemy wynikające ze środowiska, w jakim wychowuje się dziecko2.
Postęp technologiczny, zmiany w medycynie i poprawa statusu ekonomicznego wielu rodzin sprawiły, iż odsetek sieroctwa naturalnego małoletnich
w krajach wysoce rozwiniętych znacząco się zmniejszył. Sam problem społecznego odseparowania nie zniknął, przybrał jednak nową formę związaną
z ekonomicznymi czy patologicznymi uwarunkowaniami społecznymi, przez
co także w dyskursie socjologicznym zaczęto zwracać uwagę na prawne, duchowe czy emocjonalne aspekty osamotnienia w społeczności3.
Jak widać, pomimo terminologicznych kontrowersji, pojęcie sieroty na tyle
trwale wpisało się w semantykę utraty, że nadal poszerza ono swój zakres znaczeniowy. Źródeł takich konotacji można doszukiwać się we współczesnym
rozumieniu osamotnienia jako jednej z chorób cywilizacyjnych4. W takim ujęciu pejoratywna wymowa terminu „sierota”, która była głównym argumentem
w debacie nad piętnującym charakterem tego określenia, staje się elementem
„malistycznych koncepcji samotności” wyszczególnionych przez Piotra DomeS. Badora, Dlaczego warto oddać głos przeciw pojęciu sieroctwo, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 3, s. 15–16.
2 Tamże, s. 19.
3 B. Baron, Sieroctwo społeczne – pojęcie kontrowersyjne?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 1, s. 14.
4 J. Rudniański, Samotność, [w:] System wartości i zdrowie psychiczne, red. B. Hołyst, Warszawa 1990, s. 70.
1
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rackiego5. Tematyzacja obu tych zjawisk, podyktowana wspólnym kwalifikatorem „odczuwanego afektywnie stanu bycia pozostawionym samemu sobie”6,
może być zatem rozumiana nie tylko jako werbalizacja doświadczeń traumatycznych, ale i składowa życia każdego człowieka.
Można zauważyć dwie zasadnicze odmiany artystycznych wysłowień tej tematyki. Dualizm wiąże się ze współistnieniem narracji formułowanych z perspektywy zarówno osieroconych rodziców, jak i dorosłych potomków. Pośród
licznych tekstów folklorystycznych i literackich można wydzielić te, które problematyzują przedwczesną utratę dziecka oraz te, w których autorzy pochylają
się nad losem pozbawionych opiekuna sierot. W pierwszej grupie nie zabraknie
kanonicznych Trenów Jana Kochanowskiego jako pierwszych utworów w polskiej literaturze nadających dziecku status pełnoprawnego bohatera. Warto
jednak dostrzec także współczesne egzemplifikacje historii rodzicielskiej straty. Na uwagę zasługują z pewnością Obsoletki Justyny Bargielskiej7, sięgające
po nową formę wyrazu bólu po utracie dziecka. To relacja kobiety zmagającej
się z traumą po poronieniu i jej prywatna samoanaliza. Autorka zbioru opowiadań sięga po dotąd przemilczany problem i nadaje mu dodatkową rangę,
wykorzystując krótką formę literackich „obsoletek”, które nazwę zaczerpnęły
z terminologii medycznej dotyczącej wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.
Na zasadzie studium przypadku narratorka uogólnia swoje wewnętrzne przeżycia i nadaje im uniwersalny rys odpowiedni dla każdego z etapów radzenia
sobie z traumą.
W podobny sposób funkcjonuje Sorge Aleksandry Zielińskiej8, gdzie także
ukazano cały proces przeżywania żałoby – tym razem po nieoczekiwanej, tragicznej śmierci grupy dzieci. W powieści zaprezentowane zostały odmienne
sposoby mierzenia się z traumą w kontekście indywidualnych losów bohaterek, różniących się od siebie pod względem doświadczeń pokoleniowych,
statusu społecznego czy relacji rodzinnych. W ich przeżywaniu żałoby można
jednak dostrzec pewne paralele, które wpisują każdą z nich w panoramę lokalnej społeczności. Samo miasteczko staje się bohaterem tej historii: skrywającą sekrety przestrzenią przeżywania bólu i osamotnienia. Tym samym, paradoksalnie, tragedia osierocenia otwiera możliwość doświadczenia katharsis,
co ma swoje odzwierciedlenie w badaniach z zakresu psychiatrii. Według
Ireny Namysłowskiej odpowiednio poprowadzona terapia po utracie bliskiej

5 Zob. P. Domeracki, Zła samotność. W kręgu malistycznych koncepcji samotności, [w:] Koncepcje i problemy filozofii zła, red. M. Jaranowski, R. Wiśniewski, Toruń 2009.
6 Tamże, s. 143.
7 J. Bargielska, Obsoletki, Wołowiec 2010.
8 A. Zielińska, Sorge, Warszawa 2019.
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osoby jest w stanie doprowadzić do wyartykułowania „utraconych relacji rodzinnych”, a w konsekwencji do przeżycia żałoby i pogodzenia się ze stratą, co
z kolei stanowi podstawowy warunek tworzenia dalszych relacji społecznych
i samoakceptacji9. Element konsolacyjny, wynikający z zapisania swoich emocji i skrywanych traumatycznych wspomnień, może stanowić budulec dla literackich rozważań nad tematami trudnymi i społecznie przemilczanymi, takimi
jak poronienie.
Perspektywa rodzica dotyczy tylko części głosów w narracji osieroconych.
Można uznać ją za stosunkowo nową formę ekspresji twórczej, ponieważ
przez wieki sieroctwo postrzegano przez pryzmat dziecka pozbawionego
opieki. Przyczyną tych trudnych sytuacji życiowych była śmierć jego opiekunów spowodowana chorobą czy ubóstwem. Tak rozumiany sierota stawał się
bohaterem ludowych przyśpiewek i opowiastek skoncentrowanych na emocjonalnym ukazaniu historii i wywołaniu u słuchaczy współczucia. Teksty te
tworzono ku przestrodze. Uwidaczniały one konieczność przygotowania się
na tragiczne zrządzenia losu i uświadamiania dzieciom nieuchronności śmierci10. Również i we współczesnych badaniach można zauważyć echa tego typu
myślenia pedagogicznego. Przykładowo Murray Bowen wskazuje na korelacje
pomiędzy tym, jak dziecko postrzega śmierć, a późniejszym funkcjonowaniem
w świecie. Z obserwacji badacza wynika, że dystansowanie człowieka od utraty i tabuizacja egzystencji może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych w dorosłości, wynikających z trudności w zaakceptowaniu odejścia bliskich11.
Porównanie tych dwóch stanowisk dotyczących oswajania utraty pokazuje
zmiany zachodzące w sposobie myślenia o śmierci i jej funkcjonowaniu w kulturze. Oprócz nowego sposobu prowadzenia dyskursu, obecnie można zauważyć transformacje w przeżywaniu żałoby względem zwyczajów funeralnych
wcześniejszych pokoleń. Problemy osieroconych i redefinicja ich funkcjonowania w społeczeństwie często sięgają daleko poza sam moment śmierci najbliższych i stanowią długoletni proces formacyjny bohaterów, zakorzeniony w ich
wcześniejszych doświadczeniach. Jednakże – jak wskazuje Magdalena Jonca
– już folklorystyczne ujęcie sieroctwa jest wielowymiarowe. Odnosi się ono nie
tylko do naturalnego, ale i społecznego aspektu tego stanu – dotyczy bowiem
czasowej rozłąki czy poczucia wyalienowania ze społeczności12.
9 I. Namysłowska, Żałoba, „Psychiatria Polska” 1976, nr 10, s. 181–183.
10 K. Kuszak, Motyw rozstania w literaturze dla dzieci – perspektywa pedagogiczna, „Studia
Edukacyjne” 2018, nr 50, s. 66.
11 B. Janusz, L. Drożdżowicz, Wpływ nieprzeżytej żałoby w rodzinie na funkcjonowanie i rozwój
dziecka, „Psychiatria Polska” 2013, nr 47, s. 867, http://strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_5_2013/ENGverJanuszPsychiatrPol5_2013.pdf [dostęp: 13.07.2021].
12 M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci XIX wieku, Wrocław 1994, s. 18.

100 Kinga Michałek

Zachwianie naturalnych relacji rodzinnych przekładało się na stan psychiczny literackich bohaterów, czego odzwierciedlenie znajduje się w Romantyczności Adama Mickiewicza13. Danuta Danek podejmuje się interpretacji
tego utworu właśnie w kontekście półsieroctwa głównej bohaterki. Według
badaczki to wrogość macochy balladowej dzieweczki i wizja dwojakiej żałoby
(po nieszczęśliwej miłości oraz dobrej, kochającej matce) są źródłem jej cierpień, wręcz stanu niemożności istnienia14. Owa difficulte d’être doprowadza ją
do fizycznego otępienia i postrzeganej przez społeczność jako szaleństwo reakcji na osierocenie przez dwie miłości: rodzicielską i romantyczną.
Pustkę emocjonalną wyniesioną z dzieciństwa stara się wypełnić także bohaterka Ostatniej miłości Elizy Orzeszkowej15. Szuka ona wzrokiem kogoś, „by
w sercu zapełnił próżnię, jaką zostawił w nim brak rodzicielskiej miłości”16.
Skrajnym przykładem sieroctwa społecznego jest dla dziecka dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie podstawowe potrzeby materialne i emocjonalne
nie znajdują zaspokojenia, a sama więź z rodzicami jest znikoma17.
Poczucie osamotnienia można uznać za element kreacyjny charakterów powieści typu Bildungsroman. Formowanie się głównych bohaterów często przebiega w cieniu rodzinnych tragedii czy w poczuciu wyobcowania. Sam gatunek
miał zaś wpływ na wielu twórców (wymieniając chociażby Stefana Żeromskiego czy Bolesława Prusa), a jego echa wybrzmiewają i w najnowszej literaturze
polskiej (E.E. Olgi Tokarczuk czy Robinson w Bolechowie Macieja Płazy).
Współcześnie, kiedy problem dojrzewania ulega różnorakim transformacjom, a okres młodości znacznie się wydłuża18, aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia. Etymologicznie sierota to nie tylko dziecko pozbawione rodziców, ale ogólniej „osoba osamotniona po stracie kogoś bliskiego”19. Zatem
sam termin wskazuje na skutki emocjonalnej utraty, które to wpływają na
późniejsze życie. Samotność staje się elementem nowej tożsamości człowieka
pogrążonego w smutku. Piszą o tym m.in. Colin Murray Parkes i Holly G. Pri13 A. Mickiewicz, Romantyczność, [w:] tegoż, Wybór poezyj, Kraków 1974, s. 101–106.
14 D. Danek, „Romantyczność”. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu, „Twórczość” 2001,
nr 10, s. 60.
15 E. Orzeszkowa, Ostatnia miłość, Warszawa 1963.
16 Tamże, s. 62.
17 H. Bejger, Problematyka sieroctwa w polskiej literaturze dziecięcej, „Scientific Bulletin of
Chełm – Section of Pedagogy” 2016, nr 1, s. 76.
18 J. Grotowska-Leder, Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019, nr 15, s. 6–12, https://doi.org/10.18778/17338069.15.4.01 [dostęp: 20.07.2021].
19 Hasło: Sierota, [w:] Z. Kowalik-Kaleta, L. Dacewicz, B. Raszewska-Żurek, Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe nazwisk omówionych w „Historii nazwisk polskich”, t. 1, Warszawa 2007, s. 143.
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gerson, wyodrębniając poszczególne stadia żałoby przeżywanej w dorosłym
życiu20. Na podstawie obserwacji fizycznych i psychicznych reakcji na śmierć
najbliższych badacze już na początku swojej książki wysnuwają tezę dotyczącą
uniwersalnych sposobów radzenia sobie z utratą. Używają przy tym terminu
bereavement, który można tłumaczyć jako osierocenie. Badania psychologiczne dowodzą, że przeskok z emerging adulthood ku completed adulthood21 może,
nawet w wieku pełnej dojrzałości, prowadzić do reakcji organizmu tożsamych
z zespołem stresu pourazowego22. Wywołane jest to zachwianiem poczucia
stabilizacji i bezpieczeństwa, jakie w założeniu wytwarzać ma dom rodzinny.
Osiągnięcia współczesnej medycyny umożliwiają zbudowanie wieloletniej
relacji rodzic–dziecko, ewoluującej wraz z każdym etapem ich życia. Na dialog międzypokoleniowy może jednak wpłynąć doświadczenie chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe, demencja, choroba Parkinsona
czy Alzheimera. Obserwacja postępujących transformacji ciała i umysłu matki
czy ojca, pomimo długotrwałego przygotowywania się na ich odejście, również może wywołać skrajne reakcje obronne w psychice dorosłego dziecka.
Problemem staje się także zdefiniowanie osoby, która w wyniku naturalnego
dopełniania się cyklu życia musi pożegnać swoich rodziców. W tym miejscu
pierwszym nasuwającym się określeniem staje się termin „dorosły sierota”.
Sięga po niego Mira Marcinów.
Twórczość tej pisarki, badaczki, filozofki, a także psycholożki oscyluje pomiędzy literaturą a nauką. Już w książce Historia polskiego szaleństwa23 uwidacznia się jej interdyscyplinarne postrzeganie melancholii jako żałoby, której
nie przeżyło się w pełni. Autorka, tworząc tę antologię tekstów z zakresu psychopatologii, nadała im formę literackiej refleksji, będącej zapiskami stanów
psychicznych, często wynikających z utraty kogoś lub czegoś bliskiego. Co znaczące, Marcinów swoją Historię… zadedykowała zmarłej w 2017 roku mamie –
Longinie z Markiewiczów Drabińskiej24.
Także powieść Bezmatek25 można uznać za pamiętnik własnej melancholii,
a wręcz próbę stworzenia literackiego studium przypadku osieroconej córki.
Wpisuje się ona w obecny w ostatnich dekadach w prozie polskiej nurt zapisków po śmierci rodziców, do którego zakwalifikować można m.in.: Umarł mi.
20 C.M. Parkes, H.G. Prigerson, Bereavement. Studies of Grief in Adult Life, New York 2010.
21 Zob. H. Marshall, Midlife Loss of Parents. The Transition from Adult Child to Orphan, „Ageing
Int.” 2004, nr 29, s. 359, https://doi.org/10.1007/s12126-004-1004-5 [dostęp: 12.07.2021].
22 C.M. Parkes, H.G. Prigerson, dz. cyt., s. 4.
23 M. Marcinów, Historia polskiego szaleństwa, t. 1, Gdańsk 2017.
24 Tamże, s. 10.
25 M. Marcinów, Bezmatek, Wołowiec 2020.
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Notatnik żałoby Ingi Iwasiów26, Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy27 czy Kontener Marka Bieńczyka28. Każdy z utworów w inny sposób odnosi się do kwestii odejścia, podejmując dyskurs z perspektywy różnych płci.
Tymczasem tekst Marcinów można uznać za portret trzech pokoleń kobiet
dotkniętych rozdźwiękiem między życiem a śmiercią. Zapisy tych intymnych
relacji, podobnie jak tomik Matka odchodzi Tadeusza Różewicza29, dostrzegła
i doceniła zarówno krytyka literacka, jak i czytelnicy. Dowodem tego są nominacje i nagrody literackie przyznane tym utworom nie tylko przez jurorów, ale
i odbiorców wymienionych wyżej książek.
Autentyczność i uniwersalność poruszonych tematów, wzbogacone o krótką, aczkolwiek poruszającą formę, stworzyły pewną niejednoznaczną, jednak
wyrazistą kategorię osieroconego bohatera. Wyznaczenie jej ram będzie celem
dalszej części tego artykułu. Biorąc pod uwagę różnice w stylu twórców oraz
wewnętrzne elementy kompozycji każdego z tekstów, charakterystyka dorosłego sieroty nie może być linearna, podobnie jak żałoba w każdym przypadku
przebiega inaczej. Jednak z zapisków Wichy, Bieńczyka i Marcinów można wyodrębnić pewne podobieństwa w tematyce i sposobie ujmowania przemyśleń.
Dodatkowy kontekst łączący w sobie sieroctwo naturalne i społeczne wprowadzi z kolei książka Aleksandry Zbroi Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu30, będąca próbą odnalezienia prawdy o postaci rodzica, którego istnienie na wiele
lat przed śmiercią zagarnęła choroba alkoholowa.
2.
Utrata, będąca elementem życia ludzkiego i składową literatury, jest tematem,
który uwidacznia kwestię niewystarczalności języka, zarówno do adekwatnego opisu uczuć, jak i samej pustki. Bohater – „dorosły sierota”, a jednocześnie
twórca – staje zatem przed zadaniem podwójnie trudnym. Podejmując temat
na wskroś osobisty, dokonuje nie tylko aktu pisania konfesyjnego, ale wręcz parezji w rozumieniu Michela Foucaulta31, kiedy to prawda i wyartykułowanie jej
niosą ze sobą ryzyko całkowitego uzewnętrznienia się osoby mówiącej w wyniku ścisłego powiązania z tematem. Tak jak „człowiek weredyczny, czyli ktoś,
kto ma odwagę, by zaryzykować prawdo-mówność, kto podejmuje to ryzyko,
26
27
28
29
30
31

I. Iwasiów, Umarł mi. Notatnik żałoby, Wołowiec 2013.
M. Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Kraków 2017.
M. Bieńczyk, Kontener, Warszawa 2018.
T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 1999.
A. Zbroja, Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu, Warszawa 2021.
M. Foucault, Rządzenie sobą i innymi. Wykłady z Collège de France 1982–1983, przeł. M. Herer,
Warszawa 2018.

Dobija się do mnie matka… 103

zawiązując jednocześnie – właśnie jako wypowiadający prawdę – pewien pakt
z samym sobą”32, Marcin Wicha, Marek Bieńczyk, Mira Marcinów i Aleksandra
Zbroja podjęli się opisania przeżyć prywatnych, a jednocześnie uniwersalnych.
Z tego powodu wzrasta ryzyko odbioru ich książek głównie przez kontekst biograficzny. Biorąc pod uwagę lawirowanie między fikcyjnością a kompletnym
uzewnętrznieniem się bohaterów i dostrzegając pewne punkty wspólne ich
narracji, druga część tego artykułu będzie odnosić się zarówno do fragmentów
poszczególnych utworów, jak i wypowiedzi samych autorów. Takie spojrzenie,
wychodzące poza ramy samego tekstu, to próba wyodrębnienia składowych
„dorosłego sieroty” ujmowanego z punktu widzenia artysty.
Osierocenie

Na „Dyskusyjnym forum pszczelarskim pod patronatem pasieki Michałów”
w prawdziwym miejscu dla sympatyków pszczół, znalazłam wątek zatytułowany:
„Brak matki. Co robić?”. Nie, nie wpisywałam do wyszukiwarki tego pytania.
A może jednak? Szczerze mówiąc, tak, mogłam to zrobić33.
Brak matki inaczej sobie wyobrażałam34.

Wizja opuszczonego świata, uwzględniająca perspektywę przyrody wpisuje
Bezmatek w konwencję „literatury matkośmiertnej”, która odsyła czytelników
do ich własnych doświadczeń35, wpisując prywatną utratę w prawa natury
i Wszechświata.
Szukanie paraleli własnego osierocenia i bezmateczności pszczół, a także
odniesienie się do wskazówek bartników dotyczących dalszych kroków w postępowaniu to próby uzyskania wewnętrznej homeostazy. Sama Marcinów
zwraca uwagę na potrzebę autokreacji: wytworzenia przez dorosłych osieroconych nowej tożsamości. Nawiązując do „paszportu Afazjanina” z Wołgą przez
afazję Karoliny Wiktor, autorka proponuje coś, co nazywa „paszportem Bezmatka”36. Miałby to być rodzaj karty dla osieroconego wskazującej zarówno
jemu samemu, jak i jego najbliższemu środowisku na nowe zachowania, któ32
33
34
35
36

Tamże, s. 85.
M. Marcinów, Bezmatek, s. 191.
Tamże, s. 129.
Taż, Martwe notatki. Albo fragmenty odrzucone Bezmatka, „Znak” 2020, nr 782/783, s. 79.
Tego określenia Mira Marcinów użyła w rozmowie z Justyną Suchecką i Natalią Szostak dla
Staromiejskiego Domu Kultury: https://www.facebook.com/events/182241640331572/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_
results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D [dostęp: 22.07.2021].
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re nie zaburzą już zachwianego obrazu świata. To utrzymanie względnej wewnętrznej równowagi stanowi podstawę dla dalszego funkcjonowania w społeczeństwie i odnalezienia w nim nowego miejsca dla siebie.
Literackie transformacje osieroconych bohaterów stają się widoczne także w sposobie periodyzacji ich zapisków. Można dostrzec wyodrębnienie się
w ich życiu dwóch epok: przed i po śmierci rodzica. To moment osierocenia
staje się cezurą czasową. Konceptualizacja śmiertelności jako wyznacznika życia zestawiona zostaje z zatarciem się granic pomiędzy dorosłym a dzieckiem
i wyjściem poza linearną wizję ludzkiego życia. W Rzeczach, których nie wyrzuciłem tuż przed informacją o śmierci matki znajduje się przejmujący fragment:
No nic się nie martw. No już. No już. No już. Już się nie złość. Już się nie martw. Już
się nie bój. Już. Już.
Ale cię kocham. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają.
Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię kochają. Już się nie martw. Już się nie złość. Już
się nie bój. Już wiem. Już rozumiem. Już się nie bój37.

Bezpośredni zwrot do matki, uderzający w kontraście z wcześniejszą, zdystansowaną narracją sprawia, że powyższy cytat można uznać za jeden z najbardziej
poruszających momentów utworu. Powtarzane po wielokroć słowa przypominają próbę uspokojenia przerażonego dziecka. Tworzą one rytm odpowiadający
kołysaniu: pierwszej formie bliskości matki i noworodka. Tym samym dochodzi
więc do odwrócenia ról. Teraz to syn staje się opoką: synonimem bezpieczeństwa
i stabilności dla umierającej, bezbronnej matki. Powtórzone kilkukrotnie zapewnienie o miłości, występujące w połączeniu z anaforą „już”, to wyznacznik cyklicznej koncepcji czasu. Oznacza on koniec historii jednego życia i konieczność odnowienia się drugiego w obliczu osierocenia. Jednocześnie ładunek emocjonalny tej
pierwotnej relacji sprawia, że w dorosłym dochodzi do głosu wciąż niewygasła
perspektywa dziecka stojącego na zgliszczach wcześniej znanego świata:
I gdy ci o tym opowiadam, to mi się zdaje, że jednak udaję dojrzalszą, niż jestem,
dojrzalszą, niż mówię, bo nigdy nie powiedziałam do niej „matka”, tylko „mama”.
To zdrobnienie, z którego nigdy nie wyrosnę, to miłość dziecka, które nie potrafi
powiedzieć „moja matka” nawet, gdy się na nią złości38.

Zwłaszcza w przypadku bliskiej relacji możliwa jest mityzacja postaci rodzica,
utrudniająca poradzenie sobie z jego odejściem. Według Joanny Bednarek39 ta37 M. Wicha, dz. cyt., s. 178.
38 M. Marcinów, Bezmatek, s. 79.
39 J. Bednarek, Matka – substancja silnie uzależniająca, „Mały Format” 2020, nr 4/5, http://
malyformat.com/2020/05/matka-substancja-silnie-uzalezniajaca/ [dostęp: 20.07.2021].
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kimi opowieściami utkanymi z synowskich wyobrażeń są Dziennik żałobny Rolanda Barthesa czy Pieśni bełkotu. Mamine Godzinki Erwina Mortiera. Teksty te
mogą być według niej ujęte w edypalny schemat (zresztą, jak powiedział Marek
Bieńczyk, „w każdym siedzi matka, zwłaszcza w każdym facecie”40), jednakże
sama postać rozpaczającego dorosłego sieroty wyzbyta jest infantylności41. Wynika to przede wszystkim ze stylu, jakim posługują się autorzy. Na przykład Mortier w opisie degradacji osobowości matki pod wpływem choroby Alzheimera,
pomimo metaforyczności języka, nie estetyzuje i nie idealizuje samej bohaterki.
Podobnie w Bezmatku sentymentalne powroty do czasów dzieciństwa, chociażby poprzez przywołanie piosenek Majki Jeżowskiej, zestawione zostają
ze wspomnieniami wychodzącymi poza schematyczny obraz idealnej rodziny
(problemy finansowe czy alkoholowe matki). Pomimo bliskości widocznej w jej
relacji z córką, staje się ona postacią nieoczywistą, samotną i niezrozumianą:
Moja seksualnie aktywna mama nie weszła w przypisaną jej społecznie rolę. Nie
rezygnowała ze swojej atrakcyjności. Kiedyś mnie to drażniło. A jeszcze wcześniej mi imponowało42.

Podobnie funkcjonuje narratorka Bezmatka w obliczu własnego sieroctwa.
Kobieta zostaje ukazana na zasadzie kontrastów. Na kartach książki przeplata
się obraz ułożonej i opanowanej córki opiekującej się przez całe życie matką „barwnym ptakiem” oraz osoby, która w obliczu utraty jest złakniona życia
i wykrzykuje światu: „[…] śmierć – ucieknijmy od niej nad morze! Bierzmy kokainę! Uprawiajmy seks, w którym nie musimy wyobrażać sobie seksu!”43.
Ta ucieczka w stronę hedonizmu to nie tylko próba poradzenia sobie z bólem, ale również odnalezienia łączności z matką, a wręcz z kobiecą stroną samej siebie:
Robię to, jakbym niczego się nie nauczyła na umieraniu matki. Po śmierci babki
apiać to samo. I jeszcze raz idę na parkiet, na dworzec, na mróz, na seks. Natury
nie oszukasz. Krew nie farba. A w mojej rodzinie płynie taka krew, kobieca, miesięczna, że strasznie chce nam się żyć, gdy każą nam umierać44.

40 Cytat pochodzi z wypowiedzi Marka Bieńczyka z wywiadu udzielonego Emilii Padoł dla
portalu internetowego onet.pl, https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/marek-bienczyk-w-kazdym-siedzi-matka-zwlaszcza-w-kazdym-facecie-wywiad/qg1ewb8 [dostęp:
21.07.2021].
41 J. Bednarek, dz. cyt.
42 M. Marcinów, Bezmatek, s. 79.
43 Tamże, s. 116.
44 Taż, Martwe notatki, s. 84.
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Autodestrukcja jest jedną z możliwości odbudowania, a może stworzenia na
nowo własnej tożsamości. Bunt przeciwko śmierci, ustalonym odgórnie zasadom i schematom zachowań staje się impulsem. Stymuluje go fizyczna bliskość
drugiego człowieka.
Cielesność
W każde ujęcie rodzicielskiego odchodzenia wpisana jest perspektywa naturalnej więzi opartej na dotyku. Samo ciało pełni tutaj również ważną rolę,
zarówno jako materia dająca życie, jak i powłoka pozostająca po śmierci
człowieka. Biologiczna pierwotność relacji matki i dziecka pokazana została
w Kontenerze:
Matka co chwila dotyka ciała niemowlęcia; czuje potrzebę sprawdzania. Wobec
odchodzących kontrola stanu ich ciał również należy do czynności podstawowych, jak zaglądanie do telefonu w dniu normalnym. Nakaz sprawdzania bardzo
się rozwinął […]. Ale przychodzi chwila, gdy dotyk rezygnuje z kontroli, z upewniania się i sprawdzania. Dłoń dotyka dłoni złożonej na kołdrze, czuje jej ciepło
i już za nim tęskni. […] Im więcej ciepła pobiera, tym mocniej tęskni45.

Ten opis początku relacji nabiera nowego wymiaru w perspektywie jej końcowego wydźwięku: śmierci. Rozluźniający się ucisk dłoni matki i gasnące ciepło
jej ciała stają się metaforą bliskości i wyrazem tęsknoty osieroconego. Jednocześnie zaś chociażby w Bezmatku pokazane zostaje przekroczenie tej cielesnej granicy. W całej powieści najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe są
fragmenty dotyczące pielęgnacji ciała matki. Umieszczono je nieopodal siebie,
pomiędzy drugą a trzecią częścią, wyznaczającymi granicę życia i śmierci.
Początkowemu opisowi przemywania ciała „mamy wilczycy”46 mokrą gazą
i przyklejania plastrów z opioidami towarzyszą czułe gesty: pocałunki, głaskanie, „chwile ciszy, pełne czułości”47. Jednocześnie to także moment bacznej
obserwacji oddechu matki i nasłuchiwanie bicia jej serca. Trzecią część relacji
otwierają z kolei krótkie, mechaniczne: „Umyłam. Wydepilowałam. Umalowałam.”48, rozpoczynające listę kolejnych etapów tanatokosmetyki49. Pisany przez
kolejne strony dziennik przygotowania ciała matki do oddania go do zakładu
pogrzebowego prowadzony jest z pietyzmem. Kończy go „córowizna bliskości”:
45
46
47
48
49

M. Bieńczyk, dz. cyt., s. 74–75.
M. Marcinów, Bezmatek, s. 139.
Tamże.
Tamże, s. 145.
Zob. tamże, s. 146.
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Kontakt skóra do skóry. Po urodzeniu kluczowe dla zbudowania bliskości między
matką a dzieckiem są pierwsze dwie godziny […]. Chciałam z nią bliskości po
śmierci. Dobrze, że kończyło mi się wtedy mleko w piersiach. Inaczej, jak Pero
karmiąca piersią swojego ojca skazanego na śmierć, może próbowałabym ją
przystawić50.

Ironia, wyznaczająca granicę desperacji towarzyszącej osieroconej córce, podkreśla potrzebę fizycznego uwolnienia skrywanych w sobie emocji, które nie
mogą znaleźć ujścia w kontakcie z drugą osobą. Przeobrażeniem tej potrzeby
może być taniec – motyw powracający kilkukrotnie u Marcinów i Bieńczyka:
…flamenco wyprowadza z bezruchu i ciszy energię żałobną po stracie matki, madre tragica, rozprowadza ją w trwanie pulsujące jak bicie serca51.

Andaluzyjski taniec, a w zasadzie cały towarzyszący mu rytuał związany
z intensywnością ruchów, kolorów i dźwięków jest pełen pasji. Za jej pomocą
intensyfikuje się życie – także w obliczu śmierci. Skrajność tych sfer odpowiada niekiedy relacjom pomiędzy rodzicem i dzieckiem: wzajemnym nieporozumieniom podszytym żarliwością uczuć. Stąd też flamenco zdaje się trafnie opisywać wiele trudnych i często przemilczanych momentów z życia rodzinnego.
Jednak taniec sam w sobie wymaga również oddania kontroli przez jedną ze
stron i zaufania drugiej osobie. Bez tego utrzymujące się napięcie nie pozwoli
ciału na pełne zanurzenie się w ruch i rytm. Stąd też warto dokonać w tym miejscu zestawienia dramatycznego tańca z beztroską zabawą matki i dziecka, także będącą formą zanurzenia się w życie i ugruntowania relacji rodzicielskiej:
Miałyśmy swoją piosenkę. Ona mnie jej nauczyła. Trzymałyśmy się za ręce. Tańczyłyśmy do niej zachłannie52.

Jednocześnie wspólne momenty i wspomnienia o nich zależą od całościowego
charakteru danej relacji. I tak w Mireczku. Patoopowieści o moim ojcu: „[…] w każdym pytaniu, każdej przeczytanej lekturze i obejrzanym zdjęciu oglądam nie jego,
ale nas, ojca i córkę w pijackim walczyku”53. Ten punkt widzenia zwraca uwagę na
odrębność każdej z relacji i uwypukla różne potrzeby każdego z bohaterów.
50
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Tamże, s. 156.
M. Bieńczyk, dz. cyt., s. 69.
M. Marcinów, Bezmatek, s. 48.
A. Zbroja, dz. cyt., s. 30.
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Samemu momentowi śmierci, nawet tej przewidywanej, towarzyszy szok. Stąd
też reakcje osieroconych bohaterów nie odpowiadają ich wcześniej przygotowanym scenariuszom zachowań czy sztucznie wykreowanym modelom żałoby:
Przecież odbębniam to od lat. Pierwszy raz na pogrzeb ojca wybrałam się we
wczesnym dzieciństwie, miałam może sześć lat, może siedem. Jego umieranie
wyobrażałam sobie regularnie, najczęściej przed snem. Scenariusz zazwyczaj
zaczynał się od telefonu. Ktoś dzwonił, ja w krzyk, choć w gruncie rzeczy takiej
informacji się spodziewałam. Obmyślałam, co dalej. Ubiorę się tak i tak, powiem
to i to, usiądę tu i tu: po prawej babcia, z lewej dziadek54.

Dysproporcje pomiędzy oczekiwanymi, niekiedy projektowanymi przez społeczeństwo reakcjami na utratę a zaistniałym zachowaniem pozwalają bohaterom na nowe spojrzenie na samych siebie i ich relacje z innymi.

Poznanie i autopoznanie
W omawianych w tym artykule tekstach można wyróżnić kilka sposobów, dzięki którym dorosłe już dzieci zyskują informacje o swoich zmarłych rodzicach.
Są to: anegdoty, wspólne gesty i nawyki, a także materialne tropy.
Anegdota to punkt. Nasza historia składa się z rozrzuconych punktów, których
nie sposób było połączyć liniami. Anegdoty są przeciwieństwem genealogii55.

Przejąłem od niej parę gestów; na przykład chwytanie się za podbródek i szukanie w nim nie wiadomo czego. Po jej śmierci przejąłem w kuchni spojrzenie: kiedy raz od wielkiego dzwonu zjawiam się tam i staję w oknie, patrzę jej oczyma56.

Trudność w opowiadaniu o Mireczku bierze się stąd, że przeszłość zlewa mi się
w bezkształtną masę. Jednak czasem wpadam na trop, który pozwala nadać jej
kształt – te wszystkie pisma, podania, listy do sądu. Zdarzają się jednak ślady
milsze. Nawlekam je jak koraliki na rzemyk i oglądam, kiedy zamiast o Mireczku
myślę o tacie57.

Każda z tych metod pozyskiwania wiedzy łączy się z samoobserwacją bohaterów i próbą dostrzeżenia podobieństw. Zdobywanie wiedzy o rodzicu odgrywa szczególnie istotną rolę w powieści Aleksandry Zbroi. Narratorka widzi
ojca oczyma innych, a samo poznanie go możliwe jest dla niej dopiero po jego
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Tamże, s. 41.
M. Wicha, dz. cyt., s. 126.
M. Bieńczyk, dz. cyt., s. 164.
A. Zbroja, dz. cyt., s. 25.
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śmierci. Wcześniej nie byli oni w stanie stworzyć głębszej relacji, głównie z powodu choroby alkoholowej:
Żyliśmy z Mireczkiem przez próg. Ja w środku, on na zewnątrz. Przychodził
w nocy pokrzyczeć. Kiedy się zmęczył, zjeżdżał plecami po drzwiach i przytykał
ucho do ich zimnej powierzchni. Po drugiej stronie ja robiłam to samo. Nasłuchiwaliśmy siebie nawzajem58.

Owo „nasłuchiwanie” po śmierci ojca zmienia się w „wysłuchiwanie” historii
o nim. To ze skrawków zasłyszanych anegdot, zdobytych od rodziny zdjęć
i ubrań córka odtwarza obraz właściwie obcego jej człowieka. Wysiłek, na
jaki zdobywa się, decydując się na to zmierzenie z przeszłością, ma być formą
domknięcia żałoby przeżywanej już za życia ojca:
Nad sobą płakałaś – pytam, bo wiem, że przecież nie nad córką. A ona, że nie
nad mamą, która choć jeszcze żyje, to jakby dawno zmarła. I że kiedy naprawdę
umrze, może zacznie jakoś bardziej istnieć. „To śmiesznie – mówi koleżanka. –
Jakby zaczynali być, dopiero kiedy ich nie ma”59.

Obecność matki w artefaktach staje się z kolei podstawą kompozycji Rzeczy,
których nie wyrzuciłem Marcina Wichy. Przeżywanie żałoby odbywa się tam pomiędzy porządkowaniem wspomnień i rzeczy. Dobór przedmiotów, jak i słów
nie jest przypadkowy i stanowi sedno selekcji. Rzeczy mówią, jeśli mają do
kogo. Nieodpowiednio ujęte wspomnienia mogą stać się nazbyt sentymentalne. Funkcję porządkującą u bohatera Wichy często pełni ironia, przełamująca
odniesienia do życiorysu jego matki. Żydowskie dziedzictwo i wojenna trauma
rzutowały na jej relację z synem, nadając jej dystansu. Przykładem uwikłania
się prywatnej, małej historii w tę wielką jest opis odnalezionej złotej monety
na szmalcownika, która niczym obol Charona wciąż skrywała się w rzeczach
matki. Graficzna wyobraźnia Wichy pozwoliła nadać każdemu z tych przedmiotów aurę obecności zmarłej i przez nie właśnie opisać ją w sposób najwierniejszy, bo najbardziej osobisty:
I przedmioty już wiedziały. Czuły, że wkrótce będą przesuwane. Przekładane
w niewłaściwe miejsca. Dotykane cudzymi rękami. Będą się kurzyć. Będą się rozbijać. Pękać. Łamać pod obcym dotykiem60.

58 Tamże, s. 14.
59 Tamże.
60 M. Wicha, dz. cyt., s. 12.
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Patosowi i idealizacji, o które łatwo w przypadku wyboru tak osobistego tematu, przeciwstawione są skrupulatność opisu i mechaniczność pewnych zachowań, które pomimo wewnętrznego bólu muszą zostać wykonane po śmierci
matki. Widoczne jest to w opisach „fetyszów życia”61, za które można uznać
zarówno buty kupowane na pogrzeb, jak i przygotowania mieszkania matki na
spotkanie rodziny i znajomych po samej ceremonii:
[…] a potem nic, aż do dnia, kiedy wchodzimy do jej mieszkania, żeby zanieść
dwa kartony wina, wodę mineralną i sok na stypę, która teraz nazywa się „konsolacją” albo „wpadnijcie po pogrzebie” […]. Trzeba przewietrzyć. Trzeba wyłączyć
modem. Trzeba się pozbyć tych rzeczy. Gdzieś zadzwonić. Dać ogłoszenie. A potem przeżyć swoje62.

Odbrązowienia
[…] miała wiele wad, ta moja matka. Była tak zwaną „trudną osobą”. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę. Jak jolka w sobotniej gazecie63.

Omówione powyżej przykłady literackich form opisu utraty rodzica, co zostało
już wspomniane, dalekie są od idealizacji. Za Aleksandrą Zbroją64 można przyjąć, że widoczna jest tu „siła gestu autobiograficznego” – naruszenie pewnego
tabu zakładającego, że o rodzinie mówi się tylko dobrze. Odbiorców pociągają
narracje osobiste, obnażanie autora, przejęcie języka opresji, stąd „patoopowieść”65. Każda historia przedstawiona jest z dwojakiej perspektywy, ukazuje
więc zarówno dobre, jak i złe strony relacji rodzinnych. Szczególnie cenne wydaje się sięganie po tematy trudne, takie jak Holocaust, alkoholizm, współuzależnienie czy choroby psychiczne i wpisanie ich w realia codzienności i utraty:
…czwarta nad ranem. Pora, kiedy budzą się chorzy na depresję. O tej godzinie najczęściej rodzą się ludzkie dzieci. I najczęściej umierają ludzkie matki66.
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M. Bieńczyk, dz. cyt., s. 12.
M. Wicha, dz. cyt., s. 181.
Tamże, s. 135.
Fragment pochodzi z wywiadu dla „Gazety Wyborczej”, który z Aleksandrą Zbroją przeprowadził Mike Urbaniak, https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,26909399,moj-ojciec-byl-fajnym-gosciem-byl-tak-samo-cudownym-czlowiekiem.html [dostęp: 21.07.2021].
65 Tamże.
66 M. Marcinów, Bezmatek, s. 162.
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Bezpretensjonalność i prawdziwość tych refleksji staje się ich siłą, a jednocześnie jest to w pewien sposób akt wydostania się bohaterów z przemilczanych
traum. To ujawnienie patologii kryjących się pod osłoną kolektywnego tabu
zwiększa społeczną świadomość skali i powszechności tych problemów oraz
wpływu, jaki mają one na życie dzieci, czyli późniejszych dorosłych. Alkoholizm czy przemoc, tak jak osierocenie, są tragicznymi elementami ludzkiego
życia, a w momencie światowej pandemii zyskują tylko na sile. Formy literackie poruszające temat śmierci i sposobu powrotu do życia po osieroceniu stają
się równie istotne. Zwłaszcza gdy melancholia wyzbyta jest w nich egzaltacji.

3.
Istotną rolę w uzyskaniu efektu autentyczności, oprócz odbrązawiania tematu
śmierci rodzica, pełni forma wybierana przez autorów. W każdym z analizowanych w tej części dzieł przeważało eseistyczne ujęcie utraty, niekiedy bliskie mapie myśli. Konfesyjny wymiar narracji wymagał od autorów nie tylko
konfrontacji z samym sobą, ale i z własnym stylem. Krótka, fragmentaryczna
forma daje poczucie intymności czytanego tekstu. Nie jest to jedynie rodzaj
literackiej terapii, ale poniekąd odbudowanie siebie za pomocą wspomnień.
To próba nauczenia się funkcjonowania w nowych warunkach, paradoksalnie
poprzez sięganie po to, co już minęło. To także odtwarzanie portretu rodzica
(jako człowieka, a nie figury) za pomocą przedmiotów, zebranych myśli czy
odrzuconych skojarzeń.
Rytm zdań często odpowiada chaosowi osobistych doświadczeń tuż po
utracie bliskiej osoby. Natłok myśli autorzy przekuwają w eseistyczne gry skojarzeń. Szczególnie uwidacznia to Kontener, w którym Marek Bieńczyk wychodzi poza temat odejścia matki ku obserwacji świata – poniekąd na zasadzie
Joyce’owskich epifanii. Jego bohater udziela głosu własnym doświadczeniom,
codziennym czynnościom i spotkaniom. Refleksje na temat malarstwa, fotografii czy literatury (przeplatane nazwiskami Canettiego, Camusa, Faulknera)
odnoszą się do głównej bohaterki – matki. Jej śmierć to nowa era w historii życia narratora, pomimo jego pozornego emocjonalnego zdystansowania. Przywołuje to na myśl pierwsze zdanie Obcego Alberta Camusa: „Dzisiaj zmarła
matka. A może wczoraj, nie wiem”. To po to zdanie sięga z kolei Marcinów, porządkując matczyny księgozbiór.
Odniesienia do innych tekstów literackich i próby znalezienia odpowiedniej
dla utraty formy w oparciu o własne biblioteki to kolejny z elementów wspólnych utworów Wichy, Bieńczyka oraz Marcinów. Jednak samo „doświadczenie
nie przestaje być autentyczne przez to, że jest skonstruowane”67. Oprócz in67 J. Bednarek, dz. cyt.
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tymnego charakteru tych tekstów, istotną rolę odgrywa w nich także gra z zastaną tradycją literacką. Przykładem jest chociażby ironiczne nawiązanie Marcinów do tytułu książki Różewicza:
Matki nie odchodzą. Nie od córek. Może od synów matki odchodzą? Od autorów? Od Różewicza matka odchodzi. Ode mnie nigdy nie odeszła. Tylko umarła
mi. Matka umarła. Matki nieumarłe są trudne. Te martwe nie chcą stać się ani
trochę łatwiejsze68.

Dodatkowo wskazany już wcześniej element eseistyczny umożliwia mieszanie
się gatunków i rejestrów z pogranicza kultury niskiej i wysokiej.
Jest coś jeszcze. Język. To on nie nadąża za jej nieobecnością69.

Mira Marcinów wielokrotnie zwracała uwagę na sam proces tworzenia Bezmatka, w duchu Flauberta twierdząc, że forma miała wpływać na jej styl.
Autorka tworzyła książkę na zasadach kolażu, a wręcz dziecięcej wycinanki.
Fragmentaryczna struktura tekstu70 wynika poniekąd z pisania go na telefonie
podczas karmienia córki (co przemawia za interpretacją dotyczącą więzi międzypokoleniowej kobiet i wzmacnia znaczenie cielesnej bliskości). Marcinów
elektroniczne notatki drukowała i wycinała, tworząc z poszczególnych pasków
mapy myśli. W trakcie tej korekty wiele nazbyt osobistych przemyśleń zostało
odrzuconych. Ostatecznie autorka zdecydowała się na wydanie części z nich
w formie przytoczonych w tej pracy Martwych notatek. Sam zaś nietypowy
sposób językowej kreacji pozwolił Marcinów odkryć nowe formy wyrażania
jej odczuć względem świata i samej siebie:
„Bezmatek” jest krokiem ku temu, żeby lepiej nazwać własne doświadczenie,
znaleźć dla niego swój język, który wcześniej był już jakoś poszukiwany, ale też
co chwila blokowany wyuczonymi sposobami pisania i mówienia, a przez to też
myślenia71.

68 M. Marcinów, dz. cyt., s. 128.
69 Tamże, s. 248.
70 O etapach tworzenia Bezmatka Marcinów opowiadała podczas przytoczonego wcześniej
spotkania autorskiego w Staromiejskim Domu Kultury.
71 Fragment rozmowy Miry Marcinów z Andrzejem Frączystym, http://malyformat.
com/2020/05/to-nie-jest-wyznanie/ [dostęp: 22.07.2021].
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Podsumowanie
Żałoba buduje doświadczenie wspólnotowości, stąd też przykuwa uwagę czytelników. Uniwersalność utraty wpisuje się w kontekst ewoluującej w społeczeństwie wizji starości i dialogu międzypokoleniowego. Pozwala to na podjęcie tematów dotąd przemilczanych, takich jak alkoholizm, przemoc psychiczna
i fizyczna czy echa traumy wojennej widoczne w relacjach rodzinnych. Redefinicji ulega także samo pojęcie sieroctwa, uwzględniając społeczny aspekt tego
stanu. Sylwetka dorosłego sieroty służy zatem wyartykułowaniu osobistych
zmagań związanych nie tylko z odejściem rodzica, ale i całościowym charakterem relacji rodzinnych, warunkujących tożsamość bohatera i wpływających
na podejmowane przez niego decyzje. Nie wyklucza to potrzeby rodzicielskiej
bliskości ukazanej w książkach Wichy, Bieńczyka oraz Marcinów zarówno
w aspekcie cielesnym, jak i duchowym. Próba odnalezienia postaci matki we
wspomnieniach, gestach, rytuałach czy rzeczach stanowi literacką formę kompensacji fizycznego braku. Wrażenie tworzenia się wspólnoty doświadczeń
pomiędzy autorem a odbiorcą tekstu pogłębia z kolei krótka, dyskursywna forma. Umożliwia ona wyjście poza schematyczną sakralizację śmierci i ukazanie
umierania oraz żałoby z perspektywy biologicznej. Wieloaspektowość radzenia sobie z osamotnieniem i osieroceniem sprawia, że literackie wysłowienia
przeżyć dorosłego sieroty mogą przybierać w przyszłości rozmaite kształty.
Stąd też wyodrębnienie tej kategorii bohatera wydaje się niebezzasadne i warte zauważenia przez badaczy.
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ABSTRAKT
Tekst dotyczy literackich sposobów wyrażania żałoby po śmierci rodziców
w utworach Miry Marcinów, Marcina Wichy, Marka Bieńczyka i Aleksandry
Zbroi. Głównym celem artykułu jest wyodrębnienie w analizowanych
przykładach wspólnego bohatera – dorosłego sieroty – i dokonanie jego
charakterystyki. Przyczynkiem do zdefiniowania tego terminu będą badania
z zakresu socjologii i psychiatrii dotyczące samego pojęcia sieroctwa, jak
i poszczególnych stadiów przeżywania utraty najbliższych i wpływu, jaki ma
ona na dalsze życie osieroconych. Wyekscerpowanie z najnowszych tekstów
polskiej prozy podobieństw w sposobie ujęcia tego tematu ma z kolei na celu
uwidocznienie wyjścia poza funkcję konsolacyjną literatury ku tendencji do
posługiwania się formą fragmentaryczną.

Słowa kluczowe: dorosłe sieroty, osierocenie, literatura polska XXI wieku,
Bieńczyk Marek, Marcinów Mira, Wicha Marcin, Zbroja Aleksandra
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„Nic nie może być już takie jak dawniej”. Epidemia jako alegoria rozwoju radykalizmów (Ale z naszymi umarłymi Jacka
Dehnela i Spisek przeciwko Ameryce Philipa Rotha)
Epidemia umożliwia dyskusje o zagrożeniach, z jakimi może się zmierzyć
społeczeństwo, jednocześnie skłaniając do refleksji nad tym, co wzbudza niepokój i lęk. Wytrąca z dotychczasowych ram percepcji w wyniku całkowitej
zmiany zasad funkcjonowania świata. Oprócz dosłownej refleksji nad zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się choroby, sytuacja epidemiczna
stanowić może więc punkt odniesienia dla rozważań o szerszej problematyce.
Teksty, na czele z popkulturowym ujęciem apokalipsy zombie, traktują ją wielowymiarowo, stawiając pytania o wizję świata po zagładzie.
Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela1 podkreśla dwuwymiarowość opisanej choroby. Reinterpretacja motywu apokalipsy żywych trupów staje się pretekstem do przedstawienia problematyki nacjonalizmu, podkreślonej przez
zainspirowany eseistyką Marii Janion2 tytuł powieści. Lektura utworu może
stać się inspiracją do postawienia pytania o paralelność obrazów rozwoju choroby i rozprzestrzeniania się ideologii, a także zwrócenia uwagi na zaskakujące podobieństwa między tymi zjawiskami.
Warto się zatem zastanowić, czy możliwe jest potraktowanie epidemii jako
paraboli, do której można odnieść wydarzenia związane z rozwojem ruchów
radykalnych. Spisek przeciwko Ameryce Philipa Rotha3 wykorzystuje odmienną od powieści Dehnela formę historii alternatywnej, ewokując jednocześnie
podobną problematykę stopniowej ideologizacji. W kontrfaktycznej wizji amerykańskiej historii nie ma dosłownej epidemii, a jednak opis przemian zachodzących w społeczeństwie wraz z rozwojem ideologii nacjonalistycznej zaskakująco przypomina zjawiska związane z rozprzestrzenianiem się choroby.
J. Dehnel, Ale z naszymi umarłymi, Kraków 2019. Wszystkie odwołania do tekstu oznaczać
będę literą „A” oraz numerem strony.
2 Por. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.
3 P. Roth, Spisek przeciwko Ameryce, przeł. J. Kozak, Kraków 2016. Wszystkie odwołania do
tekstu oznaczać będę literą „S” oraz numerem strony.
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Zestawienie tekstów Dehnela i Rotha staje się więc okazją do rozważenia
podobieństw między epidemią a radykalizmem, przyjrzenia się reakcjom ludności na te zjawiska oraz stosowanemu w związku z nimi słownikowi. Przedmiotem rozważań jest zatem model przebiegu epidemii w wymiarze parabolicznym i dosłownym, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych etapów
rozwoju ideologii jako choroby. W niniejszym artykule przeanalizowane zostaną formalne aspekty dzieł umożliwiające ich paraboliczne odczytanie, a następnie – proces przemian w związku z epidemią. Rozważania te pozwolą na
odniesienie problematyki epidemii do procesu rozprzestrzeniania się radykalnych przekonań.

Rzeczywistość alternatywna
Nie bez znaczenia dla analiz alegorycznego potencjału motywu epidemii pozostaje warstwa formalna utworów. Spisek przeciwko Ameryce Rotha uznać
można za przykład historii alternatywnej, co sprzyja niedosłownemu odczytaniu, pozwalając jednocześnie na odniesienie do wyobrażeń dystopijnych. Wzorowana na tekstach popkulturowych apokalipsa zombie, wykorzystana przez
Dehnela w powieści Ale z naszymi umarłymi, może natomiast wywoływać
różnorodne zagrożenia i przedstawiać reakcje społeczeństwa na całkowitą
zmianę warunków funkcjonowania. Postawienie dotychczasowych zasad pod
znakiem zapytania wiąże się także niewątpliwie z wątkami postapokaliptycznymi, których przywołanie pozwala przyjrzeć się wieloaspektowej przemianie
rzeczywistości.

Historie alternatywne
Definiowanie historii alternatywnych jako gatunku literackiego okazuje się
problematyczne ze względu na wielość odnoszących się do nich terminów
i zróżnicowane ich rozumienie. Jednym z podstawowych określeń jest „uchronia”, utworzona na wzór „utopii” przez Charlesa Renouviera. Uchronia ma opierać się na zasadzie dywergencji wydarzenia historycznego i ukazywać historię
taką, jaką mogłaby być4. Natalia Lemann w studium poświęconym historiom
alternatywnym zwraca jednak uwagę, że termin „uchronia” nie jest tożsamy
z historią alternatywną, przywołuje bowiem, ze względu na swój źródłosłów,
skojarzenia pozytywne, gdy tymczasem w obrębie gatunku występuje o wiele
więcej tekstów o charakterze dystopijnym5.
4 N. Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze, Łódź 2019; por. taż, Hasło Historia alternatywna, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa
2012, s. 380–388.
5 N. Lemann, Historie alternatywne, dz. cyt., s. 89.
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Spisek przeciwko Ameryce niewątpliwie stanowi przykład historii alternatywnej, w ramach której możliwe jest wskazanie punktu dywergencji. Jest nim
wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych Charlesa Lindbergha, który sprawia, że państwo powraca do doktryny izolacjonizmu i nie włącza się w walki II wojny światowej. Prezydentura Lindbergha znacząco wpływa na zmianę
sytuacji w państwie, w tym na pojawienie się nastrojów antysemickich, które
bezpośrednio oddziałują na rodzinę głównych bohaterów. Ukazanie alternatywnej linii czasu podkreślone zostaje poprzez dodanie do utworu Postscriptum, zawierającego chronologię historycznych wydarzeń, z którą czytelnik
może skonfrontować opisane wypadki.
Spośród przytoczonych przez Lemann typologii najbardziej interesująca
wydaje się zaproponowana przez Karena Helleksona6, w ramach której powieść Rotha powinna zostać skategoryzowana jako nexus story. Punkt dywergencji jest bowiem wyraźnie wyeksponowany, a opisane w tekście wydarzenia
nie są odległe od jego zaistnienia. Badaczka określa natomiast Spisek przeciwko Ameryce mianem autobiografii kontrfaktycznej, która stanowi dla autora
formę przepracowania traumy Holokaustu powiązanej z syndromem wstydu
ocalonego7. W utworze można dostrzec wiele elementów autobiograficznych,
pośród których najistotniejszym wydaje się nadanie narratorowi własnego
nazwiska. Czytelnik ma do czynienia z opowieścią dziecka, Philipa Rotha, na
którą nakłada się świadomość dorosłego człowieka analizującego wspominane wydarzenia.
Powieść Rotha stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o konsekwencje możliwej zmiany w historii ludzkości oraz analizuje zachowania społeczeństwa
w konfrontacji ze zmieniającymi się warunkami. Już w początkowych fragmentach dostrzegalna jest postępująca radykalizacja jednostek, którą odczytywać
można alegorycznie, a także traktować jako formę choroby ze względu na tempo
rozprzestrzeniania nowej ideologii. Zjawiska opisane w Spisku przeciwko Ameryce przywodzą także na myśl wyobrażenia dystopijne – społeczeństwo dąży do
maksymalnego ujednolicenia, a władza sprawowana jest za pomocą manipulacji.
Postać Lindbergha stanowi realizację figury „ojca logosu”, jako jednostka sprawuje bowiem niepodzielną władzę nad nieświadomym zniewolenia tłumem8.

6 Tamże, s. 96. Hellekson wyróżnia następujące podgatunki historii alternatywnej: nexus
story, koncentrujące się na punkcie dywergencji; prawdziwe historie alternatywne, ukazujące świat oddalony w czasie od wydarzenia zwrotnego; historie o światach równoległych,
operujące kategorią multiwersum.
7 Tamże, s. 433.
8 Por. K. Maj, Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficznoliterackiej, „Ruch Literacki” 2014, z. 2 (323), s. 153–174, https://depot.ceon.pl/bitstream/
handle/123456789/6578/Eutopie%20i%20dystopie.%20Typologia%20narracji%20uto-
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W tym kontekście Lemann uznaje Spisek przeciwko Ameryce za utwór skierowany przeciwko nadmiernej ambicji jednostek i uwikłaniu historii w ideologiczne
manipulacje9.
Zombie i ich potencjał alegoryczny
Wątek dążenia do ujednolicenia społeczeństwa powiązany z wykluczeniem
grup niechętnych do podporządkowania się dostrzegalny jest także w Ale z naszymi umarłymi Dehnela. Kiedy opisani w powieści „zombie-Polacy” wyruszają na podbój pozostałych państw świata, Polska także, ze swym nadmiernym
przywiązaniem do symboli i umacnianiem strywializowanych konstruktów,
zaczyna przypominać dystopię. Ze względu na wykorzystanie motywu zombie
i tragiczny wymiar końcowych fragmentów utworu, tekst Dehnela należy odnieść także do kontekstu postapokalipsy i związanych z nią zjawisk.
Według Lecha Nijakowskiego jednym z najpopularniejszych typów tekstów
postapokaliptycznych są te odwołujące się do zagłady biologicznej, związanej
z pojawieniem się nowego wirusa, genetycznych mutacji lub broni biologicznej10. Modele te ujawniają liczne współczesne problemy, jak bezradność nauki wobec nowych zagrożeń, społeczne podziały czy brak zaufania do władzy.
Zdaniem badacza w świecie postapokaliptycznym dochodzi do transformacji
w trzech wymiarach: ontologicznym, antropologicznym oraz epistemologicznym – w zakresie całkowitej zmiany zasad funkcjonowania w rzeczywistości11.
Elementy przemian we wszystkich tych zakresach można wskazać w powieści Dehnela, a w wymiarze przenośnym także w Spisku przeciwko Ameryce.
Przedstawienia postapokaliptyczne przywołują bez wątpienia problematykę
różnorodnych zagrożeń, z którymi hipotetycznie mogą mierzyć się współczesne społeczeństwa. Czynnikiem wpływającym na gwałtowną przemianę rzeczywistości w Ale z naszymi umarłymi stają się zombie – inspirowane
popkulturą, stanowiące jednocześnie przedstawienie o szerokim potencjale
interpretacyjnym.
Zdaniem Kseni Olkusz, zombie stanowią alegorię lęków wiążących się
z wieloaspektowym kryzysem współczesnych społeczeństw, wyrażają zatem najistotniejsze niepokoje społeczne. Rola zombie sprowadza się więc do
wskazywania dysfunkcyjności istniejącego porządku, stając się tym samym
pijnych%20z%20perspektywy%20filozoficznoliterackiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[dostęp: 24.06.2021].
9 N. Lemann, Historie alternatywne, dz. cyt., s. 449.
10 L. Nijakowski, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów
kultury popularnej, Warszawa 2019, s. 67–70.
11 Tamże, s. 83–87.
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formą neo-danse macabre12. Narracje o zombie stają się według badaczki formą sygnalizowania kryzysu odnoszącego się do konstruktów władzy i metod
funkcjonowania struktur państwowych oraz poczucia lekceważenia obywateli
przez władzę. Wpisują się także w dyskurs antykorporacjonistyczny oraz włączają w swoją strukturę problematykę etyczną13.
Wskazania badaczki okazują się trafne w odniesieniu do powieści Dehnela,
w której przedstawione zjawisko odczytać można jako przykład uniwersalnego zagrożenia. Zombie w Ale z naszymi umarłymi to przede wszystkim alegoria
polityczna14, akcentująca (podobny do ukazanego w tekście Rotha) problem
narastania nastrojów radykalnych. Widoczny jest zatem alegoryczny potencjał
utworów ściśle związany z wybraną przez autorów formą gatunkową.
Potencjał epidemii jako paraboli stawia także pytania o normatywność i jej
rozumienie w zmiennej rzeczywistości. Należy zaznaczyć, że czytelnik każdego
z tekstów obserwuje zmienne realia z perspektywy niewielkiej grupy bohaterów: mieszkańców kamienicy przy krakowskim Rynku Podgórskim oraz rodziny
Rothów z niewielkiego Newark. Skoncentrowanie narracji na ich światopoglądzie podkreśla irracjonalność zachowań „chorych”, a jednocześnie stawia postacie w sytuacji wykluczenia. Granice moralności wydają się bowiem niezwykle
płynne, a bohaterom towarzyszy poczucie, że świat, który znali, przeminął na
zawsze. Zastosowanie perspektywy grup wykluczonych podkreśla gruntowność
przemian powodujących fizyczne zagrożenie dla bohaterów, pozwalając jednocześnie skoncentrować się na psychologicznych konsekwencjach epidemii.
Model przebiegu epidemii
Zachodzące w trakcie rozwoju epidemii przemiany można podzielić na kilka
znaczących etapów, wyróżnionych na podstawie reakcji społeczeństwa na
nową sytuację i liczby osób zarażonych. Fazy te są szczególnie zauważalne
w powieści Dehnela, która stanowi podstawę do skonstruowania wzorca przebiegu epidemii. Model ten posłuży mi następnie do konfrontacji z charakterystyką przemian społecznych w tekście Rotha.
Od fascynacji do przerażenia
Początkowo tajemnicze zjawiska w podkrakowskich Cikowicach nie wzbudzają w bohaterach Ale z naszymi umarłymi istotnych podejrzeń co do natury zja12 K. Olkusz, Narracje zombiecentryczne. Literatura, kultura, antropologia, Kraków 2019, s. 70;
189–190.
13 Tamże, s. 189–210.
14 Por. K. Świrek, Żywy trup jako alegoria polityczna, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3,
s. 67–76.

122 Gabriela Mynarska

wiska, choć rozbite groby muszą powodować niepokój. Reakcją na pierwszy
kontakt z osobą o znanym z popkultury wyglądzie zombie jest nie tylko paniczny strach, ale i ogólne zainteresowanie zjawiskiem. Pierwsze próby podejmowania działań opierają się na autorytecie lekarzy, dążących do naukowego opisu fenomenu zmartwychwstania. Środki bezpieczeństwa okazują się jednak
niepotrzebne w obliczu niegroźnych zachowań zombie, a początkowy strach
zmienia się w fascynację nową chorobą. W przestrzeni publicznej pojawiają się
nawet grupy „łoczersów”, znajdujących rozrywkę w obserwacji zombie, a ruch
turystyczny zaczyna prosperować.
Pierwszy etap rozwoju epidemii opisują zatem lęk i fascynacja. Choć żywe
trupy wydają się niegroźne, to jednak sama nienaturalność ich stanu budzi
w bohaterach nieprzyjemne uczucia przemieszane z zainteresowaniem.
[…] Owszem, wyglądały jak z wszystkich filmów o zombich, ale niewiele ponadto: nie rzucały się na ludzi, nikogo nie atakowały ani ugryzieniem nie zmieniały
w kolejnych zombich. […] Nie odpowiadały na pytania, nie rozpoznawały bliskich, nie reagowały na żadne niemal bodźce [A 79].

Ze względu na brak aktywności zombie, czujność zdrowych ludzi zostaje osłabiona, więc gdy żywych trupów przybywa, mieszkańcy zdają się ich nie zauważać. Druga faza rozwoju epidemii polega zatem na próbie normalizacji sytuacji,
szczególnie na poziomie jednostkowym, gdyż nieustanne mierzenie się z odczuciem lęku jest niemożliwe. Stała obecność zmartwychwstałych w debacie
publicznej jest jednak przytłaczająca, a bohaterowie, na przykład Tomek, mierzą się ze stanami lękowymi.
Okres marazmu kończy się wraz z pierwszymi atakami zombie oraz wymarszem ich oddziałów za granicę:
Któregoś czwartku, koło południa czasu berlińskiego, będącego również czasem
warszawskim – wkrótce jedynym – telewizje z krajów ościennych, a zaraz potem
z dalszych, poinformowały na paskach żółtych i czerwonych o „polskiej inwazji”. Na ujęciach, często niepełnych, nerwowych, kręconych z ręki, widać było, że
zombi, dotychczas tak powolne, w zetknięciu z granicą państwową zdawały się
zyskiwać nie wiadomo skąd przemożną energię [A 182].

W cytowanym fragmencie podkreślona została niespodziewana zmiana sytuacji. Bezwolne i nieszkodliwe dotychczas zombie nie tylko sformowały oddziały bojowe, ale i wyruszyły na podbój zagranicy. Warto zwrócić także uwagę na
gwałtowność tragedii – czas warszawski wkrótce ma się stać jedynym czasem;
zastosowana antycypacja pozwala podkreślić nieuchronność klęski zaatakowanych. Niedługo po pierwszych atakach zombie na państwa ościenne dochodzi do załamania rynku krajowego, w sklepach brakuje towarów pierwszej
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potrzeby, a bohaterów nęka permanentne poczucie zagrożenia. Dramatyczny
charakter sytuacji podkreśla najważniejszą właściwość ostatniego etapu epidemii – niemożność powrotu do stanu początkowego.
W wyniku braku podjęcia działań na drugim etapie, chorych jest stanowczo
zbyt wielu, by można było rozwiązać problem. Gdy o jakiejkolwiek normalności nie może już być mowy, bohaterowie zmuszeni są do ucieczki w celu ratowania życia. Agresywne zombie brutalnie zabijają, a krajobraz polskich miast
i wsi zaczyna przypominać rzeczywistość postapokaliptyczną.

Izolacjonizm jako epidemia
Epidemia zombizmu w Ale z naszymi umarłymi przebiega zatem w trzech
głównych fazach: od początkowej fascynacji przemieszanej z lękiem, przez
próby normalizacji sytuacji, aż do pojawienia się permanentnego zagrożenia.
W powieści Rotha nie pojawia się żadna fizyczna choroba, a jednak historia,
w której władzę w USA u początku II wojny światowej zdobywa sympatyzujący
z nazistami Charles Lindbergh, zaskakująco przypomina wyżej zrelacjonowany triumf zombie.
Lindbergh pojawia się jako przybysz z zewnątrz i dynamicznie zdobywa
politycznych zwolenników, doprowadzając do antagonizacji dużej części społeczeństwa względem byłego prezydenta Roosevelta. Obawiając się skutków
izolacjonizmu oraz działań antysemickich, Żydzi z Newark szybko identyfikują
nową sytuację jako niebezpieczną:
Po nieprzespanej nocy nasi wstrząśnięci rodzice snuli jak najczarniejsze myśli
i głośno dawali im wyraz w naszej obecności, zanim w końcu jęli z wolna wycofywać się do domów (gdzie radia grały wciąż na cały regulator) […] [S 31].

Uwagę narratora zwraca przede wszystkim nienaturalność zachowania rodziców i fakt, że odbiega ono od dotychczasowych wzorców. Z perspektywy
dziecka taka zmiana oznacza zakwestionowanie poczucia bezpieczeństwa
i podkreśla zasadność uczucia lęku15. Widoczny jest również element fascynacji zjawiskiem – nastoletni Sandy nie potrafi rozstać się z rysunkami przedstawiającymi obecnego prezydenta, pomimo jasnego stanowiska rodziców na
jego temat. Lindbergh, jako przystojny i wysportowany mężczyzna o niezwykłych osiągnięciach w dziedzinie lotnictwa, jest naturalnym kandydatem na
idola, deklasując w tym zakresie ustępującego prezydenta Roosevelta.
15 Por. N. Lemann, Historie alternatywne, dz. cyt., s. 447. Zdaniem badaczki lęk stanowi centralną kategorię powieści, wokół której zorganizowana została narracja. Co szczególnie
istotne, ów lęk utrzymuje się w świadomości narratora długo po ustaniu zagrożenia i powrocie fabuły do aktualnej linii historii.
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Charyzmatyczna postać Lindbergha jest jednak atrakcyjna nie tylko dla Sandy’ego – większa część społeczeństwa odczuwa ogromną sympatię do nowego
prezydenta. W gwałtownym tempie zdobywa on licznych sprzymierzeńców, co
przypomina rozprzestrzenianie się choroby. Związane z tym niebezpieczeństwo jest bagatelizowane, a społeczeństwo ulega wyraźnemu podziałowi na
zwolenników i przeciwników nowej władzy, przy czym grupa druga od początku stanowi dyskryminowaną mniejszość.
Pierwszy etap epidemii kończy przyłączenie się rabina Bengelsdorfa do
zwolenników Lindbergha, co podkreśla irracjonalność zachowań osób „chorych”. Choć ze względu na antysemickie przekonania Lindbergha nowa sytuacja jest dla Żydów z Newark szokiem, to jednak, po początkowym przerażeniu,
podejmują próbę powrotu do normalnego życia, a rodzina Rothów wyjeżdża
na długo planowane wakacje w Waszyngtonie.
Fazę normalizacji przełamuje pojawienie się „zarażonego” w bezpośredniej
bliskości. Fascynacja Lindberghiem nie opuszcza Sandy’ego, negatywnie odbijając się na rodzinie Rothów, w której uwidacznia się polaryzacja obejmująca
całe społeczeństwo. Na ostatnim, najtragiczniejszym etapie owej epidemii, pojawia się fizyczne zagrożenie dla wszystkich Żydów:
Napastnicy plądrowali żydowskie sklepy, tłukli szyby, bili Żydów przyłapanych
na ulicy, podpalali nasączone naftą krzyże na trawnikach eleganckich rezydencji przy Chicago Boulevard, ale także przed skromnymi dwurodzinnymi domkami na Webb i Tuxedo, zamieszkanymi przez malarzy pokojowych, hydraulików,
rzeźników, piekarzy, handlarzy starzyzną i sklepikarzy, a nawet na ciasnych podwórkach żydowskiej biedoty z Pingry i Euclid [S 383].

W Newark lat czterdziestych zaczynają się zatem znane z nazistowskich Niemiec działania, w wyniku których Żydzi stają się wykluczoną mniejszością. Tak
jak w tekście Dehnela, dotychczasowe ignorowanie niebezpieczeństwa sprawia, że jest już zbyt późno na działania. Zaczynają się przesiedlenia, a do USA
przyjeżdża Joachim von Ribbentrop. Pomimo nowej nadziei, jaką jest start
Waltera Winchella w wyborach, ideologia przybiera na sile, a rodzina zmuszona jest, podobnie jak bohaterowie Ale z naszymi umarłymi, organizować bezpieczne schronienie na własną rękę.
Wymiar paraboliczny
Sytuacja zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa dotyczy zarówno ogółu społeczeństwa, jak i składających się na nie jednostek, w znaczący sposób wpływając na ich kondycję psychiczną czy kształtowanie relacji. Jak się wydaje, epidemia
może więc stanowić parabolę dowolnego zagrożenia o całościowym wpływie na
zbiorowość i służyć do analiz reakcji na chaos wywołany niestabilną sytuacją.
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Manipulacja i strach
Spisek przeciwko Ameryce ukazuje alternatywną wizję historii Stanów Zjednoczonych, w ramach której państwo to nie angażuje się w walki II wojny światowej. Strach przed wojną jest z tego powodu wykorzystywany jako środek
manipulacji:
– Moją intencją jako kandydata na prezydenta […] jest ocalenie amerykańskiej
demokracji poprzez powstrzymanie Ameryki przed włączeniem się w kolejną
wojnę światową. Stoicie przed prostym wyborem. Nie między Charlesem A. Lindberghiem a Franklinem Delano Rooseveltem, lecz między Lindberghiem a wojną [S 49].

Należy zwrócić uwagę na dostrzegalne w cytowanym fragmencie uproszczenie alternatywy. Amerykanie powinni zagłosować na młodego Lindbergha,
by uniknąć wojny i uratować demokrację. Nic więc dziwnego, że „zarażonych”
ideologią Lindbergha, owładniętych siłą przekazu i zachowujących się podobnie jak bezrozumne zombie z powieści Dehnela, jest stopniowo coraz więcej.
Sytuacja w kraju pozornie zmienia się na lepsze, a społeczeństwo ignoruje nazistowskie sympatie nowego prezydenta16.
Ideologia w oczywisty sposób wykluczająca Żydów przejawia się początkowo głównie w zachowaniach językowych zwykłych Amerykanów. Podczas waszyngtońskich wakacji Rothowie spotykają się z prześladowaniem ze względu
na swoje żydowskie pochodzenie, a ojciec za wyrażanie swoich przekonań nazwany zostaje „pyskatym żydziskiem” [S 100]. Przerażenie rodziny głównych
bohaterów wyraźnie kontrastuje z entuzjastycznym przyjmowaniem nowej
władzy przez resztę społeczeństwa, zadowoloną z sytuacji politycznej. Społeczność żydowska staje się kozłem ofiarnym podkreślającym słuszność działań Lindbergha i umacniającym jego pozycję jako władcy logosu17. Manipulacja
językowa obejmuje również eufemistyczne określenia na działania skierowane
przeciwko Żydom, jak termin „osadnictwo”, stosowany zamiast „przesiedleń”.
Wielopoziomowa manipulacja dostrzegalna jest także w Ale z naszymi
umarłymi. Opisując reakcje na pierwsze przypadki epidemii zombizmu, narrator powieści Dehnela napomyka o ekspercie ubranym w kitel podczas występu w telewizji, co ma zwiększyć jego wiarygodność. Później elementem
manifestacji nowej sytuacji Polski stają się stroje nawiązujące do epoki ba16 Charles Lindbergh zajmował się sporządzaniem raportów o rozwoju nazistowskiego przemysłu lotniczego, był także widzem olimpiady w Berlinie, w listach do przyjaciół wyrażał
swoje uznanie dla dokonań Hitlera. W 1938 roku został mu ponadto przyznany Krzyż Zasługi Orła Niemieckiego, przeznaczony dla obcokrajowców szczególnie sprzyjających Trzeciej Rzeszy. Por. P. Roth, dz. cyt., s. 533.
17 Por. K. Maj, dz. cyt., s. 167.
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roku, a w przestrzeni publicznej pojawiają się mapy obrazujące zagraniczną
ekspansję żywych trupów. Wszystkie te zachowania stają się realizacją narodowej dumy i wyrazem radości ze względu na możliwość zmiany historycznej
sytuacji Polski. Wyraźne przekształcenia zachodzą również w procesie komunikacji – zombie szybko stają się „zmartwychwstałymi” czy też „antenatami”,
a jednego z bohaterów, Kubę, nęka sen o stopniowo psującym się języku18.

Zarażanie i radykalizacja
W Ale z naszymi umarłymi bez trudu można dostrzec także postępującą radykalizację społeczeństwa, stanowiącą efekt działań manipulacyjnych. Już pierwsze
przypadki pojawienia się zombie prowadzą do odczuwania dumy z wyjątkowości zaistnienia tego fenomenu wyłącznie na terenie Polski. Zombie reagują też
na symbole wspólnotowe, jak dźwięki polskiego hymnu czy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej:
[…] na widok podtykanego im obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zombi klękały, żegnały się nieskładnie i próbowały mruczeć, co podekscytowany kamerzysta, reporter i dźwiękowiec w jednym kwitował ekstatycznymi krzykami, że
oto „wiara naszych przodków ożywia te na wpół martwe ciała, tak jak ożywiła
ojczyznę powstałą z martwych po nocy rozbiorów” [A 80].

Już na tym etapie dostrzec można więc powiązanie wartości narodowych i religijnych w figurze zombie, których zachowania odniesione zostają wprost do
martyrologii narodowej. Fenomen zmartwychwstania skutkuje także ukształtowaniem się nowej religijności – krakowski kościół Powrotowców zrzesza
wszystkich spodziewających się bliskiego końca czasów. Uwidaczniają się także podziały społeczne, a radosna reakcja znacznej części Polaków kontrastuje
ze sceptycznym stosunkiem głównych bohaterów.
Na uwagę zasługuje także wykorzystywana przez Powrotowców, a wkrótce
i przez ogół społeczeństwa symbolika odwołująca się do zwyczajów sarmackich,
czasów historycznej świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kształtujący
się nacjonalizm umacnia dodatkowo konstrukt Polaka-katolika19 i dążenie do
ujednolicenia społeczeństwa polskiego pod względem religijnym. Kiedy okazuje się, że zombie ugryzieniem mogą przemieniać obcokrajowców w podobnych
sobie „Polaków”, ich obecność stwarza szansę pomszczenia dawnych klęsk.
18 Por. L. Romaniszyn-Ziomek, Zapach upiora – Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela, „Świat
i Słowo” 2020, nr 35,, s.133. Autorka zwraca uwagę na fakt, że to właśnie niezdolność zombie do komunikacji infekuje społeczeństwo, gdyż zamiast porozumiewania się – pojawia
się wyłącznie propagandowa nowomowa.
19 Por. D. Piechota, Zombie nad Wisłą. Na marginesie powieści Igora Ostachowicza i Jacka Dehnela, „Rozprawy i Konteksty” 2020, nr 10 (15), s. 464–482.
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Tytuł zaczerpnięty z eseju Marii Janion20 zostaje potraktowany wyjątkowo
dosłownie – dawno umarli Polacy podejmują misję spolszczenia całego świata
w groteskowej realizacji mesjanistycznych dążeń21. Zombie opuszczają granice Polski i z nieznaną wcześniej siłą rozpoczynają atak mający na celu przemienienie wszystkich obcokrajowców w podobne sobie monstra. Choć wiąże
się to z tragiczną śmiercią milionów ludzi, staje się kolejnym powodem do odczuwania wyjątkowości własnego narodu opartej na uproszczonych wzorcach
romantycznych. Zdrowi jeszcze Polacy także zaczynają zachowywać się jak
zombie, postępując całkowicie bezkrytycznie i uznając rozwój nowej epidemii
polskości za podstawowy cel, lekceważąc grożące im niebezpieczeństwo.
Analizując powyższe przykłady można zauważyć, że przypominająca chorobę ideologia ma ogromny wpływ na społeczeństwo. Mający zapewnić bezpieczeństwo izolacjonizm sprawia, że prześladowania Żydów są ignorowane,
a nawet wspierane w niejasny sposób; możliwość odkupienia historycznych
porażek staje się celem samym w sobie, nawet jeśli prowadzi do wykluczenia
jednostek okazujących „niedostateczną euforię” [A194]. Pojawienie się zombie staje się w powieści Dehnela okazją do rozwoju kariery, powoduje zmianę
szkolnych programów nauczania na bardziej „narodowe”. Podobne elementy
zmian widoczne są w Spisku przeciwko Ameryce: wystarczy przywołać błyskawiczną karierę rabina Bengelsdorfa czy zaangażowanie Sandy’ego w działalność „Zwykłych Ludzi”, organizacji przygotowującej masowe przesiedlenia.
Postapokaliptyczna przemiana
Jak zostało wskazane, elementy rzeczywistości postapokaliptycznej dostrzegalne są zarówno w Ale z naszymi umarłymi, jak i w Spisku przeciwko Ameryce.
Drogi wyjazdowe z miasta zapełnione uciekinierami, pozostałości po krwawych starciach z zombie, gromadzenie zapasów – to obraz świata, jaki przemierzają bohaterowie powieści Dehnela. Inny jest krajobraz apokalipsy w tekście Rotha, jednak również tutaj pojawiają się elementy przemocy i ogólnego
chaosu, który w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie bohaterów.
Antropologiczna przemiana obejmuje skutki psychologiczne typowe dla
długotrwałego przebywania w sytuacji zagrożenia. Początkowo jest to między
innymi niezdolność do działania, czego przykładem jest Tomek z Ale z naszymi
umarłymi, zupełnie nieradzący sobie z przytłaczającym lękiem:
Dni mijały, on budził się i zasypiał. Niby rozmawiał z Kubą, z Elżunią, odpowiadał
na pytania, wykonywał jakieś proste czynności, ale wszystko to działo się niejako

20 Por. M. Janion, dz. cyt.
21 L. Romaniszyn-Ziomek, dz. cyt., s. 131.
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poza nim. Przenosił się z pozycji poziomej do pionowej czy na wpół pionowej,
w jakimś fotelu, na krześle, czy po prostu w kącie [A 174].

W przytoczonym opisie widoczna jest bezsilność bohatera i niezdolność do
konfrontacji z problemem, co prowadzi do pogłębiającej się apatii. Na kolejnych
etapach epidemii bohaterowie z konieczności uczą się jednak funkcjonować
w przerażającym świecie. Mimo to widoczna jest także nostalgia za utraconą
egzystencją, do której nie ma już powrotu, najbardziej dotkliwa dla nastoletniej
Kamili, zmuszonej do pogodzenia się z przedwczesnym zakończeniem życia.
Podobny marazm można zauważyć także w zachowaniach głównego bohatera Spisku przeciwko Ameryce, Philipa, niezwykle zagubionego w gwałtownie
zmieniającym się świecie. Perspektywa dziecka zastosowana w powieści pozwala skoncentrować się na przemianie emocjonalnej: Philip nie radzi sobie
z brakiem wsparcia ze strony rodziców i oddaleniem się brata, więc w ramach
kompensacji zaczyna wraz z kolegą śledzić chrześcijan. Ponadto nękają go nocne koszmary, uczucie lęku skutkuje fizyczną chorobą, a on sam zyskuje niezwykłą w jego wieku świadomość zachodzących zmian:
Jeszcze nigdy nie musiałem dorastać w takim tempie.
Jeszcze nigdy – wielki refren roku tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego. […]
Sześć dni przeleżałem w łóżku z wysoką gorączką, tak osłabiony i bez życia, że
lekarz rodzinny codziennie przychodził sprawdzać postępy mojej choroby – tej
dość powszechnej dziecięcej choroby, zwanej dlaczego-już-nie-może-być-tak-jak-kiedyś [S 250].

Bohater zauważa podstawową prawdę dotyczącą nowej sytuacji – nie ma powrotu do stanu początkowego, co wiąże się z jego dorastaniem, ale i zachodzącymi wokół zjawiskami. Przemiana rzeczywistości jest gruntowna i zaskakująca, co szczególnie odbija się na pozbawionym poczucia bezpieczeństwa dziecku.
Znamienna jest także próba ucieczki Philipa z domu, w ramach której chłopiec
pragnie opuścić głęboko zachwianą rzeczywistość rodzinnego życia. Pozostanie w chrześcijańskim sierocińcu pod opieką zakonnic wydaje się z jego perspektywy łatwiejsze od egzystencji w środowisku prześladowanych Żydów.
Przemiana antropologiczna ściśle łączy się z epistemologiczną, bohaterowie
obu utworów muszą się bowiem zmienić, by móc funkcjonować w nowej rzeczywistości. W świecie postapokalipsy tworzy się jednak grupa wykluczonych, nie
poddająca się uniformizacji na wzór reszty społeczeństwa. Niechęć do ideologii
skutkuje napiętnowaniem, obejmującym zarówno Żydów pod władzą Lindbergha,
jak i uciekających przed hordami narodowych zombie bohaterów powieści Dehnela. Dostrzec można także odwrócenie kryteriów normalności – to właśnie bohaterowie niezarażeni wirusem ideologii zostają odrzuceni przez społeczeństwo.
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Znaczenie epidemii
Tragiczne konsekwencje rozwoju ideologii zauważalne w omawianych tekstach
można potraktować w sposób uniwersalny. W obu wypadkach czytelnik obserwuje postępującą radykalizację zachowań ludności pod wpływem pojawienia
się nieobecnego dotychczas czynnika – zombie oraz prezydentury Lindbergha
– stanowiącego analogię do wirusa wywołującego stan epidemii.
Radykalizacja prowadzi do głębokiej polaryzacji społeczeństwa, co widoczne jest szczególnie na poziomie podstawowych relacji. W Ale z naszymi umarłymi rozpada się rodzina Koszaków, w której oboje rodziców przyłącza się do
wyznawców nowej sekty, porzucając nastoletnią córkę Kamilę. Trudności nie
omijają także bohaterów utworu Rotha, owocując niełatwą relacją z angażującym się w przemiany kraju Sandym.
Uniwersalnej wymowy nadaje także końcowy, tragiczny etap ideologicznej
epidemii. Armie zombie w Ale z naszymi umarłymi po zajęciu całego świata
zwracają się bowiem przeciwko Polakom w kraju, dopuszczając się brutalnych mordów lub przemieniając żywych w podobne sobie monstra. Narodowa
duma nie pozwoliła zapobiegać ich działaniom, staje się więc przekleństwem,
gdy jest już za późno. Wkrótce cała Polska jest już opanowana przez zombie,
a garstka ocalałych bohaterów decyduje się na samobójstwo, będące jedyną
opcją w obliczu ataku. Miejsce ostatecznej klęski bohaterów – Jasna Góra –
symbolicznie podkreśla brak granic ideologii radykalnej, gotowej obrócić się
przeciw własnym świętościom.
W powieści Rotha widoczne jest natomiast płynne przejście od szkodliwych
zachowań językowych i deklaracji do działania. Pogromy Żydów nie są bowiem
inspirowane odgórnie – inicjują je niewielkie grupy patriotów zaangażowanych w walkę o dobro narodu. Podobnie jak w utworze Dehnela, nasilenie zachowań związanych z przemianami ideologicznymi prowadzi do chaosu i izolacji osób niezarażonych tymi przekonaniami.
Alegoryczny model rozwoju epidemii zdaje się jednak mieć także znacznie
bardziej konkretne punkty odniesienia22, interpretowane w odniesieniu do sytuacji polityczno-społecznej krajów w momencie powstania dzieł. Pojawienie
się zombie w Polsce przywodzi na myśl rozwój ruchów narodowych23: członkowie tych organizacji również skupiają się wokół strywializowanych symboli
historycznych, a dyskurs dumy narodowej obecny jest w debacie publicznej.
Zgodnie z interpretacją Lidii Romaniszyn-Ziomek, ukazanie polskich dążeń
22 Wskazuję tutaj na obecność interpretacji utworów w kluczu odnoszącym się do rzeczywistości, jednocześnie uznając je wyłącznie za jedną z możliwości. Odczytania uniwersalne
wydają się o wiele atrakcyjniejsze, szczególnie w relacji z problematyką zagrożenia epidemicznego.
23 D. Piechota, dz. cyt., s. 474–479.
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narodowych w formie apokalipsy zombie podkreśla natomiast martwotę polskiego „organizmu narodowego” opierającego się wyłącznie na relikwiach
i niewiele znaczących pamiątkach24.
Także dzieło Rotha odnoszone jest wprost do sytuacji Stanów Zjednoczonych, w których społeczeństwie po atakach terrorystycznych z 2001 roku, wraz
z pojawieniem się idei powrotu do izolacji państwa od reszty świata, zaczęły
zachodzić gwałtowne przemiany25. Ukazując niebezpieczeństwa takiego myślenia, autor powieści zwraca uwagę czytelnika na konieczność międzynarodowej współpracy oraz dążenia do politycznego pluralizmu26. Zarówno Spisek
przeciwko Ameryce, jak i Ale z naszymi umarłymi można zatem odczytać jako
przestrogę przed rozwojem radykalizmu – początkowo niegroźny wirus ideologii doprowadza do eksterminacji jednostek niepoddających się uniformizacji.

Podsumowanie
Rozwój radykalizmów opiera się na językowej manipulacji, doprowadzającej
w rezultacie do zachowań przemocowych skierowanych – niczym w dystopii –
przeciwko grupom niechętnym podporządkowaniu się. Reakcje społeczeństwa przechodzą od fascynacji do fanatyzmu, by w rezultacie zwrócić się przeciw członkom wspólnoty i ich świętościom.
Najistotniejszy wydaje się jednak aspekt nieodwracalności wydarzeń związanych z epidemią. Bohaterowie powieści Dehnela wybierają rozwiązanie
ostateczne, decydując się na samobójczą śmierć, gdy nie mogą już dłużej bronić się przed atakami zombie o niezwykłej, nieznanej dotąd sile i świadomości:
Teraz, kiedy cała horda rozbłysła, widać było nie tylko fasady budynków i podświetlone od dołu korony drzew, ale i to, że przez ostatnie miesiące zombi się
zmieniły. Szły, dzierżąc pochodnie, pod jakimiś insygniami […]. Tomek, przejąwszy z powrotem lornetkę, zauważył też klatkę, w której byli żywi ludzie, może
niesieni jako niewolnicy, może jako prowiant na później […] [A 311].

Zachodzące w społeczeństwie zmiany obserwowane przez pryzmat światopoglądu mniejszości nabierają więc charakteru definitywnego, co podkreślają
także słowa narratora tekstu Rotha:
24 L. Romaniszyn-Ziomek, dz. cyt., s. 131.
25 Por. N. Lemann, Historie alternatywne, dz. cyt., s. 445–446. Autorka zaznacza, że sam Philip
Roth zdecydowanie zaprzeczył możliwości formułowania takich interpretacji.
26 Por. S. Kellman, It Is Happening Here. The Plot Against America and the Political Moment,
„Philip Roth Studies” 2008, no. 4/2, s. 113–123; The Plot Against America and History Post9/11, „Philip Roth Studies” 2009, no. 5/1, s. 61–73.
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Aż nagle przyszedł koniec. Koniec koszmaru, Lindbergh zniknął i nic nam już nie
groziło, chociaż ja nigdy nie odzyskałem niezmąconego poczucia bezpieczeństwa z wczesnych lat dziecinnych, gdy chroniła mnie wielka republika i nadopiekuńczy rodzice [S 434].

Po epidemii nic już nie może więc być takie jak dawniej, a życie wygląda zupełnie inaczej. W konfrontacji z głębokimi przemianami nie ma miejsca na beztroskie dzieciństwo czy nastoletni bunt, nie można dłużej czuć się bezpiecznie.
Tragizm ostatnich rozdziałów obu powieści skłania do stawiania licznych pytań, między innymi o możliwość powrotu do normalności po doświadczeniach
granicznych, ale i o zagrożenia wynikające z nadmiernej unifikacji społeczeństwa pod szyldem idei pozornie nieszkodliwych i promowanych dla powszechnego dobra.
Kolejne fazy epidemii (w jej alegorycznym ujęciu) skutkują przemianami
całego społeczeństwa, które ulega stopniowej radykalizacji. Unifikacja społeczności kontrastuje znacząco z sytuacją grup wykluczonych w wyniku umacniania się nowego systemu oraz zaburzenia dotychczasowych praw i wartości.
Na końcowym etapie przemian rzeczywistość rządzi się zupełnie innymi prawami niż przed pojawieniem się wirusa.
Sytuacja epidemiczna stanowi dzięki temu interesujący model dla analiz
przemian polityczno-społecznych, głównie ze względu na gwałtowność zachodzących zmian o początkowo niewinnym przebiegu. Tragiczna sytuacja bohaterów w końcowych fazach opisanych wydarzeń jest efektem początkowego
lekceważenia zagrożenia, a zasygnalizowane problemy nabierają charakteru
uniwersalnego. Radykalne przekonania, niczym wirus, szybko opanowują całe
społeczeństwo, nie pozostawiając przestrzeni na jakąkolwiek odmienność.
Zachowanie zdrowia w warunkach powszechnej choroby okazuje się niemal
niemożliwe.
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Powieści Jacka Dehnela i Philipa Rotha ukazują rozwój radykalnych światopoglądów. Celem referatu jest wskazanie, że epidemia, także jako zjawisko społeczne, stanowi adekwatny model dla analiz ekspansji ideologii. Ale z naszymi
umarłymi ukazuje dosłowną epidemię – apokalipsę zombie. Wymiar metaforyczny odnosi się do nacjonalizmu opartego na martyrologii przywoływanej
przez zaczerpnięty z tekstu Marii Janion tytuł. W Spisku przeciwko Ameryce
brak dosłownej choroby, jednak obserwując rozwój narodowego izolacjonizmu w kontrfaktycznej historii USA, zauważyć można liczne analogie między
modelami. Epidemię i radykalizm łączy podobny słownik i etapy zmian: od
pierwszych przypadków, wywołujących lęk i fascynację, aż do sytuacji stałego poczucia zagrożenia. Istotny punkt odniesienia stanowi prezentowana
w utworach perspektywa grup wykluczonych, a także zestawienie, odpowiednio, z badaniami na temat motywów popkulturowych i historii alternatywnej
jako paraboli w świetle problemu choroby i izolacji.
Słowa kluczowe: parabola, radykalizm, epidemia, perspektywa wykluczonych, popkultura, historia alternatywna

BIOGRAM
Gabriela Mynarska – absolwentka studiów I stopnia na polonistyce-komparatystyce w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie studentka studiów II stopnia.
Zainteresowania naukowe: literatura XX i XXI w. w ujęciu komparatystycznym,
perspektywa antropologiczna, migracje, współczesne kino niezależne

Anna Bartkowska

Kulturowy strach przed zarazą, czyli apokalipsa zombie jako
jedna z najmroczniejszych wizji zagłady ludzkości
Grecki historyk Tukidydes w Wojnie peloponeskiej pisze w jednym z najwcześniejszych zapisów dotyczących zarazy:
[…] zaraza ta przewyższała wszystko, co się da opisać. […] Jedni umierali z braku opieki, inni mimo najstaranniejszej opieki. Nie było też ponoć żadnego lekarstwa, którego zastosowanie zapewniałoby powrót do zdrowia; to bowiem, co
pomagało jednym, szkodziło drugim. Obojętne też było, czy ktoś miał konstytucję fizyczną silną, czy słabą; wszystkich kosiła ta zaraza na równi, nawet tych,
których leczono wszelkimi środkami. Najgorszą zaś rzeczą w tym nieszczęściu
była depresja psychiczna, występująca u każdego, kto poczuł się chory – tracił
bowiem nadzieję i poddawał się chorobie, pozbawiony odporności. […] Kiedy
zaś zło szalało z ogromną siłą, a nikt nie wiedział, co będzie dalej, zaczęto lekceważyć na równi prawa boskie i ludzkie. Odrzucono wszystkie zwyczaje pogrzebowe, których się dawniej trzymano; każdy grzebał trupy, jak mógł. […] Zaraza
była pierwszym hasłem do szerzenia w mieście także innego rodzaju bezprawia.
Dawniej oddawano się użyciu po kryjomu, teraz jawnie korzystano z chwili widząc, jak szybko umierają bogacze, a ich majątki przejmują biedni1.

Już z zapisków Tukidydesa wynika zatem, że każda nowa, nieznana choroba, z jaką
człowiek musi się zmierzyć, budzi lęk i przerażenie. Szczególnie w dzisiejszych
czasach możemy przekonać się, jak epidemie wpływają na życie każdego z nas. Ludzie boją się o siebie i swoich bliskich, ponieważ zaraza oznacza śmierć wielu osób.
Niniejszy artykuł zajmuje się fenomenem kulturowym nieznanej w rzeczywistości choroby, polegającej na zarażeniu się wirusem, który wyniszcza ciało,
wciąż podtrzymując je przy życiu. Stan ten można określić jako „egzystencję
w zawieszeniu”. Tracąc świadomość i kontrolę nad własnym ciałem, zarażona wirusem zombie jednostka pozostaje zdana na niezaspokojone instynkty,
wśród których głód jest najsilniej działającym bodźcem. Zombie pragną bowiem tylko rozlewu (i chłeptania) krwi.
1

Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, red. J. Parandowski, Warszawa 1953,
s. 115–116.
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Do ogólnoświatowego zainteresowania tą tematyką doprowadziły prawdopodobnie przede wszystkim odkrycia geograficzne z XVI i XVII wieku i związana z nimi kolonizacja obu Ameryk. Globalizacja sprawiła, że w basenie Morza
Karaibskiego doszło do połączenia kultury rdzennych Indian, europejskich
kolonizatorów i afrykańskich niewolników, co w efekcie doprowadziło do narodzin voodoo, oryginalnego systemu wierzeń. Nowo powstały wówczas kult
religijny uprawiany głównie na Haiti to synteza elementów wiary katolickiej,
magii i dawnych wierzeń afrykańskich. Swoistym wytworem voodoo są właśnie opowieści o zombie. Jedna z nich, o powracających zza grobu ludziach,
którzy wykonują polecenia czarowników, rozprzestrzeniła się na cały świat
w wyniku narodzin kultury masowej i postępującej globalizacji2. W XX wieku
zjawisko zombie na dobre przeniknęło do zachodniej popkultury. Od ponad
stu lat powstają coraz to nowsze historie o żywych umarłych, modyfikowane
w zależności od wizji autora, który inspiracje czerpie z najróżniejszych źródeł,
tworząc tym samym nową jakość opowieści. Powodem zainteresowania tymi
historiami pozostaje jednak kulturowy strach przed przemianą w bezwolną
ofiarę – czy to na skutek działania praktyk okultystycznych, czy poprzez zarażenie się śmiercionośnym wirusem.
Pierwsze zarejestrowane użycie słowa „zombie” pojawia się we francuskiej
powieści z 1697 roku Le Zombi du Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne3
autorstwa Pierre’a Corneille’a Blessebois. Akcja utworu rozgrywa się w tropikach. Główna bohaterka, hrabina de Cocagne, wierzy, iż narrator powieści,
Monsieur de C…, posiada nadnaturalne, szamańskie zdolności. Kobieta pragnie, aby ten za pomocą czarów zmienił ją w niewidzialne zombie. Ostatecznie,
po przejściu serii rytuałów, hrabina staje się upiorem, który zaczyna zachowywać się coraz bardziej nieobliczalnie w stosunku do kolejnych napotkanych
na swojej drodze ofiar. Powieść co prawda nie przypomina współczesnych historii o krwiożerczych zombie, ale stanowi punkt odniesienia pozwalający na
ukazanie, jak na przestrzeni lat zmieniało się myślenie o tych istotach. Ignorowanie kultury uprzedmiotowionych niewolników oraz pogardliwe podejście
do pogańskich wierzeń sprawiło, że wiele opowieści o zombie sprzed połowy
XVIII wieku zaginęło. Oczywiście może to być również związane ze strachem
przed czarną magią, który towarzyszył Europejczykom4 wychowanym w wierze chrześcijańskiej.

2 M. Kułakowski, Archeologia zombie – najstarsze niefilmowe teksty kultury z nieumarłymi,
[w:] Zombie w kulturze, red. K. Olkusz, Kraków 2016, s. 203–204.
3 P.C. Blessebois, Le Zombi du Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne, Paris 1862.
4 M. Kułakowski, dz. cyt., s. 204–208.
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Przełomowy tekst o zombie, który wyznaczył nowy kierunek postrzegania
nieumarłego potwora w kulturze Zachodu, ukazał się w latach 20. XX wieku.
Książka Williama Seabrooka, The Magic Island5 z 1929 roku sprawiła, że mit
o zombie na dobre zakorzenił się w kulturze amerykańskiej, prezentując
pierwszy oryginalny literacki obraz współczesnego żywego trupa. Fascynacja
autora okultyzmem, magią i voodoo sprawiła, że wybrał się na Haiti. W swojej
publikacji opisał kulturę i zwyczaje Haitańczyków, wskazując także na problematykę zombie. Wątek ten rozwinął w rozdziale Dead Men Working in the Cane
Fields6, w którym z opowieści farmera Constanta Polynice’a dowiadujemy się,
że żywe trupy istnieją i pracują na jednej z plantacji trzciny cukrowej. Istoty
przypominają ludzi, jednak pozbawione są duszy i, co najważniejsze, nie żyją.
Zostały stworzone przez czarowników, nazywanych bokorami, którzy, kradnąc z grobu jeszcze świeże zwłoki, poddają je specjalnym rytuałom i w konsekwencji zmieniają w służących lub niewolników. Dzięki działaniu czarów, zombie porusza się, ale w sposób nieskoordynowany. Wykonuje wszystkie rozkazy
swojego właściciela, czyniąc to mechanicznie; nie potrafi złożyć ani jednego
zdania. Według tradycji, jeżeli nieumarły spożyje mięso bądź sól, dochodzi do
jego odczarowania. Przekonała się o tym Croyance, żona nadzorcy wspomnianej wcześniej grupy pracujących zombie. Kobieta poczęstowała żywe trupy potrawką, która zawierała sól, dzięki czemu nieumarli, uwolnieni od rzuconego
uroku, mogli powrócić do grobów w asyście bliskich7.
Przewodnik Williama Seabrooka sprawił, że tematyka zombie zaczęła interesować dziennikarzy i naukowców. W przeciągu kilku lat zaczęto wręcz sugerować, że nieumarli rzeczywiście mogą istnieć. Jednak według niektórych
badaczy zombie to nie zmarli, a żywi ludzie, którym czarownicy podawali odpowiednią truciznę. Tak zwany „proszek zombie” miał powodować czasowy
paraliż, zanik funkcji życiowych i zniszczenie w mózgu ośrodków odpowiedzialnych za wolną wolę, a także mowę.
Od czasu wydania powieści Seabrooka flegmatyczne, otępiałe istoty na stałe zagościły w kulturze popularnej, a zawarta w jego książce historia o żywych
trupach zainspirowała twórców filmowych, dzięki którym nieumarli stali się
ikoną kina grozy.
Pierwszy film o tej tematyce to adaptacja powieści Williama Seabrooka zatytułowana White Zombie8, którą wyreżyserował Victor Halperin w 1932 roku.
5
6
7
8

W. Seabrook, The Magic Island, New York 2016.
Tamże, s. 92–103.
M. Kułakowski, dz. cyt., s. 217–219.
White Zombie [film], reż. Victor Halperin [DVD], Roan Group Archival Entertainment, New
York 1999.
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Film przedstawia historię młodej pary, która udaje się do pałacu właściciela
haitańskiej plantacji trzciny cukrowej, aby wziąć tam ślub. Nikt jednak nie wie,
że potentat również chce związać się z przyszłą panną młodą, ponieważ jest
w niej potajemnie zakochany. W akcie desperacji prosi o pomoc czarownika,
który wręcza mu „proszek zombie”. Podczas uroczystości ślubnej kobieta otrzymuje truciznę, która zmienia ją w pozbawione duszy i świadomości zombie.
Dopiero śmierć bokora zdejmuje z niej urok. Przedstawione w filmie zombie
to zniewoleni, żywi ludzie. Nie są, jak we współczesnym dyskursie, agresywne,
ale ogłupiałe i podatne na rozkazy. Człowieka zaklętego „proszkiem zombie”
można odczarować9.
Film, który po raz pierwszy ukazał zombie jako żywego trupa niezwiązanego
z kultem voodoo, to horror Noc żywych trupów10 z 1968 roku w reżyserii George’a Romera. Dopiero dzięki tej produkcji zombie stały się takie, jakimi znamy
je dzisiaj, czyli śmiercionośnymi stworzeniami, które spragnione ludzkiej krwi
i mięsa urządzają polowania na ludzi. Akcja filmu rozgrywa się w okolicach
Pittsburgha w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku.
Umarli powstają z grobów prawdopodobnie w wyniku ekspozycji na skażenie
radioaktywne czy też promieniowanie. Agresywne żywe trupy atakują i pożerają ludzi, ślepo poddając się instynktom. Grupie bohaterów udaje się znaleźć
schronienie w opuszczonym domu, a kolejna noc przynosi ze sobą śmierć oraz
walkę z własnymi słabościami11.
Film Romera zapoczątkował nowy typ narracji, tzw. apokalipsę zombie,
która szybko zyskała na popularności. To gatunek fikcji, w którym cywilizacja
upada z powodu przytłaczających rzesz zombie. W tego typu tekstach kultury szamańskie praktyki religii voodoo zastępowane są wystąpieniem radiacji
lub pewnego rodzaju wirusa, w wyniku których część ludzkości przeistacza
się w żywe trupy zabijające lub zarażające kolejne ofiary12. Zazwyczaj przy życiu zostaje zaledwie kilka osób lub małe grupy ocalałych. W czasie apokalipsy
zombie należy zerwać wszystkie więzi emocjonalne – liczy się jedynie przetrwanie. Dobra materialne jednostek stają się dobrami ogółu. Ocaleni mają
wówczas dwie możliwości dostosowania się do panujących warunków: mogą

9 Kyle Bishop wspomniany rodzaj określa jako „haitańskie zombie”, a także „voodoo zombie”. M. Mikołajski, Apokalipsa zombie jako karnawał. Odczytanie narracji o żywych trupach
w kluczu Bachtinowskim, [w:] Zombie…, dz. cyt., s. 221–222.
10 Noc żywych trupów [film], reż. George Romero [DVD], Mayfly, Warszawa 2003.
11 Ł. Afeltowicz, M. Wróblewski, Epidemie, nowoczesność i apokalipsa zombie. Motyw chorób
zakaźnych w kulturze popularnej jako wyraz lęków społecznych, „Kultura Współczesna”
2018, nr 2 (101), s. 95–96.
12 M. Mikołajski, dz. cyt., s. 222–223.
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stać się zabójcą zombie lub ich ofiarą13. Nieumarłe, bezmyślne istoty, których
głównym celem jest pożarcie żywych albo przemienienie ich w podobne do
nich samych potwory, mają wzbudzać przerażenie widzów w kolejnych, z roku
na rok ulepszanych produkcjach filmowych.
Warto zastanowić się nad reakcją odbiorcy kultury popularnej, zestawiając ze sobą zombie znane z magii voodoo i mordercze żywe trupy będące wytworem oryginalnej fantazji na temat nieumarłych. Haitańskie zombie to żywi
ludzie, którzy w magiczny sposób (najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków) zostali poddani urokowi czarownika, stając się jego własnością. Dzięki
temu bokor może wykorzystywać ich jako swoich nieodpłatnych pracowników.
Największy niepokój w ramach takiego metafizycznego scenariusza budzi jednak fakt odebrania człowiekowi duszy, bez której niemożliwe byłoby zmartwychwstanie. W narracjach z udziałem haitańskich nieumarłych nie wszystko
jest stracone, ponieważ voodoo zombie można odczarować.
W przypadku żywych trupów z narracji właściwych filmom apokaliptycznym jest jednak inaczej. Te ożywione istoty, których brudne, zdeformowane
i często niekompletne ciała są w stanie rozkładu, atakują żyjących, a kontakt
z ich wydzielinami powoduje natychmiastowe zarażenie zdrowych jednostek.
Zombie są przede wszystkim nastawione na zachłanną konsumpcję ludzkiego
mięsa14, a ich niepowstrzymany apetyt powoduje, że zaraza szerzy się wbrew
wysiłkom nielicznych bohaterów, starających się ją powstrzymać. Charakterystycznym zabiegiem fabularnym w przypadku filmów tego rodzaju jest prowadzenie narracji od początkowej fazy rozwoju zarazy i śledzenie jej konsekwencji w powiązaniu z losami poszczególnych bohaterów aż do – w zależności od
pomysłu na zakończenie historii – ostatecznej zagłady ludzkości lub ukazania
cienia szansy na uratowanie świata przed krwiożerczymi żywymi trupami.
Specyfika omawianej apokalipsy doskonale przedstawiona jest we współczesnych produkcjach filmowych takich jak World War Z w reżyserii Marca
Forstera, Jestem legendą Francisa Lawrence’a czy serii Więzień labiryntu Wesa
Balla. Każda z wymienionych pozycji jest adaptacją książki o tym samym tytule.
Główne wątki, które pojawiają się we wspomnianych filmach, to możliwość
stworzenia antidotum na dziesiątkującego ludzi wirusa, a także odnalezienie
bezpiecznej strefy, do której nie przedostanie się żaden zainfekowany potwór.
W każdym z filmów pojawia się także protagonista, który, dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom, jest w stanie uratować świat przed zagładą.
13 Tamże, s. 228–231.
14 M. Sugiera, Apokalipsa na własność. Zombie w kulturze współczesnej, [w:] W ogrodzie świata.
Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, red. Ł. Tischner, J. Wróbel,
Kraków 2015, s. 436–437.
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World War Z15 przedstawia charakterystyczny dla apokalipsy zombie schemat, według którego epidemia żywych trupów prawie zawsze zaczyna się
w mieście. Po nieudanych próbach jej zatrzymania, wirus dociera do kolejnych
zakątków świata, w końcu ogarniając całą planetę. Chaos wynikający z inwazji
zombie nie ma granic i burzy znany nam porządek świata. W produkcji Jestem
legendą16 można natomiast przyjrzeć się psychicznym kryzysom głównego bohatera wynikającym z utraty bliskich, a w końcu – jak mogło się przez chwilę
wydawać – zagłady całej ludzkości w wyniku śmiercionośnej epidemii. W serii
Więzień labiryntu17 mamy z kolei do czynienia z symulacją apokalipsy; eksperymentami, które przeprowadzane są na grupie młodych ludzi odpornych
na nieznaną chorobę. Bohaterowie stają się królikami doświadczalnymi, poświęconymi w imię ludzkości, aby odnaleźć lek na wirusa.
Szczególnie ciekawe wydało mi się zestawienie owych filmów, ponieważ
w każdym z nich ukazano także moralny upadek społeczeństwa i człowieczeństwa. Warto mianowicie wskazać na takie działania, jak wybieranie z tłumu
jednostek, którym być może uda się rozwiązać globalny problem kosztem
setek tysięcy żyć (World War Z), zostawianie w miejscu zagrożenia osób potencjalnie zainfekowanych, co wiąże się ze skazaniem ich na śmierć (Jestem
legendą) czy więzienie ludzi na rzecz wyższych idei (Więzień labiryntu). Człowiek, walcząc o przetrwanie, przestaje liczyć się z konsekwencjami swoich
zachowań i podejmuje działania, nie zważając na potrzeby innych. Dopiero
w sytuacji kryzysowej dobra materialne tracą swoją wartość, a najważniejsze
okazuje się zdrowie.
Współczesne filmy o zombie, podobnie jak inne teksty kultury, pokazują
i uświadamiają odbiorcom, jak szybko pod wpływem nieznanej epidemii rozpada się obowiązujący na świecie porządek społeczny. Okazuje się, że ogólnie pojęta nowoczesność jest krucha18, tak samo jak infrastruktura materialna
oraz moralność. Zombie, w porównaniu do nietrwałej nowoczesności, ukazywane są jako istoty niepokonane, a choroby zakaźne, choć ujęte w ramy zracjonalizowanej współczesności, nabierają potwornego charakteru ze względu na
swoją gwałtowność i niemożność ich kontrolowania.
Wyobrażenie człowieka o świecie i chorobach nieustannie się zmienia. Owa
ewolucja dotyczy także zombie, które są oryginalnymi ikonami popkultury. Ze15 World War Z [film], reż. Marc Forster [DVD], Imperial CinePix, Warszawa 2013.
16 Jestem legendą [film], reż. Francis Lawrence [DVD], Galapagos, Warszawa 2011.
17 Maze Runner: 1–3 [film], reż. Wes Ball [DVD], 20th Century Fox Home Entertainment, London 2018.
18 Przede wszystkim przemiany zachodzące w polityce (np. demokratyzacja), gospodarce (np.
industrializacja) czy kulturze (np. sekularyzacja) [przyp. aut.].
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stawiając obraz XVII- i XXI-wiecznych nieumarłych istot doszłam do wniosku,
że ta niezwykła przemiana może mieć związek ze zmianą rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje dzisiejszy człowiek. Ludzi w świecie Zachodu charakteryzuje
tendencja do wiecznego pośpiechu oraz zachowań konsumpcyjnych. Można
uznać, że zombie, co prawda w sposób przerysowany i przerażający, reprezentują właśnie te postawy, aby zwrócić uwagę na sztucznie podkręcone tempo
życia, które przyczynia się do utraty zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, a w konsekwencji prowadzi do śmierci.
Skutkiem kulturowego lęku przed zarazą i wynikającego zeń przekonania,
że epidemie mogą zagrozić światowemu ładowi jest zyskanie przez wirusy miana jednego z największych niebezpieczeństw i wyzwań dla ludzkości.
Obecnie sami doświadczamy zmian spowodowanych pandemią. Ewolucja podejścia do postaci nieumarłych oraz popularność filmów o zombie świadczą
o tym, że kulturowy strach przed chorobami zakaźnymi jest jedną z charakterystycznych cech kultury zachodniej XX i XXI wieku. Narracje typu apokalipsa
zombie nie tylko dostarczają ludziom rozrywki, ale mają również przygotować
człowieka na możliwe wersje współczesnych zagrożeń. Zdobyta w ten sposób
wiedza teoretyczna może przyczynić się do wyzbycia się strachu przed nimi.
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ABSTRAKT

Artykuł opisuje zjawisko apokalipsy zombie, przede wszystkim w oparciu
o literaturę fantastycznonaukową oraz horror filmowy. Punktem wyjścia jest
porównanie postaci haitańskiego zombie z charakterystyką współczesnych
żywych trupów występujących w filmach prezentujących wizje końca ludzkości. Analiza opiera się na ukazaniu apokalipsy zombie jako symptomu kondycji
kultury, kryzysu nowoczesności. W pracy skupiam się również na sposobie interpretacji wizji końca świata przez twórców filmowych, nawiązując do takich
produkcji jak World War Z w reżyserii Marca Forstera, Jestem legendą wyreżyserowanej przez Francisa Lawrence’a oraz do serii Więzień labiryntu w reżyserii Wesa Balla. Popularność obrazów tego rodzaju wiążę z kulturowym
strachem przed epidemiami. Celem artykułu jest objaśnienie lęku i desperacji,
jakie niesie za sobą apokalipsa zombie jako jedna z najmroczniejszych wizji
zagłady ludzkości.
Słowa kluczowe: apokalipsa, zombie, zagłada, panika, zaraza
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„Wejdź do świata obłędu”. Jak szaleństwo wpływa na widzenie świata? Gra Call of Cthulhu w kontekście twórczości
H.P. Lovecrafta
Wprowadzenie
Badania porównawcze gier wideo i literatury mogą okazać się niezwykle twórcze. W wyniku konfrontacji nie tylko podstawowych różnic, ale i możliwości
obu mediów powstaje analiza, w której staram się wyzyskać sensy dotąd niedostępne w literaturoznawczej refleksji nad twórczością Lovecrafta. Pomocne
okazują się tutaj ustalenia ludologii, dziedziny prężnie się rozwijającej, choć
nadal pozostającej nieco na uboczu w przestrzeni nauk humanistycznych.
Współcześnie w wielu pracach wskazuje się na pojęcie narratologii transmedialnej jako narzędzia właściwego do analizy gier wideo1. Badania Piotra
Kubińskiego na temat światoopowieści2, Krzysztofa M. Maja3 czy Marcina Petrowicza4 (polemizujących z wcześniejszymi ustaleniami Mary-Laure Ryan
i Davida Hermana) potwierdzają narracyjny charakter gier. Zwrócenie uwagi
na znaczenie narracji i potencjału światotwórczego omawianego medium nie
jest tu bezzasadne, bowiem mechanika opowiadania wydaje się w tej pracy
ważna. Dzięki tym ustaleniom łatwiej jest przedstawić grę Call of Cthulhu jako
pewną opowieść i tym samym przyrównać ją do twórczości Howarda Philipsa
Lovecrafta.
Głównym problemem analizowanym w przedstawionym artykule jest kwestia poznania i szaleństwa jako kategorii estetycznych. Poprzez interpretację
1

Termin ten jest skrótem myślowym, który bywa stosowany w różnych kontekstach. W artykule będę używać tego określenia zamiennie ze sformułowaniem „gry komputerowe”. Pragnę, aby nazwy te nie wykluczały żadnych dostępnych mediów służących do gry, tj. konsol,
komputerów itd.
2 Por. P. Kubiński, Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), „Tekstualia” 2015, nr 4, s. 23–36.
3 Por. K.M. Maj, Słowo gra znaczy świat. Przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji,
„Teksty Drugie” 2017, nr 3, s. 192–209.
4 Por. M Petrowicz, Gry wideo – medium XXI wieku, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11055/Gry%20wideo%20%e2%80%93%20medium%20XXI%20wieku.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 16.05.2021].
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fabuły i zabiegów, jakie oferuje gra można wykazać, jak wielką przewagę nad
literaturą (i w adaptacji literatury – w porównaniu do innych sztuk) posiada
omawiane medium.
Trudno jest odwoływać się do całej twórczości Samotnika z Providence. Wobec tego należy ograniczyć się do kilku opowiadań, które noszą najbardziej
rozpoznawalne cechy pisarstwa Lovecrafta. W swoich tekstach prozatorskich
autor pozostaje niezwykle spójny, co zauważa Maciej Płaza w posłowiu do
tomu zatytułowanego Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści5. Jednolitość stylu i poruszanych tematów w pewien sposób usprawiedliwia wykorzystanie w analizie jedynie trzech utworów artysty, a mianowicie Szczurów
w murach, Zewu Cthulhu oraz W górach szaleństwa. Innym powodem, dla którego interpretacja zostaje ograniczona do wymienionych tekstów jest fakt, iż
gra Call of Cthulhu bazuje właściwie jedynie na drugim z wymienionych opowiadań. Mimo to nawiązuje do ogółu twórczości Lovecrafta, dlatego uwzględnienie innych przykładów wydaje się konieczne do uzyskania wiarygodnej
argumentacji.
Dzieła autora były wielokrotnie poddawane adaptacji na różne sztuki w celu
ukazania kosmicznego horroru: kategorii estetycznej i filozoficznej zaproponowanej przez autora do opisania wiedzy, która wykracza poza możliwości percepcyjne człowieka. Poznanie, czym jest kosmiczna trwoga, często kończy się obłędem bądź śmiercią6. Call of Cthulhu z 2018 roku autorstwa Cyanide Studio i Jeana
Marca-Gueneya pozostaje zatem jedną z wielu propozycji przekładu opowiadań
Lovecrafta. Dodatkowo można zauważyć, że produkt powstał jako komputerowa
wersja papierowej RPG (role-playing game)7 o tym samym tytule8. Wszelkiego
rodzaju gry mają przewagę w adaptacji kosmicznego horroru i stanu szaleństwa.
Richard Rose III zauważa w kontekście gier Call of Cthulhu. Dark Corners of the
Earth, Eternal Darkness. Sanity’s Requiem oraz sztuki filmowej: „It would seem
that Lovecraft’s unique brand of unease, insanity, and slow paced terror works
better in an interactive space than it ever can as a movie”9. To nie pierwszy raz,
kiedy temat twórczości autora przetworzonej na potrzeby omawianego medium

5 M. Płaza, W przeddzień potwornego zmartwychwstania, [w:] H.P. Lovecraft, Zgroza w Dunwich i inne opowieści, przeł. M. Płaza, Poznań 2012, s. 775.
6 Tamże, s. 773–774.
7 Por. hasło RPG, https://sjp.pwn.pl/sjp/RPG;2574474.html [dostęp: 10.03.2022].
8 Por. C. Koch, Upcoming 'Call Of Cthulhu' Video Game Takes Inspiration From RPG Of The Same
Name, https://www.techtimes.com/articles/136889/20160226/upcoming-call-of-cthulu-video-game-takes-inspiration-from-rpg-of-the-same-name.htm [dostęp: 10.03.2022].
9 Por. R. Rose III, Match Made in Hell. The Inevitable Success of the Horror Games in Video
Games, [w:] Horror Video Games. Essays on the Fusion of Fear and Play, ed. B. Person, Jefferson 2014, s. 25.
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jest poruszany przez badaczy i badaczki. Pojawiały się już eseje analizujące produkcje planszowe10, jak i porównujące jednostkowe opowiadania i gry11.

Edward Pierce
Poznawcza funkcja literatury jest wyrażana w rozmaity sposób. Jednym z tropów godnych wzmianki pozostaje kreacja postaci, z którymi można się utożsamić i w ten sposób lepiej zrozumieć opisywane doświadczenia. Nie inaczej
jest u Lovecrafta, który niejednokrotnie używa narracji pierwszoosobowej
i dokładnej analizy emocji oraz myśli narratora-protagonisty w celu lepszego przekazania sensów i atmosfery dzieła. Główny bohater w opowiadaniach
artysty to najczęściej sceptyczny mężczyzna twardo stąpający po ziemi. Na
przykład Francis Wayland Thurston z opowiadania Zew Cthulhu to trzeźwy antropolog, który stara się uporządkować zapiski i dokumenty pozostałe po stryjecznym dziadku, również naukowcu. Podobnie jak Edward Pierce, protagonista gry Call of Cthulhu, początkowo wierzy w to, że wszystkie zjawiska da się
wyjaśnić logiką. Z czasem nastawienie obu postaci ulega zmianie. Wraz z kolejnymi odkryciami dotyczącymi kultu Wielkich Przedwiecznych stan umysłowy mężczyzn załamuje się. Obaj doznają dysonansu poznawczego. Stykając się
z kosmicznym horrorem, nie są w stanie zaakceptować faktu, że nie tylko ich
własne postrzeganie i hierarchia wartości, ale też cały ludzki świat są fałszywe
w obliczu rzeczywistości irracjonalnej.
Pierwsza zaleta, której nie można odmówić omawianej grze wideo, to przewaga w uchwyceniu jednostkowej perspektywy bohatera. Podczas rozgrywki
bowiem trzeba poruszać się w trybie FPP (first player perspective12, tj. patrząc
oczyma postaci) oraz przyjąć tożsamość samego detektywa Pierce’a. Na czas
rozgrywki, po kliknięciu hipertekstu „Nowa gra” (później docelowo „Wczytaj
grę”) niejako porzuca się własną indywidualność na rzecz doświadczeń protagonisty. Można sądzić, że w literaturze efekt pierwszoosobowej narracji oddziałuje
w o wiele mniejszym stopniu. W grze pomaga bezpośredni ogląd przestrzeni
i wydarzeń z perspektywy głównego bohatera, co zostaje osiągnięte dzięki odpowiedniej mechanice i technikom graficznym13. Tym samym gra oddziałuje na
zmysły wzroku, słuchu, a nawet na mięśnie (w przypadku zaistnienia wibracji
kontrolera PlayStation), bezpośrednio pokazując świat przedstawiony.
10 P. Booth, Game Play. Paratextuality in Contemporary Board Games, London 2015.
11 T. Krzywinska, Reanimating Lovecraft. The Ludic Paradox of Call of Cthulhu: Dark Corners of
the Earth, [w:] Horror Video Games, dz. cyt.
12 Zob. hasło FFP, [w:] Słownik gracza, https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=67 [dostęp: 11.03.2022].
13 Gra została stworzona w wysokiej jakości technice 3D na silniku Unreal Engine, por. Call of
Cthulhu, https://www.gry-online.pl/gry/call-of-cthulhu/zc3ba6 [dostęp: 11.03.2022].
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Protagonista opowiadania Zew Cthulhu rozpoczyna swoją mroczną i niebezpieczną opowieść od słów: „Największym dobrodziejstwem naszego świata
wydaje mi się to, że człowiek nie potrafi objąć go rozumem”14. Taki początek
to świadomy zabieg, wyzwanie czytelnicze. Wspomniany Francis wielokrotnie
podkreśla swój „wrodzony sceptycyzm”15, co pozostaje punktem wyjścia do
dalszej interpretacji postaci w kontekście zjawiska szaleństwa. W przypadku
rozgrywki już samo zaproszenie na ciemnozielonym tle ekranu początkowego, brzmiące w polskim tłumaczeniu: „Wejdź do świata obłędu”16, okazuje się
wiążące, a o ile tradycyjna narracja badana pod kątem literaturoznawczym jest
komunikowana poprzez słowa, to tutaj, w grze wideo, efektowności dodaje
animacja i upiorna muzyka17.
Na początku rozgrywki ukazują się dalsze możliwości immersyjne pozycji.
Po krótkim streszczeniu rozdziału pierwszego (bowiem w ten właśnie sposób
podzielona jest fabuła gry) ukazanym na ekranie ładowania, Pierce budzi się
w tajemniczej jaskini pełnej śniętych ryb i innych zakrwawionych szczątków.
Mechanika rozgrywki dokładnie odzwierciedla moment uświadomienia sobie
groteskowego położenia, w jakim znajduje się bohater. Obraz niekiedy kołysze
się lub zostaje rozmazany. Widać ubrudzone krwią ręce Edwarda, które w tym
momencie należą do gracza bądź graczki. Mężczyzna słyszy również głosy z oddali, a przerażająca muzyka i manipulowanie światłem i cieniem sprawiają, że
cała sytuacja wydaje się realistyczna. Krajobraz i okoliczności przypominają te
z opowiadania Zew Cthulhu, kiedy to Wilcox opisuje dręczące go koszmary senne:
Niezmiennie powtarzał się w nich straszliwy, cyklopowy pejzaż ciemnych, ociekających wodą głazów, a jakiś podziemny głos czy umysł monotonnie wykrzykiwał tajemnicze dźwięki, których nie dało się zapisać inaczej niż za pomocą
kompletnego bełkotu18.

Co ciekawe, w grze wszystkie te okropności niepodlegające pełnemu opisowi zostają ukazane. Grafiki, w których przeważają różne odcienie zieleni, gra
światłocieniem, fluorescencyjna poświata – wszystko to buduje spójny obraz
przeniesiony z kart opowiadania na ekran komputera czy telewizora. Te zabiePor. H.P. Lovecraft, Zew Cthulhu, [w:] tegoż, Zgroza w Dunwich…, dz. cyt., s. 90.
Tamże, s. 96.
J.M. Gueney, Call of Cthulhu, prod. Cyanide Studio, 2018.
W kontekście immersyjnym byłby to drugi poziom zanurzenia się w grze, czyli zaangażowanie zmysłowe, wykorzystywane wcześniej szeroko w sztuce filmu; por. L. Ermi, M. Frans,
Fundamental Components of the Gameplay Expe-rience. Analysing Immersion, [w:] Worlds in
Play. International Perspectives on Digital Games Research, eds. S. de Castell, J. Jenson, New
York 2007.
18 H.P. Lovecraft, Zew Cthulhu, dz. cyt., s. 95.
14
15
16
17
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gi w znaczny sposób wpływają na precyzyjne przedstawienie doświadczenia
obłędu. Znamiennym wydaje się fakt, że ogląd świata jest ograniczony do perspektywy Pierce’a, mężczyzny tak podobnego do innych protagonistów Lovecrafta. Jego postrzeganie jest jednostkowe, a przez to niepełne. Jak narrator
opowiadania Szczury w murach musi zbierać informacje, uważać na niebezpieczeństwa i selekcjonować poznane wiadomości. Głównym zadaniem Edwarda
jest rozwiązanie tajemnicy śmierci malarki Sarah Hawkins, natomiast dziedzic
ze wspomnianego utworu stawia sobie za cel zdementowanie plotek i przekazów o rodzinie de la Poer. Przechodząc do innego kontekstu literackiego można
wspomnieć, że narrator dzieła W górach szaleństwa opisuje z wielką dokładnością przebieg ekspedycji naukowej na Antarktydzie. Okazuje się jednak, że
zadania wszystkich bohaterów są zgoła inne. Zetknięcie z kosmicznym horrorem wywołuje obsesję i obłęd. Wszyscy kończą jako szaleńcy jednocześnie głoszący prawdę o Wielkich Przedwiecznych i strzegący tajemnicy zagrażającej
racjonalnemu światu. William Dyer, naukowiec z W górach szaleństwa, w pewnym momencie stwierdza: „Byłoby prawdziwą tragedią, gdyby moje przestrogi
mające zmierzić światu to antarktyczne królestwo śmierci i zgrozy, odniosły
skutek przeciwny”19. Bohaterowie znajdują się w impasie. Muszą przestrzec
innych przed niebezpieczeństwem, tym samym narażając się na to, że ktoś zachęcony dokładnymi relacjami, będzie dalej eksplorował przerażające tajemnice rzeczywistości.
Wątek wątpliwości doskonale przedstawia możliwość podejmowania decyzji podczas rozgrywki. Poszczególne wybory wpływają na rozwój fabuły oraz
determinują zakończenie historii. Pierce może poddać się obsesji i kolekcjonować okultystyczne przedmioty, jednocześnie rozwijając swoją wrażliwość
bądź postawić na umiejętności medyczne. Cztery zróżnicowane zakończenia
niejako przenoszą warianty przedstawione na kartach opowieści Lovecrafta.
W zależności od dokonywanych wyborów detektyw popełnia samobójstwo,
doprowadza do wezwania Cthulhu lub wdraża kontrrytuał. W utworze W górach szaleństwa narrator wspomina:
Gdyby nie zależało mi na wykazaniu prawdziwości zdjęć […] nie zdradziłbym ani
słowem, co odkryliśmy i czegośmy się domyślili – w obawie, że zostanę zamknięty w przytułku dla obłąkanych20.

19 H.P. Lovecraft, W górach szaleństwa, [w:] tegoż, Zgroza w Dunwich…, dz. cyt., s. 514.
20 Tamże, s. 517.
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W Zewie Cthulhu pojawiają się słowa na temat świadka zgrozy Wielkich Przedwiecznych: „Nikomu nie mógł się zwierzyć – uznano by go za szaleńca”21. Zaś
w dziele Szczury w murach bohater rzeczywiście ląduje w zamkniętym zakładzie, odizolowany od innych, a towarzystwa dotrzymują mu jedynie „szczury, których nikt prócz mnie nie słyszy”22. Te przykłady pokazują, jak łatwo
kosmiczny horror może zburzyć wszystko, co dotąd uznawano za logiczne,
zdrowe, normalne. To, że w grze jedna decyzja o wypowiedzeniu słów w języku
Cthulhu może zaważyć na dalszych losach bohatera i zdeterminować pojawienie się określonego zakończenia, doskonale ukazuje cienką granicę pomiędzy
tym, co racjonalne, a tym, co irracjonalne.
Wariantywność gry często łączy się z możliwością przeprowadzania rozmów oraz innych interakcji z pozostałymi bohaterami. W rozdziale dziesiątym
zatytułowanym Posterunek Policji Darkwater z Edwardem bezpośrednio komunikuje się mityczny Lewiatan, a detektyw musi zdecydować, czy poddać się
jego mocy i otrzymać tajemną wiedzę, czy też opierać się demonicznym wpływom. To jeden ze skrajnych przykładów obrazujących potencjał gry jako medium ukazującego doświadczenie szaleństwa w ujęciu Lovecrafta. Sam fakt, że
w rozmowie, będącej w tym wypadku czynną wymianą zdań, można usłyszeć
głos innych postaci, świadczy o niezwykłości pozycji. Ze względu na poetykę
twórczości autora, w opowiadaniach często brakuje tego elementu. Narratorzy
przytaczają historie poszczególnych postaci w formie wycinków z gazet, relacji
dziennikowych, mowy zależnej. W utworze Szczury w murach kapitan Norrys,
który jest źródłem opowieści ludowych o zamku i rodzinie de la Poer, nie ma
żadnej partii dialogowej.
Detektyw z urojeniami
W przypadku ukazywania szaleństwa literatura pozostaje kolejnym medium
eksplorującym ludzkie doświadczenia. Warto wspomnieć, że naturalnie posiada ona zdolności immersyjne. Słowo angażuje odbiorcę i pozwala mu przeżywać różne doświadczenia z pomocą własnej wyobraźni23.
Wcześniej utożsamiałam obłęd z doświadczeniem kosmicznego horroru,
a zatem z wiedzą nie do ogarnięcia przez zdrowego, racjonalnie myślącego
człowieka. Teraz jednak wypada uściślić proponowane definicje. Słownik języ21 Por. H.P. Lovecraft, Zew Cthulhu, dz. cyt., s. 126.
22 H.P. Lovecraft, Szczury w murach, [w:] tegoż, Zgroza w Dunwich…, dz. cyt., s. 76.
23 Dokładnie opisuje to Ewa Mikuła, powołując się na wspomnianą wcześniej Marie-Laure
Ryan, por. E. Mikuła, O tożsamości zjawiska immersji. Czytelnik w dobie „postpapierowej”,
h t t p s : / / d s p a c e . u n i . l o d z . p l / b i t s t re a m / h a n d l e / 1 1 0 8 9 / 3 6 143 / To % C 5 % B C s a mo%C5%9B%C4%87_0055-0064.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3s91nMOU3TOIG2EZir891UvyxM-9oPYAWfP0m6hj5mHlCZleZiiLkbRmw [dostęp: 12.03.2022].
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ka polskiego podaje, że szaleństwo to „postępowanie wykraczające poza przeciętne normy, zwyczaje”, „stan psychiczny człowieka niepanującego nad sobą”,
„choroba umysłowa” lub „hulanka, zabawa”24. Stanisław Kukurowski w swoim
artykule porządkującym postrzeganie postaci szaleńca na przestrzeni różnych
epok pisze:
Należy jednak, dla porządku, rozróżnić patologię psychiczną (w postaci choroby
umysłowej – trwałych zaburzeń osobowości, nieodwracalnej tzw. utraty rozumu) oraz sytuacyjne stany emocjonalne, gwałtowne wzburzenia, przeżycia
chwilowe i przejściowe – odchodzenie od zmysłów, uruchomione pod wpływem
silnego bodźca, ale niepowodujące zwichnięcia na stałe równowagi psychicznej
(ostatecznie powrót do rzeczywistości i tzw. normalności). Wypada pamiętać, że:
„Statystyka mówi, że co czwarty człowiek ma objawy nerwicowe, a co dwudziesty
chorobę psychiczną lub cięższą depresję”25.

Również w przypadku twórczości Lovecrafta przeżywany obłęd nie nosi znamion żadnych konkretnych zaburzeń. Można domyślać się psychoz poszczególnych bohaterów, mówić o ich zaburzeniach snu czy problemach z lękiem
uogólnionym, jednak nie przynosi to pożytku dla badań. Bowiem obłęd przeżywany w uniwersum Wielkich Przedwiecznych wpisuje się w długą tradycję
postrzegania szaleńca jako kogoś rozumiejącego więcej niż inni i posiadającego określoną wiedzę o rzeczach dla innych niedostępnych. „Zwykli, przeciętni
ludzie interesu”26, jak pisze Lovecraft, nie mają dostępu do rzeczywistości pozarozumowej. Można zaryzykować postawienie tezy, że szaleństwo przedstawiane w dziełach autora to po prostu diametralna zmiana perspektywy wiążąca się z licznymi konsekwencjami fizycznymi i psychicznymi.
W porównaniu do słowa pisanego gra posługuje się kilkoma znaczącymi
strategiami w celu ukazania stanu niepoczytalności. Poprzedzając jednak tę
analizę należy zauważyć, że na szaleństwo w utworach Lovecrafta zwykle
składają się pewne komponenty. W mitologii Cthulhu starożytne bóstwa, jak
i inne potworne stworzenia spoza racjonalnego świata kontaktują się z ludźmi
w określony sposób. Nieodmienną częścią procesu popadania w obłęd są sny,
halucynacje i… natchnienie twórcze. Szaleństwo bowiem, jak już zostało powiedziane, nie dotyka zwykłych ludzi, ale przede wszystkim artystów. O przerażających koszmarach w Zewie Cthulhu najtrafniej opowiada właśnie ta gru24 Hasło Szaleństwo, [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/szale%C5%84stwo.html [dostęp: 16.07.2021].
25 S. Kukurowski, Motyw szaleńca w literaturze różnych epok, https://wuwr.pl/kj/article/
view/2669/2596, s. 114 [dostęp: 17.07.2021].
26 H. P. Lovecraft, Zew Cthulhu, dz. cyt., s. 96.
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pa27. Jednym z atutów gry okazuje się możliwość trójwymiarowego ukazania
obrazu przedstawiającego stworzenie zwane Tułaczem. Takie doświadczenie
pozostaje niedostępne dla literatury. Wspominam akurat o tym dziele sztuki
ze względu na paralelność przedmiotu do figurki stale powracającej w różnych
przedstawieniach w fabule Zewu Cthulhu. Oba twory funkcjonują jako symbole, odnośniki do irracjonalnej rzeczywistości, do której artyści zyskują wgląd
ze względu na swoją wrażliwość i wyobraźnię. Przy opisie rzeźby Lovecraft
operuje niedopowiedzeniem. Na przykład w rozmowie z Wilcoxem, po ujrzeniu figurki, narrator odwołuje się do swoich wcześniejszych skojarzeń i aktualnych uczuć. Nie pogłębia jednak opisu i nie dostarcza nowych informacji, które
mogłyby skonkretyzować przedmiot. W grze natomiast obraz Tułacza może
być oglądany z różnych perspektyw. Początkowo jest tylko martwym obiektem
w prywatnej galerii sztuki, potem zaś staje się przeciwnikiem Pierce’a. Potwór
wyłania się z obrazu, przedostając się do ludzkiej rzeczywistości. To zdecydowanie rozszerza doświadczenia i pogłębia symbolikę przedmiotów artystycznych u Lovecrafta, tworzących prostą linię pomiędzy doświadczeniami zdrowego człowieka a szaleńca.
Ponadto w trakcie rozgrywki pojawiają się inne obiekty, które można zbierać
i których należy szukać, by fabuła postępowała. Dzięki rozwijaniu umiejętności
prowadzenia dochodzenia oraz wykrywania ukrytych obiektów Pierce może
dostrzec więcej, a ograniczony świat funkcjonujący jako półotwarty28 staje się
przy tym ciekawszy. Podczas poruszania się w grze Edward napotyka różnego rodzaju przedmioty, od butelek alkoholu i środków nasennych po wycinki
dzienników i relacji osób należących do kultu Cthulhu. Pozycja należąca do gatunku survival horror czy też horroru psychologicznego zawiera wiele elementów logicznych, możliwości skradania się i zbierania informacji, co zgrabnie
ilustruje poetykę utworów Lovecrafta. Wielość elementów oraz możliwość doświadczenia przerażających wiadomości sprawiają, że stan obłędu, paradoksalnie, staje się bardziej zrozumiały. Ma na to wpływ również bezpośrednie
oglądanie tak zwanych cut-scenes29, obrazujących choćby uczucia bohatera tuż
po odnalezieniu jakiegoś nieoczywistego przedmiotu. Interakcja z obiektem
często jest też komentowana przez inne postaci bądź samego Pierce’a. Także
jego fizyczne odczucia, jak zawroty głowy czy skołatanie są wyraźnie ukazane
w grze za pomocą obrazu i dźwięku.
27 Tamże, s. 97.
28 Por. hasło Świat gry, [w:] Słownik gracza, https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=244 [dostęp: 11.03.2022].
29 Zob. hasło Cut-scene, tamże, https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=32
[dostęp: 11.03.2022].
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Zmiana perspektywy dokonuje się też za pośrednictwem rekonstrukcji. Ten zabieg pozwala bohaterowi na ujrzenie sceny z przeszłości. Postrzeganie ulega przekształceniu: od tego momentu oglądane środowisko staje się rozmazane, ekran
zwęża się poprzez winietę przypominającą powierzchnię lodu lub gęstą mgłę.
W tym trybie Pierce dostrzega więcej szczegółów, a jego zadaniem jest badanie
tropów. To sprawia, że labiryntowa poetyka Lovecrafta uzyskuje fizyczny aspekt.
Charakterystyczne jest to, że niekiedy gra czyni z szaleństwa zabawę. Jeśli
zastanowić się nad tym zagadnieniem w kontekście specyfiki funkcjonowania
gier wideo, jest to zupełnie naturalne. W trakcie rozgrywki na konsoli PlayStation można na przykład zdobyć srebrne trofeum „Detektyw z urojeniami”30 po
doznaniu przez Pierce’a pierwszych poważnych halucynacji.
Zakończenie
Opowiadanie Zew Cthulhu kończy się rozpaczliwą prośbą narratora:

Moich spadkobierców błagam tylko o jedno: jeżeli ten rękopis mnie przeżyje,
niechaj wykażą się raczej ostrożnością niż zuchwalstwem i dołożą starań, by nie
spoczęło na nim więcej ludzkie oko31.

Podobne nadzieje wyrażają inni bohaterowie Lovecrafta, którzy zorientowali
się, że „ohyda czeka i śni w swych głębinach, a człowiecze miasta marnieją
i grążą się w rozkładzie”32. W rzeczywistości jednak teksty kreowane na wiedzę tajemną lub zakazaną mogą poszczycić się bogatą linią adaptacji, do których zaliczają się również gry.
Produkcja Cyanide Studio wydaje się posiadać wiele zalet jako jedna z prób
przeniesienia twórczości Samotnika z Providence na bardziej interaktywne
medium. Atutem gry pozostaje szerokie wykorzystywanie osiągnięć sztuki
kinematograficznej, konstrukcja głównego bohatera i pierwszoosobowy tryb
rozgrywki. Połączenie horroru z elementami gry logicznej świetnie odzwierciedla kompozycję opowiadań Lovecrafta: labiryntowość świata przedstawionego i duże znaczenie wskazówek składających się na całość relacji. Przedmioty zawarte w fabule gry kreatywnie wykorzystują teksty opowiadań, będąc
bezpośrednim nawiązaniem (jak Necronomicon, mroczna księga zawierająca
wiadomości o Wielkich Przedwiecznych) albo twórczym odniesieniem (jak
wszechobecne w grze pigułki nasenne).
30 Osiągnięcia i trofea w Call of Cthulhu, https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1930&PART=11#NH3_14 [dostęp: 15.05.2021].
31 H.P. Lovecraft, Zew Cthulhu, dz. cyt., s. 127.
32 Tamże.
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Zwłaszcza w kwestii prezentowania popadania w obłęd, niemożności dostosowania się do dysonansu poznawczego i ukazywania potwornych snów
gra wykracza poza produkcje filmowe i ożywia uniwersum autora. Rozbudowane kreacje postaci, którym głosu użyczają doświadczeni aktorzy33, umożliwiają immersję, a rozgrywka zapewnia wrażenie intymności poprzez przymus
przyjęcia tożsamości Edwarda Pierce’a. Mimo to warto wspomnieć na koniec,
że możliwości produkcji w stosunku do innych gier z tego samego roku są ograniczone, co też zdążyli zauważyć krytycy34. Technika animacji w ożywianiu potworów Lovecrafta zasługuje na pochwałę, natomiast na tle innych produktów
wypada dosyć marnie. Ponadto częściowo otwarty świat można uznać za bezpośrednie odniesienie do rzeczywistości dzieł autora (miejsca niedostępne dla
człowieka, niemożność ogarnięcia świata rozumem), ale trzeba przyznać, że
nie pozwala to na pełną eksplorację świata przedstawionego, która z pewnością mogłaby pozytywnie wpłynąć na odbiór pozycji.
Gry posiadają swoje ograniczenia i zalety, które różnią je od innych sztuk.
W odpowiedzi na pytanie, czy gra może być dobrą adaptacją literatury, nie
chodzi o faworyzowanie tego medium, a o zauważenie jego niewątpliwego potencjału z jednoczesnym otwarciem na nowości technologiczne. Jak zauważa
Bogusława Bodzioch-Bryła w kontekście gier tekstowych:
Jak widać, pojawienie się gier tekstowych oraz będące chyba w pewnej mierze
tego konsekwencją zjawisko wykorzystywania materii literackiej do tworzenia
takich produkcji zaowocowały pojawieniem się projektów przeznaczonych nie
tylko do gry, ale i do uważnej lektury35.

Tym samym wydaje się konieczne, by wspomnieć o potrzebie dalszych badań36:
w analizie Call of Cthulhu i twórczości Lovecrafta pozostało wiele elementów, które można poddać głębszej czy obszerniejszej interpretacji. Ciekawym
aspektem jest choćby relacja częściowo otwartego świata i przedstawienia
małego miasteczka (środowiska tak często eksplorowanego przez autora) czy
stosunek narracji rozgrywki do problemu świadomości i intersubiektywności.
33 Edwardowi Pierce’owi głosu użycza Anthony Howell, aktor teatralny i dubbingowy znany
m.in. z gier Castelvania: Lords of Shadow 2 czy Vampyr.
34 Zob. F. Grabski, Recenzja gry Call of Cthulhu – czy horror Lovecrafta straszy?, https://www.
gry-online.pl/S020.asp?ID=13040 [dostęp: 18.07.2021].
35 B. Bodzioch-Bryła, Gry w literaturę. Literackie paralele audiowizualne jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2015, nr 5,
s. 23–24.
36 Godny wspomnienia będzie tutaj wywiad z S.T. Joshim o znamiennym tytule: Zawsze będzie
miejsce na badania nad Lovecraftem, por. S.T. Joshi, A. Bukowczan-Rzeszut, Zawsze będzie
miejsca na badania nad Lovecraftem, przeł. A. Bukowczan-Rzerzut, https://www.ceeol.
com/search/viewpdf?id=656650 [dostęp: 25.07.2021].

Wejdź do świata obłędu… 153

Fascynującym tematem wydaje się również kwestia ścieżki dźwiękowej i jej
stosunku do gry oraz literatury. Warto także nadmienić, że gry analizowane
pod kątem adaptacji mogą zapełnić lukę w badaniach literaturoznawczych,
w których zwykle podstawowym medium adaptacyjnym jest kino. Dzięki możliwościom immersyjnym i chwytom narracyjnym czerpiącym zarówno z literatury, jak i z filmu mogą zaś przyczynić się pozytywnie do zwrócenia uwagi na
klasyczne dzieła artystyczne, a także otworzyć nowe drogi przeżywania i poznawania doświadczeń, jakie pisarze i pisarki zawarli na kartach swoich opowieści.
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ABSTRAKT

We współczesnych badaniach nad literaturą i innymi sztukami coraz częściej
sięga się do analiz gier wideo. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest potencjał narracyjny tego medium. W referacie chciałam zwrócić uwagę na komplementarny charakter gry Call of Cthulhu wobec ogółu twórczości H.P. Lovecrafta. W pracy poruszyłam głównie temat choroby psychicznej. Porównując
wybrane fragmenty opowiadań Lovecrafta z akcją gry, pragnęłam ukazać jej
możliwości angażowania odbiorcy. Interpretacji poddałam przede wszystkim
narrację, ale także efekty wizualne oraz muzyczne. W badaniach wykorzystałam narzędzia literaturoznawcze; starałam się określić poetykę gry i porównać
ją z opowiadaniami Lovecrafta, w czym pomogły mi narratologia oraz analiza
porównawcza. W wyniku przeprowadzonej interpretacji stwierdziłam, że gra
może być doskonałym materiałem do poszerzania interpretacji klasycznych
utworów.
Słowa kluczowe: choroba psychiczna, gra wideo, opowiadania grozy, postrzeganie, izolacja
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