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Wstęp 

 

Rzeczywistość po transformacji ustrojowej roku 1989 cechuje się szybkim tempem 

przekształceń społecznych. Zmiana ustroju politycznego wywarła duży wpływ na społeczeństwo 

i przyczyniła się do istotnych przeobrażeń kulturowych. Literatura polska posiada zdolność 

rejestrowania dynamicznie zmieniających się realiów. Wskutek zniesienia cenzury możliwe stało 

się podejmowanie ważnych tematów społecznych. Autorzy wyrażają krytyczny stosunek wobec 

zmian oraz eksponują niepokojące aspekty rzeczywistości. Nawet te powieści, które przyjmują 

kilkuletni dystans czasowy w stosunku do opisywanych wydarzeń, są obarczone emocjonalnym 

ładunkiem chwili, punktem widzenia, który za kilka lat może się zdezaktualizować albo powrócić 

jako ostrzeżenie. U podstaw mojej rozprawy leży potrzeba przyjrzenia się kondycji 

współczesnego bohatera literackiego w płynnie zmieniającej się rzeczywistości, którą cechuje 

nagromadzenie różnorodnych dyskursów, wywierających wpływ zarówno na jednostkę, jak i na 

zbiorowość. 

Punktem odniesienia dla wszystkich wybranych przeze mnie powieści jest transformacja 

ustrojowa i jej następstwa. Autorzy diagnozują zastaną rzeczywistość potransformacyjną w 

różnych stadiach jej rozwoju. Powieść Czwarte niebo Mariusza Sieniewicza (wydana w roku 

2003) opisuje lata dziewięćdziesiąte, Niehalo Ignacego Karpowicza (wydana w roku 2006) lata 

po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Kronika umarłych Daniela Odii (wydana w roku 

2010) sytuację końca pierwszej dekady XXI wieku. 

Kluczowe w mojej rozprawie sformułowanie „gorsza przestrzeń” wymaga rozwinięcia 

oraz doprecyzowania. Zastosowanie kategorii gorszości sygnalizuje relatywność oraz 

komparatywność opisywanego zjawiska. Ze względu na niebezpieczeństwa związane z 

przyjęciem jednostronnej i wartościującej perspektywy ujmuję tę kategorię w cudzysłów. Zabieg 

ten ma na celu podkreślenie jej względności i podanie jej w wątpliwość. Jakiekolwiek 

wartościowanie uruchamia refleksję nad istniejącymi systemem bądź normą, konstytuującymi 

coś, co jest określane jako lepsze lub gorsze. Będę starał się opisywać zarówno przestrzeń, jak i  

bohaterów ją zamieszkujących, pamiętając o relatywności tego zjawiska. 

Chciałbym również poddać „gorszą przestrzeń” gruntownej refleksji i z bliska przyjrzeć 

się sposobom konstruowania tego rodzaju określeń. Uważam, że we współczesnej rzeczywistości 
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istnieje wiele zjawisk funkcjonujących w powszechnym obiegu jako naturalne i oczywiste, a w 

rzeczywistości będących konstruktami, które niemalże niewidocznie organizują życie społeczne. 

Chciałbym postawić pytanie o funkcję określeń, do których często podchodzi się bezrefleksyjnie 

– takim modnym sformułowaniem w ostatnim czasie był przymiotnik gorszy – i wydobyć na 

wierzch ich naturę. Uważam za konieczne rozbrajanie ich w taki sposób, aby odsłaniać 

mechanizmy i siły je konstruujące. 

 W swojej rozprawie inspiruję się kulturową teorią literatury
1

, rozluźniającą ramy 

wcześniejszych podejść badawczych. W jej ramach mieszczą się ustalenia Anny Łebkowskiej, 

która w artykule Między antropologią literatury i antropologią literacką
2

 stara się 

scharakteryzować relacje, jakie zachodzą pomiędzy literaturoznawstwem a antropologią 

kulturową. Podstawowym założeniem antropologii literatury jest analiza i interpretacja tekstów 

literackich w perspektywie kulturowej. Według badaczki, antropologię literatury łączyć by 

należało raczej z przeformułowaniem literaturoznawstwa aniżeli z wąsko pojętą metodą 

badawczą, innymi słowy utożsamiać ją z antropologizacją badań literackich
3
. Takie podejście 

jest w istocie propozycją transdyscyplinarną, która wyklucza hermetyczne podziały pomiędzy 

dyscyplinami i zaciera granice badawcze. Warto także przytoczyć słowa Ryszarda Nycza, który 

definiuje antropologię literatury jako naukę o antropologicznych podstawach, funkcjach, 

uwarunkowaniach literatury i jej uczestników, a literacką antropologię jako wiedzę o 

antropologicznych wymiarach i postaciach specyficznie literackich struktur i kategorii
4
. 

Antropologizujące podejście badawcze wymaga od interpretatora tekstu czujności 

badawczej, takiej samej jak antropologa kulturowego. Umożliwia ono analizowanie różnych 

perspektyw kulturowych, płynność miejsca obserwacji, a także analizę statusu inności. 

Nadrzędnym ustaleniem badawczym, swoistym memento, powinno być przekonanie o 

nieoczywistości sensu rzeczywistości, a więc i znaczeń tekstu literackiego na temat owej 

rzeczywistości narzucających się jako naturalne
5

. Szczególnie ważnym aspektem takiego 

                                                           
1
 Zob. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006; 

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, T. Walas, Kraków 2012. 
2
 A. Łebkowska, Między antropologią literatury a antropologią literacką, „Teksty Drugie” 2007, nr 7, s. 6–23. 

3
 Tamże, s. 14. 

4
 R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 

6, s. 35. 
5
 H. Gosk, Opowieści "skolonizowanego/kolonizatora": w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską 

XX i XXI wieku, Warszawa 2010, s. 11. 
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podejścia będzie czujność i podejrzliwość wobec tego, co jawi się jako normalne. Dostrzeżenie 

granic wytyczanych przez na przykład normę sprawia, że możliwe staje się odsłonięcie pewnych 

reguł i mechanizmów, mających wpływ na rzeczywistość przez wielu przyjmowaną jako 

naturalna. 

Jak zauważa Ewa Kosowska, badanie tekstów literackich za pomocą różnorodnych 

metodologii związane jest ze współwystępowaniem w obrębie literaturoznawstwa dwóch 

paradygmatów interpretacyjnych. Modernistycznego, który przyjmując wyznaczniki 

racjonalnego myślenia, zakłada epistemologiczne wyczerpanie i zrozumienie tematu, oraz 

postmodernistycznego, który kwestionując sens normatywizmu, dopuszcza polifoniczność 

podejść poznawczych. Połączenie obu modeli skutkuje powstawaniem coraz większej ilości 

tekstów, niezmierzających do wyczerpania lub weryfikacji podjętego tropu badawczego
6
.  

Analizowanie sytuacji bohaterów gorszych przestrzeni w polskiej prozie 

potransformacyjnej w świetle antropologii literatury pozwala uchwycić różnorodne zagadnienia 

związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem w kulturze. Ponadto umożliwia 

przeprowadzenie refleksji wykorzystującej mnogość dyscyplin badawczych, co niewątpliwie 

wzbogaca namysł nad współczesną sytuacją tożsamościową bohaterów. 

W swojej rozprawie poświęcam uwagę bohaterom, patrząc na nich z perspektywy 

uwarunkowań przestrzennych. Wpisanie bohatera w tę problematykę poszerza granice refleksji o 

czynnik egzystencjalny związany z relacją człowiek – miejsce. Zjawiska marginalizacji 

przestrzeni czy relacji centrum – peryferie stawiają pytanie o status tożsamościowy bohatera, 

będącego elementem takiej konstrukcji. Dzięki instrumentarium geopoetyki możliwa staje się 

pogłębiona refleksja dotycząca relacji pomiędzy dziełem literackim a prawdziwymi miejscami 

topograficznymi. Konsekwencją zwrotu przestrzennego jest bowiem, po pierwsze, przejście od 

koncepcji przestrzeni jako neutralnego kontenera do przestrzeni, która odgrywa aktywną rolę 

jako narzędzie, środek, cel i metoda działań oraz jest rezultatem społecznego wytwarzania
7
. 

                                                           
6
 E. Kosowska, Antropologia literatury, Katowice 2003, s. 7-8.  

7
 H. Lefebvre, La production de l’espace, Paryż 1991, s. 411. Cyt. za: E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce 

we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 306. 
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Rybicka dodaje: Innymi słowy, jest to przestrzeń uwarunkowana i kształtująca kulturę, 

społeczeństwo, tożsamości jednostkowe i ponadjednostkowe
8
.  

W analizowaniu postaw bohaterów gorszych przestrzeni operatywna będzie poetyka 

afektu. Jak zauważa Brian Massumi: afekt ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia naszej 

kultury późnego kapitalizmu opartej na informacji i obrazach, kultury, w której tak zwane wielkie 

narracje uważa się za sprawę przeszłości
9
. Działania bohaterów wybranej przeze mnie prozy są 

częstokroć dla nich samych niezrozumiałe, wymykają się logicznej interpretacji. W tym miejscu 

pojawia się możliwość zinterpretowania ich losów używając koncepcji Massumiego, który 

rozumie emocje jako coś jakościowego, co posiada swoją semiotyczną i semantyczną realizację 

w języku, a afekty jako coś wcześniejszego i niezależnego od tego, co jakościowe
10

. 

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Rozdział pierwszy 

poświęcony jest aksjologicznym i afektywnym aspektom doświadczenia transformacji oraz 

antropologicznym uwarunkowaniom, które mają wpływ na postrzeganie rzeczywistości. Rozdział 

drugi ma na celu analizę i interpretację warstwy przestrzennej rzeczywistości potransformacyjnej 

oraz sposobów kreowania przestrzeni w dziele literackim. Rozdział trzeci skupia się na 

zagadnieniach tożsamościowych bohaterów gorszej przestrzeni, uwzględniając kwestię 

tożsamości zbiorowej oraz problematykę Innego/Obcego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Tamże, s. 306. 

9
 B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 116. 

10
 Tamże, s. 117. 
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1. Wybrane aspekty aksjologiczno-afektywne doświadczenia transformacji 

 

1.1. Antropologiczne i aksjologiczne ujęcia gorszości 

 

Istota kategorii gorszości leży w jej komparatywnym i względnym charakterze. Z tego 

powodu używanie jej w badaniach literaturoznawczych wiąże się z obowiązkiem dookreślenia, w 

jakich ramach funkcjonuje i w jaki sposób może być pojmowana. W istniejących pracach 

podejmujących problematykę gorszości, pojawiało się wiele różnorodnych sposobów jej 

rozumienia. Wspólnym punktem wyjścia większości badaczy było określenie konceptualnej 

normy, wobec której będzie można ustanowić odstępstwo. Należy jednak pamiętać, że tworzenie 

jakichkolwiek znormatywizowanych obszarów wiąże się z powoływaniem marginesów. W ten 

sposób zjawiska można zaklasyfikować do społecznie akceptowalnej i pozytywnie 

waloryzowanej normy lub umieścić w obszarze marginesu i potraktować je jako gorsze
11

.  

Współczesne prace naukowe interpretowały gorszość między innymi w świetle 

psychologii społecznej
12

, krytyki feministycznej
13

 czy dyskursów inności, samotności 

szaleństwa
14

. W tomie poświęconym negatywnemu wartościowaniu zjawisk kulturowych we 

współczesnej rzeczywistości na pytanie gorsze, czyli jakie? przywołana zostaje mnogość 

propozycji nazewniczych. Gorsze może być rozumiane jako Inne, tabuizowane, wyparte, 

nietypowe, skandalizujące, wywrotowe, niespełniające określonych społecznie norm
15

. 

Rozpatrywanie kulturowej gorszości jako przestrzeni marginalnej lub zmarginalizowanej 

podkreśla nienaturalność podziału oraz uruchamia refleksję nad ideologicznymi praktykami, 

które podczas ustanawiania normy umieściły pewne zjawiska w polu marginesu. W praktyce 

badawczej powinno się więc pamiętać o próbie zakwestionowania konceptualizacji i wyjściu 

poza utartą normatywność. W badaniach zwracano również uwagę na stereotypowo pojmowaną 

gorszość, będącą konstruktem społeczno-kulturowym, który nie powinien zostać zlekceważony, 

                                                           
11

 B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, Słowo od Redaktorów [w:] Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, 

red. B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, Kraków 2013, s. 5. 
12

 Zob. M. Bilewicz, Być gorszymi: o reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej, Warszawa 2008. 
13

 Zob. M. Bogucka, Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005. 
14

 Zob."Gorsza" kobieta: dyskursy inności, samotności, szaleństwa, red. D. Adamowicz, Y. Anisimovets, O. 

Taranek, Wrocław 2008.  
15

 B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira, dz. cyt., s. 5. 
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ale skrupulatnie przeanalizowany
16

. Stereotyp zawiera w sobie najbardziej uniwersalną i czytelną 

dla społeczności definicję, która w przypadku gorszości często nie przybiera tekstualnego 

wymiaru i realizuje się spontanicznie. Podczas lektury przedmowy do tomu Gorsza kobieta moją 

uwagę zwróciło zdanie dotyczące potencjału badawczego pojęcia użytego przeze mnie w tytule 

pracy: kategoria „gorszości” pozwala umieścić dyskurs(y) kobiecości w wieloaspektowej i 

syntetycznej perspektywie, a nie tylko w feministycznie zorientowanych badaniach 

literaturoznawczych
17

. Moja praktyka interpretacyjna będzie miała podobne założenie – 

wykorzystać jak najwięcej dyskursów metodologicznych, które uruchamia rozmaicie rozumiana 

gorsza przestrzeń, do jak najbardziej skrupulatnego zbadania tożsamości jej bohaterów. 

Podczas wartościowania jakiegokolwiek zjawiska jako gorszego należy pamiętać o 

nietrwałym i wręcz płynnym charakterze takiej klasyfikacji. Oczywiste wydaje się stwierdzenie, 

że zjawiska początkowo uznawane za gorsze z czasem podlegały społecznej akceptacji, a 

niekiedy wchodziły w obręb normy. Podobną drogę możemy zauważyć w procesie zmiany 

wartościowania przestrzeni. Kulturowo interpretowany proces gentryfikacji i rewitalizacji 

przestrzeni miejskich to nic innego jak proces wychodzenia z pola marginesu i wkraczania w 

pole normy.  

Przy interpretowaniu gorszości przydatne będą, blisko związane z aksjologią, dociekania 

językoznawcze. Gorszy to, według Uniwersalnego słownika języka polskiego, ‘stopień wyższy od 

przymiotnika zły’
18

, który definiowany jest między innymi jako: ‘niestosowny, nieodpowiedni, 

niewłaściwy z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań’
19

. Dopasowanie stopnia 

wyższego tego przymiotnika, wskazuje na większe natężenie cech, o których mówi definicja 

złego. Tytułowa gorsza przestrzeń jest zatem przestrzenią – z punktu widzenia czyichś potrzeb – 

niestosowną, nieodpowiednią lub niewłaściwą, a więc niespełniającą oczekiwań. Kluczowa dla 

językowej interpretacji gorszości okazuje się perspektywa podmiotu oceniającego zjawisko na 

podstawie własnych sądów i przekonań. 

Słowo gorszy jest również uwikłane w odwieczną opozycję aksjologiczną zły – dobry. 

Według Jadwigi Puzyniny, elementem konstytutywnym dla komparatywów lepszy i gorszy jest 

                                                           
16

 D. Adamowicz, Y. Anisimovets, O. Taranek, Od redaktorek [w:] "Gorsza" kobieta,  dz. cyt., s. 7.  
17

 Tamże. 
18

 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2008, t. 1, s. 1049. 
19

 Tamże, s. 1026.  
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porównywanie
20

. Są to słowa interesujące ze względu na swoją dwuznaczność. Lepszy może 

znaczyć ‘bardziej dobry’ lub ‘mniej zły’, podobnie gorszy – ‘bardziej zły’ lub ‘mniej dobry’
21

. 

Wartościowanie w języku uświadamia nam, że gorszość przestrzeni może polegać zarówno na 

pogłębieniu jej aksjologicznego wymiaru zła, jak i zaakcentowaniu jej niedostateczności wobec 

przyjętych standardów.  

Refleksja nad wartościami to jeden z trudniejszych i bardziej skomplikowanych 

problemów filozofii. Na fundamentalne pytanie: czym jest wartość?, filozofowie odpowiadają: 

wartością jest to, co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione przez człowieka, co jest 

celem jego zabiegów
22

, językoznawcy zaś: ‘[wartość to] zestaw cech uznawanych za dobre, 

będących wzorem postępowania, godnych urzeczywistnienia’
23

. Jednak najistotniejszym 

punktem widzenia w refleksji nad gorszą przestrzenią jest ujęcie socjologiczne. Anna Karwińska 

w publikacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-kulturowych definiuje wartość jako szczególny 

przedmiot lub szczególne przekonania charakterystyczne dla określonych grup czy środowisk 

społecznych. Szczególność ta zasadza się przede wszystkim na ich centralnej pozycji i trwałości 

wśród innych czynników wyznaczających sposób myślenia, zachowania zarówno w wymiarze 

indywidualnym, jak i zbiorowym
24

. Dzięki takiemu rozumieniu wartości kategoria gorszości 

konstytuuje się na zasadzie przeciwieństwa. Wszystkie niepożądane elementy, które odstają od 

przytoczonego wzoru, zostają określone jako gorsze, niespełniające pewnych wymagań.  

Współcześni badacze aksjologii kultury jako wyróżniki obecnych nastawień badawczych 

przyjmują otwartość, płynność, aspektowość i interdyscyplinarność. Takie podejście umożliwia 

swobodne konceptualizowanie przedmiotu badań i wzajemne przenikanie się wielu płaszczyzn 

dyscyplin humanistycznych
25

. W swojej pracy będę starał się świadomie poruszać pomiędzy 

dyscyplinami, co pozwoli mi dokładniej zgłębić sytuację i tożsamość bohaterów gorszych 

przestrzeni. 

                                                           
20

 J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 57.  
21

 Tamże, s. 57-58. 
22

 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006, s. 133. 
23

 Uniwersalny słownik języka polskiego, dz. cyt., t. 4, s. 353-354. 
24

 A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa 2008, s. 180. 
25

 B. Truchlińska, Aksjologia kultury. Między filozofią kultury a kulturoznawstwem [w:] Aksjologia współczesności. 

Problemy i kontrowersje, red. Bogumiła Truchlińska, Lublin 2012. 
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Aksjologiczne ujęcie kategorii gorszości wymaga również refleksji nad złem jako 

wartością negatywną, antywartością. Stanisław Brzozowski, podczas omawiania etyki Herberta 

Spencera, pisze, że wartością zrozumiałą samą przez się dodatnio jest rozkosz, wartością 

zrozumiałą samą przez się ujemnie – cierpienie
26

, nazywając tym samym cierpienie wartością 

ujemną. Pojęcie wartości negatywnych pojawia się również w myśli Romana Ingardena, który 

pisał, że każda wartość ma swoje przeciwieństwo, charakteryzujące się specyficzną 

właściwością, jaką jest negatywność
27

. Antywartość w aksjologii często zestawiana jest ze złem, 

które tradycyjnie opisuje rzeczywistość negatywną, aksjologicznie ujemną, taką, która 

pozbawiona jest waloru wartościowości pozytywnej ze względu na swoją niedostateczność, 

wewnętrzny brak czy też właściwości destruktywne
28

. Te trzy wyróżniki zła jako antywartości 

pozwalają zrozumieć aksjologicznie pojmowaną gorszość – na przykład przestrzeni. W 

badaniach często przywoływana jest też interpretacja zła jako braku dobra. Definicja wartości 

negatywnej wynika w tym przypadku z jej stosunku do wartości pozytywnej
29

. 

Stefan Sawicki w pracy Wartość – Sacrum – Norwid
30

 wyróżnił trzy kręgi zainteresowań 

problematyki aksjologicznej w badaniach literackich: opis i interpretacja wartości ujawnianych w 

literaturze, poznawanie wartości literatury oraz badanie literatury jako wartości dla. Szczególnie 

przydatny do moich dalszych badań będzie pierwszy obszar zainteresowań. Wartości ujawniane 

przez literaturę to immanentny świat wartości utworu: aksjologiczne nacechowanie 

poszczególnych elementów strukturalnych oraz wartości przez utwór ewokowanych
31

. Sawicki w 

swoim szkicu zwraca uwagę na ujawnianie nacechowania aksjologicznego dopiero na poziomie 

świata przedstawionego utworu: przestrzeni, czasu, relacji pomiędzy bohaterami, niejednokrotnie 

opartych na opozycjach swój – obcy, taki sam – inny, normalny – nienormalny
32

, które moim 

zdaniem stanowią podstawę rozpatrywania jakiegokolwiek zjawiska w kategorii gorszości. 

Antropologia, definiowana jako nauka o człowieku i jego kulturze, bywa często 

sprowadzana do charakterystyki wielości metodologii, szkół badawczych, orientacji 

                                                           
26

 S. Brzozowski, Etyka Spencera [w:] Tegoż, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 261. 
27

 Zob. R. Ingarden, Wykłady z etyki, Warszawa 1989. 
28

 A. Skrobas, Antywartości jako przedmiot badań i refleksji. Zarys problematyki [w:] Aksjologia współczesności..., 

dz. cyt., s. 121. 
29

 Tamże, s. 122. 
30

S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna, [w:] Tegoż, Wartość – sacrum – Norwid: studia i szkice 

aksjologicznoliterackie, Lublin 1994.  
31

 Tamże, s. 76. 
32

 Tamże, s. 80-81. 
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teoretycznych, których wspólnym celem jest aspektowe badanie obszarów ludzkiej działalności
33

. 

Jak większość współczesnych nauk humanistycznych, antropologia boryka się z problemem 

określenia swoich granic. Dla Claude’a Levi-Straussa dziedzina ta roztapia się między naukami 

przyrodniczymi i humanistycznymi, między etnografią, etnologią, socjologią, językoznawstwem 

i psychologią, a nawet między geografią i cybernetyką
34

. Współcześni badacze zwracają uwagę 

na bliskość antropologii z literaturoznawstwem i podkreślają jej narracyjny charakter: 

Antropologia jest do pewnego stopnia tworzeniem poważnych fikcji literackich czy fikcji 

naukowych dotyczących naszego doświadczenia kulturowego i egzystencjalnego (...) sztuką opisu 

i interpretacji
35

. Ważna dla badania takiej konstrukcji jak gorsza przestrzeń okazuje się też 

perspektywa zaproponowana przez Clifforda Geertza, który widzi w antropologii współczesnej 

nie tyle dążenie do synkretyzmu, co do wielości ujęć, które jednakowoż służą systematycznemu 

rozwikływaniu światów pojęciowych
36

. 

Ludzie żyjący w różnych kulturach różnią się między sobą sposobem, w jaki dzielą świat, 

wartościami, jakie przypisują jego częściom, i sposobami, w jakie je mierzą. (...) Istnieją jednak 

pewne zasadnicze podobieństwa, przekraczające granice kultur. Wynikają one z faktu, że 

człowiek jest miarą wszystkich rzeczy
37

. Słowa amerykańskiego antropologa Yi-Fu Tuana 

świadczą o antropocentrycznym sposobie rozumienia rzeczywistości. W kontekście analizy 

gorszej przestrzeni bardzo ważne jest przekonanie o istnieniu zasad organizacji przestrzennej, 

wywodzących się z dwóch obszarów: postawy i struktury ludzkiego ciała oraz relacji (bliskich 

lub dalekich) pomiędzy ludźmi. Pionowa pozycja, którą przyjmuje człowiek, jest punktem, od 

którego rozpoczynają się wartościowanie i zróżnicowanie przestrzeni. Każde zjawisko zostaje 

opisane według opozycji przód-tył, prawo-lewo, pion-poziom. Wszystkie zjawiska uznawane za 

lepsze są uszeregowane wyżej w przestrzeni. Nie bez przyczyny o pozycji społecznej mówi się 

wysoka lub niska, a nie duża bądź mała. Tuan zwraca również uwagę na wartościowanie 

przestrzeni na podstawie opozycji centrum – peryferie. W wielu miejscach na świecie ludzie 

                                                           
33

 E. Kosowska, dz. cyt., s. 7-8. 
34

 C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, przeł. Krzysztof Pomian, Warszawa 1970, s. 443. 
35

 J. Clifford, Literature and Art, Harvard 1988. Cyt. za: Z. Benedyktowicz Antropologia wobec zmiany [w:] 

Antropologia wobec zmiany. Zmiana społeczna w perspektywie teoretycznej, red. E. Tarkowska, Warszawa 1995, s. 

42. 
36

 C. Geertz, O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Zdzisław Łapiński [w:] 

Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 217-218. 
37

 Y-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 51. 
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uważają swój teren za środek świata, co dowodzi istnienia bardzo mocno ugruntowanego prestiżu 

centrum
38

.  

Skąd wywodzi się nierówność pomiędzy kulturowo interpretowanymi stronami – lewą i 

prawą? Niewielkie różnice biologiczne, takie jak asymetria półkul mózgowych, funkcjonowanie 

przedsionków serca czy przewaga osób praworęcznych, nie są bynajmniej wyczerpującym 

wytłumaczeniem różnic w wartościach przypisywanym tym dwóm stronom ciała i przestrzeni. W 

większości kultur, szczególnie w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, lewa strona 

wartościowana jest gorzej niż prawa. Wiąże się z nią wszystko co złe, nieczyste, niepewne, słabe 

i czego należy się bać. Jest antytezą tego, co po prawej, czyli świętego, silnego, dobrego i 

uprawnionego. Nie ma znaczenia, czy podział dotyczy kultury judeochrześcijańskiej, gdzie 

Chrystus na obrazach sądu ostatecznego unosi prawą rękę, wskazując na sferę nieba, lewą zaś –  

wskazuje sferę piekła, czy kultury arabskiej, gdzie w rdzeniu słowa oznaczającego Syrię mieści 

się brak szczęścia, złe życzenie oraz lewa strona
39

. Zasadniczym odniesieniem aksjologicznym 

dla wszystkich elementów kultury jest człowiek. 

Aby przyjrzeć się bliżej temu, co może być przez człowieka rozpatrywane jako gorsze, 

warto również zagłębić się w sposób postrzegania przez niego tego, co uznaje za typowe, i tego, 

co uznaje za osobliwe. Większość codziennych doświadczeń człowieka mieści się w znajomych, 

oswojonych ramach, wyznaczanych przez normy społeczne, które sprawiają, że niektóre 

zachowania stają się wręcz transparentne. Wszystkie odstępstwa od ustalonych społecznie reguł 

mogą być wtedy traktowane jako zakłócenia status quo i kategoryzowane jako anomalie, wyjątki, 

błędy. O koncepcji osobliwości jako składniku systemu społecznego pisze Mary Douglas, która 

dzieli świat społeczny, powołując się na kategorie czystości i zanieczyszczeń. Czystość modeluje 

świat porządku i normalności, jest ściśle powiązana z jakimś centrum, które czystość zakłada i 

chce utrzymać. Zanieczyszczenia są tym wszystkim, co chaotyczne i osobliwe. Metafora Douglas 

przenosi nieczystość ze sfery higieny na sferę kulturową: 

Jeśli z naszego pojęcia brudu wyabstrahujemy patogeniczność i higienę, zostajemy ze starą 

definicją brudu jako czegoś nie na miejscu. To bardzo sugestywne podejście. Implikuje ono dwa 

warunki: zbiór uporządkowanych relacji i naruszenie tego porządku. Brud zatem nie bywa nigdy 

                                                           
38

 Tamże, s. 56-58. 
39

 Tamże, s. 61-62. 



15 

 

unikalnym, wyizolowanym zjawiskiem. Tam gdzie jest brud, jest system. Brud to produkt 

uboczny systematycznego porządkowania i klasyfikacji rzeczy, o tyle, o ile porządkowanie 

wymaga odrzucenia nieprzystających elementów. Idea brudu przenosi nas wprost w sferę symboli 

i wskazuje na powiązanie z systemami czystości, których symboliczny charakter jest jeszcze 

bardziej oczywisty
40

. 

Jeżeli rozpatrywana przeze mnie gorsza przestrzeń (a wraz z nią jej bohaterowie) 

traktowana jest jako brud – pierwsze, co stara się zrobić system, to posprzątać. Taki akt 

sprzątania dokonuje się wobec bohatera Kroniki umarłych Daniela Odii, który poprzez 

postępujące zaniedbywanie zarówno więzi rodzinnych, jak i swojego zdrowia, i czystości ciała, 

zostaje odizolowany i zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. W przestrzeni, którą centrum chce 

kreować jako czystą, nie ma miejsca na tworzony przez margines brud. 

Refleksję poświęconą normie i odstępstwom od niej warto uzupełnić ustaleniami z pracy 

Normalne i patologiczne francuskiego filozofa i doktora medycyny Georgesa Canguilhema. W 

rozdziale poświęconym krytycznej analizie pojęć normalnego, anomalnego i eksperymentalnego 

zaczyna od etymologii normy, czyli kątownicy – przedmiotu, który nie odchyla się ani w lewo, 

ani w prawo. Canguilhem zwraca uwagę na dwuznaczność normalnego – tego, co jest takie, jakie 

powinno być lub tego, co stanowi wartość przeciętną bądź jednostkę miary jakiejś mierzalnej 

cechy. Pojęcie to oznacza więc zarówno fakt, jak i wartość, jaka zostaje przypisana faktowi przez 

mówiącego na podstawie jakiegoś wydanego przez niego sądu wartościującego
41

. Również na 

gruncie medycznym norma uwikłana jest w sieć relatywnych połączeń, które zaciemniają lub 

precyzują jej rozumienie. Co więcej, francuski filozof stwierdza, że medycyna jako sztuka życia 

istnieje dlatego, że człowiek sam określa jako patologiczne (takie, którego powinno się unikać) 

pewne stany i zachowania – jako wartości negatywne:  

Fakt, że istota żywa na uraz, zarobaczenie, zaburzenie funkcji reaguje chorobą, świadczy o owej 

fundamentalnej prawdzie, że życie nie jest obojętne na warunki, w jakich jest ono możliwe, że jest 

ono biegunowością, a tym samym nieświadomym ustanawianiem wartości, innymi słowy, że 

ostatecznie życie jest aktywnością normatywną
42

.  

                                                           
40

 M. Douglas, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2007, s. 77. 
41

 G. Canguilhem, Normalne i patologiczne, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000, s. 94. 
42

 Tamże, s. 95 
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Interesującą perspektywę dla zrozumienia i opisania gorszości prezentuje również krytyka 

literacka. Także na gruncie literatury powstającej w Polsce po 1989 roku dochodzi do 

przypadków wartościowania określonych zjawisk jako gorszych. Jak zauważa Magdalena 

Lachman
43

, współcześni interpretatorzy niejednokrotnie przekonują, że powstające obecnie 

dzieła artystyczne są gorsze, czyli mniej wysublimowane poznawczo i estetycznie niż dzieła ich 

poprzedników
44

. Ponadto zmienia się sytuacja przedstawicieli sztuki, tworzących w poczuciu 

zmniejszającej się społecznej ważności literatury, jej zepchnięcia na dalszy plan przez inne formy 

artystyczne kształtujące świadomość zbiorową
45

. W swojej pracy autorka wymienia książki, 

które podejmują problematykę gorszości. Najbardziej obrazowym przykładem jest proza 

Andrzeja Stasiuka, który niejednokrotnie penetruje w swoich utworach zaniedbane rewiry 

zarówno przestrzeni, jak i kultury, posługując się przy tym charakterystycznymi kategoriami 

rozpadu, zaniku czy zużycia. Pisarze opisują również obrazy tego, co wypierane ze świadomości 

lub przenoszone w świat alternatywnych, wyobrażeniowych przestrzeni. Takimi przykładami, 

oprócz dzieł będących przedmiotem mojej rozprawy, są opowiadania Cezarego Michalskiego 

Gorsze światy oraz powieść Waldemara Łysiaka Najgorszy. Ostatnim aspektem rozpatrywanej 

przez Lachman gorszości na polu literackim jest przyjmowanie jej jako świadomej taktyki i 

praktyki pisarskiej. Tego rodzaju działalność, przy użyciu poetyki kiczu lub kampu, celowo 

konstruuje dzieło gorsze. Jest to zatem przede wszystkim dowód na to, że w kulturowym 

imaginarium istnieje lepsze, które najczęściej jest rozpoznawalne i czytelne dla konkretnej 

wspólnoty czytelników. Podobnie rzecz ma się z przestrzenią, którą autorzy wybranych przeze 

mnie powieści ukształtowali w bardzo sugestywny oraz wymowny sposób, częstokroć nie cofając 

się przed dosadnym jej wartościowaniem. 

 

 

 

 

                                                           
43

 Zob. M. Lachman, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Kraków 2004. 
44

 Zob. K. Dybciak, Próba porównania literatury 1990-2009 z literaturą okresu międzywojennego [w:] Dwie dekady 

nowej (?) literatury 1989-2009, red. S. Gawliński, D. Siwor, Kraków 2011, s. 15-26. 
45

 Zob. R. Ostaszewski, Dzieci gorszej koniunktury. Wersja zremiksowana [w:] Tekstylia. O „rocznikach 

siedemdziesiątych, red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002, s. 597-613. 
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1.2. Postawy wobec nowej – potransformacyjnej – rzeczywistości 

 

Zmiany dokonujące się w Polsce po 1989 roku nazywane są zazwyczaj transformacją. 

Jest to proces odbywający się równocześnie na wielu płaszczyznach życia publicznego, 

obejmujący przekształcenia wewnętrzne, takie jak: ustrój, prawo, ekonomia, oraz przekształcenia 

zewnętrzne, do których zalicza się na przykład uwarunkowania geopolityczne
46

. Przejście od 

jednolitego pod względem społecznym, politycznym i ekonomicznym systemu komunistycznego 

do wielowarstwowego i wieloaspektowego systemu demokratycznego wiązało się z powstaniem 

wielu innowacyjnych postaw wykreowanych przez ludzi w celu oswojenia nowej rzeczywistości. 

Ze względu na wielopłaszczyznowość transformacji ustrojowej 1989 roku również kształtowanie 

gorszej przestrzeni w świadomości społecznej zmieniło swoje zasady. Przestrzenny aspekt 

wartościowania zostaje wraz z końcem komunizmu poddany nowym wpływom, dużą rolę 

zaczyna odgrywać wolny rynek, który przekształca przestrzeń zgodnie z polityką coraz większej 

liczby przedsiębiorstw prywatnych, a nie jak dotychczas – państwowych. Centralnie sterowana 

gospodarka oraz praktyki kulturowe całkowicie nie znikają, osłabia się jednak ich wpływ na 

funkcjonowanie przestrzeni. Wraz z upływem lat zmienia się również globalny sposób 

postrzegania Polski.  

 Termin transformacja zrobił karierę w końcówce dwudziestego wieku, gdy zaczęto 

używać go do opisu przemian w krajach postkomunistycznych. Transformacja to jednocześnie 

przejście (trans) i wskazanie na określone przekształcenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
47

. 

Socjologowie zwracają uwagę na coraz częstsze używanie tego terminu w zastępstwie takich 

pojęć jak zmiana, przekształcenie, metamorfoza, zwrot historyczny, rewolucja, ewolucja, 

modernizacja, reforma, postęp, rozwój
48

. Jego popularność wynika również ze zbyt dużego 

nacechowania ideologicznego i aksjologicznego  terminów wyżej wymienionych. Dla przykładu: 

rewolucja jest kojarzona z gwałtowną zmianą lub ze stosowaniem środków przemocy i 

fizycznym osłabianiem niektórych grup społecznych. Co więcej, transformacja jest sekwencją 

zmian, w następstwie których wiązki zespolonych w jedną całość faktów przekształcają się w 

wiązki o nowych właściwościach. W ten sposób uzyskują nową tożsamość strukturalną i stają się 
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 M. Golka, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku: studia i szkice, Warszawa 1997, s. 7. 
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nowymi całościami
49

. Ta, podkreślająca znaczenie całości, definicja posiada cechy wspólne z 

koncepcją Mariana Golki, uważającego, że zmiany po roku 1989 roku miały charakter 

systemowy. Oznacza to, że nie były one chaotycznymi i spontanicznymi wybrykami, lecz 

logicznie uporządkowanymi działaniami odnoszącymi się zarówno do systemu odchodzącego, 

jak i wprowadzanego
50

. 

 Refleksję nad postawami wobec nowej, wykreowanej po 1989 roku, rzeczywistości warto 

wzbogacić przeglądem podejść i stanowisk socjologicznych, które na bieżąco zajmowały się 

konceptualizacją tego zjawiska. Pierwszy po 1989 roku zjazd socjologów, zatytułowany Przełom 

i wyzwanie, podkreślał niewątpliwą wyjątkowość chwili i dotyczył społecznego otwarcia na 

nową rzeczywistość. Kluczowym zagadnieniem zjazdu była refleksja nad doświadczeniem 

jednostek w warunkach przełomu. Badacze koncentrowali swoją uwagę także na kulturowych 

aspektach zmian oraz na odczuciu niepewności i tymczasowości nowego ładu
51

. 

 Interesującą praktyką było stosowanie przez socjologów rewolucyjnej terminologii. 

Używanie takich pojęć jak przełom czy rewolucja świadczy nie tylko o poczuciu zerwania 

ciągłości rzeczywistości, lecz także o oddolnym charakterze zachodzących zmian społecznych
52

. 

Jednak refleksja socjologiczna obejmowała również pojęcie ciągłości, towarzyszące zmianie
53

. 

Podkreślano, że przełom dokonał się przede wszystkim wśród ludzi, którzy będąc jednocześnie 

sprawcami i obiektami zmian, zostali postawieni w nowych sytuacjach, do których musieli się 

zaadaptować i opanować własne strategie przystosowania. Zamieniono popularną metaforę 

natychmiastowego przejścia do nowoczesnego, demokratycznego, kapitalistycznego 

społeczeństwa na wyważoną teorię stopniowego przekształcania i złożonego przeobrażania 

całego systemu
54

. Moment transformacji jest jednocześnie rozpoczęciem nowego rozdziału i 

zachowaniem ciągłości. 
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 W kolejnych koncepcjach stawania się ładu społecznego
55

 dostrzegano rolę tradycji, 

norm i starych nawyków społecznych w kształtowaniu się nowego porządku, nastawionego na 

szybką modernizację instytucji życia publicznego. Ciekawą interpretacją jest określenie 

nawyków mentalnych jako spowalniających zmianę. Jest to równocześnie dowód na istnienie 

innego porządku czasowego, zgodnie z którym człowiek adaptuje się do nowej sytuacji znacznie 

dłużej niż przekształcana instytucja gospodarcza. W takim innym porządku czasoprzestrzennym 

niewątpliwie będą usytuowani bohaterowie przywoływanych przeze mnie utworów. Żyjący z 

dala od europejskich i światowych stolic ekonomicznych, często na peryferiach, spotkają się z 

wyzwaniami nowoczesności, które niejednokrotnie będą dla nich zbyt obce, aby bezrefleksyjnie 

je przyswoić. 

 Władysław Adamski podzielił uczestników transformacji na aktorów i klientów
56

. Bardzo 

ważnymi cechami, decydującymi o sukcesie, okazały się aktywność i umiejętność odnalezienia 

się w nowych realiach. Propozycja przystosowania terminów socjologii zachodnioeuropejskiej do 

warunków społecznych, towarzyszących transformacji ustrojowej w Polsce, poskutkowała 

wyczerpującym przeglądem postaw społecznych wobec nowej rzeczywistości. Specyfika aktora 

zasadza się na jego uczestnictwie społecznym nie tyle w obrębie działań modernizacyjnych w 

skali przedsiębiorstw, co w uwikłaniu w ogólnospołeczny proces zmian ustrojowych. Adamski 

wyróżnia postawy aktora-kontestatora – burzyciela starego porządku, kontr-aktora – obrońcy 

owego ładu, aktora-kreatora – uczestnika przebudowy postsocjalistycznej struktury społecznej i 

instytucji z nią związanych. Pomiędzy typami aktorów i kontr-aktorów badacz definiuje klientów 

transformacji. Są to najczęściej słabo wykwalifikowani robotnicy i chłopi, których wyróżniają 

przede wszystkim roszczenia wobec wszelkiej władzy i państwa
57

. 

 Popularną w latach dziewięćdziesiątych koncepcją, w której widać analogię do teorii 

aktorów i klientów Adamskiego, była ta uwzględniająca podział na wygranych i przegranych. 

Owa klasyfikacja syntezowała najbardziej zasadnicze przemiany społeczne, wskazywała na 

najmocniej doświadczany element toczących się przeobrażeń i pozwalała uchwycić różnice 

zarysowujące się w obrębie interesów społecznych i warunkowanych przez nie postaw względem 
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transformacji systemowej. Wygrani – ci, którzy wykorzystali zmieniające się warunki społeczne, 

według badań zachowali tendencję do silniejszego popierania reform rynkowych. Przegrani – ci, 

którzy ponieśli porażkę lub pozostali bierni, z nostalgią wspominali okres PRL-u i manifestowali 

potrzebę zapewnienia ludziom pracy i godziwych zarobków
58

.  

 Mimo akceptacji dwubiegunowego podziału społeczeństwa na wygranych i przegranych 

socjologowie dążyli do wprowadzenia bardziej precyzyjnej klasyfikacji. Katarzyna Milczarek 

wyodrębniła sześć kategorii przystosowania do nowych warunków: wygrani, stabilni, 

dynamiczni, rozczarowani, przegrywający i przegrani
59

. Andrzej Rychard w komentarzu do 

raportu z badań Polacy ’95 wyodrębnił kategorie: zaradnych przegranych, czyli tych, którzy 

widzą co prawda więcej zagrożeń niż szans, ale też sądzą, że sobie z tymi zagrożeniami 

poradzą
60

, oraz: wygrywających wygranych, wygrywających przegranych, przegrywających 

wygranych oraz przegrywających przegranych. Badacz dokonał tego podziału na podstawie 

odpowiedzi badanych na pytanie o to, czy zaszłe zmiany niosą więcej szans, czy zagrożeń
61

. 

Mirosława Marody, podsumowując refleksję nad podziałem wygrani/przegrani i jego rozmaitymi 

przeobrażeniami, zwraca uwagę na psychologiczny aspekt samooceny – wygrywają ci, którzy 

wierzą, ze wygrają, przegrywają zaś ci, którzy uważają, że przegrali
62

.  

 Wielu z opisywanych w tej pracy bohaterów gorszych przestrzeni będzie miało w swojej 

biografii właśnie doświadczenie przegranej transformacji. Zostaną oni zaliczeni do tej grupy, 

która nie potrafiła odnaleźć się w nowych warunkach i skorzystać z szansy, jaką stwarzał 

przełom 1989 roku. Wraz z upadkiem komunizmu na scenę wkracza inny zestaw premiowanych 

cech i wartości, których odpowiednie wykorzystanie może prowadzić na przykład do sukcesu 

materialnego. Duża część społeczeństwa nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości, której główną 

wadę będzie stanowił, w zbiorowym przekonaniu, brak odgórnie narzuconego planu.  

Podczas analiz transformacji ustrojowej socjologowie nie marginalizowali doświadczenia 

kulturowego jej uczestników. Moją uwagę zwróciły badania Mirosławy Marody nad 
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zachowaniami jednostek w nowej rzeczywistości
63

 oraz teoria traumy kulturowej opracowana 

przez Piotra Sztompkę
64

. 

Marody zainteresowała się powiązaniem faktu gwałtownej zmiany systemowej, 

dokonującej się podczas transformacji ustrojowej, z psychologicznymi zagrożeniami, które 

niejako czyhają na jednostkę. Zwróciła również uwagę na trud wprowadzenia strategii radzenia 

sobie z nowym problemem, dla którego nie zostały jeszcze wypracowane społeczne wzory 

zachowań. Częstą reakcją na nowy ład po roku 1989 było poczucie bezradności wobec własnego 

życia
65

.  

 Rozwinięcie problematyki psychologicznej zaproponował Piotr Sztompka w studium 

Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, które zostało opublikowane w 1999 

roku przez wydawnictwo Uniwersytetu w Stanford. Socjolog powiązał teorię traumy kulturowej 

z upadkiem systemu komunistycznego, z radykalnym i fundamentalnym załamaniem wszystkich 

dziedzin życia ówczesnego społeczeństwa. Sztompka rozciąga medyczną definicję traumy i 

odnosi ją do destrukcyjnego wpływu zmiany ustrojowej na organizm społeczny. W tym 

rozumieniu trauma oznacza rodzaj patologii społecznej, do której dochodzi w specyficznych 

warunkach kulturowych, pod wpływem zmian społecznych (traumatogennych wydarzeń), 

interpretowanych w świetle istniejących zasobów kulturowych jako traumatyczne
66

. 

 Trauma pojawia się, gdy uporządkowany i oczywisty świat norm i wartości ulega 

dezorganizacji, gdy tok rzeczy, postrzegany przez zbiorowość jako normalny, zostaje gwałtownie 

zaburzony. Sztompka, podkreślając zbiorowy charakter traumy, wyróżnia trzy rodzaje jej 

objawów: uderzenie w biologiczną lub demograficzną substancję grupy, w strukturę 

społeczeństwa i, co w perspektywie tej pracy najważniejsze, w kulturę. Rozumienie kultury 

przyjmuję za Sztompką, który definiuje ją jako uniwersum wspólnych dla danej zbiorowości 

znaczeń i symboli, podzielonych na składniki normatywne (wartości, normy, reguły i zasady) 
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oraz poznawcze (przekonania, wierzenia, doktryny)
67

. Trauma kulturowa cechuje się największą 

inercyjnością, jest ważna z tego powodu, że trwa i utrzymuje się znacznie dużej niż inne rodzaje 

traumy. Jej siła może zostać przechowana w pamięci zbiorowej, może podświadomie ujawniać 

się nawet przez kilka pokoleń, budzić się w sprzyjających warunkach zagrożenia lub 

resentymentu. Prawdziwość tej teorii może zostać pomyślnie zweryfikowana poprzez 

interpretację fragmentów powieści Czwarte niebo, w których zagrożenie jest stwarzane przez 

nowy system – demoniczny dziki kapitalizm. W wyniku spotkania z nowymi realiami główny 

bohater nie jest w stanie wypracować języka porozumienia i ostatecznie pogrąża się w starych 

sposobach działania, przechowywanych właśnie w pamięci zbiorowej. Również w powieści 

Niehalo do oswojenia zmieniającej się rzeczywistości potrzebne okazują się ożywione pomniki 

Piłsudskiego, Popiełuszki i Zamenhofa. 

 Krajobraz kultury po transformacji był złożony z wielu przeciwstawnych zjawisk. Z 

jednej strony istniał ukształtowany zespół reguł wytworzony przez system komunistyczny i 

typowy dla niego habitus, z drugiej – zupełnie nowy paradygmat tworzony przez instytucje 

demokratyczne i kapitalistyczne. Dla jednostek wzrastających w pierwszym systemie 

przystosowanie do drugiego mogło wiązać się z potencjalną traumą kulturową, a niepowodzenie 

świadczyło o niekompetencji cywilizacyjnej
68

. Pogłębioną analizę tych dwóch nieprzystających 

do siebie systemów prezentuje Jeffrey Alexander, który proponuje przeciwstawienie dyskursu 

realnego socjalizmu i dyskursu narodzin kapitalizmu na zasadzie opozycji kolektywizm – 

indywidualizm, prywatność – publiczność, przeszłość – przyszłość, rola losu – rola 

podmiotowości ludzkiej, izolacja – wolność, mitologia – realizm
69

.  

 Trauma kulturowa w społeczeństwie postkomunistycznym dotknęła ludzi, którzy nie byli 

do tej pory narażeni na działanie pewnego rodzaju traumatycznych czynników. Koronnym 

przykładem jest bezrobocie, sytuacja praktycznie nieznana w systemie socjalistycznym, w 

którym każdy miał zagwarantowane zatrudnienie. Aż 70% populacji umieściło bezrobocie na 

pierwszym miejscu listy problemów nękających państwo w 1995 roku
70

. Podobnym problemem 
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stało się zniesienie wielu przywilejów i ulg dla wybranych grup zawodowych, takich jak górnicy 

i pracownicy przemysłu ciężkiego. Następnym czynnikiem traumatogennym była inflacja, która 

destabilizowała zaufanie do pieniądza, inwestowanie, a także pewność posiadania. Trzecim 

czynnikiem był spadek poziomu życia – pogorszył się status materialny chłopów i robotników, 

znacznie wzrosła liczba Polaków zarabiających mniej niż minimum socjalne. Czwarty czynnik to 

zmiana dotychczasowej hierarchii społecznej, a więc degradacja ekonomiczna robotników i kadr 

kierowniczych przedsiębiorstw państwowych oraz spadek prestiżu inteligencji przy 

jednoczesnym wzroście elit biznesu. Skutkiem tych czynników było rozwarstwienie 

społeczeństwa i polaryzacja biedy i bogactwa. Według Marii Jarosz, na jednym biegunie znalazło 

się 20% wygranych transformacji, a na drugim – 40% przegranych
71

. 

 Piotr Sztompka wyróżnia pięć objawów traumy, które dało się zauważyć w 

społeczeństwie po przełomie w roku 1989. Syndrom nieufności wobec instytucji rządowych, 

stanowiska prezydenta (przypadek Lecha Wałęsy), mediów, a nawet wobec Kościoła 

katolickiego. Ponury obraz przyszłości spowodowany ekonomicznymi niepowodzeniami, 

kreujący pesymistyczną wizję nadchodzących lat. Nostalgiczny obraz przeszłości, czyli 

pozytywne wartościowanie dawnej sytuacji ekonomicznej w porównaniu do obecnej. Apatia 

polityczna – brak zaangażowania w sprawy polityczne, frekwencja w wyborach poniżej 50%. 

Postkomunistyczny kac: trauma pamięci zbiorowej – problemy z rewizją socjalistycznej 

przeszłości, kwestia odpowiedzialności, kary i zemsty za działania w poprzednim systemie
72

. 

 Naturalną reakcją jednostek oraz całych społeczeństw na zmianę jest uruchamianie 

rozmaitych strategii zaradczych, które pomagają oswoić nową rzeczywistość lub poradzić sobie z 

traumą. Te, zgodnie z typologią Roberta Kinga Mertona, dzielą się na strategie innowacyjne, 

ucieczkowe, rytualistyczne i bunt
73

. Ludzie, którzy zmianę systemu przyjęli jako coś, co zostało 

dane i jest nieodwracalne, próbują zmniejszyć traumę poprzez twórcze przekształcanie własnej 

sytuacji w obrębie nowego porządku. Wzmocnienie własnej pozycji w nowych warunkach może 

polegać na wykorzystaniu  swoich zasobów w postaci bądź to kapitału ekonomicznego (zasobów 
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finansowych), bądź to kapitału społecznego (sieci i powiązań interpersonalnych), bądź to 

kapitału kulturowego (wiedzy i kompetencji)
74

. 

 Przeciwieństwem strategii innowacyjnych będą strategie ucieczkowe, polegające na 

uwolnieniu się od traumy poprzez pogrążenie się w bierności i rezygnacji oraz zdawanie się na 

to, co przyniesie los. Taka fatalistyczna postawa jest skutkiem nagłych zmian oraz rosnącego 

poczucia niepewności w nowej sytuacji. Jest to również postawa bardzo typowa dla „moich” 

bohaterów gorszych przestrzeni, którzy jak jeden mąż tworzą abstrakcyjne i surrealistyczne 

światy, w których się poruszają. 

 Strategiami rytualistycznymi nazwano przypadki, w których ludzie czerpią poczucie 

bezpieczeństwa z przestrzegania rutynowych, nawykowych wzorców działania, nawet jeśli 

okazują się one kompletnie nieprzydatne w nowych, przekształconych warunkach. Szczególnie 

paradoksalnym przykładem takich poronionych strategii jest korzystanie z „repertuaru metod 

walki” powstałego w latach opozycji demokratycznej (Solidarność 80-81), do walki z nową, 

demokratycznie wybraną władzą
75

. 

 Ostatnią ze strategii zaradczych jest bunt. W Polsce najbardziej radykalnymi realizacjami 

tej postawy były przypadki blokowania dróg, niszczenia importowanego zboża, organizowanie 

żywiołowych manifestacji w stolicy przez środowiska chłopskie. Celem buntowników było 

wymuszenie określonych działań państwa: zwiększonej opieki gospodarczej, blokowania 

konkurencji, a nawet rezygnacji z ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. 

 W zakończeniu swoich rozważań Sztompka prognozuje, że naród polski wyleczy się z 

traumy postkomunizmu, dopiero kiedy zmniejszy się lub zniknie całkowicie wpływ mentalności 

homo sovieticus
76

. Podkreśla, że należy liczyć na nieuchronny proces, jakim jest zmiana 

pokoleniowa, że nowe pokolenie, wychowane w demokratycznym państwie, zostanie skutecznie 

zaszczepione przeciw postkomunistycznej traumie. W literackich przykładach, jakie przytoczę w 

tej pracy, będą pojawiać się bohaterowie, którzy są uwikłani w proces transformacji ustrojowej i 

których trauma kulturowa dotyka w sposób mniej lub bardziej znaczący.  
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 Kolejnym kluczowym elementem transformacyjnych przekształceń społecznych było 

wchodzenie Polski w światowy system kapitalistyczny. Nową rzeczywistość zaczęto postrzegać 

jako pomieszanie oddziaływań różnych faz i aspektów zachodniej modernizacji oraz obecnych 

trendów globalizacyjnych. Chociaż przekształcenia systemowe roku 1989 nie miały takiej rangi, 

jak te w 1918 i 1945, to i tak państwo borykało się z nakładaniem się na siebie problemów 

modernizacyjnych oraz dominujących wpływów gospodarki kapitalistycznej, przeszczepianej z 

Zachodu
77

. Dzięki ujęciom literackim możemy zauważyć, jak na te zmiany reagują jednostki. 

Czwarte niebo przejmująco ilustruje zachłyśnięcie się lokalnego społeczeństwa kapitalizmem 

oraz opisuje nieprzystosowanie jednostki do nowego zbioru reguł, z którym się ona nie zgadza. Z 

drugiej strony Kronika umarłych, której akcja toczy się już w XXI wieku, pokazuje dotkliwy 

marazm i apatię jednostek zmuszonych do życia regulowanego przez owe zasady – jednostek, dla 

których refleksja dotycząca kontestowania porządku rzeczy kończy się na przykład 

alkoholizmem albo obłąkaniem. 

Choć procesy związane z transformacją ustrojową mają z natury rzeczy wydźwięk 

głównie polityczny i gospodarczy, to przecież wyrażają się one – zgodnie z logiką mechanizmów 

systemowych – także w kulturze. Transformacja to również proces zmian kulturowych, 

polegający na przystosowywaniu całej kultury do warunków, w których znika formacja związana 

z ustrojem socjalistycznym, a na jej miejscu zaczyna się tworzyć nowa: hybrydyczna i 

nieokreślona. Brak wykrystalizowanej struktury i łączenie cech starego i nowego systemu 

wpływają na bardzo zróżnicowany stosunek Polaków do świata wartości europejskich. Kwestie 

związane z problematyką wielokulturowości, tożsamości europejskiej, relacji ze wschodnimi i 

zachodnimi sąsiadami zaczynają być kluczowymi tematami podejmowanymi przez 

współczesnych twórców. Niepokojowi i ekscytacji związanym z wejściem Polski do Unii 

Europejskiej towarzyszy świadomość kulturowego awansu prowincjonalnego kraju, a co za tym 

idzie – wzrost aspiracji
78

. 

 Na kulturowy aspekt transformacji zwrócił uwagę Bogusław Bakuła, który interpretuje ją 

jako zanikanie socjalistycznego paradygmatu w kulturze i wejście do gry demokratycznych sił 

kulturalnych. Według badacza, transformacja zakończyła się wraz z dołączeniem Polski do Unii 

Europejskiej w 2004 roku. Jest to moment, który dla autorów powieści stanie się punktem 
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odniesienia, wobec którego będą konstruować postawy swoich bohaterów. Czwarte niebo to 

jeszcze okres dzikiego kapitalizmu lat dziewięćdziesiątych, ale Kronika umarłych to już okres 

potransformacyjny, w którym bohaterowie, wydawałoby się, okrzepli i wypracowali strategie 

bycia. Niehalo powstaje w momencie szczególnym, uchwytuje bowiem zarówno nastroje wobec 

wejścia do UE, jak i stosunek do utworzonego w tamtym czasie konserwatywnego rządu. 

Socjologowie podkreślają jednak, że z opiniami o zakończonej transformacji można się zgodzić 

jedynie na płaszczyźnie zakończenia przemian polityczno-instytucjonanych. Transformacja 

społeczna trwa, ponieważ jest procesem ciągłym, który następuje według zupełnie innej 

chronologii niż ta polityczna
79

.  

 Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces kreowania kolejnej wersji 

nowej rzeczywistości. Prowadzone przez socjologów badania społeczności lokalnych (a za taką 

będę przyjmował na przykład przedstawioną w powieści Niehalo społeczność Białegostoku) 

pokazują, jak trafny okazał się podział na beneficjentów transformacji lub wygranych – 

inteligencję, przedsiębiorców, kadry kierownicze, i przegranych – zajmujących najniższe miejsca 

w hierarchii społecznej i osiągających najniższe dochody. Interesujące, w kontekście formowania 

postaw wobec nowej rzeczywistości związanej z wejściem do Unii, są wyniki badań dotyczących 

obaw i zagrożeń związanych z polskim w niej członkostwem. Najczęściej wymieniano: spadek 

dochodów, narastanie konkurencji, utratę suwerenności – szczególnie ekonomicznej – związanej 

z wykupem przez cudzoziemców ziemi, przedsiębiorstw oraz lasów. Wymieniano również 

poczucie utraty narodowej tożsamości, rzadziej obawę o utratę miejsc pracy
80

. Nastroje związane 

z obawami i zagrożeniami nie ustały po 2004 roku. Świat przedstawiony zaprezentowany przez 

prozaików niezwykle trafnie ujmuje nastawienie społeczeństw lokalnych do integracji 

europejskiej. 

Literaturoznawczą interpretację społecznych zachowań względem nowych warunków 

zawdzięczamy Przemysławowi Czaplińskiemu, który w książce Polska do wymiany odmalowuje 

obyczajowy, polityczny i gospodarczy krajobraz ponowoczesnej Polski:  

Kapitał swobodnie przekracza i rozpuszcza granice państw, relatywizm zrównuje wszelkie 

tożsamości i przekształca wiarę w styl, zanika suwerenność państwa narodowego, zmuszonego, 
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co gorsza, dotrzymywać umów politycznych wobec krajów, które w świetle swojej przeszłości nie 

są wiarygodne. W wymiarze codziennym wygląda to jeszcze dotkliwiej: sieciowy wyzysk, nowe 

reżimy kulinarne, liberalne relacje między rodzicami i dziećmi, ateizm, zasada równoprawności 

wszystkich preferencji seksualnych
81

.  

Choć w świetle ostatnich przemian politycznych i wzrastania rangi tradycyjnych modeli 

rozumienia kultury, w których często brakuje miejsca na zaprezentowane przez Czaplińskiego 

elementy, można się spierać o rangę zjawiska ponowoczesności w naszym kraju, należy przyznać 

badaczowi słuszność w kwestii zarysowania postaw wobec zmieniającej się rzeczywistości. 

Śmierć poniesioną przez głównego bohatera Czwartego nieba Czapliński interpretuje jako częstą 

reakcję na nadchodzącą ponowoczesność
82

. Inni bohaterowie tej powieści dopuszczają się ataku 

terrorystycznego na przedsiębiorstwo kapitalistyczne. Te literackie zdarzenia wskazują na 

przemocowy stosunek bohaterów do nadchodzących zmian związanych z ponowoczesnością i 

świadczą o ich bezradności. Inną ilustracją tego problemu będzie starcie kato-Polaków z 

euroentuzjastami w powieści Karpowicza. Świat przyszły, jak opisuje Czapliński, jest groźny ze 

względu na wyczerpanie starych wartości, które dotychczas gwarantowały pewność. 

Narodowość, płeć, tradycyjna obyczajowość, przyzwoitość, religijność zostają wyparte
83

. W tym 

kontekście bardzo ważne staje się rozróżnienie dwóch konceptów modernizacyjnych w polskiej 

rzeczywistości po 1989 roku: limitowanego przez tożsamość zbiorową oraz przeprowadzanego z 

myślą o rozproszeniu tożsamości
84

.  

Aby lepiej zrozumieć skomplikowaną sytuację społeczeństwa w warunkach 

kapitalistycznej modernizacji państwa, warto przywołać nowszy, uwzględniający ostatnie 

przemiany polityczne, tekst Przemysława Czaplińskiego Kontrspołeczeństwo i kultura
85

. Zakres 

analizy aktualnej rzeczywistości oraz koncept interpretacyjny są w tym tekście imponujące, 

postaram się jednak przybliżyć głównie te ustalenia, które dotyczą jeszcze rzeczywistości lat 

dziewięćdziesiątych. Pierwszym wnioskiem badacza, który zwrócił moją uwagę, był ten 

dotyczący demontażu podmiotów zbiorowych – postępującego zarówno ze strony dzieł 

kulturowych, zwracających uwagę na przykład na krzywdzącą siłę rodziny lub narodu, jak i ze 
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strony systemu kapitalistycznego, którego wykładnią jest w tym przypadku przekształcenie 

takich klas społecznych jak robotnicy i chłopi w zbiorowość indywidualnych podmiotów
86

.  

Zwrócenie uwagi na osobność bohaterów pozostawionych przez system na prowincji 

łączy się z wcześniejszymi uwagami socjologów o kłopotach związanych ze samostanowieniem 

w nowych warunkach rynkowych. Co więcej, przerzucenie odpowiedzialności na jednostki 

niejako implikuje odcięcie ich od członkostwa w klasach społecznych. A zanik tychże nie 

sprawia, że silny podmiot zbiorowy nie ma racji bytu, po prostu zmienia on swoją postać. I tak 

według Czaplińskiego w miejsce klasy robotniczej/chłopskiej na scenę wkracza – anachroniczna, 

lecz skuteczna – kategoria narodu
87

. 

W artykule Kontrspołeczeństwo i kultura zostają również przywołane statystyki dotyczące 

wzrostu bezrobocia, który autor nazywa klęską, będącą skutkiem odseparowania praw 

obywatelskich od socjalnych. Według tego podejścia, politycy zaniedbywali prawa pracownicze 

(związki zawodowe, płaca podstawowa, minimalna stawka godzinowa), proponując 

społeczeństwu ułudę wolności jednostkowej, pozwalającej znaleźć sobie pracę, gdzie się chce, 

zarobić pieniądze, osiągnąć sukces. Błędnie zakładano społeczną równość szans tam, gdzie 

istniały ogromne nierówności gospodarcze, finansowe i społeczne
88

. 

Interesujący klucz interpretacyjny czasów potransformacyjnych podsuwa również 

przywołana przez Czaplińskiego koncepcja Fredrica Jamesona, dotycząca nowoczesności 

pojmowanej jako dwa procesy – modernizacji i modernizmu. Pierwszy z nich obejmuje sieć 

infrastruktury, rozwój techniczny służący społeczeństwu, drugi – dotyczy sfery społecznej, prawa 

do wyboru tożsamości, kształtowania relacji międzyludzkich
89

. Z tej koncepcji Czapliński 

wysnuwa przejmujące wnioski dotyczące schizofrenii późnej nowoczesności w Polsce: 

Polega ona na ustawicznym rozłączaniu obu sfer: III RP toczyła się wedle naiwnego i zgubnego 

przekonania, że rozwój infrastruktury napędzanej prywatnym kapitałem zmieni sferę obyczajową. 

Zgodnie z tym przekonaniem ludzie mający telefony komórkowe, komputery i dostęp do Internetu 

któregoś dnia wstaną sprzed ekranów, by zagłosować za przyznaniem mniejszościom seksualnym 

prawa do zawierania małżeństw i adopcji dzieci. Z kolei IV RP to pomysł odwrotny: sądzi się tu, 
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że tylko twarda obrona starej obyczajowości pozwoli rozwinąć zmodernizowane państwo. 

Zakłada się więc postęp technologiczny wspierany przez konserwatyzm obyczajowy
90

. 

 Jak nietrudno zauważyć, oba te koncepty są z gruntu niedoskonałe i prowadzą do 

postępującego rozpadu więzi społecznych i solidarności. Receptą Czaplińskiego, której w tym 

miejscu nie będę rozwijał, jest myślenie łączne, głęboko zakorzenione we wspólnym budowaniu 

kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Tamże. 



30 

 

1.3. Narracje upokorzonych – losy bohaterów w świetle poetyki afektywnej  

 

 Współczesne orientacje badawcze w obrębie nauk humanistycznych, rodzące się na 

pograniczu dotychczasowych dyscyplin, przyjęło się zbiorczo nazywać nową humanistyką. 

Definiuje ona swój status oraz zakreśla metody i cele badawcze w sposób niepasujący do 

znanych podziałów między dyscyplinami. Współistnieje w bezpośrednim związku z innymi 

dziedzinami nauk (społecznych, ścisłych, przyrodniczych), sztuką i codziennym 

doświadczeniem
91

. Badania mieszczące się w szerokich granicach nowej humanistyki mają 

charakter transdyscyplinarny ze względu na podejmowaną problematykę i stosowaną 

metodologię. Podkreśla się ich innowacyjny charakter, który umożliwia wysunięcie na pierwszy 

plan tego, co niewyjaśnialne, niewypowiadalne lub trudne do ujęcia w języku.  

Istotną zmianą jest też redefinicja relacji pomiędzy dziełem a odbiorcą, polegająca na 

przejściu od komunikacji za pomocą znaków do działania na odbiorcę
92

. Cechą różniącą nową 

humanistykę od tej klasycznie pojmowanej jest także wyraźna tendencja do prowadzenia badań 

poza utartymi systemami opozycji pojęciowych takich jak: kultura – natura, podmiot – 

przedmiot, jednostka – wspólnota, poznanie – działanie, intelektualne – afektywne. Zamiast 

tradycyjnego rozróżnienia proponuje się wiązanie różnorakich kategorii poznawczych i 

systemów, które niejako łączą się ze sobą lub wzajemnie warunkują się w charakterze zarówno-

jak. Tak zdefiniowana metodologia badawcza prowadzić ma do wiarygodniejszego opisu 

nowoczesnego świata
93

. 

 Najbardziej wpływową i popularną orientacją badawczą w nowej humanistyce jest jak 

dotąd zwrot afektywny. Jak zauważa Ryszard Nycz, to bardzo reprezentatywny dla tego obszaru 

typ studiów, ponieważ podejmuje problematykę tak starą, jak stara jest kultura, lecz zarazem 

działa w taki sposób, który reorientuje i restrukturyzuje działania badawcze i generowanie 

subdyscyplin
94

. Dzięki zwrotowi afektywnemu na nowo można spojrzeć na ważne 

humanistyczne pojęcia, takie jak: intelekt, umysł, doświadczenie, zmysłowość, cielesność, z innej 
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niż dotąd perspektywy. Zadać nowe pytania i uzyskać nowe odpowiedzi. Tego typu 

humanistyczny namysł jest ważny również z tego względu, że podważa kluczowość procesów 

poznania rozumowego w wytwarzaniu wiedzy, oddając część sprawczości nieuchwytnym 

emocjom czy afektom. 

 Za podstawę rozumienia kategorii afektu uznaję wywód kanadyjskiego filozofa Briana 

Massumiego, który twierdzi, że afekt jest intensywnością doznania, emocjonalnym stanem, 

wypełnionym potencjalnością zdarzenia, w przeciwieństwie do emocji afekt ma charakter 

nieświadomy i niepodlegający kontroli, a jego źródłem jest aspekt somatyczny
95

. Pozostałe 

przywoływane propozycje mają za zadanie poszerzać interpretacyjny horyzont doświadczeń 

bohaterów prozy potransformacyjnej. Do takich rozpoznań zaliczam słowa Jill Benett, która 

mówi o afektach odczuwanych tylko jako coś teraźniejszego, ze względu na to, że wskutek 

przechowywania w pamięci, wydarzenia zostają reprezentacjami
96

. Także w interpretacji Gillesa 

Deleuze’a tekst, który jest pobudzeniem, zawiera w sobie afekt, opakowuje go i przechowuje. 

Francuski filozof zwraca uwagę na wirtualność i przejściowość istoty afektu
97

. Z kolei Mieke Bal 

określa afekt jako semantycznie pustą intensywność, podkreślając, że performatywny charakter 

tego, co afektywne, jest nieredukowalny do znaczenia zawartego w reprezentacji
98

. 

Warto również pamiętać o aktywnej instancji czytelnika, wchodzącego podczas lektury w 

emocjonalną relację z tekstem. Zdefiniowany przez Spinozę afekt to pobudzenie ciała, przez 

które moc działania tegoż ciała zwiększa się albo zmniejsza, podtrzymuje lub wstrzymuje
99

. Takie 

stwierdzenie pozwala analizować świat przedstawiony, fabułę, akcję, życie psychiczne 

bohaterów, ale jak zauważa Przemysław Czapliński, nie pozwala uchwycić relacji pomiędzy 

tekstem a odbiorcą. Określenie poetyka afektywna kieruje namysł badacza ku analizie 

wzajemnego oddziaływania tekstu i czytelnika. Aby odebrać dzieło, musimy pozwolić, by nas 

poruszyło
100

. Emocjonalny odbiór utworu nieuchronnie wiąże się z wartościowaniem, dlatego 

również w świetle poetyki afektywnej kategoria gorszej przestrzeni ukonstytuowana jest w 

odniesieniu do ludzkich punktów widzenia, emocji i afektów.  
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Kluczowy podczas analizy narracji podmiotów upokorzonych jest tekst Avishaia 

Margalita, który podejmuje problematykę pamięci minionych emocji oraz kwestię ich 

zapamiętywania i ponownego przeżywania w teraźniejszości. Badacz używa pojęcia emocji jako 

ogólnego terminu na określenie uczuć, wrażeń i afektów, ale również jako przeciwieństwa 

nastroju
101

. W rozważaniach na temat pamięci emocji szczególną wagę przywiązuje do ich 

negatywnej warstwy, której wzorcową realizacją jest upokorzenie. Margalit definiuje je, przy 

okazji omawiania wpływu tortur na ludzką psychikę, jako utratę ludzkiej godności
102

. 

Zajmowanie się emocjami negatywnymi izraelski badacz motywuje uprzywilejowaniem 

negatywnego wartościowania w pamięci człowieka. Podkreśla także kluczową rolę emocji, które 

ranią i pozostawiają po sobie blizny utrwalone pod postacią bolesnych wspomnień
103

. Przypadki 

pozbawiania godności i honoru są bardziej eksponowane i pamiętane niż przypadki ich 

poszanowania. Łatwiej zapomnieć fizyczny ból niż psychiczną zniewagę, skutki obelgi i 

poniżenia trwają dłużej niż fizyczne rany. Konstatacja Margalita przypomina twierdzenie Piotra 

Sztompki o długotrwałym utrzymywaniu się traumy kulturowej związanej z doświadczeniem 

transformacji ustrojowej. 

 Problem negatywnych emocji bardzo dobrze ujmuje metafora traumy i blizny. Trauma 

(gr. rana) to w języku medycznym „uszkodzenie organizmu będące następstwem obrażenia ciała” 

lub „trwała zmiana w psychice spowodowana gwałtownym, przykrym przeżyciem”
104

. W 

psychoanalizie trauma została przeniesiona na grunt psychiki i została niejako zawężona do 

zranienia emocjonalnego i silnego wstrząsu nim wywołanego. Bliznę Margalit definiuje jako 

ślady, które doznana trauma zostawia w psychice mimo rozmaitych prób ich zaleczenia
105

. Tak 

skonstruowana metafora powoduje, że odkrywamy pewien mechanizm rządzący teraźniejszym 

życiem człowieka, mający źródło w jego przeszłości. Osoba dotknięta traumą przesadnie reaguje 

na bieżące incydenty ze względu na poniesione w przeszłości obrażenia. Dochodzi u niej również 

do przeniesienia źródła traumy na inny obiekt związany w jakiś sposób z obiektem z przeszłości, 
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który traumę faktycznie wywołał
106

.W ten sposób człowiek przeżywa swoje życie, ciągle będąc 

obarczony negatywnymi emocjami z przeszłości, których nie jest w stanie sobie uświadomić. 

Upokorzenie bardzo mocno wpływa na obniżenie samooceny, dlatego naturalną praktyką 

jest jego bagatelizacja, jednak jeżeli pozostaje ono w pamięci, to prędzej czy później wypływa na 

powierzchnię świadomości i zostaje przeżyte na nowo
107

. Upokorzenie nie jest według Margalita 

zwyczajnym ludzkim doświadczeniem, takim jak na przykład zawstydzenie. Urasta do rangi 

doświadczenia formacyjnego, które działa jak klęska, prowadząca do postrzegania siebie jako 

nieudacznika. Maciek z Niehalo nie hamuje się przed bezkompromisowym stwierdzeniem, które 

jednocześnie świadczy o jego poczuciu braku sprawczości oraz zrzuceniu winy na bliżej 

niesprecyzowaną instancję: Wybrałem polonistykę, jak wszyscy nieudacznicy (…). Nie miałem 

żadnego wyboru, nie miałem dobrego startu już na samym starcie, nie miałem przyszłości, 

chociaż miałem wtedy dopiero 18 lat
108

.  

 Margalit zwraca też uwagę na związki emocjonalne pomiędzy ludźmi i rolę, jaką odgrywa 

w nich zaangażowanie. W ujęciu badacza istotą takiej relacji jest, wartościowane pozytywnie lub 

negatywnie, zaangażowanie w sprawy społeczne. Za element wiążący wspólnotę moralną można 

przyjąć na przykład pamięć dawnych emocji: oporu wobec wspólnego wroga lub solidarności w 

czasach próby. W kontekście transformacji ustrojowej w Polsce można mówić o obu tych 

elementach. Doświadczenia stanu wojennego oraz formowania się nowej rzeczywistości z 

pewnością były dla społeczeństwa czynnikami wiążącymi wspólnotę. Jednakże bohaterowie 

wybranych przeze mnie utworów literackich przesiąknięci są pewnego rodzaju anomią właśnie w 

kwestii zaangażowania w związki emocjonalne ze wspólnotą. Według Margalita czynnikami, 

które sprzyjają erozji wspólnoty moralnej, są na przykład obojętność lub alienacja – kategorie, 

które bardzo dobrze oddają emocje bohaterów gorszych przestrzeni. Solidarność społeczna 

słabnie, gdy zaciera się pamięć o mocnym jej poczuciu z przeszłości.  

Marek Zaleski we wstępie do tomu Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury 

XX wieku wspomina o możliwości zastosowania ustaleń poetyki afektywnej do tekstów 

powstałych po 1989 roku. Symboliczna data przełomu niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, 
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które nie mogły zostać odpowiednio wyartykułowane, na przykład ze względów politycznych. 

Co ciekawe, również teksty, których nie objęto cenzurą, zmagają się z problemem artykulacji. 

Jego podstaw można upatrywać w problematyce związków pamięci, drażliwych procesów 

emocjonalnych czy niewyrażalności doświadczenia traumatycznego
109

. 

 Pogrążony w zadumie Zygmunt Drzeźniak z powieści Czwarte niebo podczas 

poszukiwania elementów łączących go ze wspólnotą dochodzi do wniosku, że nie przeżył 

żadnego traumatycznego doświadczenia, którym dzieliłby się z rówieśnikami jak świętym 

chlebem
110

. Oprócz braku świadomości negatywnego wpływu wydarzeń historycznych na jego 

osobę można dostrzec u tego bohatera przeświadczenie, że przekształcenia ustrojowe to tylko 

„zmiana dekoracji”. Stan wojenny z jednym czołgiem przy pomniku Wdzięczności? Wycieczki do 

Warszawy, żeby zobaczyć zomowca? (…) Rok osiemdziesiąty dziewiąty? Bzdura, przełom widział 

w telewizorze, na ulicach nic się nie zmieniło, poza sztafażem sklepów i kilkoma nowymi słowami 

(CN, 209). Bardzo typową praktyką bohaterów gorszych przestrzeni jest konstruowanie 

spiskowej narracji, będące wynikiem próby rozprawienia się z niewygodnym wydarzeniem, które 

należy sobie w jakiś sposób opowiedzieć, tak aby zostało zrozumiane i oswojone. W narracji 

upokorzonych przełom roku 1989 jawi się jako teatr, szopka, kolejna polityczna lawiracja, w 

efekcie której jak zwykle poszkodowani zostają szarzy obywatele, nieuprzywilejowane 

podmioty, masa. 

Przydatne w interpretacji dzieła literackiego okazuje się też wcześniej wspomniane 

podejście Margalita, kładące nacisk na emocje, co badacz nazywa polityką negatywną. Skupienie 

się na upokorzeniu, a nie na uznaniu uzasadnia on większą responsywnością człowieka na 

wydarzenia negatywne niż pozytywne. Jako przykład podaje wysokie zaangażowanie społeczne, 

będące reakcją na niesprawiedliwe rządy. Na przykładzie opozycji zdrowia i choroby Margalit 

wskazuje współistnienie pojęć komplementarnych, które podobnie jak zło i dobro wzajemnie 

zaciemniają lub rozjaśniają swój sens. W rozważaniach dotyczących gorszej przestrzeni jest to 

ważne ze względu na fakt, że niejednokrotnie potrafimy rozpoznać negatywne cechy jakiegoś 

zjawiska, jednocześnie nie umiejąc wskazać jego pozytywnego rewersu
111

. 
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 Najbardziej powszechnym doświadczeniem bohaterów gorszych przestrzeni będzie 

odczuwanie nienawiści jako afektu upokorzonych, pokonanych i przegranych. Charakterystyczna 

szczególnie dla Maćka z Niehalo i Zygmunta z Czwartego nieba złośliwa nienawiść wobec 

innych członków społeczeństwa funkcjonuje jako resentyment. Według Maxa Schelera, 

resentyment powstaje, gdy podmiot w odpowiedzi na doświadczaną krzywdę nie może podjąć 

bezpośredniego działania i rozładować swojej agresji. Zjawisko to jest także głęboko powiązane 

z odruchem zemsty, którego przebieg polega na powstrzymaniu bezpośredniego odruchu 

zwrotnego i odsunięciu reakcji w czasie, ze względu na możliwą klęskę działania. Wynikiem 

tych posunięć jest poczucie bezsilności
112

. 

 Bezradność, jaką odznaczali się bohaterowie obserwujący transformację, przejawia się 

także pod postacią afektu, którym niejako w odwecie darzą miniony porządek/ustrój – silnej 

alergii na wszystko, co związane z porządkiem komuny. Interesującym przykładem może być 

kariera w III RP przymiotnika komunistyczny, w którym tkwi bardzo silny afektywny ładunek 

związany ze stosunkiem do przeszłości, z oddzieleniem przeszłości grubą kreską i odcięciem się 

od starego porządku, przy jednoczesnym negatywnym wartościowaniu każdej struktury 

obciążonej tym przymiotnikiem. Z perspektywy historii idei można postawić tezę, że w Polsce 

nigdy nie istniał ustrój komunistyczny – istniały tylko ideologie powołujące się na tezy 

komunizmu, wypaczające jego teoretyczny (i utopijny) zamysł. W aktualnych warunkach trudno 

wyobrazić sobie językową strukturę zawierającą słowo komunistyczny, która byłaby oceniana 

pozytywnie. 

Zarówno Zygmunt z Czwartego nieba, jak i Maciek z Niehalo w swoich relacjach nie 

stronią od jednoznacznego wartościowania ludzi pełniących publiczne funkcje w starym 

porządku. Zdradliwe cipsko, stara socjalistka realna nieodróżniająca imiesłowu dokonanego od 

niedokonanego. Cóż, jakbym był przez całe wieki pasywną aktywistką ZSMP, kosmonautką, co 

najdalej wylądowała w Gdańsku, to mi też by się wszystko pokiełbasiło we łbie (N, 27). 

Ekskomuniści to pierwsza grupa społeczna, na którą można przelać nienawiść związaną z 

prywatną klęską, ze znalezieniem się po stronie przegranych transformacji. Ciecierzyca to 

reprezentantka starego systemu wygodnie usadowiona w redakcji „Wiadomości Podlasia”, które 

opisane są jako enklawa, gdzie ukrywają się bezkarnie komuniści, zdrajcy narodowej sprawy (N, 
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31). Przeszłość nie przeszkadza jej w swobodnym egzystowaniu w realiach III RP, co głęboko 

dotyka Maćka, który odczuwa niesprawiedliwość nowego porządku. Można stwierdzić, że 

bohater pragnie rozliczenia przeszłości, uniemożliwiającej mu wzięcie sprawy w swoje ręce. Jego 

frustracja bierze górę nad potrzebą sprawczości i autonomii. 

Również Zygmunta Drzeźniaka uwiera postać reprezentująca PRL, która dodatkowo 

obciążona jest przez narratora zarzutami o prowadzenie burdelu na uniwersytecie. Szef 

Zygmunta – Dziadek – na gębie miał wypisaną biografię starego zomowca (CN, 95). Dla 

bohatera postać ta urasta do rangi symbolu, powoduje, że widoczna staje się niesprawiedliwość 

historyczna, która sprawiła, że tacy ludzie nie zostali osądzeni. Podczas kłótni Zygmunt 

wyszarpuje swoją ostatnią wypłatę w życiu, rzuca kluczami i wypowiada słowa: Masz, żryj, ty 

pierdolony zomowcu. Trzeba was było powybijać. Wszystkich, co do jednego (CN, 98). 

W przywołanych fragmentach Niehalo i Czwartego nieba na wierzch wychodzą wcześniej 

duszone przez bohaterów uczucia gniewu i złości, związanych z poczuciem upokorzenia i 

porażki, przejawiające się pod postacią nienawiści. Ich ujawnienie jest dowodem 

nierozładowanego napięcia i ukrytej frustracji związanej z ustanowieniem nowego porządku, w 

którym reprezentanci starego systemu nie zostali osądzeni za swoje winy. Jest to także przykry 

dowód bezsilności bohaterów gorszej przestrzeni, którzy nie posiadają zdolności poradzenia 

sobie z traumą kulturową okresu transformacji oraz z prywatnymi upokorzeniami, na przykład w 

pracy. 

Zygmunt Drzeźniak – dziecko słaniającego się na nogach komunizmu (CN, 36), posiada 

najbogatszą historię związaną z przekształceniami ustrojowymi. Przytoczona wypowiedź 

uwidacznia mocno obciążający ładunek związany z klęską, zupełnie tak, jak w przypadku Maćka, 

określającego siebie jako osiemnastoletniego nieudacznika bez przyszłości. Zygmunt jako 

nastolatek specjalnie jeździł do Warszawy, żeby dostać pałą w łeb, bo w Olsztynie nie było na to 

szans (CN, 34). Dorasta w okresie przejściowym, stawia pytania o własną tożsamość,. Historia 

przeszłości Zygmunta skonstruowana jest w taki sposób, jak gdyby nic w życiu bohatera nie 

zależało od niego samego i wszystko stało się tak po prostu. W atmosferze historycznego 

przełomu, gdy nauczyciele zwalniają z lekcji, ponieważ za oknem dzieje się historia, pojawia się 

pewna pustka w komunikacji społecznej, nie tworzą się tak, jak chciałby Margalit – nowe i silne 
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więzy społeczne w nastawieniu do wspólnego wroga. W tym przypadku wróg nie zostaje 

postawiony przed sądem, nie jest widoczny i wskazany palcem. 

Wrogiem, który pełniej wykrystalizuje się przed bohaterami Czwartego nieba, będzie 

pojawiający się w mieście biznesmen, wokół którego skupią się problemy społeczeństwa 

związane z dzikim kapitalizmem. Drugim generującym upokorzonych porządkiem, oprócz 

porządku afektywnej komuny, będzie ten związany z wolnorynkowym kapitalizmem. 

Zaopatrzeniowcem nikt nie chciał zostać, a o menedżerach i marketingowcach nikt jeszcze nie 

słyszał (CN, 36). Kariera Zygmunta jest niezbyt efektowna – po skończeniu studiów zostaje 

dozorcą na wydziale polonistyki swojej alma mater. Jego znajomi również posiadają podobne 

życiorysy, które w perspektywie podziału na wygranych/przegranych transformacji, są 

rozczarowujące: Bocian – poeta, o świcie oczyszczający ulice. Trawka – bezrobotna artystka po 

studiach, z kilkoma bezużytecznymi wystawami. Rubin – muzykujący jelonek na rykowisku 

miasta. Małgorzałka – pokojówka notarialnych salonów, z kawą i ciasteczkami, dymająca po 

dziesięć godzin dziennie (CN, 83). 

Problemy natury finansowej dotykają również głównego bohatera Niehalo. W redakcyjnej 

hierarchii płac usytuowany jest na samym końcu, jako najmłodszy i najmniej doświadczony 

student piątego roku. Jego pensję – 896,73zł brutto zestawiono w powieści z pensją ochroniarza, 

który zarabia 1235,50zł brutto. Bohater jest rozgoryczony funkcją chłopca na posyłki, stale 

mającego ręce pełne roboty, co nie przekłada się w żaden sposób na jego wynagrodzenie. 

Podczas każdego spotkania ze współpracownikami „Wiadomości Podlasia” Maciek reaguje 

gniewem i złością, nie wyrażając swoich emocji wprost, a jedynie tłumiąc je w sobie. 

Następnym po nienawiści przejawem bezradności i beznadziejności sytuacji bohaterów 

upokorzonych, jest ich irracjonalne podążanie ku przemocy. W powieści Sieniewicza do 

pierwszego przemocowego aktu dochodzi podczas sceny, w której Rubin, w trakcie spotkania z 

głównym bohaterem, nakreśla uwierające go elementy życia społecznego:  

Tak to za nas urządzili podstępnie, niezauważalnie prawie. Pozytywne myślenie, samorealizacja, 

psychologiczne chwyty poniżej pasa (…). Wypisane role, funkcje, szczebelki, po których każdy 

może się wspinać wprost do samouwielbienia i duchowej kastracji (…). Wszystko po to, żebyś nie 

miał swojego alfabetu, własnych i jedynych sensów. O to przecież chodzi! Polska klasy B, 

pegeerowska mentalność i wyścig szczurów za marne grosze. Dlaczego nic nie robimy, żeby to 
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zmienić, dlaczego zgadzamy się, by plastik wyżarł nam życie? Tak ma wyglądać normalność? 

Chcesz być widzem, jednym z milionów widzów spektakularnego oszustwa? (CN, 239-241). 

 Niedługo po wygłoszeniu swojej tyrady bohater chwyta leżące nieopodal kamienie i 

zaczyna ciskać nimi w Kuca – upośledzonego umysłowo bohatera, który w tamtym momencie 

doi wyimaginowaną krowę. W przytoczonej scenie dochodzi do niepokojącego wyładowania 

frustracji, gniewu i żalu przez podmiot słaby na jeszcze słabszym. Rubin, który czuje się 

oszukany przez władzę i system, wyżywa się na jeszcze bardziej bezradnym bohaterze. Robi to 

automatycznie i spontanicznie, zupełnie nie panując nad emocjami. Po haniebnym akcie 

przeprasza głównego bohatera za swoje zachowanie, przyznaje, że postąpił nieodpowiedzialnie. 

 Niezabliźnione rany okresu transformacji powodują, że upokorzeni bohaterowie szukają 

irracjonalnych sposobów radzenia sobie z panującą rzeczywistością. Takim aktem będzie z 

pewnością wysadzenie w powietrze całego Belzekomu – ostateczny akt rozpaczy, który niczego 

nie zmienia, bo zgodnie ze słowami Beli-Belowskiego ataki terrorystyczne zdarzają się wszędzie, 

ale nie są w stanie powstrzymać planowanych inwestycji. 

Jak na tym tle wypada Kronika umarłych? Uwzględniając jej późniejszy zapis 

współczesności (okolice roku 2010), wydaje się, że jest relacją, w której stopniowo zaciera się 

afektywne postrzeganie porządku komuny oraz słabną głosy obwiniające o dookolne zło 

wszystko to, co posiada metkę komunistyczny. Zwiększa się natomiast potencjał poniesienia 

porażki na płaszczyźnie kariery zawodowej, silnej niż dotychczas związanej z kryteriami 

ekonomicznymi. W konstruowaniu kroniki bohaterów określanych jako zbędni lub umarli dużą 

rolę odgrywa pieniądz. Odija opisuje moment, w którym bohaterowie odzyskują panowanie nad 

swoim życiem i doznają wolności kreacji w liberalnej, kapitalistycznej rzeczywistości. Mają 

ogromne problemy, żeby poprawnie kierować swoimi losami w sytuacji, gdy pełna 

odpowiedzialność za te losy spada właśnie na ich barki. 

 Mateusz z Kroniki umarłych dźwiga potężny bagaż upokorzenia. W historii tego bohatera 

mieści się centro-peryferyjne poczucie porażki związane z niewykorzystaniem szans, jakie dawał 

mu pobyt w Warszawie. Kolejne niepowodzenia to powrót na prowincję, porażka na tle 

artystycznym oraz tragiczna historia gwałtu na jego żonie, które pogłębiły bezradność i 

bezsilność bohatera. Mateusz, odmiennie niż Maciek i Zygmunt, nie ma już siły na jakąkolwiek 
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aktywność, nawet jeśli miałyby to być działania patologiczne, takie jak wyrażanie nienawiści do 

otaczającej zbiorowości. Jest bierny i stopniowo przesuwa się na margines społeczeństwa, 

zajmuje pozycję obcego i po kilku zachowaniach przekraczających obowiązujące normy (mimo 

że nie naruszają one wolności drugiego człowieka), ląduje w szpitalu psychiatrycznym.  
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2. Kształtowanie gorszej przestrzeni miejskiej po 1989 roku 

 

2.1. Marginalizacja przestrzeni i relacja centrum – peryferie  

 

 Namysł nad rolą przestrzeni w dziełach literackich warto poprzedzić krótką rekonstrukcją 

zwrotu przestrzennego/topograficznego w badaniach kulturowych i literaturoznawczych. U jego 

podstaw leżą pojedyncze koncepcje pojawiające się od końca lat sześćdziesiątych przede 

wszystkim w Europie – w naukach społecznych, filozofii i antropologii. Do najważniejszych 

propozycji Elżbieta Rybicka zalicza teorie: społecznego wytwarzania przestrzeni Henriego 

Lefebvre’a, heterotopii Michela Foucault, myśli nomadycznej oraz de- i reterytorializacji Gilles’a 

Deleuze’a i Felixa Guattariego, praktyk przestrzennych Michela de Certeau, nie-miejsc i 

przestrzeni tranzytowych Marca Augé. Polskich początków zwrotu przestrzennego Rybicka 

upatruje w pracach Tadeusza Sławka, Ewy Rewers i Stefana Symotiuka
113

.  

 Na gruncie polskiego literaturoznawstwa kluczową datą jest rok 1978, kiedy to w tomie 

Przestrzeń i literatura zostają opublikowane materiały z konferencji teoretycznoliterackiej 

poświęconej problematyce przestrzeni. Pomimo programowej transdyscyplinarności – pośród 

literaturoznawców znajdują się historyk sztuki i malarz –  otwierający tom tekst Janusza 

Sławińskiego Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości
114

 

koncentruje się głównie na morfologii dzieła. Jak przystało na strukturalistę, Sławiński rozpatruje 

przestrzeń jako komponent planu przedstawionego, rozpatruje konstytuowanie się przestrzeni 

przedstawionej na płaszczyznach morfologicznych dzieła lub opisuje funkcje scenerii 

przestrzennych. Znacznie bliżej dzisiejszych propozycji teoretycznych znajdował się w roku 

1978 Andrzej Borowski, który w artykule O przestrzeni literatury
115

 inspirował się socjologią 

Floriana Znanieckiego, teorią kultury Stefana Czarnowskiego oraz tekstami 

socjolingwistycznymi. Dzięki rozszerzeniu perspektywy badawczej, wyjściu poza 

instrumentarium strukturalistyczne, autor prowadzi bardziej kompleksową analizę tekstów doby 

staropolskiej, która obejmuje także konteksty kulturowe. W tym miejscu warto też przywołać 

                                                           
113

 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce…, dz. cyt., s. 20-21. 
114

 J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości [w:] Przestrzeń i 

literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 9. 
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 A. Borowski, O przestrzeni literatury. (W sprawie problemów przestrzennych życia literackiego doby 

staropolskiej), „Teksty” 1978, nr 6. 
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tekst Seweryny Wysłouch Przestrzeń jako kategoria transdycyplinarna
116

, w którym badaczka 

zwraca uwagę na duży potencjał badań międzydyscyplinarnych. Twierdzi, że przestrzeń jest 

bardzo elastyczną kategorią i można ją badać na wiele sposobów: na płaszczyźnie języka – 

skupiając się na stereotypach i kliszach, oraz na płaszczyźnie świata przedstawionego – gdzie 

dochodzi do wartościowania i tworzenia specyficznie nacechowanych miejsc
117

. W 

literaturoznawczych badaniach dotyczących przestrzeni na pierwszy plan wysuwają się 

szczególnie podatne na interpretacje kategorie takie jak: krajobraz, geografia wyobrażona, 

miejsce i mapa. Podczas pisania tej pracy będę starał się nieustannie rozszerzać perspektywę 

spojrzenia na historie bohaterów gorszych przestrzeni, używając polimorficznego 

instrumentarium humanistyki. 

 Według Elżbiety Rybickiej zwrot przestrzenny we współczesnych badaniach kulturowych 

stale rozszerza zakres zainteresowań – jest to nie tylko przedmiot badań, lecz także sfera pojęć 

operacyjnych i narzędzi naukowych
118

. Dzięki takiemu rozumieniu instrumentarium spacjalnego 

ważna w tej pracy relacja przestrzenna centrum-peryferie pozwala na nowo opisać i 

zinterpretować zjawiska historyczne, społeczne i kulturowe. 

 Refleksja nad centrami i peryferiami każe zwrócić uwagę na rolę perspektywy. Nie 

sposób mówić o tych kategoriach bez zaznaczenia relacyjnego i konstrukcyjnego charakteru 

wszystkich pojawiających się teorii i propozycji. Za przyjętym przez jednostkę punktem 

widzenia od razu podąża wartościowanie tego, co centralne, systemowe, i  tego, co marginalne, 

peryferyjne. Zdając sobie z tego sprawę, będę starał się zachować badawczą czujność i pozycję 

bezpiecznego dystansu. 

 Dla rozważań na temat relacji centrum – peryferie ważna jest teoria systemu światowego 

Immanuela Wallersteina
119

, która zakłada, że świat stanowi spójny system oparty na 

nierównościach ekonomicznych, wynikających z globalnego podziału pracy. W teorii 

amerykańskiego socjologa centrum (rdzeń systemu) stanowią kraje Europy Zachodniej oraz 

Stany Zjednoczone, które nieustannie dominują, a nawet w niektórych przypadkach wykorzystują 
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 S. Wysłouch, Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna, „Estetyka i Krytyka” 2009/2010, nr 17/18, s. 50. 
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 Tamże. 
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 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce…, dz. cyt., s. 25. 
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 Zob. I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 

2007. 
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obszary peryferyjne, takie jak Afryka i w znacznej części Azja. Uogólniając – w centrum 

wykonuje się pracę intelektualną, a na peryferie przerzuca się pracę fizyczną. Interesującym 

elementem teorii Wallersteina są półperyferie, które badacz sytuuje w Europie Centralnej i 

Wschodniej, Ameryce Południowej i Azji Wschodniej. Tereny te odgrywają pośredniczącą rolę 

w systemie światowym, noszą cechy zarówno centrum, jak i peryferii. Przykładem realizacji 

zadań ekonomicznej półperyferii jest produkcja średnio rozwinięta, na przykład samochodowa, 

która wymaga wykształconej siły roboczej i średnio rozwiniętej infrastruktury technologicznej. 

To ekonomiczne makrospojrzenie na układ sił można przenosić na struktury i systemy mniejsze, 

takie jak państwo, województwo czy miasto.  

 W rozważaniach nad miejscem Polski w światowym systemie ekonomicznym należy 

cofnąć się do XVI wieku, kiedy to I Rzeczpospolita odrywała rolę dostarczyciela zboża. 

Ówczesne status quo umacniało pozycję szlachty i pogarszało pozycję chłopstwa, rozszerzała się 

społeczna nierówność i nie istniały warunki do stworzenia przestrzeni miejskich, dzięki którym 

na Zachodzie mieszczanie przeistaczali się w kapitalistów
120

. W efekcie, po utracie 

niepodległości, Polska stała się strefą, która uzyska pełny status półperyferyjny dopiero w XX 

wieku, pozostając oczywiście zależną od światowego centrum ekonomicznego
121

. Co więcej, 

sądzę, że problematykę zależności można rozszerzyć również na praktyki kulturowe. 

Współczesna polska literatura zaznacza niepokoje społeczne związane z kulturową zależnością 

od centrum znajdującego się po 2004 roku w Brukseli. Takie lęki przed zepsutą i zgniłą kulturą 

zachodnioeuropejską będę omawiał przy okazji utworu Niehalo Ignacego Karpowicza. 

 Niezbędnym uzupełnieniem koncepcji Wallersteina jest kontekst kulturowy oraz 

zwrócenie uwagi na indywidualny los jednostki funkcjonującej w systemie. Podział na  centrum i 

peryferie jest trzonem refleksji dotyczącej umiejscowienia zarówno Polski, jak i konkretnych 

miast na jej mapie, niemniej refleksja dotycząca kwestii materialnych będzie wymagać 

uzupełnienia o warstwę symboliczną i praktyki kulturowe. Rybicka w artykule Relacje centro-
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 Zob. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011. 
121

 T. Warczok, Centrum, peryferie, półperyferie: system światowy i polskie uniwersum literatury [w:] Centra – 

peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Kraków 2015, s. 
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peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej
122

 proponuje kilka kulturowych i 

socjologicznych uzupełnień do teorii systemu światowego Wallersteina. 

 Pierwszym z nich jest koncepcja mikroskali zaprezentowana przez Joannę Kurczewską, 

optującą za uzupełnianiem ujęć systemowych doświadczeniami jednostkowymi, które 

interpretują peryferyjność bez oddzielania kultury od gospodarki oraz polityki czy przekonań i 

opinii od emocji
123

. Socjolożka podkreśla rangę literatury współczesnej, nie traktując jej jako 

odbicia społecznej rzeczywistości, lecz jako organizatorkę zbiorowej wyobraźni
124

. Dzięki temu 

możemy interpretować narracje peryferyjne jako alternatywne do kulturowo utartych wersji 

zdarzeń historycznych i społecznych, które organizują się w zbiorowej (narodowej) 

świadomości
125

. 

 Szczególnie interesujące w kontekście ostatnich zmian na polskiej scenie politycznej 

wydaje się ujęcie norweskiego socjologa i politologa Steina Rokkana, który badał relacje centro-

peryferyjne w skali średniego zasięgu. Są to przypadki, w których w obrębie jednego państwa 

centrum polityczne posługuje się strategiami podporządkowania całego kraju. Oczywiście 

praktyki te obejmują również działania w sferze kultury – polegają na unormowaniu wspólnego 

języka i wprowadzeniu kontroli mediów
126

. Uważam, że ten rodzaj oddziaływania obejmuje 

również aspekty polityki historycznej, która w ostatnim czasie kładzie nacisk na ujednolicenie 

jedynej, prawdziwej narracji – zwłaszcza tej dotyczącej drażliwych momentów w historii Polski, 

czyli na przykład wojen i powstań.  

 Tomasz Zarycki, opierając się na koncepcji Rokkana, proponuje przejście od modelu 

dominacji i hegemonii do modelu interakcji i kontekstu, w którym to peryferia i władze 

regionalne mogą negocjować pozycję w wymiarze symbolicznym i materialnym
127

. Takie ujęcie 

rozszerza perspektywę konstruowania kultury z dala od centrum, zwraca uwagę na jej 

indywidualny tożsamościowo i peryferyjnie charakter. Zarycki uzupełnia ujęcie średniego 
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 E. Rybicka, Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej [w:] Centra – 
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 Tamże, s. 31.  
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 Szerzej rozwinę ten temat w podrozdziale 3.2. 
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 Zob. T. Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009, s. 29. 
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 Tamże, s. 9. 
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zasięgu ustaleniami Pierre’a Bourdieu, dotyczącymi teorii kapitałów. W tej koncepcji relacje 

centro-peryferyjne rozumiane są jako stosunki wewnątrz pola, w obrębie którego działają 

uzależnione od siebie subpola. W każdym z tych pól aktorzy społeczni przeprowadzają stałą 

wymianę zasobów – kapitałów różnego typu
128

. Taki schemat pozwala zdjąć nacisk z kwestii 

dominacji czy przemocy związanej z istnieniem centrum i zastanowić się nad rolą odgrywaną 

przez peryferia. 

 Podsumowując rozważania dotyczące relacji przestrzennych, warto przywołać słowa 

redaktorów tomu Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, którzy zwracają uwagę 

interpretatorów przestrzeni na jej wymiar historyczny, tożsamościowy oraz kulturowy: Ktoś 

uważnie patrzący na Polskę i Europę Środkową jako układ centro-peryferyjny może zatem 

dostrzec poza tym, co faktycznie istnieje, również to, co „widać” poprzez pamięć historyczną, 

różnice lokalnych tożsamości lub wyobrażenia przestrzeni przechowywane w kulturze 

regionalnej, narodowej czy właśnie europejskiej
129

. 

 Namysł nad gorszą przestrzenią nierozerwalnie łączy się również z próbą zrozumienia 

zjawisk marginalizacji społecznej oraz wartościowania przestrzeni. Aby szerzej potraktować 

wymienione problemy, przytoczę lekturę z zakresu socjologii – Marginalność i marginalizację 

społeczną Tomasza Kowalaka. Według Uniwersalnego słownika języka polskiego margines to 

‘coś, co jest drugorzędne, uboczne, mniej ważne’
130

. Ponownie definicja słownikowa terminów, 

których używam w pracy, zwraca uwagę na ich uwikłanie w sieć porównań i względność. Być 

mniej ważnym, czyli marginesowym, można od czegoś, musi istnieć jakiś punkt odniesienia, 

centrum. USJP definiuje także margines społeczny – są to  ‘ludzie wykolejeni, naruszający 

przepisy prawa i normy współżycia społecznego’
131

. Początkowo miałem wątpliwości, czy ta 

definicja jest adekwatna, w przypadku moich bohaterów. Jednak w dalszej analizie dostrzegłem, 

że jej zastosowanie będzie uzasadnione, gdy przyjmie się perspektywę ustalającego reguły i 

zasady społeczeństwa – trzej główni bohaterowie powieści zostają zakwalifikowani jako 

wykolejeńcy, naruszający normy społeczne, często także normy prawne. 
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 Tamże, s. 55-56. 
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 Kowalak zwraca uwagę na relatywność terminu marginalizacja – Jeśli twierdzimy, że 

jakiś obszar jest marginalny lub że następuje jego marginalizacja, to jest on takim, czy dzieje się 

tak – w stosunku do jakiegoś innego, porównywalnego obszaru
132

. W badaniach 

literaturoznawczych rozstrzygnięcie, czy jakiś obszar jest zmarginalizowany, będzie za każdym 

razem wymagało przyjmowania subiektywnych punktów widzenia zawartych w tekście. 

Interesującym wnioskiem sformułowanym w pracy warszawskiego socjologa jest również ten 

mówiący o postępowaniu procesu marginalizacji społecznej na wielu płaszczyznach. Na 

przykładzie grupy zawodowej nauczycieli, marginalizowanych ekonomicznie, Kowalak pokazuje 

mechanizm, który działa lawinowo:  

Marginalizacja pod względem ekonomicznym spowodowała ich ekskluzję z korzystania z dóbr 

kulturalnych, takich jak teatr, koncerty, książki, sprzęt elektroniczny. Do marginalizacji pod 

względem ekonomicznym dołączyła marginalizacja w sferze kultury z opłakanymi rezultatami dla 

sfery życia, którą im powierzono
133

.  

Podobnie wygląda sytuacja moich bohaterów gorszych przestrzeni. Chociaż najczęściej 

czynnikiem marginalizującym jest w ich przypadku sytuacja ekonomiczna związana z 

transformacją ustrojową roku 1989, to przez postępowanie marginalizacji na różnych 

płaszczyznach stale zwiększa się ogólny poziom wyobcowania. Także w tych dziedzinach życia, 

które na pierwszy rzut oka nie wydawałyby się związane z sytuacją materialną. Co więcej, po 

1989 roku marginalizacji poddawane są całe skupiska przestrzenne, takie jak blokowiska, 

zamieszkiwane w PRL-u między innymi przez robotników przemysłowych, czyli bardzo 

ujednoliconą grupę społeczną.  

 Ze względu na umiejscowienie akcji utworów w dużych ośrodkach miejskich – w 

Białymstoku, Olsztynie i Słupsku
134

 – omówię kilka aspektów dotyczących przestrzeni miejskiej 

zamieszkiwanej przez bohaterów po 1989 roku. W okresie PRL-u miejska przestrzeń 

mieszkaniowa była centralnie zaplanowana, spełniała funkcję zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych odbudowującego się po wojnie społeczeństwa. Mieszkańcy otrzymywali 
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odgórne przydziały do mieszkań komunalnych kupowali mieszkania od spółdzielni lub dostawali 

od zakładów pracy. Społeczeństwo przez ponad 50 lat praktycznie nie decydowało o miejscu 

zamieszkania w mieście
135

. Wraz z transformacją ustrojową pojawia się nowe pole do tworzenia 

interesujących mnie gorszych przestrzeni. Te podmioty, które nie były w stanie decydować o 

zmianie swojego miejsca zamieszkania lub po prostu nie były tym zainteresowane, stały się 

biernymi obserwatorami zmieniających się kryteriów przestrzennych. Ruch osoby prywatnej, 

która chce zmienić swoje miejsce w przestrzeni miejskiej, powoduje w jakimś stopniu zmianę 

statusu przestrzeni w percepcji osób dotychczas zamieszkujących dany teren. W namyśle nad 

obszarami miejskimi zaczęły się pojawiać takie zjawiska jak segregacja przestrzenna ludności, 

gentryfikacja, budowanie grodzonych osiedli czy zawłaszczanie przestrzeni
136

. 

 Stwierdzenie gorsza przestrzeń, choć intuicyjne i nieścisłe, znajduje swoje 

odzwierciedlenie również w badaniach geograficznych. Lidia Groeger, podczas rekonstrukcji 

stanu badań dotyczących wartościowania przestrzeni, na pierwszym miejscu stawia podejście 

uwzględniające opinie mieszkańców oceniających przestrzeń w opozycji dobra i zła. Waloryzacja 

polegała na określeniu przez respondentów dobrych i złych dzielnic wewnątrz zamieszkiwanych 

przez nich miast
137

. Podobnie wartościuje przestrzeń narrator Czwartego nieba – nie pozostawia 

złudzeń, że Zatorze to gorsza przestrzeń Olsztyna, gorszy rejon, gorsza dzielnica. 

Według Rybickiej, refleksja nad miastem jest w gruncie rzeczy refleksją nad kulturą
138

. 

Podczas lektury jej artykułu moją uwagę zwróciły spostrzeżenia dotyczące postkolonialnego 

nurtu współczesnych urban studies, który bada między innymi kwestie przynależności zbiorowej, 

ciągłości historii i tradycji oraz stawia pytanie o to, kto jest spadkobiercą imperium, w tym 

przypadku głównie brytyjskiego. Miasto staje się w nich nie tyle agorą, co przestrzenią agonu – 

głębokiego konfliktu kulturowego
139

. Używanie do opisu tożsamości narodowej Polaków 

kategorii postkolonialnych znajduje swoje miejsce w refleksji literaturoznawców
140

, lecz w 

przypadku tej pracy przydatne może okazać się zakreślenie skali nieco mniejszej, na przykład 
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przestrzeni jednej miejscowości. W powieści Niehalo miasto (Białystok) staje się właśnie taką 

przestrzenią społecznej agonii. Na ulice wychodzą zastępy kato-Polaków, ożywają pomniki 

Popiełuszki i Piłsudskiego, trwa walka o „słuszną” wersję historii i tradycji. Polska jako 

zmartwychwstałe antemurale christianitas ma skutecznie obronić naród przed zagrożeniem 

kulturowym nadchodzącym zza zachodniej granicy.  

 Dzięki podejściu proponowanemu przez cultural i urban studies możemy, badając 

przestrzeń w literaturze, stawiać pytania dotyczące tego, w jaki sposób przestrzenie i miejsca są 

przez nas doświadczane i interpretowane, jak kształtują tożsamość jednostkową i zbiorową, 

płciową i etniczną, jak „upamiętniają” lub subwersywnie kwestionują dominującą kulturę
141

. W 

pracy będę starał się problematyzować przestrzeń wyłaniającą się z powieści między innymi w 

taki sposób. Pamiętając o ustaleniach z zakresu poetyki afektywnej, uważam, że zaplanowana 

przez autora przestrzeń odgrywa dużą rolę w ekspresji jego afektu. 

Niemniej jednak miasto to nie tylko przestrzeń kulturowa, ale też przestrzeń 

doświadczenia egzystencjalnego. A wraz z nim przychodzi szansa na pojawienie się tego, co poza 

kulturą
142

. Odnoszę wrażenie, że poza kulturą można czasem umiejscowić wyobcowane 

jednostki z powieści Odii, Sieniewicza i Karpowicza. Ich działanie niejednokrotnie kontestuje nie 

tylko społeczne i prawne, ale także kulturowe normy. Zagadnienia tożsamości bohaterów i ich 

społecznego wyobcowania szerzej rozwinę w rozdziale trzecim. 
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2.2. Literackie ujęcia przestrzenne w świetle geopoetyki 

 

Rozszerzenie perspektywy interpretacyjnej poszczególnych literackich realizacji 

przestrzennych w świetle geopoetyki stało się możliwe między innymi dzięki zwrotowi 

kulturowemu, który zainicjował powstawanie różnorodnych dyscyplin badawczych związanych z 

problematyką przestrzeni. Jego konsekwencją jest otwarcie się literaturoznawstwa na realia 

geograficzne. Takie dyscypliny jak: filozofia miasta, geografia kulturowa, antropologia miejsca, 

geokrytyka czy geopoetyka mają charakter interdyscyplinarny, wzajemnie się przenikają i 

niejednokrotnie posiadają bliskie sobie założenia
143

. 

Jednym z przykładów takiej działalności jest z pewnością koncepcja geokrytyki autorstwa 

Bertranda Westphala: Geokrytyka jest przede wszystkim metodą badawczą, której przedmiotem są 

interakcje pomiędzy przestrzeniami geograficznymi a ich reprezentacjami w literaturze, sztuce, 

fotografii, filmie
144

. Badacze zwracają uwagę na interdyscyplinarność tej dziedziny, która łączy w 

sobie ustalenia związane z architekturą, antropologią, socjologią, geopolityką czy filozofią. Taki 

sposób badania przestrzeni umożliwia poszerzanie rozpoznań, zakreślanie nowych relacji oraz 

konstytuowanie sensów bazujących na przekraczaniu ustalonych norm
145

. 

Podczas analizy gorszych przestrzeni w wybranych utworach współczesnej literatury 

polskiej po 1989 roku będę starał się również zwracać uwagę na to, w jaki sposób pisarze 

wytwarzają tego rodzaju przestrzeń w literaturze. Stąd nastawienie na poetykę dzieła, a co za tym 

idzie – na wybór geopoetyki, a nie na geokrytyki, jako wiodącej metodologii badawczej. Jest to 

podejście, które podkreśla znaczenie poetyki (poiesis) w autorskim procesie konstruowania 

przestrzeni geograficznej oraz łączy ją z aspektem tożsamościowotwórczym. Podstawowym 

celem geopoetyki w jej najwęższym rozumieniu jest odpowiedź na pytanie, co dzieje się 

pomiędzy przestrzenią geograficzną a literaturą
146

. 

 Aby lepiej zrozumieć koncepcję współczesnej geopoetyki, warto przyjrzeć się bliżej jej 

definicjom. Autorem pojęcia jest szkocki pisarz Kenneth White. Jak zauważa Elżbieta Rybicka, 
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jego biografia ma w tym przypadku istotnie znaczenie: geopoetyka ufundowana jest na jego 

doświadczeniu nomadyzmu, zarówno prywatnym, biograficznym, jak i intelektualnym
147

. White 

urodził się w jednej z najuboższych dzielnic Glasgow, przez całe życie podróżował, odbywał 

niebezpieczne wyprawy w dzikie rejony Ameryki i Azji. Z tego względu jego definicje 

geopoetyki wydają się nieco poetyckie i aforystyczne, White rozumie ją na przykład jako: 

studium związków intelektualnych i zmysłowych pomiędzy człowiekiem a Ziemią w celu 

wykształcenia harmonijnej przestrzeni kulturowej (…). W słowie „geopoetyka” zawarta jest idea, 

iż można umiejscowić filozofię, połączyć krainę i filozofię, naturę i kulturę
148

.  

W artykule z roku 2006 Rybicka, zapewne chcąc uwolnić geopoetykę od przesadnego 

patosu White’a, napisała: przedmiotem geopoetyki, w moim rozumieniu i najogólniej rzecz 

ujmując, byłyby zatem topografie – zapisy miejsc w tekstach kultury
149

. W swojej kompleksowej 

pracy poświęconej problematyce przestrzennej we współczesnych badaniach literackich, którą od 

artykułu dzieli okres mniej więcej dziesięciu lat, badaczka rozszerza rozumienie tej kategorii. W 

swojej rozprawie będę za Rybicką rozumiał geopoetykę jako orientację badawczą, która zmierza 

w stronę kompleksowego, wieloaspektowego (…) jednak nie całościowego projektu analizowania 

i interpretowania interakcji (w tym także cyrkulacji) pomiędzy twórczością literacką i praktykami 

kulturowymi z nią związanymi a przestrzenią geograficzną
150

.  

Spośród obszernych ustaleń badawczych Rybickiej szczególnie zainteresowały mnie 

kategorie związane z aspektem geograficznym, takie jak: mapy, miejsca, geografie wyobrażone, 

relacje centrum i peryferii. Ważnymi rozpoznaniami badawczymi są również te związane z 

aspektem antropologicznym, czyli relacjami pomiędzy przestrzenią geograficzną a podmiotem, 

który jest nośnikiem doświadczenia egzystencjalnego. Rybicka podkreśla wagę doznań 

zmysłowych oraz emocjonalnych reakcji prowadzących do tworzenia literackiej geografii 

sensorycznej, geografii emocji i topografii emotywnych
151

. 

W próbie uchwycenia szerokiego spektrum relacji pomiędzy bohaterami a przestrzenią 

będę również sięgał po koncepcje: heterotopii Micheala Foucaulta oraz nie-miejsc Marca Augé. 
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Propozycje francuskich badaczy rozszerzają zakres refleksji nad gorszą przestrzenią w 

kontekście ponowoczesnych realiów, w których oprócz tradycyjnych refleksji nad przestrzenią 

mieszczą się również zagadnienia związane z transformacją ustrojową i przekształceniami 

społecznymi, wynikającymi ze zmian ekonomicznych. 

 Podczas analizy i interpretacji literackich ujęć przestrzennych zaprezentowanych w 

wybranych przeze mnie utworach, warto przywołać interesującą perspektywę zaprezentowaną 

przez Edwarda Kasperskiego w artykule Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy 

krok w chmurach. Jest to propozycja badawcza kładąca mocny nacisk na antropologiczne 

rozumienie geopoetyki. Według Kasperskiego ta dyscyplina 

bada zatem w tworach literatury, sztuki i kultury nacechowane antropomorficznie pierwiastki 

przestrzenne (…). Geopoetyka odnosi badane przez siebie zjawiska literackie, artystyczne i 

kulturowe do rzeczywistości przestrzenno-przedmiotowej oraz do wielowarstwowej przestrzeni 

ludzkiej i międzyludzkiej
152

.  

 Kasperski wyróżnia również geopoetykę literacką, która polegałaby na konstruowaniu w 

dziele przestrzeni realnej, fikcyjnej, hybrydycznej i mitycznej/transcendentalnej. Według badacza 

u źródeł takiego ujęcia tematu tkwi stanowisko stwierdzające, że każda przestrzeń jest 

zapośredniczona przez zmysły i psychikę, mowę i systemy znakowe, a w konsekwencji jest tak czy 

inaczej, zauważalnie lub w sposób ukryty antropomorficzna oraz kulturowo uformowana
153

.  

Miejscami akcji analizowanych powieści są trzy różne miasta położone w północnej 

części Polski, które można połączyć prawie prostą linią ze wschodu na zachód lub z zachodu na 

wschód. Słupsk, Olsztyn i Białystok – trzy miejscowości, które pomimo swojej odrębności 

historycznej, posiadają pewne wspólne, zunifikowane właściwości, charakterystyczne dla 

polskich miast po 1989 roku. Na początek chciałbym przytoczyć kilka cytatów, które 

współtworzą ich charakterystykę, słów, na które zdecydowali się autorzy w procesie twórczego 

mapowania przestrzeni, miejsca akcji. W debiutanckiej powieści Ignacego Karpowicza główny 

bohater, student białostockiej polonistyki, opisuje swoją rodzinną przestrzeń w następujący 

sposób: Musiałem zostać w Białymstoku. Mieście tak niszowym, że prawie go nie widać na 
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mapie. Skazanym na wymarcie. Polska be, czyli fuj (N, 14). W powieści Czwarte niebo Mariusza 

Sieniewicza akcja toczy się w mieście, no, może nie przesadzajmy już na samym początku, raczej 

w takim sobie drobnym, prowincjonalnym miasteczku z ambicjami (…), w jego najobskurniejszej 

dzielnicy (…), gdzie nawet reklama burgerkinga wygląda jak gówno (CN, 57-58). W równie 

negatywnym świetle narrator prezentuje miejsce akcji w powieści Kronika umarłych Daniela 

Odii: Darek czasami narzekał, że Kostyń to dziura, w której nic się nie dzieje. Że za dużo tu 

przekupnej policji i niewielkich, ale dokuczliwych gangów (…). Liczba zabójstw, rozbojów i 

innych nieszczęść przypadająca na jednego mieszkańca zdecydowanie przekraczała normę
154

.  

Autorzy praktykują dosyć osobliwy sposób wartościowania miejskiej przestrzeni. Ze 

wszystkich przedstawień wydobywa się przede wszystkim prowincjonalny charakter miast. Ich 

peryferyjność, marginalność i nikłość w stosunku do centrum. Białystok jest miejscem ledwie 

widocznym na mapie, zaliczanym do tak zwanej Polski B. Olsztyn, emanujący prowincjonalną 

brzydotą, w ujęciu narratora właściwie nie zasługuje na miano miasta. Kostyń to dziura osnuta 

nieszczęściami, która niechlubnie przekracza normy związane z przestępczością i bezrobociem. 

Wprowadzające czytelnika w świat przedstawiony opisy przestrzeni spełniają ważną 

funkcję w postrzeganiu bohaterów oraz wydarzeń umieszczonych w tekście. Pisarz, podobnie jak 

twórca map, projektuje przestrzenną organizację terytorium, dokonując selekcji, zakładając 

określoną skalę, ustalając granice obszaru, podkreślając znaczenie pewnych punktów 

topograficznych, tworzy więc mapę narracyjną
155

. Taka mapa nie może być neutralna lub 

przezroczysta, choć przy powierzchownej lekturze dla człowieka rozumiejącego kod, w jakim 

jest napisana, może się jako taka jawić. Poprzez selekcję miejsc, ustalanie granic czy 

podkreślanie znaczeń wybranych punktów topograficznych nakreślone przez autorów 

przestrzenie będą nosiły ślady, częstokroć nieuświadomionych, utartych sposobów postrzegania 

przestrzeni, a co za tym idzie – także polskiej rzeczywistości potransformacyjnej. 

 Należy pamiętać, że za selekcją nieustannie musi podążać ekskluzja. Wybór niektórych 

miejsc w ramach zawężającej kartografii topograficznej prowadzi do ustalania jednego z 

możliwych porządków, którego celem może być zaprezentowanie pogłębionej gorszości 
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przestrzeni i funkcjonujących w niej bohaterów. Pisarze tworzą ze swoich opisów pewnego 

rodzaju mapy symboliczne, które przyczyniają się do powstawania literackiej kartografii grozy 

lub lęku, również składających się na jej gorszość. Oto, w jaki sposób wytycza granice dzielnicy 

narrator z powieści Sieniewicza: 

Zatorze przywoływało na myśl bardziej katafalk niż stół operacyjny. Położone bowiem było 

między dworcem a cmentarzami – Komunalnym, Świętego Jakuba i Świętego Józefa, tworzącymi 

przedziwny romb śmierci. Życie tutaj musiało mieć odcień gorzkiej melancholii, skoro zmarli 

podglądali mieszkańców zza grobu i co chwilę słyszało się dudnienie pociągów odjeżdżających w 

daleki świat (CN, 9). 

Katafalk, stół operacyjny, dworzec, cmentarz, grób – badacze językowego obrazu świata z 

pewnością określiliby ten krajobraz jako nienapawający nadzieją i pozytywną energią. 

Sieniewicz w takich fragmentach dość regularnie tworzy geografię negatywnych emocji, które są 

składową gorszej przestrzeni, przenikającej w głąb bohaterów, nawiązującej dialog z ich 

egzystencjami. Co więcej, tego typu obszary są przez bohaterów dobrze oswojone, mimo że ten 

proces polega wyłącznie na biernym przyzwyczajeniu się do miejsca, a nie na świadomym 

wyborze. 

Bernhard Waldenfels pisząc o swojskości, wspomina, że mamy do dyspozycji mapy i 

kalendarze, które gwarantują, że wszystko ma swe miejsce i swój czas
156

. Trudno powiedzieć o 

zakreślonych przez autorów mapach jako o takich, które gwarantują porządek przestrzenny czy 

porządek miejsca. Przestrzeń miast po 1989 roku jest palimpsestowym chaosem i obszarem 

starcia różnych polityk miejsca, różnych ideologii i praktyk kulturowych, po których zostaje 

brudny ślad zakreślony przez pisarzy jako obcy, niezrozumiały, nieuporządkowany, a w końcu 

niedający gwarancji sensowności.  

Podobną funkcję spełnia zaznaczanie punktów na trasie spaceru bohatera jedną z 

głównych arterii dzielnicy. Narrator wydobywa z przestrzeni te miejsca, które mogą w 

odpowiedni sposób nastrajać lękiem, konstytuować marginalność i gorszość. Opis spaceru 

kończy ponurą konstatacją, która znowu jest przestrzenna. W tym fragmencie Rosja i wschód 

wartościowane są ujemnie, jako smutne zwieńczenie losu mieszkańców Olsztyna: 
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A za cerkwią poliklinika i szpital psychiatryczny. Na końcu Regionalny Ośrodek Kultury, stacja 

cepeenu i znowu szpital, tym razem kolejowy. Dalej już tylko las i droga na Kaliningrad. Na alei 

Wojska Polskiego śmierć i życie splatały się w jedno, świat to upijał się, to chwilowo umierał, 

potem wracał do życia i leczył swą niezmiennie chorą duszę i starzejące się ciało. Na koniec 

pojawiał się smutny wniosek, że i tak wszystko prowadzi do Rosji… (CN, 9-10). 

 Selekcją miejsc oraz zaznaczaniem konkretnych punktów topograficznych posługuje się 

w podobnej funkcji Daniel Odija:  

Z lotu ptaka Kostyń wyglądał pewnie jak drobny paproch w oku (…). Szare skupisko 

monumentalnych kamienic, poprzetykanych świeżo wybudowanymi maszkarami centrów 

handlowych, z cienką obręczą kolorowych blokowisk i  skromnych dzielnic domków 

jednorodzinnych. Zieleń parków konkurowała z przybrudzonym seledynem rzeki, która sunęła 

wzdłuż ulicy Mateusza, szerokim zakolem okrążała stary cmentarz i rozpuszczała się w 

atramentowym morzu (KU, 11). 

 Przestrzeń cmentarza nierozerwalnie łączy się z koncepcją Foucaulta, który definiuje ją 

jako heterotopię, czyli miejsce, które w przeciwieństwie do utopii, istnieje realnie, ale jest 

pewnego rodzaju kontr-miejscem, przestrzenią, w której istnieje możliwość efektywnego 

odgrywania postulatów utopii
157

. Przywołam sformułowane przez Foucaulta zasady, które 

wydają mi się w tej koncepcji najważniejsze: społeczeństwo może swobodnie przekształcać 

funkcję heterotopii, nie sprawiając, że ta przestaje istnieć; może ona zestawiać w jednym realnym 

miejscu różne, nieprzystające do siebie przestrzenie; ze względu na powiązanie z warstwą czasu 

wytwarza heterochronię; pełni funkcję w stosunku do pozostałej przestrzeni – wytwarza 

przestrzeń iluzji lub inną realną przestrzeń
158

. 

 Zgodnie z zasadą dotyczącą swobodnego przekształcania funkcji heterotopii cmentarze 

nie są w XXI wieku świętym sercem miasta. Zaczęto wypychać je z centrum na peryferia, gdzie 

zaczęły tworzyć przejmujące grozą nekropolie – inne miasta, w których każda rodzina posiada 

swoją ponurą siedzibę
159

. W powieści Sieniewicza gorszą dzielnicę Olsztyna – Zatorze, 

poznajemy jako katafalk. Co znamienne, ostatnia scena powieści rozgrywa się na cmentarzu 
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podczas pogrzebu głównego bohatera. Autor stosuje tu dosyć ponurą klamrę kompozycyjną 

obwieszczającą jedyny możliwy scenariusz losu dla takiego bohatera, jakim jest Zygmunt. 

 W świecie wykreowanym przez autora nie widać nadziei, charakterystyka przestrzeni jest 

elementem dzieła, umożliwiającym osiągnięcie owego efektu. Nacechowanie jej śmiercią, 

mrocznością, w końcu satanizmem skorelowanym z postacią biznesmena-kapitalisty powoduje, 

że trudno widzieć przyszłość gorszej przestrzeni w jaśniejszym świetle. Słowa Beli-Belowskiego 

po podpaleniu jego firmy urastają do rangi symbolicznej, uniwersalnej. Na pytanie reporterki, czy 

zamierza dalej inwestować w mieście, odpowiada: Zawsze! Proszę pani, takie rzeczy, choć 

bolesne, zdarzają się wszędzie. Nigdy nie wyjadę z tego miasta… Cokolwiek miałoby się jeszcze 

wydarzyć (CN, 313-314). Figura demonicznego kapitalisty wygodnie rozsiada się w przestrzeni, 

która po transformacyjnych przekształceniach narażona jest na szereg zagrożeń związanych z 

nowym porządkiem, stwarzanym głównie za pomocą pieniądza. Znamienne, że słowo zawsze 

zostaje wypowiedziane w przestrzeni heterochronicznej, w której panuje odrębny porządek 

czasowy. 

Cmentarz jest heterotopią, unieważniającą czasowo-przestrzenne prawa panujące poza nią 

samą. Według rozpoznań Katarzyny Szalewskiej, która proponuje traktowanie miasta jako tekstu, 

cmentarz staje się przestrzenią gęstą semantycznie, umożliwiającą interpretację spiętrzonych 

tekstów miejskich, powstających w wyniku nawarstwienia odmiennych perspektyw 

historycznych. Nekropolia stanowi zatem niejako alternatywny model zapisu historii regionu
160

. 

Ten punkt widzenia można zastosować w odniesieniu do scen zawartych w Kronice umarłych. 

Figura cmentarza pojawia się przy okazji regionalnej historii o Wodnych – ludziach 

spożywających ryby z cmentarnego stawu. Według legendy dorodne karasie pływające w stawie 

karmią się robakami rozkładającymi ludzkie zwłoki i przedostającymi się do stawu. Mięso 

cmentarnych ryb ma w sobie cechy pigułki Murti-Binga: wypłukiwało z żuli i bezdomnych 

agresję, napełniało ich obojętnością i zbawienną uległością (KU, 303), oraz narkotyku, który 

odmienia szare życie. Przykładem takiej przemiany jest historia urzędnika pocztowego małego 

oddziału w biednej dzielnicy, który zamienia się w mistyka i przekracza ramy rzeczywistości. 

Ludowe podanie, folklorystyczny przesąd i mit regionu autor wplata w fabułę jako potęgujące 

inność przestrzeni cmentarza, a także nadające mityczny charakter całemu regionowi. Historia o 
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Wodnych rozszczepia rzeczywistość i przestrzeń na transcendentalną, mityczną i wyobrażoną. 

Jest dowodem na niejasny status ontyczny miejskich przestrzeni gorszych i zmarginalizowanych, 

w których ludzie często, aby zrozumieć rzeczywistość, posiłkują się sprawdzonymi sposobami 

opowiadania świata – w tym przypadku przez przywoływanie zabobonów.  

Bardziej dosłownym miejskim tekstem i alternatywnym zapisem historii regionu będą 

ściany byłego kina „Grunwald” z Czwartego nieba. Budynek zamienia się w gęsty od znaczeń 

palimpsest: „NSMR”, „Żydzi won!”, „Precz z kapitalizmem!”, „Komuchy do Moskwy”, „White 

power”(…) „Budujesz faszyzm przez nietolerancję”, „Oi!”, „Belowski to zboczona świnia”, 

„Lepsza koka niż Coca”, „Big-Bóg-Brother” (CN, 233). W tym przypadku bardziej niż z 

tekstem mamy do czynienia z ponowoczesnym bełkotem, przypominającym komentarze z portali 

internetowych. 

Figura cmentarza znajduje się również w powieści Karpowicza. Dla głównego bohatera 

jego powieści spacer po Białymstoku nie jest znaczeniowo transparentny. Suraska, Ratusz, Rynek 

Kościuszki, pomnik Piłsudskiego, kościół farny. Same trupy, jak spacer cmentarną aleją (N, 118). 

W przypadku tego autora praktyka kartograficzna ma na celu połączenie elementów 

przestrzennych miasta z dominującym lokalnie dyskursem, który ściśle łączy się z kultem 

śmierci. Przemoc symboliczna istnieje tu jako efekt nanoszenia na mapę określonych punktów 

związanych z martyrologiczną historią Polski, a cmentarz jest metaforycznym zwieńczeniem 

spaceru. 

W kontekście przeobrażeń transformacyjnych w Polsce po 1989 roku, ważnym 

elementem jest dla mnie połączenie Foucaultowskiej koncepcji heterotopii z władzą. 

Uprzedmiotowienie podmiotu związane jest z umieszczeniem go w określonych miejscach. W 

analizowanych utworach takie przestrzenie jak przedziwny romb śmierci (CN, 9) służą 

konstytuowaniu porządku, który poprzez swoje ugruntowanie odczytywany jest jako swojski i 

taki, nad którym władza wie, jak zapanować. Przestrzeń gorszej dzielnicy zazwyczaj generuje u 

mieszkańców spoza jej obrębu lęk, ale także jest pochodną pewnych działań związanych z 

dyskursem władzy. Odpowiednie gospodarowanie taką przestrzenią sprawia, że zmienia się ich 

status, czego dowodem może być na przykład gentryfikacja. Brak podejmowanych działań, 

dyktowany często warunkami ekonomicznymi, pogłębia przestrzenny rozkład i dezintegrację. 
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 Miejscem, w którym heterotopia w sposób szczególny łączy się z władzą, jest szpital 

psychiatryczny. Foucault definiuje heterotopie dewiacji jako takie, w których sytuowane są 

jednostki o zachowaniu dewiacyjnym w stosunku do przeciętnego czy wobec wymaganej normy. 

Są to sanatoria, szpitale psychiatryczne, są to też oczywiście więzienia
161

. Warto zauważyć, że 

sąd  dotyczący ustalenia heterotopii dewiacji ściśle powiązany jest z arbitralnym wyznaczeniem 

normy. 

W powieści Odii szpital psychiatryczny tkwił na skraju pola, które z czasem zarośnie 

nagrobkami nowego cmentarza. Na tyle daleko od zabudowań, by nie drażnić swoim widokiem 

zacnych obywateli miasta. (…). Psychiatryk był dwupiętrowym blokiem w kształcie trumny (KU, 

205). Narracyjna mapa Odii sytuuje szpital psychiatryczny w relacji do nowego cmentarza, 

umieszcza go na peryferiach, wypiera z codziennej świadomości przestrzennej mieszkańców, aby 

nie drażnił widokiem.  

Sytuacja konstytuowania tego typu heterotopii nieodłącznie wiąże się z ustanawianiem 

normy w społeczeństwie. Wyodrębniona z planu miasta przestrzeń psychiatryka, która u Odii 

przybiera co więcej groźny kształt trumny (zupełnie jak dzielnica-katafalk u Sieniewicza), oprócz 

napawania lękiem odkrywa prawdę na temat społeczeństwa. Ci, którzy zostają z niego 

wykluczeni, swoim zachowaniem mówią nam również coś o ogóle społeczeństwa. Aby znaleźć 

się na marginesie, trzeba odbiegać od ogólnie przyjętych zasad, aby wylądować w psychiatryku, 

należy wyraźnie złamać normy, ale tym samym ukonstytuować je, wyeksponować, sprawić, że 

zachowanie dewiacyjne zostanie zakwalifikowane właśnie jako takie. Mateusz z Kroniki 

umarłych na pewno przyczynił się do swojego pobytu na oddziale zamkniętym dość osobliwymi 

próbami dyrygowania samochodami na środku jezdni, ale wypadałoby postawić pytanie, co 

doprowadziło go to tego momentu i jakie doświadczenia ma za sobą. Uważam, że 

doświadczeniem granicznym w życiu tego bohatera jest porażka. Mateusz jest muzykiem 

jazzowym, który nie odniósł sukcesu w Warszawie. Tego typu rozpoznanie doprowadza do 

konstatacji, że społeczeństwo i rzeczywistość, w której żyjemy, ukierunkowane są na sukces. 

Również świat artystyczny nie jest w stanie uchronić się przed językiem kapitalizmu, jego 

regułami i procedurami, które należy spełniać, aby nie znaleźć się poza systemem. Z powieści 
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płynie przekaz, że w Stolicy
162

 nie ma czasu na niepowodzenia i powolne kroki. Mateuszowi nie 

wyszło, więc z pozycji centralnej, jaką oferowała mu Warszawa, przenosi się na margines, czyli 

wraca na stare śmieci, do prowincjonalnego Kostynia, gdzie jego droga poprzez społecznie 

postrzegane jako regresywne obiady u mamy, ławkę w parku i najtańsze piwo kończy się 

pobytem na oddziale zamkniętym. We współczesnej,  ponowoczesnej normie nie ma miejsca na 

porażkę.  

 Temat krytyki dzikiego kapitalizmu pojawia się wraz ze scenami rozgrywającymi się w 

osobliwej heterotopii kina z powieści Czwarte niebo. Jest to przestrzeń, która zawiera w sobie 

przerażający splot negatywnych wyobrażeń o kapitalizmie, takich jak umasowienie i 

uprzedmiotowienie jednostki czy wręcz pornograficzne przedstawianie kobiet. Kino „Grunwald” 

łączy dwie zasady Foucaultowskiej koncepcji. Po pierwsze: może zestawiać w jednym realnym 

miejscu (lieu) liczne przestrzenie, liczne miejsca (emplacements), które są ze sobą 

niekompatybilne (…) kino jest bardzo dziwnym prostokątnym pomieszczeniem, w głębi którego na 

dwuwymiarowym ekranie widzi się projekcję trójwymiarowej przestrzeni
163

. Po drugie: 

społeczeństwo, w trakcie swojej historii, może sprawić, by heterotopia, nie przestając istnieć, 

funkcjonowała w całkiem inny sposób
164

. W powieści Sieniewicza mamy do czynienia z bardzo 

gęstą znaczeniowo sceną, w której bogaty biznesmen postanawia zainwestować w stare kino i 

przekształcić je w dobrze prosperującą firmę, w której kobiety z najbiedniejszej dzielnicy miasta 

będą zajmowały się składaniem telefonów komórkowych. Na kinowym ekranie rozpoczyna się 

projekcja transmitowanej na żywo rekrutacji do firmy, jeden z asystentów bardzo szczegółowo 

filmuje dokumenty zatrudnianych kobiet, a następnie przechodzi do rejestrowania ich ciał: 

skrupulatnie obejmuje obiektywem kamery dłonie, ramiona, twarze i nogi kobiet, chcących 

znaleźć zatrudnienie w firmie Belowskiego. Na ekranie widać było tylko pokawałkowane ciała, 

pornograficznym pośpiechem niszczone, z technologiczną precyzją odzierane z sensu (CN, 122-

123).   

Sieniewicz sprawnie używa obrazów uprzedmiotowienia, alarmując tym samym o 

zagrożeniach wynikających z rozwoju technologicznego, ze zmiany modelu postępowania, 

panujących obyczajów i etyki związanej z przestrzenią pracy. Celuloidowy skansen marzeń (CN, 
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107) przemienia się na kartach powieści w rozwijającą skrzydła machinę kapitalistycznego 

inwestora, który wywołuje skojarzenia z szatanem i oskarżany jest o wyzysk biednej ludności. Na 

jednej szali stosunkowo wysokie zarobki, na drugiej – uprzedmiotowienie, podporządkowanie i 

dominacja. Utrata podmiotowości jednostki, która w nowej rzeczywistości bezrefleksyjnie 

podejmuje takie działania, z których może czerpać korzyści. 

Interpretacja przestrzeni w świetle koncepcji nie-miejsc Marca Augé pozwala zwrócić 

uwagę na stan społeczeństwa, w którym rozgrywają się sceny, oraz na antykapitalistyczny 

wydźwięk powieści powstających po 1989 roku. Francuski badacz tłumaczył swoją koncepcję – 

podobnie jak Foucault – na zasadzie opozycji: 

Jeśli jakieś miejsce można definiować jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne, to przestrzeń, 

której nie można zdefiniować ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako historycznej, 

definiuje nie-miejsce. Hipoteza, której tu bronię, głosi, że hipernowoczesność wytwarza nie-

miejsca, to znaczy przestrzenie same niebędące miejscami antropologicznymi.
165

   

Miejsca akcji z powieści Kronika umarłych stanowią również przestrzeń nie-miejsc: 

miejsc przechodnich, niczyich, w których przebywa się zbiorowo, a jednak samotnie. Trzydzieści 

kas, trzy kilometry kwadratowe sklepu. Szefostwo anonimowe dla pracowników, a pracownicy 

dla szefostwa. Nie ryzykowano nawiązywania bliższych relacji. Dzięki temu łatwiej zwalniać 

ludzi z pracy (KU, 112). Augé powiada, że tak jak miejsca antropologiczne tworzą tkankę 

społeczną, tak nie-miejsca tworzą samotną umowność
166

.  

Charakterystyczna dla ponowoczesnych społeczeństw anonimowość stwarza warunki do 

rozwoju fikcyjnych relacji. Supermarket nie jest miejscem antropologicznym, ponieważ nie 

wytwarzają się w nim trwałe relacje międzyludzkie. Nawet ludzie połączeni wspólnym 

interesem, reprezentujący tę samą firmę, ale na innym szczeblu hierarchii, są zwolnieni z 

obowiązku wchodzenia w interakcję z drugim człowiekiem.  

 Choć fragment rozgrywający się w supermarkecie jest krótki, to zamyka pierwszą część 

powieści, więc uważam, że jest bardzo symptomatyczny i pojemny w kontekście analizy 

społecznej i antropologicznej społeczeństwa polskiego po 1989 roku. Bohater stoi w kolejce, 
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ludzie za nim są zdenerwowani, rozdrażnieni faktem, że dziewczyna, zgodnie z wymaganiami 

marketingowymi sklepu, jest usłużnie miła dla klientów. Kobieta nagle dostaje ataku i z 

przemęczenia upada na posadzkę. W przytoczonej scenie na przestrzeń supermarketu nakłada się 

antykapitalistyczny wydźwięk tekstu, który niejako alarmuje o postępującym wyzysku 

pracowników najniższego szczebla, pracujących zbyt wiele godzin bez przerwy. Nad omdlałą 

kasjerką unosi się symboliczny deszcz monet. Relacje, jakie ewokuje nie-miejsce, są w 

przytoczonej scenie jednoznacznie negatywne i niedające nadziei na społeczne porozumienie. 

Ludzie są dla siebie nieuprzejmi, sfrustrowani liczą czas zmarnowany w kolejce. Mamy do 

czynienia ze spiętrzeniem postaw i potransformacyjnych problemów Polaków w społeczeństwie 

kapitalistycznym, gdzie pieniądz dyktuje warunki obowiązujące w miejskiej przestrzeni, gdzie 

każdy odgradza się od drugiego człowieka i z zadowoleniem odnajduje się w przestrzeni nie-

miejsc, w której nie musi starać się o nawiązywanie grzecznościowych więzi. 

Uprzedmiotowienie pracownika zwalnia klienta z obowiązku wchodzenia z nim w jakąkolwiek 

relację. 

We wszystkich trzech powieściach dochodzi także do pewnego rodzaju rozszczepienia 

realistycznej przestrzeni na rzecz utworzenia światów wyobrażeniowych. Jean Starobinski w 

refleksji dotyczącej pojęcia wyobraźni wykazywał, że nie ma wyobraźni „czystej”, jest ona 

zawsze zachowaniem „zorientowanym pozytywnie lub negatywnie wobec danych 

społecznych”
167

. W powieściach Karpowicza i Sieniewicza dochodzi do wykrystalizowania się 

przestrzeni wyobraźni, która otwiera się u bohaterów właśnie ze względu na panujące w danej 

kulturze zachowania społeczne. Szukając przyczyn, możemy z łatwością wskazać przyczyny 

powstawania tego typu narracji wyobraźni, ucieczki świadomości bohaterów. Maciek z Niehalo 

reaguje alergicznie na rzeczywistość zdominowaną przez mieszankę postaw ksenofobicznych, 

antyeuropejskich, narodowo-martyrologicznych. Zygmunt z Czwartego nieba ściera się z 

porządkiem, w którym z systemu zniewolenia, jakim był PRL, społeczeństwo przechodzi w inny 

zniewalający układ zdominowany przez biznesmenów.  

Punktem zwrotnym w powieści Karpowicza również okazuje się wydarzenie związane z 

przestrzenią, symboliczny gest zwijania rzeczywistości (jak mapy) przez Józefa Piłsudskiego:  
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A on zwyczajnie odsłaniał, zwijał w rękach ten kawałek miasta. A rzeczywistość trzeszczała na 

osiach iksów i igreków (…) A on skręcał rulon zewnętrznego świata, tapety, tła, szumu njusów, 

Ratusza, Białegostoku, tytularnych tylko „Faktów” na TVN, kwitnącej głupoty, nierówności i 

równości, dobrych chęci brukujących piekło, czyli, czemu nie, Rynek Kościuszki z 

niezamieszkanym chwilowo cokołem pomnika (N, 136). 

W przytoczonym fragmencie dokonuje się symboliczny akt zwinięcia w rulon 

rzeczywistości, która odsłania inną, istniejącą niejako pod nią. Okazuje się, że pod płaszczem 

rzeczywistości kreowanej na co dzień przez media i społeczeństwo istnieje inna – 

transcendentalna i symboliczna. To, co odbywa się w przestrzeni powołanej przez Karpowicza, 

jest tym, co niewidocznie odbywa się na co dzień (spory o politykę historyczną, przemoc 

symboliczna w edukacji). Maciek będzie w tym układzie jednostką kontestującą zastaną 

rzeczywistość, a przestrzeń przez niego wyobrażona – tymczasową prawdą odsłaniającą to 

wszystko, co niewidoczne. 

Tematykę przestrzeni wyobraźni porusza również Sieniewicz, który prezentuje 

eskapistyczny system niebologii, powstający w głowie Zygmunta Drzeźniaka. W tym przypadku 

jest to strategia zaradcza ściśle powiązana z porażką ekonomiczną i społeczną –znalezieniem się 

w grupie przegranych transformacji. Narrator mówi o bohaterze jako o zwyczajnym dziecku 

słaniającego się na nogach komunizmu. Zwiędłym przedwcześnie liściu na drzewie historii (CN, 

36). 

Obserwacje Zygmunta dotyczące czterech nieb zajmują w powieści naprawdę pokaźną 

liczbę stron, skupię się jednak na przyczynie zamieszczenia tego wątku w powieści, a nie na 

analizie konkretnych przestrzeni. Znamienne jest to, że historię przeszłości bohatera poznajemy 

właśnie przy okazji przedstawienia tego systemu. Są to fragmenty przeszłości Drzeźniaka, które 

w jakiś sposób dotykają problemu doświadczenia transformacji. Podczas nastoletniego okresu 

buntu oraz formowania swojej osobowości Zygmunt czyta namiętnie Gombrowicza, z 

wyższością patrzy na zwykłych ludzi, z pogardą na rówieśników-aparatczyków, a z nienawiścią 

na milicjantów reprezentujących władzę.  Specjalnie jeździł do Warszawy, żeby dostać pałą w 

łeb, bo w Olsztynie nie było na to szans (…) dorastał w okresie przejściowym, gdy walczyć nikt 

nie chciał, ale włazić w dupę systemowi też nie (…) gdy nauczyciele z hasłem na ustach: „idźcie 
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do domu, tworzy się nowa historia”, zwalniali z lekcji, a matura to był wychowawczy cyrk (CN, 

34-35).  

Drzeźniak to bohater, na którego biografii doświadczenie transformacji odcisnęło 

wyraźne piętno, mogło spowodować traumę kulturową, szczególnie, że był on świadkiem  

zachodzących przekształceń. Brak jakichkolwiek instrukcji obsługi nowej rzeczywistości sprawił, 

że Zygmunt i jego rówieśnicy lądują na marginesie i bezradnie patrzą na nowy porządek, który 

nie zapewni im mieszkania i zajęcia. Bohaterowie znajdują się po stronie przegranych 

transformacji, stając się biernymi obserwatorami zmieniającej się rzeczywistości. 

 Konstytuowanie gorszej przestrzeni odbywa się również na płaszczyźnie współzależności 

rozumianej jako relacja centrum – peryferie. Ślady takiego układu możemy odnaleźć w scenie 

tworzenia przez jednego z bohaterów Kroniki umarłych materiału dla telewizji publicznej. Darek, 

redaktor regionalnego oddziału TVP, od czasu do czasu dostaje takie zlecenie. Znamienny jest 

fakt, że najwięcej zarabia na sensacyjnych wiadomościach o zbrodniach z prowincjonalnego 

regionu. Połączenie drastycznego obrazu splata się z komercyjną rzeczywistością: Kobieta 

spaliła swoje trzyletnie dziecko w piecu, pod kuchnią. „Zobaczyłam małpkę taką małą, ale 

bardzo brzydką. Leżała w łóżeczku (…) Strasznie żem się przestraszyła. No i uderzyłam tę małpkę 

w głowę, żeby się przestała ruszać. I pokroiłam: główkę, nóżki i oddzielnie rączki, żeby jej nie 

bolało, jak będzie się palić (KU, 103).  

Redaktor zwraca uwagę na relację, jaka wytwarza się pomiędzy ośrodkiem centralnym, w 

tym przypadku Stolicą, a peryferyjnym Kostyniem. Ekonomiczny byt regionalnego oddziału 

telewizji zależy od dawki grozy i sensacji. Materiały dotyczące kultury nie stanowią przedmiotu 

zainteresowania centralnej placówki, niechętnie przyjmowane są także materiały obyczajowe, 

nienaznaczone ładunkiem grozy. Stolica – jeśli już chciała czegoś z życia prowincji, to tragedii. 

Do obrazu zadupia, jaki mieli w głowach, pasowała tylko bieda, patologia i zacofanie (KU, 103). 

W tym przypadku symptomatyczny jest fakt odgórnego narzucania normy przez centrum i 

reduplikacja w krajowych mediach obrazu biedy, patologii i zacofania. Selektywna praktyka 

centrum ustanawia margines, na którym pojawiają się tak tragiczne i drastyczne sceny jak ta ze 

spaleniem dziewczynki. Powtarzanie ma zaś na celu ugruntowanie złej sławy czy po prostu 

konstytuowanie gorszej przestrzeni, w obrębie której dzieją się takie rzeczy. 
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2.3. Bohaterowie wobec aspektu historycznego przestrzeni lokalnej 

 

Pomorze, Warmia i Podlasie to regiony posiadające skomplikowaną i bogatą historię, a co 

za tym idzie – wielowymiarowe narracje i niejednoznaczne tożsamości lokalne. W tym 

podrozdziale będę starał się przeanalizować literackie reprezentacje przestrzenne zawarte w 

utworach prozatorskich Karpowicza, Odii i Sieniewicza, pamiętając o kontekście historycznym 

oraz wykorzystując ustalenia badań regionalnych i geopoetyki. 

Skrupulatna analiza perspektywy miejsca jest możliwa dzięki rozpoznaniom 

poczynionym w dziedzinie badań regionalnych. Jest to bardzo rozległa działalność, która 

pozwala uchwycić wiele zależności przestrzennych i kulturowych. Jak zauważa Małgorzata 

Mikołajczak Regionalna cyrkulacja kulturowych znaczeń, uwarunkowana relacjami centralno-

peryferyjnymi, generuje problematykę związaną z zagadnieniami dominacji i podporządkowania, 

wydobywa sytuacje wykluczenia, marginalizacji, opresji, i między innymi dzięki temu uwyraźnia 

zależności kultury i władzy
168

. Potraktowanie trzech wybranych przeze mnie powieści jako 

alternatywnych, peryferyjnych tekstów kultury, wpisuje się w ramy rozpoznania Mikołajczak. W 

każdym z utworów mamy do czynienia z inaczej zarysowanym problemem władzy. W Czwartym 

niebie rządzi pieniądz, w Kronice umarłych –skorumpowana mafia, a w Niehalo – narodowo-

katolicki dyskurs kulturowy. Wszystkie te powieści łączy natomiast podejmowanie zagadnień  

marginalizacji i peryferyjności regionu. 

Inną symptomatyczną cechą literatury regionalnej jest nieustanne eksponowanie przez nią 

wyjątkowego statusu przestrzennego. Ten typ działalności literackiej przyjmuje za swój 

fundament doświadczenie egzystencjalne, jakim jest związek człowieka z przestrzenią. Literatura 

regionalna odnosi tę relację do lokalnego doświadczania miejsca, a co za tym idzie – do 

tworzenia lokalnej wspólnoty i imaginarium kulturowego
169

. Szczególnie silnie zarysowuje się to 

w powieściach reprezentujących tak zwany nurt Prozy Północy
170

, ale nie oznacza to, że jest 

niewidoczne w prozie Karpowicza. Twórca tego terminu, Robert Ostaszewski, podkreśla, że 

twórczość autorów z Północy jest zorientowana na rzeczywistość oraz próbuje obrazować realia 
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przy użyciu znanych strategii pisania i poetyk takich jak realizm, naturalizm czy ekspresjonizm. 

Według krytyka, w utworach często widać ślady zaangażowania społecznego i przekraczania 

roszczeń indywidualnego podmiotu na rzecz problemów zbiorowości. 

We wszystkich utworach miejscem akcji jest współczesne miasto, położone na 

peryferiach, niezależnie od faktu, czy centrum znajduje się w danej chwili w Warszawie, w 

Brukseli, czy w Watykanie. Miasto, które funkcjonuje w przestrzeni jako punkt zbiorczy wielu 

dyskursów, jako swoista heterotopia. Wykazuje ono szczególną podatność na stawanie się 

miejscem walki o pamięć. Przestrzeń miejska zmienia się dzięki swoim mieszkańcom w 

przestrzeń odgrywania praktyk kulturowych i symbolicznych. W tym kontekście dobrym 

przykładem i bardzo pojemnym znaczeniowo słowem stał się marsz, który w ostatnich latach pod 

auspicjami różnych środowisk, nieustannie przekształca miasto w teatralną scenę.  

Silnie połączona z dyskursem badań regionalnych i wzbogacająca refleksję nad 

przestrzenią lokalną jest idea geografii wyobrażonej. Elżbieta Rybicka, nawiązując do koncepcji 

Edwarda Saida i autorów The Dictionary of Human Geography, przywołuje następującą 

definicję:  

Geografia wyobrażona to przede wszystkim domena kultury obejmująca zarówno reprezentacje 

miejsc, ludzi, krajobrazów i natury, jak i sposoby, dzięki którym te kulturowe reprezentacje 

odbijają pragnienia, fantazje, przesądy ich autorów, a także sieć relacji władzy i dominacji między 

tymi obrazami a przedmiotami reprezentacji
171

. 

W tym miejscu nie sposób ominąć innego, równie popularnego w badaniach 

literaturoznawczych terminu wspólnoty wyobrażonej
172

. Można powiedzieć, że oba te pojęcia są 

nierozerwalnie splecione, geografia wyobrażona stanowi bowiem część integralną wspólnoty
173

. 

Rybicka przyjmuje za ideę regulatywną geografii wyobrażonej  politykę miejsca, którą rozumie 
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jako: ogół działań (także symbolicznych) (…) których celem jest tworzenie wyobrażeń o 

terytoriach i miejscach narodowych, regionalnych, lokalnych
174

.  

 Miasto Kostyń może być również interpretowane jako symboliczna figura 

poniemieckiego miasta, które po skończeniu II wojny światowej znalazło się w granicach 

terytorium Polski. Przez stulecia, od upadku ostatnich władców pomorskich do drugiej wojny 

światowej, miasto należało do Niemiec. Kiedyś, trochę na wyrost, było nazywane Paryżem 

Północy (KU, 31). Co ciekawe, nazwa w powszechnym użyciu (po wpisaniu w Google’u) odnosi 

się, oprócz Słupska, również do Szczecina i Warszawy. Katarzyna Taborska zauważa, że 

zwielokrotnienie tożsamości powojennych miejsc niemiecko-polskich następowało na styku 

dwóch tradycji miejsca: tradycji sprzed 1945 roku oraz tradycji transponowanych przez 

przesiedleńców. Dużą rolę w jednostronnym wartościowaniu tożsamości odegrało także 

upowszechnianie przez władze państwowe i Kościół katolicki mitu ziem odzyskanych
175

. 

W kontekście tożsamości powojennego miasta ciekawym zabiegiem jest selekcja 

przestrzenna stosowana przez narratora podczas zakreślania dwóch map Kostynia. Narrator 

wyraźnie wartościuje punkty na mapie i przeciwstawia je sobie. Kreowanie gorszej przestrzeni 

polega w tym przypadku na porównywaniu jej z przedwojenną przestrzenią historyczną, w której 

wszystko było poukładane, w której rządził niemiecki porządek i sens. Konfrontacja przestrzeni 

dzisiejszej, powojennej, chaotycznie zagospodarowanej przez PRL-owskich architektów, jest 

także krytyką kapitalizmu i czasów potransformacyjnych. Oto jak narrator wspomina 

przedwojenną przestrzeń miasta: 

Był tu sklep z płytami gramofonowymi i z tytoniem sprowadzanym z całego świata. Zegarmistrz, 

jubiler i księgarnia. Słynny w całej okolicy salon optyczny Emila Wagnera i sklep papierniczy 

Ernsta Steinbacha z wiecznymi piórami o złotych stalówkach. Portier w liberii przed wejściem do 

małego, ale ekskluzywnego hotelu braci Fischer. Pachniały nastrojowe kawiarnie i najlepsze 

piekarnie. Zacne gospodynie prosiły po niemiecku o towary najwyższej jakości, zapychając 

rozwrzeszczaną dzieciarnię świeżymi bułkami. Dziś zamiast zapachów pieczywa wdychano 

spaliny, a tamte sklepy zostały zastąpione przez delikatesy z niemiłą obsługą, oddział banku, 

którego nazwy Mateusz nie pamiętał, i największy w mieście lumpeks. Na miejscu dawnych 
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kamieniczek ciągnęły się kanciaste bloki. Próbowano nieudolnie je stylizować, doczepiając 

sztukowane gzymsy z malowanego styropianu. (KU, 54-55). 

Nowa rzeczywistość to podróbka podniesiona do drugiej potęgi. Z fabuły wynika, że 

jedyną prawdziwą przestrzenią była ta sprzed wojny, a wszystko, co nastąpiło wskutek 

zakończenia II wojny światowej i przesiedlenia ludności, doprowadziło do zmiany jej statusu. 

Wszechwiedzący narrator z nostalgią opisuje zapach kawy i pieczywa, i na zasadzie kontrastu 

przeciwstawia je współczesnym spalinom. Wie nawet o przemiłej i kulturalnej obsłudze piekarni 

i porównuje ją do nieprzyjaznego personelu dzisiejszych delikatesów. Sekwencja zegarmistrz, 

jubiler, księgarnia kontra delikatesy, bank, lumpeks jest dość wymowna. W praktyce pisarskiej 

Daniela Odii, która polega na zakreślaniu kulturowych przestrzeni historycznych i reprezentacji 

miejsc, odbijają się pragnienia, fantazje i przesądy bardzo mocno ugruntowane w niedostępnej 

dla niego przeszłości miasta. 

Skąd u autora taka praktyka kartografii przestrzennej? Joanna Flinik, podczas opisywania 

niemieckich narracji dotyczących, Pomorza zwraca uwagę, że wspólną cechą, kształtującą 

magiczny wymiar przestrzeni, jest ich geograficzne położenie w regionach przygranicznych i 

wielokulturowych oraz wynikająca z tego faktu transgresja pomiędzy rozdzielonymi 

obszarami
176

. W artykule Flinik analizowane są teksty niemieckojęzycznych autorów, którzy 

postrzegają przestrzeń Pomorza jako przestrzeń utraconą. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w 

pewnym sensie i Odija, urodzony w Słupsku, może aspirować do członkostwa w podobnej 

społeczności.  

Transgresja stanowi nieodłączny element magii miejsca, który realizuje się w dążeniu do 

uzupełnienia rzeczywistości o ślady przeszłości, tworząc „corpus mysticum” utraconej ojczyzny, 

utraconego raju, zagubionej Arkadii. Przestrzeń ze swoim specyficznym krajobrazem staje się 

więc elementem pamięci kulturowej, która w rozumieniu Jana Assmanna „rejestruje nie 

faktyczną, ale wspomnianą historię”
177

.  

W przytoczonym fragmencie Kroniki umarłych do życia powołany zostaje fantazmat 

przestrzeni zbudowanej na historii, pragnieniach i wyobrażeniach o minionej wielkości. 
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Rozczarowanie i niezadowolenie z aktualnego stanu rzeczy, który swoje korzenie ma w zupełnie 

różnym od niemieckiego – radzieckim sposobie konstruowania przestrzeni, zostaje podwojone. 

W nowej, potransformacyjnej i przecież niepodległej rzeczywistości, przestrzeń nadal nie może 

być skonstruowana tak jak być powinna – miasto, obklejone reklamami i szyldami banków czy 

lumpeksów, stopniowo zamienia się w architektoniczny śmietnik. 

Problematyka poniemieckiego miasta pojawia się również w powieści Sieniewicza. Choć 

nie jest to już tak historycznie nacechowana przestrzeń jak Kostyń, to autor, podobnie jak Odija, 

zwraca uwagę na historyczny wymiar miejsc i płynnie przechodzi do krytyki współczesności. 

Zapewne w przeszłości Okrzei i Jagiellońska były ulicami bogaczy. Widziało się to choćby w 

smukłości kamienic i ich bogatym zdobnictwie. (…). Ale po wojnie wszystko uległo pomieszaniu 

(…). Obok siebie – stara arystokracja architektury i przysadziste dzieła klasy robotniczej (CN, 

12). Jednak nie to dotyka i boli narratora najbardziej. A do tego neony, reklamy, połyskujące 

witryny sklepów oraz olbrzymie głowy patrzące z bilbordów. Wszystko to jednak dziwaczne, 

wepchnięte na siłę, na siłę uszczęśliwione (CN, 13). Cała dzielnica przypomina mozaikę 

nieprzystających do siebie warstw, tworzących chaotyczny obraz gorszej przestrzeni. Choć 

pisarze odwołują się do wzorca przedwojennego, być może pobrzmiewa w ich głosach cichutki 

szloch związany z zanikiem centrali. Tęsknota za odgórnie narzuconym porządkiem, który 

likwidowałby samowolę w zagospodarowywaniu przestrzeni, co pomogłoby uniknąć 

pstrokacizny reklam i wszechogarniającej szyldozy. 

Jak powiada Flinik: Architektoniczne elementy miejskiego krajobrazu mają funkcję 

tożsamościowotwórczą, a identyfikacja z przestrzenią miejską stanowi odzwierciedlenie 

przynależności kulturowej
178

. W przypadku moich bohaterów gorszej przestrzeni trudno szukać 

identyfikacji ze współczesną im przestrzenią miejską, a co za tym idzie – z pewną formacją 

kulturową. Pomiędzy kamienicami szczerzyły się teraz brzydkie plomby ze szkła i metalu, a 

kwadratowe klocki bloków nawet nie próbowały imitować starówki. Rynek, za komuny zwany 

placem Armii Czerwonej, został okraszony jedynym w mieście, koślawym kinem o wyglądzie 

grubo ciosanej skały (KU, 31). Trudno wymagać od bohaterów, którzy często są potomkami 

przesiedleńców ze Wschodu, identyfikacji z placem Armii Czerwonej. Trudno też w czasach 

potransformacyjnych identyfikować się z budynkami ze szkła i betonu, których krótka historia i 
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jednoznaczne skojarzania z przestrzenią pracy odbierają możliwość tworzenia antropologicznych 

więzi. 

Lokalną przestrzeń powieściowego Kostynia można rozpatrywać także w perspektywie 

rozszerzonej metafory nie-miejsc zaproponowanej przez Hannę Gosk, która łączy spostrzeżenia 

Michela de Certeau, Richarda Coyne’a i Marca Augé. Badaczka zwraca uwagę na opozycyjność 

nie-miejsca wobec takich cech jak poczucie zadomowienia, bogactwo sensów otoczenia czy 

stabilność.  

Nie-miejsce w odróżnieniu od miejsc, które swój kształt uzyskały dzięki zaludnieniu ich przez 

zasiedziałych mieszkańców, jest powiązane z podmiotami przemieszczającymi się, rozmaitymi 

typami nomadów, w tym również migrantów, a jego elementy okazują się przedmiotami poznania 

czasem wymagającymi instrukcji obsługi/użycia
179

.  

Problematyka instrukcji w kontekście Ziem Zachodnich polega na odgórnym narzuceniu 

jej przez ośrodek władzy i dopasowaniu do istniejącej przestrzeni, która dla przesiedlonych 

mieszkańców jest nieznana. W perspektywie Gosk Ziemie Zachodnie funkcjonują raczej jako 

nie-miejsca, są bowiem niewypełnione żadną wspólną historią przechowywaną w pamięci 

jednostkowej i zbiorowej osadników
180

. 

Z mieszanki trzech racji, Polaków, Litwinów i Ukraińców, narodził się po wojnie nowy człowiek, 

który odbudował zniszczone miasto, nauczył się łowić ryby i trzymywać jako taki porządek. 

Nigdy jednak nie dorównał Niemcom w precyzji planowania zabudowy miasta. (…) Po wojnie do 

Kostynia przybyli ludzie ze wschodu i centrum kraju. Przyjechali też Ukraińcy. Ci z centralnej 

Polski pogardzali tymi ze wschodu, a ci ze wschodu tymi z Ukrainy. Wszystkimi gardzili 

Rosjanie. Przesiedleńcy z lękiem rozglądali się po zniszczonych ulicach. Miała to być ziemia 

obiecana, duże mieszkania, bogate gospodarstwa, tymczasem Ruscy prawie wszystko zrównali z 

ziemią (KU, 31, 98).  

Odija stara się zakreślić historyczny wymiar przestrzeni, w której doszło do wielu 

przemieszań, relokacji i zmian. Zwraca uwagę także na skomplikowany system emocji opartych 

na pogardzie i terrorze: Gwałty na Niemkach rozumiano jako prawo przysługujące zwycięzcy, 

który pokonał silniejszego, a gwałty na Polkach uznawano za prawo wyzwoliciela, który pomógł 
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słabszym (KU, 99). W efekcie mamy więc nieokreślony podmiot skonstruowany z mieszanki 

różnych nacji, dodatkowo noszący w sobie traumatyczne przeżycie związane z gwałtem. Co 

gorsza, nowy mieszkaniec jest zacofany cywilizacyjnie:  Niemcy zostawili po sobie setkę 

wiatraków (…). Nowi nie mieli pojęcia, jak je obsługiwać. Potrafili uruchomić kamienne koła, 

ale nie potrafili ich zatrzymać. Rozpędzone bloki rozgrzewały się jak piece i krzesały iskry, które 

chwytały się drewnianych ścian (KU, 100).  

Przykładem, który bardzo dobrze ilustruje problematykę kilkuwarstwowej przestrzeni 

historycznej, jest wątek rodziny mieszkającej w poniemieckiej kamienicy. Konrad i Agata są 

nowymi właścicielami czteropokojowego mieszkania. Agata lubiła miejsca, które miały historię 

(KU, 40). W tym przypadku mamy do czynienia z dość drastycznym zbiegiem okoliczności, 

ponieważ małżeństwo mieszka w tym samym domu co rodzina Hohendorffów. Ojciec rodziny to 

szef kostyńskiej Służby Pracy, a jego synowie należą do Wehrmachtu i Hitlerjugend. W ręce 

Agaty trafiają taśmy filmowe, na których ukazana jest przedwojenna codzienność niemieckiej 

rodziny. Bohaterka wchodzi w osobliwą relację tożsamościową z jej członkami: 

Hohendorffowie nie mieli w Kostyniu grobów. Nie mieli też krewnych, którzy domagaliby się w 

kostyńskim archiwum wglądu do rodzinnej kroniki i skopiowania filmu. Ale mieli Agatę. Być 

może ich historia wypełniła pustkę po rodzicach. Zmarli zbyt wcześnie, by opowiedzieć jej o 

swoich losach. Nic też nie wiedziała o dziadkach. Jedynie tyle, że przyjechali do Kostynia ze 

wschodu. Żadnych wojennych opowieści, dwa zdjęcia zbyt wyblakłe, by dojrzeć na nich 

cokolwiek poza zarysami sztywno stojących postaci. Tych kilka fotografii z wesela rodziców i 

kilkanaście późniejszych, na których trzymają ją na rękach, nie układało się w spójną opowieść. 

Agata czuła się jak człowiek znikąd (KU, 315-316). 

Przypadek Agaty uruchamia refleksję przypominającą rozpoznania związane z 

postpamięcią. Pomimo dużego dystansu czasowego Agata nadal odczuwa swoje wewnętrzne 

nieprzystosowanie do przestrzeni, prawdopodobnie tak, jak mogli odczuwać to jej dziadkowie w 

latach tużpowojennych. Bohaterce brakuje historycznego umotywowania jej obecności w 

miejscu, w którym się znajduje. Ci którzy znaleźli się w takiej przestrzeni (w nie-miejscu – przyp. 

R.K.) to nie-mieszkańcy, ludzie w stadium zawieszenia, już pozbawieni własnego miejsca i 

jeszcze nie wrośnięci w nowe, które tymczasem jest dla nich nie-miejscem
181

. W takim ujęciu akt 
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zakupu mieszkania w poniemieckiej kamienicy, wcale nie sprawia, że nie-miejsce przeistacza się 

w miejsce, a nie-mieszkaniec w mieszkańca. Porządek symboliczny funkcjonuje w zupełnie 

innym wymiarze niż ten, który za sprawą pieniądza i prymatu logicznej wymierności, jawi nam 

się jako ukonstytuowany i rzeczywisty. 

 Sceny związane z rodziną Hohendorffów przełamują granice realnych porządków, są 

transgresywne. Agata budzi się ze snów, w których Jakub Hohendorff brutalnie ją gwałci, a ona 

czerpie z tego aktu perwersyjną przyjemność. Cała rodzina spaceruje w wiecznym teraz, które 

istnieje gdzieś na przecięciu jawy, snu i filmu, który wskrzesza wspomnienia. Przechadzający się 

po mieście szef kostyńskiej Służby Pracy zwraca uwagę na rzeczywistość drugiej połowy lat 

trzydziestych:  

Zaledwie pięciuset Żydów, a tyle zajmują miejsca! Społeczność zamknięta w kwadracie ulic, 

których nazwy określają jej stosunek do świata (…). Siedmiopoziomowy szeol nabrzmiały 

ogniem. Ciągle odnawiana zapowiedź zagłady narodu, który po każdej próbie unicestwienia 

powstaje z kości rozrzuconych po świecie. Jak wielkie wojsko. W tym ogniu wszyscy poznają 

swoje prawdziwe oblicze (KU, 142-143). 

Fragment odwołuje się niewątpliwie do nocy kryształowej, gdy z 9 na 10 listopada 1938 

roku bojówki hitlerowskie podpaliły synagogę w Słupsku, ale także pokazuje, że w przestrzeni 

miasta nieustannie dochodzi do przekształceń demograficznych. Nieobecni są Żydzi, nieobecna, 

lecz wracająca w snach, jest nazistowska rodzina. Literatura regionalna jest zbiorczym tekstem 

przechowującym historyczną prawdę o geograficznym terytorium. Działa podobnie jak film – 

wywołuje duchy, przywraca alternatywny wariant zapisu historii. Wspomnienie dotyczące 

społeczności żydowskiej w przedwojennym Słupsku stawia pytanie o status tożsamościowy 

Żydów, często identyfikujących się z narodem niemieckim lub polskim oraz o pamięć 

współczesnych mieszkańców zamieszkujących ten obszar. 

Jak zauważa Rybicka, relacje pomiędzy przestrzenią i pamięcią mogą rozgrywać się na 

dwóch płaszczyznach – w rozumieniu wąskim pod postacią obecności obiektów i praktyk o 

charakterze memoratywnym oraz w rozumieniu szerokim pod postacią wyobrażeń, systemów 

wartości, emocji związanych z przeszłością przestrzeni
182

. Dzieła interpretowane w tej pracy 

można umiejscowić na przecięciu obu tych płaszczyzn. Wymiar fizyczny nieustannie miesza się 
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z wyobrażeniowym, realne punkty odniesienia tracą swoją materialność i niejednokrotnie 

wchodzą w dialog z bohaterami. 

Istotną koncepcją łączącą przestrzeń z problematyką pamięci będzie koncepcja lieux de 

memoire Pierre’a Nory, który rozumie je jako:  

miejsca, w dokładnym znaczeniu tego słowa, gdzie pewne wspólnoty – jakie by one nie były – 

naród, rodzina, grupa etniczna, partia przechowują swoje pamiątki (souvenirs) lub uznają je za 

niezbywalną część swojej osobowości: miejsca topograficzne, jak na przykład archiwa, biblioteki 

czy muzea; miejsca monumenty – pomniki, cmentarze, architektura; miejsca symboliczne, takie 

jak rocznice, pielgrzymki, upamiętnienia; miejsca funkcjonalne – stowarzyszenia, autobiografie, 

podręczniki
183

. 

 Do materialnych miejsc pamięci niewątpliwie należą pomniki pojawiające się w powieści 

Niehalo. W tym przypadku mamy do czynienia z podobiznami Józefa Piłsudskiego, Jerzego 

Popiełuszki oraz Ludwika Zamenhofa, które przekształcają się w bohaterów literackich, 

komentujących zastaną rzeczywistość. Znamienne, że ożywione pomniki Popiełuszki i 

Piłsudskiego zachowują się w dość osobliwy sposób, daleki od ugruntowanego przekonania o 

tych osobach. Sam główny bohater przeżywa pewnego rodzaju dysonans poznawczy związany ze 

swoim, chcąc nie chcąc, zakorzenionym w tradycji wyobrażeniem postaci oraz z ich realnym 

zachowaniem. 

Przebiegam na drugą stronę. Na baczność stoją kolumny pomnika. Sterczą za walkę o wolność i 

demokrację czy za komunizm. Albo za to, że ktoś zginął, najlepiej z rozstrzelania czy innego 

nieżycia. (…) Pomniki nigdy nie wyrastały za rzeczywiste dokonania, tylko za interpretację życia 

w kontekście śmierci, najlepiej bohaterskiej i tragicznej, w najkiepściejszym razie na raka czy 

zawał. W ogóle co to za pomysł, żeby czyjąś śmierć nagradzać płytą nagrobną albo erekcją czegoś 

kamiennego? Jak – nie pojmuję – czyjaś śmierć może prowadzić do lepszego? Jak to się ma do 

chrześcijańskich wartości? Którędy? (N, 60). 

 W tym fragmencie Karpowicz zwraca uwagę na upolitycznienie miejsc pamięci i nadanie 

im wymiaru propagandowego. Co więcej, uwypukla absurdalne zestawienie idei gloryfikacji 

śmierci prowadzącej do czegoś lepszego z chrześcijańskim systemem wartości i kodeksem 

postępowania. 
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Gdy Maciek wypowiada życzenie, które nie może się spełnić, na kartach powieści 

pojawia się Ludwik Zamenhof, człowiek, który uważał, że powodem nieporozumień między 

ludźmi jest bariera językowa. Wychowywał się w multikulturowej społeczności Białegostoku, 

złożonej z Żydów, Polaków, Rosjan i Niemców. Gdybyśmy jednym językiem mówili, szczęśliwiej 

byśmy żyli (N, 174). Postać Zamenhofa w Niehalo wydaje się groteskowa, jego idealistyczne 

przekonania na tle sytuacji komunikacji społecznej w XXI wieku wydają się zarazem smutne i 

śmieszne. Unifikacja kodu językowego nie sprawia, że społeczeństwo nie generuje problemów – 

na powierzchnię wypływają inne, o wiele bardziej skomplikowane kwestie tożsamościowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

3. Przestrzeń i tożsamość. Transgresje 

 

3.1. Tożsamość mieszkańców miejskich przestrzeni zmarginalizowanych 

 

Tożsamość omawianych przeze mnie bohaterów literackich jest wypadkową 

różnorodnych przekształceń społecznych zachodzących w Polsce w XX wieku. Spośród nich 

należy wymienić chociażby zmianę granic terytorium Polski po roku 1945 i transformację 

ustrojową roku 1989, z którymi związane są także gwałtowne zmiany realiów ekonomicznych i 

gospodarczych.  

Aleksander Fiut wyróżnia trzy tematy odróżniające literaturę Europy Środkowej od 

innych literatur europejskich, są to: nieakceptowana peryferyjność, poczucie ruchomości granic 

oraz tożsamość problematyczna
184

. Dwa pierwsze uważam za całkowicie czytelne, ciekawe jest 

to, w jaki sposób badacz rozumie ostatni przywołany temat:  

Problematyczność tożsamości można rozumieć dwojako: stanowi ona zadanie do rozwiązania, a 

zarazem – jest czymś tylko hipotetycznym, ustalanym na moment, wymagającym ponawiania. 

Proces samookreślenia natrafia bowiem na rozmaite przeszkody. Odwołuje się do tych wzorów i 

symboli, które albo są trudne do odczytania, albo wymieszane ze sobą nie dają się ułożyć w 

przejrzysty system. Inne jeszcze zagrożenia niesie homogenizacja – wpierw przez system 

totalitarny, konsekwentnie wymazujący to, co pojedyncze i niepowtarzalne na rzecz 

ideologicznego liczmana, a następnie przez kulturę masową opartą głównie, choć nie tylko, na 

amerykańskich wzorach. Oczywiście stopień zagrożenia ze strony tej ostatniej jest 

nieporównywalnie mniejszy. Nie dysponuje ona przecież żadnymi formami represji i nie wywiera 

tak przytłaczającego jak system totalitarny nacisku
185

. 

W analizowanych powieściach nieustannie pojawia się zagadnienie problematycznej 

tożsamości, związanej z wymienionymi przez badacza zagadnieniami. Co więcej, w literaturze 

po przełomie roku 1989 zaczynają pojawiać się sceptyczne głosy dotyczące kultury masowej i 

zagrożeń wynikających z pojawienia się kapitalizmu, które mają swój niewątpliwy wpływ na 

tożsamość bohaterów. 
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Próba jednoznacznej definicji pojęcia tożsamości jest skazana na porażkę. Jak zauważa 

Jacek Grzybowski w obszernej monografii Byt, tożsamość, naród, pojęcie to pomimo swojego 

zakorzenienia w dyskursie filozoficznym od kilkudziesięciu lat jest stosowane w naukach 

społecznych i antropologicznych. W swojej pracy będę rozumiał tożsamość przeważnie nie jako 

filozoficzną kategorię dyskursu ontologicznego, lecz jako pojęcie nierozdzielne od kultury i 

kontekstu społecznego. Jak zauważa Grzybowski, w politycznym i publicystycznym dyskursie 

tożsamość jednostki zależy od jej zdolności do podtrzymywania ciągłości określonej narracji, tak 

aby mogła ona na co dzień utrzymywać normalne relacje z innymi
186

. Stwierdzenie to jest dla 

mnie szczególnie istotne, ponieważ podkreśla narracyjność tożsamości oraz uwikłanie tego 

pojęcia w normę. Ponadto jednostka o ukształtowanej tożsamości wie, kim jest, czego chce i 

czego oczekują od niej inni. Wie także, kim nie jest i do czego nie dąży
187

. 

 Łącząc kategorie bohatera literackiego i jego tożsamości, warto ponownie przytoczyć 

słowa krakowskiego badacza: Bohater tej literatury szuka tożsamości pomiędzy uległością wobec 

mitów i samokrytycznym namysłem, pomiędzy stłumionymi podszeptami podświadomości i 

trzeźwym, racjonalnym wyborem, zmieniającym się otoczeniem i trwałym kształtem tradycji
188

. 

Sądzę, że te słowa idealnie oddają problematykę tożsamości bohaterów miejskich przestrzeni 

zmarginalizowanych w rzeczywistości potransformacyjnej. Wybrane przeze mnie powieści 

wydano kolejno w 2003, 2006 i 2010 roku. Dotykają one kwestii tożsamości na różnych 

płaszczyznach oraz w różnych momentach społecznych i politycznych. Poruszają problemy 

codzienności, zwrócone są ku zwykłym bohaterom –nieuprzywilejowanym, pochodzącym z 

prowincjonalnych miast, reprezentantującym gorsze przestrzenie. 

Nie należy także zapominać o urbanistycznym kontekście tożsamościowym. Bohaterowie 

przestrzeni zmarginalizowanych, oprócz aspektu przestrzennego, obarczeni są symbolicznym i 

społecznym znaczeniem tej kategorii. Czasami znajdują się na marginesie kultury lub są 

wyobcowani z lokalnej społeczności. Podwójnym zmarginalizowaniem nazwałbym sytuacje, w 

których bohaterowie muszą w obrębie przestrzeni dokonywać praktyk pozwalających uzyskać 
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akceptację zbiorowości, jak w wypadku Maćka z Niehalo, który wielokrotnie zmienia swój strój. 

Roland Barthes stwierdza:  

każde centrum jest miejscem prawdy, centrum w naszych miastach jest zawsze pełne: miejsce 

naznaczone; to w nim zbierają się i streszczają wartości cywilizacji: duchowość (kościoły), 

władza (urzędy), pieniądz (banki), handel (wielkie sklepy), słowo (agory: kawiarnie i promenady); 

iść do centrum – to spotkać „prawdę” społeczną, to uczestniczyć we wspaniałej pełni 

„rzeczywistości”
189

.  

Pamiętając o przekornych słowach francuskiego filozofa, będę się starał pójść na spacer 

po gorszej, zmarginalizowanej przestrzeni i starał się usłyszeć prawdę bohaterów oraz poznać 

sposób, w jaki uczestniczą w rzeczywistości. 

 W wybranych przeze mnie powieściach poruszona zostaje między innymi problematyka 

tożsamościowego nieprzystosowania bohaterów do szybko zmieniających się warunków 

potransformacyjnych. Tak zwany dziki kapitalizm, wejście Polski do Unii Europejskiej czy 

peryferyjne położenie miast wobec centralnych ośrodków władzy składają się na 

wielopłaszczyznową mozaikę portretów tożsamościowych, które częstokroć sklejone są 

frustracją, gniewem, przemocą lub szaleństwem. Przekształcenia doby transformacji 

spowodowały wyraźny rozpad społeczny pod względem ekonomicznym i zaowocowały traumą 

kulturową szeroko opisywaną przez socjologów. Ponadto dzieliły społeczeństwo na wygranych i 

przegranych transformacji, tak jakby wymiar codziennego przeżywania rzeczywistości był 

konkursem, w którym się współzawodniczy, odnosi zwycięstwo lub ponosi porażkę. 

Przetaczające się przez Polskę spory o politykę historyczną spowodowały podział społeczny na 

głęboko skłócone lewą i prawą stronę ideologicznej kłótni. Czynniki takie jak tracenie znaczenia 

przez lokalne ośrodki przemysłowe, podupadanie przedsiębiorstw wspieranych finansowo w PRL 

oraz postępująca migracja ludności do dużych miast powodują umocnienie dialektycznego 

podziału my – wy.  

 Bohaterowie gorszych przestrzeni znajdują się w dosyć osobliwej i napiętej sytuacji 

egzystencjalnej związanej z transformacją ustrojową 1989 roku i przekształcającą się 

dynamicznie rzeczywistością. Co oczywiste, do nowych warunków należy się przystosować. Jak 

zauważa Hanna Gosk: Adaptowanie się nadal oznacza niedobór pierwiastka sprawczości, 
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autonomii, zdeterminowanie wzorcami zachowań wykreowanymi przez innych i choć 

odczuwanymi jako krępujące, to jednak istotnymi w komunikacji międzyludzkiej
190

. Wybranych 

przeze mnie bohaterów cechuje właśnie swoista bierność i niemożność zrobienia kroku w stronę, 

którą mogliby określić jako swoją lub naturalną. Dużą rolę w tym kontekście odgrywa społeczne 

skrępowanie w kwestiach światopoglądowych oraz brak miejsca i czasu na wyklarowanie się 

własnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. 

 W powieści Niehalo Ignacy Karpowicz zwraca uwagę na sytuację zwykłego człowieka, 

podmiotu pozbawionego sprawczości, będącego poza porządkiem władzy, nawet lokalnej. Utrata 

jakiegokolwiek wpływu na życie społeczne objawia się również poprzez zakwestionowanie idei 

demokracji, określonej jako niezanikający system wpływów i koneksji, ustalonych pod stołem 

Okrągłego Stołu. 

Żal mi tych starych ludzi ruchanych za komuny a teraz ruchniętych przez demokrację. Skazanych 

na śmierć, totalnie upokorzonych niską wysokością renty, emerytury (…) Białostoczanie chyba 

nic nie zauważyli. Nie zauważyli po Okrągłym Stole, jak upadały jedne pomniki, a na ich gruzach 

drugie się wzbijały. Nie zauważyli i teraz (N, 62-63, 129). 

Czwarte niebo zawiera w sobie także element zwątpienia w siłę integracji europejskiej i 

globalizację: Niby Europa, zjednoczenie, a konwoje tirów walą do nas z konsumpcyjnym 

śmieciem. Zobaczysz, będziemy narodem klasy B, pegeerem Europy (CN, 157). Dwaj 

anarchistycznie usposobieni bohaterowie powieści krzyczą na alarm. Choć ich wypowiedzi są 

niespójne logicznie, to zawierają przecież pewną dozę obaw, zagrożeń i lęków, jakie mogą 

zrodzić się w umyśle mieszkańca gorszej przestrzeni i wpływać na jego tożsamość. To 

fundamenty, których fasadą są agresja, krzyk, gniew, a rdzeniem lęk, trauma i strach. 

Niewypowiedzenie emocji i uczuć, zwłaszcza nieprzepracowanie poczucia wstydu, upokorzenia 

czy porażki, prowadzi właśnie do dysfunkcyjnie konstruowanej tożsamości peryferyjnej. 

U Sieniewicza antykapitalistyczna wymowa utworu zostaje ściśle połączona z szatańską 

siłą tkwiącą w demonicznym biznesmenie Beli-Belowskim. Inwestor organizuje w podziemiach 

swojej firmy imprezę, na którą zaprasza Zygmunta i jego przyjaciół. Frywolna zabawa pod batutą 

dyrygenta-kapitalisty powoli zamienia się w budzący grozę obraz stopniowego przekształcania 
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się bohaterów w nastolatków, a na końcu w dzieci. To dość wymowny obraz. Według jednego z 

bohaterów należy zacząć od pierwszych, podstawowych pragnień i potrzeb (CN, 184). 

Nieodłącznym elementem systemu kapitalistycznego jest klient, a jego najbardziej pożądanym 

wcieleniem – wiecznie pragnące dziecko, podmiot, którym łatwo manipulować. Odwołując się 

do jego najprostszych pragnień i potrzeb, sprzedawać produkty chwilowo zaspokajające te 

potrzeby, a następnie kierować jego uwagę na inny produkt i w efekcie znowu go sprzedawać.  

Wieńcząca Czwarte niebo scena wysadzenia firmy biznesmena-szatana Beli-Belowskiego 

jest niepokojąca, nieprzynosząca nadziei na formowanie się nowych warunków do życia na 

zmarginalizowanym terenie gorszej dzielnicy prowincjonalnego miasteczka. Lew i Owiewka, 

bohaterowie zlepieni z gliny różnorakich, wydawałoby się nieprzystających do siebie, 

dyskursów, dokonują aktu przemocy. W tej wersji to przemoc, destrukcja i chaos są jedynymi 

odpowiedziami na wkraczający dziki kapitalizm, niszczący panujące wartości, dehumanizujący, 

odzierający kobiety z ich ciał, fragmentujący je w quasi-pornograficznym zapisie wideo. 

Warunki pracy nie są wprawdzie nieludzkie, lecz takie wydaje się bohaterom gwałtowne wejście 

kapitalizmu w ich codzienne życie. Wygląda na to, że potrzebują oni o wiele więcej czasu na 

adaptację i zrozumienie nowych warunków, tymczasem zmiany nastąpiły zbyt szybko. 

I tak jak miało to miejsce w przypadku Niehalo, tak samo u Sieniewicza objawia się 

znana wcześniej narracja: Żeby chociaż to było ich postanowienie, życiowa decyzja i tak dalej, 

ale nie. Decyzję podjęto za ich plecami (CN, 84). Dodatkowo u bohaterów Czwartego nieba, 

oprócz poczucia bycia oszukanym uwidacznia się zalążek dziwnej tęsknoty za egzystencją 

balansującą na granicy poczucia bezpieczeństwa. Jeden z bohaterów sugeruje, że być może w ich 

życiu brakuje okoliczności ekstremalnych, które definiowałyby ich na nowo właśnie w sytuacji 

granicznej, inny stwierdza, że są reprezentantami nijakiej generacji. Skrajnym przykładem 

pomieszania światopoglądów są Lew i Owiewka. Te postacie, podobnie jak w przypadku 

Niehalo, odzwierciedlają powszechne przekonania dotyczące polskiej rzeczywistości 

potransformacyjnej oraz globalnej w ogóle. W ich zasobie pojęciowym mieści się pragnienie 

antykapitalistycznej rewolucji, antyklerykalizm, antysemityzm czy nawoływanie do nowego, 

zdrowego buntu polskiego narodu wobec zachodniej zarazy oraz brukselskiego porządku, który 

jest tak naprawdę Jałtą w białych rękawiczkach ekonomii i powszechnej globalizacji (CN, 157). 
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Dwaj bohaterowie, prezentujący skrajne światopoglądy, istnieją w świecie 

przedstawionym Zatorza jako realne zagrożenie. Nie są to tylko gołosłowni, odklejeni od 

rzeczywistości prorocy, lecz aktywni terroryści, którzy wysadzają w powietrze firmę Belzekom. 

Sieniewicz stawia pytanie o współczesny portret młodego człowieka, który będzie dyktował 

reguły gry w nowo stwarzających się realiach potransformacyjnych. Przecież to miało być 

pokolenie iksów, igreków, leniwie przewalających ojcowską kasę, piszących manieryczne blogi i 

obojętnych na wszystko, co ich nie dotyczy (CN, 164). Zamiast tego poznajemy realnie i aktywnie 

działających, rozgoryczonych i sfrustrowanych radykałów, rzucających na prawo i lewo 

kontrowersyjnymi hasłami mieszającymi idealizm i populizm. Niebezpiecznymi ze względu na 

trudne do usytuowania miejsce na osi światopoglądowej, gdzie znane podziały na prawą i lewą 

stronę zacierają się, tworząc irracjonalne hybrydy, jak w tym przypadku – antyklerykalne, ale 

narodowe. 

Temat komunistycznej przeszłości to niewątpliwie kwestia drażliwa, naruszająca 

skonstruowany porządek, taka, która jak w przypadku sceny z Niehalo nie powinna wypływać na 

powierzchnię podczas rodzinnych uroczystości: Tak zażenowany własnym zachowaniem nie 

byłem nigdy, to jest: od czasu, kiedy powiedziałem w czasie rodzinnego obiadu, wiele lat temu, że 

mój dziadek był w UB, tym prawdziwym. I dostałem od mamy w twarz (N, 69). Do standardowych 

reakcji na opowiadanie o niewygodnej przeszłości należą: akt przemocy, milczenie albo 

wypieranie. W rzeczywistości po 1989 roku istnieje problem z wprowadzeniem narracji, w której 

byłoby możliwe ujawnienie faktu, że ktoś z rodziny pełnił funkcję rządową w minionym ustroju, 

nieustannie jawiącym się jako gorszy. Rodzina, najmniejsza komórka społeczna, może w tym 

przypadku posłużyć jako metafora całej komunikacji społecznej. Niepożądane są historie, w 

których ktoś odgrywał wątpliwą rolę z punktu widzenia ukształtowanego poglądu na temat 

tamtych czasów. Dziadek Maćka na poziomie komunikacji przy rodzinnym stole działa tak samo 

jak dziadek z Wehrmachtu w komunikacji medialnej w całej Polsce ówczesnych lat. 

Utworem, który odmiennie od Niehalo i Czwartego nieba, nie diagnozuje przemian 

społecznych na gorąco, jest Kronika umarłych. Wydana w 2010 roku rozpoznaje społeczną i 

jednostkową tożsamość bohaterów nadmorskiego, prowincjonalnego miasta. W powieści 

poznajemy wielu bohaterów, którzy zanurzeni są w już wykrystalizowanej potransformacyjnej 

rzeczywistości. Ze względu na większy dystans czasowy niż w przypadku Czwartego nieba 
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kapitalizm wydaje się już nieco bardziej oswojony. Kwestie rozognionych dyskusji o tożsamości 

narodowej znajdują się dokładnie w środkowym punkcie wyciszenia pomiędzy datami 2007 a 

2015. Mimo to Kronika umarłych to, jak sam tytuł wskazuje, niezbyt optymistyczny zapis 

biografii mieszkańców Kostynia. W miejscu geograficznie odosobnionym, charakteryzującym się 

innym niż w większości kraju klimatem, bohaterowie zanurzeni są w malignie, stagnacji, 

ogarniającej beznadziei. W badaniach socjologicznych niejednokrotnie zwracano uwagę na 

szanse, jakie daje transformacja ustrojowa. Bohaterowie Kroniki umarłych z tych szans nie 

korzystają, a nawet jeśli próbują to zrobić, kończy się to porażką i głębszą traumą, jak w 

przypadku Mateusza lub Darka, który odnosi sukces jako redaktor telewizyjny, ale sukces ten 

okupiony jest rozpadem więzi rodzinnych, popadnięciem w alkoholizm, korzystaniem z usług 

prostytutek. Dzięki opisowi pewnej pacjentki szpitala psychiatrycznego wychodzi na jaw, jak 

Odija rozumie normatywność przestrzeni wykreowanego przez siebie miasta, a co za tym idzie – 

systemu wartości. Atrakcyjna dziewczyna przed trafieniem na oddział zamknięty żyła jak każda 

przeciętna dziewczyna. Nauka, randki, kino, pizza, jakieś imprezy, trochę alkoholu, trochę 

przypalania, trochę wciągania (KU, 257).  

Następnym elementem oddziałującym na tożsamość powieściowych postaci będzie ich 

uwikłanie w przestrzenny system centralno-peryferyjny oraz łączące się z nim emocje, afekty i 

wartościowania. Zygmunt Drzeźniak wita się z czytelnikiem osobliwym zawołaniem: Ludzie, jak 

pragnę Europy!!! (CN, 14). Bohatera poznajemy jako: nihilistę – czuł niechęć do swojego życia, 

do każdej, nawet najdrobniejszej czynności, której wymagało egzystencjalne minimum (CN, 22); 

wyjątkowo nieznośnego sąsiada – zahaczał o pojemniki na śmieci, trzaskał wejściowymi 

drzwiami, na klatce tupał donośnie i z pełną premedytacją dzwonił do drzwi lokatorów (CN, 18-

19); „patriotę” – już o piątej rano Drzeźniak wysłuchiwał z radia nastawionego na cały regulator 

hymnu państwowego i zabierał się od porannej toalety (CN, 19-20). Podobnie jak inni 

bohaterowie Czwartego nieba Zygmunt ulepiony jest z różnych dyskursów, nie sprawia wrażenia 

spójnego podmiotu. Dzięki tej tożsamościowej wielopłaszczyznowości możemy patrzeć na tego 

bohatera jak na symbol i postarać się zbadać chociaż jedną z jego twarzy. 

Jako absolwent olsztyńskiej polonistyki, który pracuje na wydziale jako dozorca, ma 

dobry punkt obserwacji studentek polonistyki: (…)większość z nich pochodziła z małych 

miasteczek, zapadłych wsi popegeerowskich, więc awans społeczny liczył się najbardziej. Jak się 
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nie załapało do czwartego roku na męża, na piątym pozostawała myśl o powrocie do rodzinnej 

miejscowości i zajęciu nobilitującej pozycji nauczycielki, zaraz po sołtysie i księdzu. (CN, 90). 

Ironiczny komentarz odsłania realia panujące w mieście i również uwydatnia stopniowalność 

peryferyjności przestrzeni. Peryferyjny Olsztyn staje się centrum wobec zapadłych wsi. Jak 

wiadomo, pogarda, z jaką peryferia odnoszą się do jeszcze większych peryferii, zwiększa się 

wraz z oddalaniem się od centrum. 

Gorszość przestrzeni, a co za tym idzie – gorszość jej bohaterów w stosunku do pewnej 

obowiązującej normy, na przykład edukacji, ujawnia się także w opisie spotkania Maćka z jego 

promotorką. Bohater komentuje jej interpretację powieści w następujący sposób: Ciekaw jestem, 

czy sama to wymyśliła, czy zerżnęła od jakiegoś prawdziwego profesora z prawdziwego 

uniwersytetu (N, 41). Gorszość wynika z podwójnej nieprawdziwości, z bycia podróbką, erzacem 

prawdy. O swojej alma mater Maciek wypowiada się tak: Prawie wszystkie zajęcia w bezpiece – 

to jest: Uniwersytecie w Białymstoku, w skrócie UwB, w jeszcze krótszym skrócie UB – są 

absolutnie do niczego. Wariatkowo (N, 14). Oprócz ironicznego wplecenia kolejnej metafory z 

mówiącej o afektywnym stosunku do komunizmu Karpowicz wartościuje prowincjonalny 

uniwersytet jako bezużyteczny, porównuje go do szpitala psychiatrycznego. We fragmencie na 

jaw wychodzi także wewnętrzne przekonanie bohatera o zbyteczności dziedziny, którą się 

zajmuje, o kompleksie niższości względem nieokreślonej prawdziwości. 

Kurwa mać, znowu Kostyń! Niewielkie nadmorskie miasto, w którym można oszaleć z 

nudów. Jeszcze trzy miesiące temu Mateusz nawet by nie pomyślał, że wróci ze Stolicy i 

zamieszka u matki  (KU, 10). Muzyk jazzowy i malarz wrzucony w przestrzeń miejską, do której 

nie jest w stanie się zaadaptować, tłumaczył, że nienawidzi rozmów kwalifikacyjnych, że w 

mieście zżera go stres. Zbyt wielu ludzi dookoła. Nadmiar budynków, hałasu, spalin (KU, 20). 

Jest to bohater, który wyląduje w szpitalu psychiatrycznym. Nie ma dla niego miejsca w 

rzeczywistości potransformacyjnej, dlatego stopniowo jest wypychany na margines ze względu 

na swoją bezużyteczność dla społeczeństwa. Jego los jest zdeterminowany przez czynnik 

ekonomiczny – żeby mógł utrzymać się w Stolicy, żona znajduje dla niego pracę przy kopaniu 

rowów – oraz przez czynnik sukcesu w świecie muzyki. Te dwa światy się splatają, bowiem 

konieczność zarabiania uniemożliwia wykorzystanie czasu na rozwój kariery trębacza. 
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Bohaterem, wplecionym w sieć zależności od centrum, definiowanym jako lepsza 

rzeczywistość, jest także pojawiający się u Sieniewicza Sychelski – pracował w zagranicznej 

firmie konsultingowej, srał kasą, za miesiąc miał się żenić i dla takich jak Zygmunt był wrzodem 

na dupie (CN, 77). Ten bohater niewątpliwie odnosi sukces, rozumiany jako wysokie zarobki, 

małżeństwo i co kluczowe – wyprowadzka z Zatorza, z peryferii świata, do centrum – Warszawy. 

Czemu dla Zygmunta i jemu podobnych jawi się on jako wrzód na dupie? Z dwóch powodów. 

Jego sukces wzbudza nieprzyjemne uczucia (zawiść i zazdrość), a ponadto Sychelski zaczyna 

jawić się jako Obcy dla wszystkich pozostałych, pogrążonych w beznadziejnej sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców peryferyjnego miasta. Pojawienie się bohatera z piętnem sukcesu 

odsłania, w jakiej rzeczywistości pogrążeni są pozostali. Dopóki nie wkracza na scenę ktoś taki 

jak on, wszyscy są równi, wszyscy są w tej samej sytuacji – i choć jest ona beznadziejna, to 

przynajmniej nie zaburza poczucia swojskości i normalności. Dopiero uświadomienie sobie, że 

można prowadzić inne, lepsze, życie, rodzi negatywne uczucia. U niektórych bohaterów 

pojawienie się frustracji będzie prowadzić aż do aktów przemocy.  

Darek z Kroniki umarłych również ma na koncie kontakt z centrum, szansę, jaką ten 

kontakt umożliwiał, i  rozczarowanie wynikające z faktu, że bał się z niej skorzystać:  

(…) zwątpił i stwierdził, że jego miejsce jest tam, gdzie się urodził. Ale naprawdę bał się, że sobie 

nie poradzi. (…) W chwilach przygnębienia pytał się po raz nie wiadomo który, dlaczego wtedy 

zrezygnował z pracy w Stolicy, i coraz częściej przyznawał przed samym soba, że po prostu 

stchórzył. Przestraszył się, że nie zrozumie tamtego świata, że zanim się go nauczy, miną lata, a 

on i tak zawsze będzie tym przyjezdnym, tym obcym (KU, 35, 102).  

Znowu powraca podział na wygranych i przegranych transformacji. Bohaterowie 

przytaczanych przeze mnie utworów pogrążeni są w bezradnym marazmie, który nie pozwala 

podjąć decyzji i generuje lęk przed zmianą. Darek definiuje centrum jako zupełnie inny świat, 

którego trzeba się uczyć. Szansa wynikająca z przekształceń transformacji wcale nie jawi mu się 

jako optymistyczne wyzwanie, raczej jest to mozolna i ciężka praca. Dodatkowo znowu pojawia 

się aspekt obcości w nowym miejscu, perspektywa utraty poczucia bezpieczeństwa i zyskanie 

statusu Obcego. Sytuacja petryfikuje bohatera, który woli pozostać w przestrzeni gorszej, ale 

swojskiej, poznanej i zrozumianej. 
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W kontekście przyglądania się mieszkańcom gorszej przestrzeni ważne jest odnotowanie 

wpływu pieniądza na ich tożsamość. Sztandarowym utworem antykapitalistycznym jest Czwarte 

niebo, ale również pozostałe powieści nie pozostają obojętne na znaczenie tego elementu 

rzeczywistości potransformacyjnej w życiu Polaków. W powieści Sieniewicza akty przemocy i 

nienawiść wobec nowego porządku wysuwają się na pierwszy plan, ale świat bohaterów Kroniki 

umarłych i Niehalo również nie jest wolny od przemocy. Maciek z powieści Karpowicza, aby nie 

wchodzić w konflikt z miejscowymi dresiarzami, musi zaopatrzyć się w odpowiedni strój, który 

pozornie wyłączy go z grupy prześladowanych – dres i adidasy, oraz zmienić swoje zachowanie 

– dołączyć do słownika heja i siema. Dopiero wtedy może być bezpieczny. Oczywiście zbiór 

praktyk jest dość restrykcyjny i na krótko gwarantuje bezpieczeństwo. Bohater tak naprawdę żyje 

w ciągłym niepokoju i lęku, w przestrzeni, w której się porusza, nie ma miejsca na inność, panuje 

dyktatura unifikacji cielesnej i metafizycznej: Bym spróbował kiedy nie odpalić pięciu zeta albo 

peta, to bym dostał taki wpierdol, że nawet babcia by zaskoczyła, że coś jest ze mną niehalo (N, 

24). 

 Kronika umarłych właściwie w całości jest przesiąknięta przemocą. Odija splata 

rzeczywistość gorszej przestrzeni z szokujących historii, które co jakiś czas pojawiają się na 

kartach powieści. Matka wkładająca dziecko do pieca, nastolatek obcinający koledze głowę 

siekierą, a następnie się wieszający, uduszona nastoletnia prostytutka utrzymująca pięcioro 

rodzeństwa i samotną matkę. Autor nieustannie kreśli obraz przygnębiającej, prowincjonalnej, 

nadmorskiej grozy codzienności. W pewnym momencie przywołana jest nawet historia o mewie 

srebrzystej, która trzema uderzeniami dzioba zabija noworodka w wózku – w odwecie 

społeczność Kostynia urządza zbiorową zemstę, zaczyna zrzucać gniazda z dachów stoczni i 

strzela do ptaków. W tym równocześnie strasznym i kuriozalnym świecie dochodzi do 

szczególnego aktu przemocy – gwałtu na Radce, żonie Mateusza, która po powrocie na 

prowincję, zostaje napadnięta przez nastolatków z domu poprawczego. Z brutalnych scen Kroniki 

umarłych można wyciągnąć wniosek, że w warunkach, w których podmioty nie definiują siebie 

jako bezpiecznych, rodzą się przemocowe i agresywne relacje społeczne. Zanik więzi 

uniemożliwia wytworzenie tożsamości zbiorowej. 

Analizowanie poczucia tożsamości poszczególnych bohaterów literackich prowadzi do 

ujrzenia smutnego obrazu potransformacyjnej rzeczywistości. Większość postaci ciągle 
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rozpamiętuje przeszłość, jest uwikłana w rozrachunki z historią, nie może odnaleźć się w realiach 

wolnorynkowych. A tam, gdzie do głosu dochodzi nowe pokolenie, pojawia się przemoc. Nowy 

bohater rodzi się tam, gdzie dominują niezadowolenie, świadomość zmarginalizowania i 

ekonomiczna nierówność. Do tego dochodzi poczucie niesprawiedliwości, brak rozliczenia ze 

starym systemem i głębokie zwątpienie w sens integracji europejskiej. 
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3.2. Stosunek bohaterów do tożsamości zbiorowej 
 

Tożsamość bohaterów gorszych przestrzeni nierozerwalnie splata się z ich stosunkiem do 

tożsamości zbiorowej nieustannie wytwarzanej przez społeczeństwo. Wielu z nich funkcjonuje w 

swoich wspólnotach na kulturowym marginesie, podważając i kontestując dominującą narrację 

tożsamościową. Nawet oderwana od społeczeństwa jednostka nie jest bytem istniejącym poza 

systemem, a już sam fakt jej odizolowania mówi coś o wspólnocie. Tożsamość poszczególnych 

bohaterów zawsze związana jest ze stosunkiem do tożsamości zbiorowej czy narodowej, nawet 

gdy za wszelką cenę starają się oni ją wyprzeć i odrzucić. Postaram się kontynuować analizę 

zakreśloną w poprzednim podrozdziale, skupiając interpretacyjny obiektyw na zagadnieniach 

tożsamości zbiorowej i narodowej, uwzględniając kontekst historyczny i regionalny. 

Zanim przejdę do refleksji dotyczącej tożsamości narodowej, postaram się zreferować 

sposoby pojmowania tożsamości zbiorowej. Według socjologów naturalnym dążeniem jednostki 

jest określenie swojej przynależności i ulokowanie się w grupach społecznych: rodzinnych, 

zawodowych, etnicznych, religijnych, narodowych
191

. Tożsamość zbiorowa powstaje zatem 

wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia się grupy społecznej. Tego typu 

działalność człowieka prowadzi do ustanowienia logicznego porządku, gwarantującego 

bezpieczeństwo. Jak stwierdza Jacek Grzybowski:  

Ustanowienie kolektywnych tożsamości – ich granic i zakresów – należy do najważniejszych 

przejawów dążenia do zbudowania sensownego ładu. Konstrukcja tożsamości zbiorowych skupia 

się bowiem wokół prób zdefiniowania tego, co czyni daną zbiorowość odrębną, z 

wyszczególnieniem kryteriów i atrybutów przynależności
192

.  

Na tej podstawie możemy spróbować wyciągnąć wniosek dotyczący tożsamości 

bohaterów gorszych przestrzeni, którzy mają problemy ze zintegrowaniem się z istniejącymi w 

ich otoczeniu grupami społecznymi i proponowanym przez nie wariantem istnienia w 

społeczeństwie. Takie zachowanie może wynikać z zaburzenia potrzeby poczucia 

bezpieczeństwa, z autodestrukcyjnej tendencji do izolowania się lub z ograniczeń systemu, który 

w tym przypadku uszczupla możliwości poznawcze, zawęża horyzont myślowy i z tego powodu 
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staje się niewygodny. Co więcej, taki system może być zamknięty na inność i odrębność, i może 

z tego powodu wykluczać tych, którzy nie wpisują się w zunifikowany wzorzec. 

 Aby lepiej zrozumieć mechanizm konstytuowania się tożsamości zbiorowej Polaków, z 

pewnością należy cofnąć się w czasie i przyjrzeć się warunkom, które sprawiły, że bohaterowie 

prozy powstałej po 1989 roku borykają się z takimi, a nie innymi, problemami tożsamościowymi. 

Aleksander Fiut zwraca uwagę, że tym, co konstytuuje tożsamość, jest silnie utrwalone poczucie 

trwałości i ciągłości. Jednocześnie zauważa, że w przypadku podmiotów Europy Środkowej takie 

ujęcie nie ma racji bytu: 

Wojna światowa, okupacja oraz narzucony system komunistyczny ponownie zachwiały 

poczuciem tożsamości Polaków. I to w wielorakim sensie. Geograficznym – przez zmiany granic i 

przymusowe zazwyczaj „wędrówki ludów” na wschód, a później na zachód, na ziemie odebrane 

Niemcom. Społecznym – wskutek zburzenia dawnej hierarchii klasowej, awans „dołów” oraz 

uformowanie się nowej warstwy uprzywilejowanej. Politycznym – w wyniku rozbicia systemu 

demokratycznego i zastąpienia go systemem monopartyjnym. Wreszcie kulturowym – jako 

rezultat zakwestionowania tradycyjnych wartości kultury narodowej i zastąpienia ich wartościami 

wywiedzionymi z kultury opartej o (sic!) ideologię marksistowską w jej wersji sowieckiej. 

Podczas gdy komunistyczna teoria podważała wzory kultury zachodnioeuropejskiej, 

komunistyczna praktyka systematycznie i konsekwentnie unicestwiała, wyrosłe z tej kultury, 

autentyczne więzi międzyludzkie oraz wszelkie formy działalności społeczeństwa 

obywatelskiego
193

. 

W roku 1989 zaczyna się nowy etap konstruowania tożsamości zbiorowej, którego 

specyficzną cechą jest moim zdaniem brak dominującej wykładni, z którą można by się 

utożsamić, od której można by się odciąć i wobec której określać się na zasadzie opozycji. Do 

problemów rzeczywistości potransformacyjnej należy dołączyć także powolne tempo zmian 

kulturowych oraz korzystanie z istniejących w starym porządku narzędzi poznawczych i metod 

konstruowania zbiorowości. Społeczeństwo polskie w tym okresie przypomina dziecko, które 

zaczyna raczkować, ale posiada obciążający umysł poturbowanego przez historię starca.  

Problemy ze zbiorowym postrzeganiem transformacji ustrojowej dobrze oddaje 

groteskowa powieść Ignacego Karpowicza. Ze względu na poetykę dzieła należy rozpatrywać 
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prezentowane w nim zdarzenia, uwzględniając zamiar wyeksponowania przez autora pewnych 

drażniących problemów, których nie da się wykładać nieafektywnie, bez emocjonalnego 

zaangażowania. Takim przejmującym, komiczno-tragicznym, fragmentem Niehalo jest 

czteroczęściowy list autorstwa wygranego transformacji, którego pierwszym sukcesem 

życiowym jest urodzenie się w bogatej rodzinie, a spełnieniem społecznej posługi – zostanie 

członkiem rady nadzorczej spółki paliwowej. Rodzice anonimowego bohatera, którzy w dobie 

PRL donosili na sąsiadów i współpracowników, szybko adaptują się do nowej rzeczywistości, 

nawracają na katolicyzm, dołączają do zarządów spółek państwowych, zakładają fundacje i 

obejmują kluczowe funkcje w państwie: Wujek Stefan jako prezes IPN-u był odpowiedzialny za 

uporządkowanie (czytaj: zniszczenie) dokumentów pozostawionych w spadku przez służby 

bezpieczeństwa, czyli przez mojego tatusia między innymi (N, 108-109). Oto jak według 

podmiotu uprzywilejowanego wygląda historia transformacji w pigułce: 

Punkt pierwszy: opozycja stopniowo przejmuje władzę. Punkt drugi: partia wycofuje się na 

pozycje biznesowe, zawłaszczając de facto to, co pozostało z przemysłu po przeszło pięciu 

dekadach spektakularnego rozwoju wstecz (…). Zamiana ubrań produkowanych przez 

komunistyczne molochy na badziewie z sekond handów, szopka z wolnymi wyborami 

parlamentarnymi, swoboda działania Kościołów, wsadzenie korony na łeb orła, manicure 

połączony z pomalowaniem mu paznokci złotym lakierem oraz jakieś inne obietnice, dawno już 

zapomniane i odpowiednio niedotrzymane (N, 44). 

Karpowicz zwraca uwagę na aspekt polityczny, ekonomiczny i kulturowy okresu 

transformacji. Stanowiska związane z ówczesną władzą zostają splecione z pozycjami 

biznesowymi, globalny zwrot w stronę kapitalizmu objawia się w tej optyce jako przemyślana i 

sprytna zmiana posad na takie, które będą bardziej dochodowe. Trzon demokracji, czyli wolne 

wybory, zostają skwitowane jako szopka, a element polityki kulturowej, jakim jest zmiana godła 

państwowego, jest tylko kosmetyczną poprawką. Z przywołanego fragmentu możemy wyczytać, 

że w hierarchii wartości, jakie kojarzą się z transformacją, najwyżej plasuje się pieniądz, niżej 

znajduje się władza, którą jak ochłap rzuca się opozycji, a demokracja określona jest jako ułuda, 

przedstawienie, które ma zmącić wzrok i odwrócić uwagę od prawdziwego, biznesowego oblicza 

przemian. Najniżej umieszcza się kwestie kultury narodowej – orzeł z koroną na łbie i 

lakierowanymi na złoto paznokciami jest symbolem powierzchownej zmiany dekoracji. 
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Fragment listu pokazuje również, jak transformacja utrwaliła się w społecznej 

świadomości podmiotów sfrustrowanych, przegranych, tych, którzy nie mieli żadnej mocy 

sprawczej i tylko przyglądali się z oddali wydarzeniom, docierającym do nich za pośrednictwem 

mediów. Czteroczęściowy list jest tekstualnym dowodem na trwałe zakorzenienie żalu i poczucia 

niesprawiedliwości w ludziach, których czasowo od transformacji dzieli aż (zaledwie?) 15 lat. To 

próba zrozumienia i opowiedzenia sobie tego, co rzeczywiście stało się na obradach Okrągłego 

Stołu. Brak narracji lub taka narracja, która jawi się jako szopka, rodzą w biernych uczestnikach 

transformacji frustrację i gniew. Jest to sytuacja podobna do nieskorzystania z ekonomicznej 

szansy, jaką dawał przełom, i w symbolicznym odwecie kreowanie historii o sąsiedzie, który 

zarabiając i działając w latach dziewięćdziesiątych, zostaje opisany przez biernych jako ten, który 

ma znajomości, należy do mafii albo po prostu kradnie. To, co przez Karpowicza zostało ujęte w 

ramy satyrycznego wyznania podmiotu uprzywilejowanego, funkcjonuje w zbiorowym 

przekonaniu jako niewypowiedziana prawda o transformacji. 

Stosunek bohaterów gorszych przestrzeni do zbiorowości cechuje także ciągłe ustawianie 

się w opozycji, kontestacji wraz z jednoczesnym poszukiwaniem słabszego podmiotu, na który 

można cedować swoją frustrację. W ten sposób funkcjonuje Zygmunt, który koncentruje się na 

świadomym uprzykrzaniu życia pozostałym mieszkańcom kamienicy. O piątej rano sąsiedzi 

zostają zmuszeni do słuchania ironicznie puszczonego na cały regulator hymnu państwowego, 

dźwięków wielokrotnego spuszczania wody, trzaskania drzwiami i ostentacyjnego tupania. 

Praktyki powtarzane przez bohatera są funkcją jego upokorzeń i porażek, jedyną możliwością 

dania ujścia skumulowanemu gniewowi i żalowi związanym z własną egzystencją. Zbiorowość, 

którą stanowią współmieszkańcy kamienicy, znajduje się w pozycji ofiary, nękanej drobnymi 

uciążliwościami. Gdy Zygmunt się nasyci, wpada w pajęczynę bezczynności (CN, 22), niechęć do 

życia, egzystencjalną pustkę i nicość. 

Poszukiwaniem tego, który ma gorzej, zajmuje się również Maciek. Sfrustrowany 

wysokością (a raczej niskością) swojej pensji, swojego statusu społecznego, z niechęci do 

przedstawicieli starego ustroju i życia w ogóle, polepsza sobie nastrój w szczególny sposób: Na 

szczęście przed spożywczym stali menele. (…) Jak widzę, że są tacy, co mają mniej niż ja, nie 

mogą nawet marzyć o takiej pracy jak moja, to łatwiej idzie mi znieść to wszystko. (…) Gdy widzę 

kogoś rozciągniętego na przystanku, na chwilę staje się prawie szczęśliwy (N, 36). Nic tak nie 
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poprawia humoru gorszemu bohaterowi, niż znalezienie na społecznej drabinie jeszcze słabszego 

niż on sam.  

W kolejnym stadium wyobcowania wobec zbiorowości znajduje się Mateusz. Nie 

podejmuje próby znalezienia słabszego – żyje obok ludzi, stopniowo sam uważa się za zbędny 

element układanki, zaniedbuje się, upodabnia do bezdomnych. Uwzględniając dystans czasowy 

dzielący powieści, można zapytać, czy Mateusz (rok powołania bohatera do życia przez autora – 

2010) nie jest przypadkiem smutnym końcem dwóch swoich poprzednich wersji (Zygmunta – 

2003 i Maćka – 2006). Bohater nie radzi sobie w dość rozwiniętej rzeczywistości kapitalistycznej 

i liberalnej. Korzysta z szansy wyjazdu, o której Zygmunt  tylko przebąkuje, ale ten życiowy etap 

kończy się porażką. Mateusz wraca na peryferia, gdzie w jego przypadku jedynym możliwym 

scenariuszem staje się stopniowa alienacja, a w następstwie – obłęd. Można też zapytać, czy 

nowa rzeczywistość, o której pisze Czapliński
194

 i którą datuje na rok 2015, nie wyciąga 

pomocnej dłoni w kierunku takich podmiotów jak moi bohaterowie gorszych przestrzeni. Czy 

istnieje możliwość, że Zygmunt i Maciek zamiast skończyć na tarczy jak Mateusz, nareszcie 

dojdą do głosu, zostaną zauważeni, wsparci i zaczną stanowić znaczący element w swoich 

społeczniościach?  

Refleksję nad tożsamością narodową chciałbym rozpocząć od zrozumienia, co składa się 

na kategorię narodu. Według Ernsta-Wolfganga Böckenfördego najważniejsze narodowe 

czynniki, za pomocą których naród definiuje siebie i swą wewnętrzną więź, to: pochodzenie, 

terytorium, język, religia, idee wspólnotowe i szeroko rozumiana kultura, na którą składają się 

historia, tradycja, postacie narodowych bohaterów, miejsca geograficzne, sztuka
195

. W takim 

rozumieniu do narodu przynależy się niezależnie od własnej woli, jest to odgórnie narzucona 

tożsamość. To rozpoznanie warto uzupełnić słowami Magdaleny Pajor, według której naród 

można traktować jako zbiorowość polityczną, której członków jednoczy wspólne przekonanie 

oraz wola życia w ramach i w podległości wobec jednego, określonego porządku polityczno-

państwowego
196

. Połączenie tych dwóch propozycji pozwala lepiej zrozumieć tę kategorię, 

ukazuje jej wymiar zniewalający, ale także konstrukcyjny. 
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Dla narratora Kroniki umarłych problematyka tożsamości narodowej będzie punktem 

wyjścia do opisu społeczeństwa: Z mieszanki trzech racji, Polaków, Litwinów i Ukraińców, 

narodził się po wojnie nowy człowiek, który odbudował zniszczone miasto, nauczył się łowić ryby 

i trzymać jako taki porządek (KU, 31). Sytuacja powojenna na Ziemiach Odzyskanych sprawia, 

że tożsamość zbiorowa bohaterów mieszkających w Kostyniu zostaje sproblematyzowana i 

przekształcona w nową wartość. Ich sytuacja uwikłana jest w kwestie historyczne związane z 

zajmowaniem terenu od lat zamieszkanego przez Niemców lub wynika z bycia potomkami 

przesiedleńców. Północny, morski klimat, kulturowy melanż i nowy człowiek na nieswojej ziemi 

składają się na zbiorowego gorszego bohatera gorszej przestrzeni. Łatwo tu wskazać płaszczyznę 

porównania, punkt odniesienia i wzorzec, od którego odstają powojenni mieszkańcy. 

Nieudolność nowego człowieka przejawia się w wielu obszarach życia miejskiego, w zabudowie 

miasta, w obsłudze pozostawionych przez Niemców maszyn, nawet w estetyzacji przestrzeni 

miejskiej i w biernej postawie wobec powodzi lumpeksów. Autor powieści tworzy fantazmat 

prawdziwego mieszkańca tej ziemi, który jest oczywiście Niemcem i wraca pod postacią 

nawiedzających duchów, przeciwstawiając go temu czemuś, co powstało z Polaków, Litwinów i 

Ukraińców, co ledwie nauczyło się łowić ryby i przetrwać. Taka nowa tożsamość nie jest w 

stanie dorównać tradycyjnej – niemieckiej tożsamości narodowej. 

Późniejsze fragmenty Kroniki umarłych pokazują, że bohaterowie są z góry skazani na 

porażkę. Ich życie jest naznaczone morderstwami, samobójstwami i gwałtami. W powieści 

spotykamy nagromadzenie wyzwań obyczajowych: dwie zdrady, niespełnioną miłość księdza, 

porażkę artystyczną, chorobę dziecka. Można postawić pytanie, czy brak wykreowanej silnej 

tożsamości zbiorowej może stać u podstaw niepowodzeń bohaterów, czy ich oderwanie od grup 

społecznych nie jest jedną ze składowych rozpadu. 

 Kwestia współczesnej tożsamości narodowej, spajającej społeczeństwo i kreującej wzory 

zachowań została w powieści zmarginalizowana. Bohaterowie znajdują się w świecie 

pozbawionym zespolenia narodowego, w którym niecodziennym spoiwem społecznym staje się 

przemoc, uwidaczniająca się na przykład przy okazji groteskowego zbiorowego odwetu na 

mewach. W takiej przestrzeni rodzi się miejsce dla nowego/starego kultu i obrządku 

zdominowanego przez pieniądz, symbolicznie urastający do rangi nowego hegemona, dyktatora 

społecznych, zbiorowych zachowań, tempomatu, który zależny jest nie od kulturowych tradycji i 
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wartości, lecz od wykresów na giełdzie. Świat społeczności lokalnej autor zarysowuje, do czego 

zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jako posępny. Miastem rządzą kumple ze szkolnych ławek, 

politycy dogadują się z prokuratorami, ci z policją, a policja z mafią. Prezydent miasta obejmuje 

urząd dzięki niemoralnej kampanii wyborczej, fałszuje zeznania podatkowe, ustawia przetargi, 

nielegalnie sprzedaje działki, wykorzystuje seksualnie swoje podwładne. Wydaje się, że jest to 

dobrze znany sposób przedstawiania polskich prowincjonalnych miast. Słabość władz lokalnych, 

wzrost znaczenia pieniądza, mafia – to wszystko elementy bardzo charakterystyczne dla lat 

dziewięćdziesiątych, które wcale nie znikają z mapy polskich problemów w pierwszej dekadzie 

XXI wieku. Autor zaznacza nieusuwalność problemu, który zintensyfikował się po transformacji 

ustrojowej. Jedna ze scen kończy się groteskową plagą szczurów w mieście. Camusowskie 

nawiązanie aż nadto czytelne. Ten chwyt sygnalizuje potrzebę objęcia miasta kwarantanną, 

zatrzymania jego stanu w punkcie zero i podjęcia ogólnospołecznej refleksji. Ta apokaliptyczna 

wizja pokazuje, że być może w warunkach późnego kapitalizmu nie ma już innej drogi wyjścia z 

kryzysu niż przez integrujące doświadczenie plagi. 

Ciekawym przypadkiem jest Maciek z Niehalo, który odczuwa pewną wewnętrzną 

niezgodność porządków dotyczącą świadomości zbiorowej. Podczas rozmowy z pomnikiem 

Popiełuszki wyznaje, że bał się głośno pomyśleć o księdzu tak, jak go widzi, czyli o Yetim w 

sutannie. Zauważa działanie wewnętrznego mechanizmu, który blokuje go przed niektórymi 

ruchami, i stawia pytanie, skąd biorą się w nim tego typu obiekcje.  

Bałem się, że umniejszę męczeńską śmierć księdza, że stanę po stronie oprawców. Co za 

sztubackie myślenie. I to wcale nie moje myślenie, ale myślenie, które zostało we mnie wmyślone 

chytrze i, chyba, dość subtelnie. Z każdym kubkiem gorącego mleka w podstawówce, bo nikt mi 

nie rozkazywał, był tylko przymus pić tylko mleko (…), a z każdym kubkiem podsuwano pod nos 

nie tylko wstrętny kożuch, ale i drogowskaz: którędy wolno myśleć z każdym łykiem dobierano 

odpowiednie ilustracje, lektury ćwiczenia (N, 118). 

Karpowicz subtelnie zakreśla mechanizm działania przemocy symbolicznej, polegającej 

na subtelnym wdrukowywaniu wzorców zachowania i treści połączonej z interpretacją, 

pochodzącą od manipulującego. Bourdieu powiada, że przemoc symboliczna dokonuje się 

dokładnie tam, gdzie się jej za przemoc nie uważa. Opiera się na fakcie akceptowania przez ludzi 
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zespołu podstawowych przedrefleksyjnych założeń
197

. Maciek odczuwa gniew na symboliczne 

mleko, przykrywkę, pod którą wszczepiono mu etos bogoojczyźniany, lęk przed swobodnym 

postrzeganiem miejsc pamięci oraz brak wolności myśli i słowa. Bohatera spotykamy w 

momencie,  w którym doświadcza odsłonięcia uwierającej go prawdy. Niestety Maciek należy do 

nielicznych osób świadomych takiego skonstruowania rzeczywistości. Jego postawa w powieści 

jawi się jako rewelatorska względem reszty społeczeństwa, więc automatycznie sygnalizuje, jak 

wygląda większość, przyjmująca jako normalne to, co  wdrukowane. 

Bourdieu pisze o przemocy także jako o tej formie, która oddziałuje na podmiot społeczny 

przy jego współudziale
198

. Współudział w tym kontekście będzie polegał na niedopuszczeniu do 

siebie innej narracji, innej wersji historii, innego porządku rzeczy, który zaburzałby dane 

postrzeganie świata jako normalne. Uznają go za naturalny, ponieważ przykładają do niego 

miary poznawcze, same pochodzące ze struktur tego świata. Rodzimy się w świecie społecznym, a 

więc bezboleśnie przyjmujemy za własną pewną liczbę niewypowiedzianych na głos postulatów i 

aksjomatów
199

. Bezrefleksyjność dotyczy wszystkich wspólnot z przytoczonych powieści i 

można pomyśleć, że jest cechą podtrzymującą status ich tradycyjnie rozumianej tożsamości 

narodowej.  

Rozważania o wspólnocie narodowej warto wzbogacić rozpoznaniami Benedicta 

Andersona. Według badacza kulturowych korzeni nacjonalizmu naród to:  

Wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. Jest wyobrażona, 

ponieważ członkowie nawet najmniej licznego narodu nigdy nie znają większości swych 

rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz 

wspólnoty (…). Wreszcie, naród wyobrażany jest jako wspólnota, ponieważ, mimo panujących w 

nim faktycznej nierówności i wyzysku, traktowany jest zawsze jako głęboki, poziomy układ 

solidarności. Właśnie braterstwo kazało przez ostatnie dwieście lat milionom ludzi nie tylko 

zabijać, ale i dobrowolnie umierać w imię takich mających swe granice wyobrażeń
200

. 
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Karpowicz, pokazując w końcowej scenie Niehalo pożar w Białymstoku, wskazuje, że 

kategoria narodu jest tylko konstruktem, i odziera ją ze wzniosłości. Legiony WszechPolaków 

zaganiają do Ratusza wszystkich, którzy wydają się nie sprzyjać ideologii prawdziwej naprawdę 

Polski (N, 205-206), a następnie dokonują podpalenia budynku. Płomienie mają wypalić grzechy, 

w tle pada postulat ujawnienia prawdy o Jedwabnem.  

Tożsamość narodowa staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularnym hasłem, które 

przeżywa renesans i zamiast trafić do lamusa, wręcz przeciwnie – trafia na polityczne 

transparenty. Utwory literackie mają tendencję do przechowywania różnych napięć i emocji 

związanych z momentami historycznymi, pozwalają też stwierdzić, jaka narracja ówcześnie 

dominuje, która najpełniej sprawdza się w społeczeństwie, która najlepiej odzwierciedla 

światopogląd zbiorowości. Mając na uwadze aktualnie powracającą modę na eksponowanie 

tożsamości narodowej, warto przytoczyć słowa Grzybowskiego, który w swoich rozważaniach 

stara się wytłumaczyć tę tendencję:  

Swoista tęsknota za tożsamością może wynikać także z pragnienia bezpieczeństwa. Coraz 

wyraźniej widać, iż dla wielu ludzi przynależność tożsamościowa jest źródłem sensu – umożliwia 

konstruowanie własnego ja (bycia) z historycznych materiałów i tradycji, uczenia się 

zrozumiałego dla danej wspólnoty kulturowego kodu
201

. 

Wydaje się, że w przypadku Polski kulturowym kodem, który jest najlepiej zrozumiały, a 

co za tym idzie – daje największe poczucie stabilizacji, jest dla większości ten wykreowany w 

romantyzmie, odwołujący się do narodu, niebezpiecznie bliski nacjonalizmowi. 

Podczas obserwacji zachowań bohaterów gorszych przestrzeni można przeanalizować 

kod, którym posługuje się zbiorowość. Mam tu na myśli praktyki spajające społeczność na 

zasadzie odgrywania wspólnoty narodowej, które najlepiej zilustrowano w powieści Niehalo. 

Chociaż tezy Marii Janion dotyczące wyczerpania paradygmatu romantycznego (podważane na 

przykład przez Jana Błońskiego
202

) dotyczyły w moim odczuciu środowisk ideowych, 

związanych z kulturą wysoką, to można zadać pytanie, jakie przełożenie miały na funkcjonującą 

w kulturze popularnej zbiorowość. Wartości romantyczne, których zmierzch prorokowała Janion, 

w wolnorynkowych warunkach potransformacyjnych zostały przechwycone i zamienione w 
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towar. Efektem tego są takie zjawiska jak: sprzedawanie odzieży patriotycznej
203

, kręcenie 

tendencyjnych filmów wojennych
204

 czy seksualizowanie wizerunku kobiet uczestniczących na 

przykład w powstaniu warszawskim
205

. Pod taką lub inną postacią bezrefleksyjnie, trochę na 

zasadzie działania przemocy symbolicznej, przenika do społeczeństwa zbiór zdegradowanych 

wartości patriotycznych i narodowych, dodatkowo` wspierany przez kulturę konsumpcyjną. 

Poczucie tożsamości narodowej, które narodziło się w cierpieniu i w gotowości do 

wyrzeczeń, w dumie z wcześniejszych bohaterskich cierpień przodków, wykazuje nadzwyczajną 

trwałość
206

. Szczególnie przejawia się ona u postaci, które mierzą się z jakimś zagrożeniem, a 

jednocześnie muszą zamanifestować swój światopogląd w kontraście do tego, co narusza 

wspólnotę i jawi się jako obce. Myślę tu o zachowaniu bohaterów Czwartego nieba – Lwa i 

Owiewki, którzy proklamują zryw narodowy w odpowiedzi na zjawienie się w mieście 

diabolicznego biznesmena. Podobnie dzieje się w przypadku bohatera zbiorowego – katopolaków 

z Niehalo – którzy wywieszają narodowy sztandar przeciwko komisarzowi Unii Europejskiej, 

mającemu zjawić się w mieście, żeby podpisać konstytucję europejską, która jawi się 

społeczeństwu jako sygnał utraty suwerenności i tożsamości narodowej. 

 Jak wygląda stosunek bohaterów wobec dominującej w społeczeństwie tożsamości 

zbiorowej koncentrującej uwagę wokół pojęć narodu, katolicyzmu i prawdziwej polskości? 

Maćkowi zbiera się na (biało-czerwonego) pawia, gdy słyszy o Kościuszce, Mickiewiczu i 

Szopenie. Neguje chrześcijańskie wartości, nie rozumiejąc, jak śmierć może prowadzić do czegoś 

lepszego. Mam alergię na etos bogoojczyźniany (N, 85). Zygmunt mógł wybierać i przebierać, 

dziedziczył rekwizytornię polskiego losu! (…). Bóg-Honor-Ojczyzna, Wiara-Patriotyzm-Rodzina, 

Tradycja-Katolicyzm-Historia (CN, 127). Obaj bohaterowie są świadomi otaczającego ich zbioru 

potencjalnych możliwości opowiedzenia sobie świata,, wytłumaczenia go i życia w zgodzie z 

ogólnie akceptowanymi normami. Jednak te propozycje im nie pasują, nie odnajdują się oni w 

tak skonstruowanej narracji dotyczącej jednostkowej egzystencji, nie są w stanie utożsamić się z 

tak skonstruowaną światopoglądowo masą. Co więcej, taka wykładnia polskiej tożsamości jest 
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dla nich zużyta, nie daje klucza do interpretacji współczesnego, zmieniającego się świata, 

wzbudza niechęć i wręcz agresję, ze względu na (o ironio) swoją przemocowość. 

W wielu z zaprezentowanych sytuacji rolę jednostek można rozpatrywać w świetle 

kolektywnej identyfikacji, o której pisze Bernhard Waldenfels: Za obce uchodzi to, co 

wykluczone jest z kolektywnej sfery własnego i oddzielone od kolektywnej egzystencji, czego więc 

nie dzieli się z innymi. Obcość w tym sensie oznacza brak przynależności do pewnego „my”
207

. 

Sztywność ram tożsamości zbiorowych (podtrzymywana od wielu lat zaróno przez ustrój 

komunistyczny, jak i Kościół katolicki) sprawia, że niemieszczący się w społecznej normie 

stosunek bohaterów do tożsamości zbiorowej często zostaje przez wspólnotę określany najpierw 

jako inny, a następnie jako obcy, co skutkuje przesunięciem bohaterów na margines 

społeczeństwa. 
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3.3. Bohaterowie o cechach Innego/Obcego 

 

Kategorie obcości i inności są niezwykle popularne we współczesnej refleksji 

humanistycznej, a co za tym idzie – szeroko wykorzystywane w badaniach dotyczących 

różnorakich praktyk społecznych. Ich szeroki zakres mieści w sobie wiele problemów, 

poczynając od indywidualizmu jednostek i swoistości grup po ustrój polityczny, od zachowań 

seksualnych po sztukę i literaturę. Jak zauważają badacze, wszędzie tam, gdzie podmiotowość 

jednostek i grup ludzkich przechodzi przez „stadium” Innego/Obcego, kształtują się trans-

jednostkowe i trans-środowiskowe składniki tożsamości
208

. 

„Ja to ktoś inny” okazało się zdaniem opisującym naszą kondycję jak niegdyś „Myślę, 

więc jestem”
209

. W słowach Marka Zaleskiego pobrzmiewa przejście od paradygmatu 

oświeceniowej dominacji rozumu do zwątpienia w istnienie spójnej tożsamości i zintegrowanego 

ja. Analiza postaw bohaterów literackich w czasach potransformacyjnych pod kątem ich inności 

bądź obcości uruchamia bardzo rozległe pole rozpoznań dotyczących nie tylko samych 

bohaterów, lecz także porządku, który ich otacza i definiuje. Ich kondycja stanowi dowód na 

przemocowość systemu (ekonomicznego, kulturowego) wobec jednostki i jednocześnie 

defamiliaryzuje porządek rzeczy, który pozostałej części społeczeństwa jawi się jako naturalny. 

Bohaterowie działają jak papierki lakmusowe, sprawdzające odczyn ideologiczny danego 

momentu historycznego. A rok 1989 jest momentem szczególnym – mimo że ekonomicznie 

transformacja przebiega dość szybko, kulturowo i emocjonalnie ciągle trwa i jest głęboko 

zakorzeniona w biografiach i opowieściach ludzi, mentalnie tkwiących w minionym systemie. Po 

rozpoznaniach poczynionych w dwóch poprzednich rozdziałach koncentrujących się na 

problematyce tożsamości można przejść do peryferyjnego względem niej pojęcia inności. Zaleski 

konstatuje: Inność jest zaprzeczeniem tego, co znane, a co w najdoskonalszy sposób manifestuje 

się jako tożsamość
210

. Takie rozumowanie swoje podstawy posiada w greckiej filozofii gdzie, jak 
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to pokazywał Emanuel Levinas, porzucono perspektywę ceniącą wartość Innego na rzecz 

afirmowania Tego Samego
211

. 

 Granicę pomiędzy innością a obcością, choć trudną do uchwycenia, zakreśliłbym na 

zasadzie pojemności zbiorów. Nie każdy Inny jest Obcy, ale każdy Obcy jest Inny. Obcość często 

powiązana będzie z kwestią pochodzenia i sytuacjami zetknięcia się ze wspólnotą. Inność to 

wszelka odrębność, ale wydaje się ona bliższa podmiotowi, który ją taką konstytuuje i potrafi ją 

oswoić przy otwarciu się na jej odmienność. 

O różnorodności aspektów figury obcego świadczyć może chociażby wędrówka po jego 

historycznych wcieleniach, którą przeprowadza Julia Kristeva w przytaczanych przez Bernarda 

Waldenfelsa Étrangers à nous-mêmes. Są to definicje pochodzące z różnych dyscyplin, takich jak 

prawo, polityka, literatura, religia czy psychoanaliza, co Waldenfelsa jako fenomenologa nieco 

zniechęca, a mnie ciekawi. Na podstawie tekstu Kristevej przytacza on stanowisko socjologiczne: 

obcy jest ten, kto nie jest członkiem własnej grupy; kto nie „jest swój” i stanowisko polityczne: 

obcy jest ten, kto nie należy do własnego państwa i nie ma tej samej narodowości
212

. 

 Waldenfels zwraca uwagę na trzy aspekty odróżniania obcego od własnego. Są to: 

miejsce, posiadanie i rodzaj. Obce, po pierwsze, jest coś, co występuje poza własnym obszarem 

(…), po drugie, jest coś, co należy do kogoś innego (…), po trzecie, to co jest odmiennego 

rodzaju i za takie uchodzi
213

. Maciek z powieści Karpowicza w bezkompromisowy sposób potrafi 

rozpoznać, za jakiego rodzaju byt uchodzi w otaczającej rzeczywistości: Przecież jestem 

wybrakowany, felerny. Towar pozagatunkowy, inny gatunek, alien, z niewłaściwej galaktyki (N, 

49). Dzięki pozycji społecznego odmieńca bohater Niehalo będzie swoim zachowaniem dobrze 

uwydatniał, jakie postawy i praktyki są niepożądane dla większości społeczeństwa, w którym 

funkcjonuje. Taka autorefleksja pozwala mu zakwalifikować się do grupy gorszych, zepchniętych 

na niewygodny margines. 

Podstawowym spostrzeżeniem Waldenfelsa jest względność obcości. Nie istnieje coś tak 

radykalnie obcego, jak chciałby bohater Niehalo, co podważałoby byt jako taki, co nie 

wpisywałoby się w ludzki porządek. Obcość, powiada Waldenfels, zawsze jest odniesiona do 
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określonych lokalizacji
214

. Relatywność, w którą ta kategoria jest uwikłana, pozwala zarówno na 

uchwycenie tego, co wyobcowane, jak i tego, względem czego staje się obce. Bohaterowie 

gorszych przestrzeni wytwarzają rzeczywistość, która bardzo często polega na wielostopniowej 

ekskluzji. Sami czują się gorsi/inni/obcy względem marginalizujących ich normalnych, a 

następnie wytwarzają margines, na którym pojawia się jeszcze inna norma i inne od niej 

odstępstwa.  

Podobnie definiuje obcość Władysław Teofil Bartoszewski:  

Jak wiadomo, „obcość” nie jest cechą immanentną, występuje ona zawsze w relacji z czynnikami 

zewnętrznymi, którymi są kryteria identyfikujące i łączące grupę. Ponieważ relacja między swoim 

a obcym nie jest zależnością między jednostkami, lecz między grupami ludzi, musimy określić 

cechy różniące dwie grupy od siebie – już to w naszej obiektywnej ocenie, już to w subiektywnym 

odczuciu
215

.  

Obcy, egzystujący gdzieś na granicy marginesu i społecznej anihilacji, jest 

paradoksalnym gwarantem ładu społecznego, po części spełnia rolę kozła ofiarnego, zapewnia 

spokój i stabilizację wszystkim tym, którzy określają się wobec niego lub przeciwko niemu, 

wobec jego nietypowych postaw, zachowań, wyznawanych wartości. Maciek, Zygmunt i 

Mateusz noszą na sobie piętno bycia innym/obcym. Mimo, że na pierwszy rzut oka są 

społeczeństwu zbędni, tak naprawdę stanowią trzon, instancję, na którą można cedować to, co 

wyparte, niechciane – są podmiotami konsolacyjnymi. 

Kiedy Inny staje się Obcym? Czy wtedy, gdy inni występują wobec podmiotu jako obcy, 

czy wtedy, gdy podmiot czuje się obco wśród innych? Według Waldenfelsa rozstrzygnięcie 

zależy od tego, gdzie umieścimy miarę normalności – czy w świecie własnym, czy też w świecie 

innych. W pierwszym przypadku zachowanie innych, w drugim moje własne jawi się jako 

anomalia, jako odstępstwo od tego, co normalne
216

. 

 Ciekawym aspektem obcości bohaterów gorszych przestrzeni jest emocjonalne lub 

afektywne postrzeganie własnej sytuacji. Waldenfels pisze: Obcość zaczyna się od rozłąki, 

rozstania, wyodrębnienia, wykluczenia, a nie od wolnego czasu, rozkoszowania się i 
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zaciekawienia (…). Kiedy narcystyczna rozkosz obcości, stanowiąca domieszkę każdego poczucia 

obcości, przeradza się w masochistyczne umiłowanie obcości?
217

 To stwierdzenie filozofa pasuje 

do biografii głównych bohaterów analizowanych przeze mnie powieści. Co więcej, przechodzą 

oni przez stadium rozpoznania inności, która z czasem przeradza się w alienację. W ich 

osobowościach zawiera się ambiwalentne doświadczenie obcości, które polega na jednoczesnym 

czerpaniu przyjemności z poczucia odrębności oraz odczuwaniu cierpienia, polegającego na 

niemożności zespolenia się ze społeczeństwem. Mimo że przeważającą narracją na kartach 

wszystkich powieści jest ta pierwsza, która kontestuje rzeczywistość, krytykuje ją, jednocześnie 

akceptując bezsensowność egzystencji, to za tę prawdziwą, podskórną, przyjąłbym tę, która tylko 

momentami ujawnia swoją istotę. Przykładem mogą być pragnienia Mateusza i Zygmunta, aby 

być Chrystusem – czyli de facto figurą bardzo potrzebną społeczeństwu, mimo że wyobcowaną, 

albo pragnienie Maćka – trochę bardziej przyziemne – Chcę być taki jak inni. Jedno ze zwierząt 

w stadzie (N, 81). 

Jak radzić sobie z Obcym? Mary Douglas powie że możemy obce „coś” połknąć albo 

wypluć
218

. Julia Kristeva wspomni, że to, co postrzegane jako obce, może być także uznane za 

abiektalne, stojące na drodze do zespolenia jednostki z kulturą i do wyklarowania społecznej 

tożsamości traktowanej jako unifikacja. Używając koncepcji Kristevej
219

 przy jednoczesnym 

potraktowaniu zbiorowości jako organizmu, można zauważyć, że pewne niepokojące, 

nienormatywne zachowania są przez społeczeństwo zwracane. Dzieje się tak, ponieważ takie 

zachowanie, jak postrzeganie siebie jako Chrystusa, nie mieści się w granicy normy, która w tym 

przypadku przybiera postać logiczną i racjonalną. Podobnie rzecz ma się z przestrzenią. Miasto 

rozumiane jako organizm wypycha niepożądane miejsca, takie jak cmentarze i szpitale 

psychiatryczne, poza obręb swojego ciała, zupełnie jakby wymiotowało.  

 Jak zauważa Władysław Teofil Bartoszewski:  

Obcy nie należy do normalnej społeczności – podobnie jak król, kat czy czarownik. Oznacza to 

również, że znajduje się poza społecznością, społeczność żywi do niego uczucie wyższości. Ale 
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obcy posiada zawsze moc – możemy się przed nią ugiąć i przyjąć go gościnnie lub zaatakować go, 

korzystając z faktu, że nie obejmuje go żadna jurysdykcja
220

. 

Oprócz Obcych krystalizujących się wewnątrz społeczeństw, istnieją również ci bardziej 

klasyczni – czyli pochodzący z innego, zewnętrznego porządku, wkraczający na nowy teren. 

Właśnie w takiej sytuacji spotkania z Obcym znajdują się mieszkańcy Zatorza, których relację z 

kapitalistycznym inwestorem możemy porównać do doświadczenia numinotycznego. Postać 

Beli-Belowskiego jawi się jako numinosum, czyli tajemnicza, przerażająca i pociągająca zarazem 

siła
221

. Pierwszym etapem opracowania takiego doświadczenia jest irracjonalne postrzeganie 

Obcego. W powieści Sieniewicza objawia się ono nadaniem biznesmenowi statusu diabła, do 

którego żywić można ambiwalentne uczucia. Jednocześnie przeraża, ale oferuje też zbawienne w 

tamtym okresie miejsce zatrudnienia. Drugi etap polega na wtórnej racjonalizacji: Słyszałeś 

ostatnie ploty? (…). Podam ci dwie wersje: jedna a la Balcerowicz, druga a la ksiądz Rydzyk 

(CN, 69). Mieszkańcy Zatorza do spotkania z Obcym potrzebują przejrzystych i przede 

wszystkim znajomych sposobów opowiadania sobie rzeczywistości, dzięki którym mogą 

ujarzmić nowe wydarzenia, początkowo jawiące się jako niezrozumiałe i przejmujące. Społeczny 

ład zostaje zaburzony ze względu na transgresyjne pojawienie się podmiotu numinotycznego. 

Mieszkańcy dosyć szybko przechodzą jednak od wierzenia i kultu do utworzenia stereotypu i 

karykatury. Te działania pomagają im odebrać Obcemu moc. Niestety są to działanie pozorne. W 

tym przypadku Obcy jest zdecydowanie podmiotem mocnym, takim, który posiada sprawczość i 

wyznacza zasady. Karykatura i stereotypizacja to działania mające na celu oswojenie tego, co 

nieznane i niezrozumiałe. Próba wytłumaczenia sobie rzeczywistości, która wymyka się 

dotychczasowym sposobom rozumienia.  

Jest jednak w numinosum oprócz generowania lęku i przerażenia coś niezwykle 

fascynującego i przyciągającego. Za czarem Belowskiego podąża przecież pragnienie dobrobytu, 

pieniędzy oraz wszystkich wartości, związanych z materialistyczną chęcią posiadania. W 

potransformacyjnej rzeczywistości prowincjonalnego miasta, w dobie dzikiego kapitalizmu, jest 

to jedyny kierunek, w stronę którego społeczeństwo chce podążać. Jedyny realny, materialny 

punkt odniesienia i cel dążeń. 
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W historii napisanej przez Sieniewicza tkwi biblijna siła (co wydaje się paradoksalne, 

biorąc pod uwagę na przykład antyklerykalną wymowę jego ostatniej powieści pod tytułem 

Plankton). Figura Chrystusa, apokaliptyczny pożar i głęboka krytyka omamionego 

społeczeństwa, które bezrefleksyjnie zaczyna wielbić złotego cielca, zmetaforyzowanego pod 

postacią luksusowej, różowej limuzyny. Pokusić się można o stwierdzenie, że autorzy powieści, 

choć sami przeważnie kontestują wytartą narrację chrześcijańsko-narodową, są w niej tak 

głęboko kulturowo zakorzenieni, że momentami, być może nieświadomie, się nią posługują. 

Sytuacja analogiczna do nietzscheańskiej śmierci Boga. Aby ją stwierdzić, należy przyznać się 

do pogrążenia w kulturze judeochrześcijańskiej. 

Innym, równie fantastycznym, wątkiem jest historia Agaty z Kroniki umarłych. Bohaterka 

musi określać się jako Obca wobec nietypowego porządku – przedwojennego i ustanawianego 

przez duchy. Akt kupienia mieszkania w poniemieckiej kamienicy w jej przypadku nie 

przeistacza przestrzeni w swoją, nie zmienia również statusu bohaterki: Agata czuła się jak 

człowiek znikąd (KU, 316). O swoich dziadkach wie tylko tyle, że przyjechali ze wschodu, nie 

zna żadnych wojennych opowieści, nie posiada historycznej narracji, która potwierdzałaby jej 

status tożsamościowy w tym miejscu. Okazuje się obca wobec porządku przeszłości i płaci za to 

wysoką cenę, jest to bowiem kolejna bohaterka Kroniki umarłych, która zostaje zgwałcona, w 

tym przypadku przez zjawy. Obcy jest narażony na przemocowe traktowanie w sytuacjach, w 

których wkracza na cudzy teren. Nie może czuć się bezpiecznie w przestrzeni, w której 

społeczność nie włączyła go w swojski porządek. 

W Niehalo pod figurą obcości mieści się również konstytucja europejska, która sprawia, 

że na wierzch wychodzą społeczne lęki związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Okazuje się, że najlepszym wyjściem z niekomfortowej sytuacji jest używanie tradycyjnych 

wzorców. Wobec tego, co obce, najlepiej sprawdza się to, co w polskiej świadomości zbiorowej 

najlepiej ugruntowane, posiadające najdłuższą historię. Na karty powieści wychodzą zastępy 

wojsk o historycznie umotywowanych nazwach – husaria, legiony płaczek bojowych czy legiony 

WszechPolaków, reaktywujące romantyczny paradygmat narodowo-wyzwoleńczy.  

Warto zastanowić się również nad innymi porządkami ustanawiającymi obcych w 

społeczeństwie. Mam na myśli wpływ kapitalizmu i liberalizmu w tworzeniu takich podmiotów. 

Rzeczywistość potransformacyjna Polski jest skomplikowana również dlatego, że staje się polem 



100 

 

nakładających się na siebie, często sprzecznych, dyskursów. Oprócz ciągłego istnienia silnego 

wpływu tradycji na tożsamość bohaterów, dołącza się do niego wykładnia kapitalistyczna, która 

dysponuje mocą przesuwania podmiotu będącego przegranym transformacji na margines. 

Upokorzenie i obcość zaczynają się wzmagać wskutek na przykład żenująco niskich pensji, 

których wysokość zostaje podana w powieściach skrupulatnie, co do grosza. Nałożenie na te 

realia ekonomiczne wykładni tradycyjnego postrzegania rzeczywistości w jej odcieniu narodowo-

katolickim, powoduje podwójną ekskluzję podmiotu. Brak miejsca na inność, która w obu 

przypadkach jest odrzucana przez nietolerancyjne dyskursy, prowadzi do konstytuowania 

obcości. Dobrze sprawdza się twardy podział ekonomiczny, opierający się na jasnych treściach, 

wytwarzający podział my/wy. Podobnie działa środowisko nacjonalistyczne, które stawiając ostrą 

granicę, z łatwością oddziela obcych od swoich. 

Warto zastanowić się, co podmiot zdefiniowany przez wspólnotę jako Obcy jest w stanie 

zrobić w takiej sytuacji, jak sobie z nią radzi. Maciek z Niehalo wcale nie czuje się dobrze ze 

swoją odrębnością. Wadzi mu ona, przeszkadza, chętnie by się jej pozbył, zmieszał się z masą. 

Pomimo swojego szyderczego i zdystansowanego nastawienia wobec wspólnoty Maciek pragnie 

się z nią połączyć. Egzystowanie w masie jawi się mu jako o wiele spokojniejsze i 

bezpieczniejsze niż przebywanie na marginesie. Tożsamość Maćka jest uwikłana w sieć relacji 

społecznych, bohater autodefiniuje się jako Obcy i zauważa bezsensowność swojego życia w tak 

wyklarowanym podziale. 

Co więcej, bohater codziennie zmaga się ze społeczną oceną: Muszę zmienić bluzę od 

dresów na normalny sweter, fluorescencyjne gówno na nogach na gówniane pantofle. Tylko 

spodnie zostawiam. Przechodnie gapią się na mnie jak na obcego. Gdybym zdjął spodnie, to 

chyba by mnie zaciukali. Pomyśleliby, że jestem Żydem albo z Warszawy (N, 25). Aby w miarę 

transparentnie funkcjonować we wspólnocie i nie jawić się jako Obcy, Maciek musi nieustannie 

się przebierać, przystosowywać do społecznych wymagań i wyobrażeń o normie. Gdyby 

pozwolił sobie na zachowanie dla siebie naturalne, zostałby określony jako Obcy, zweryfikowany 

jako zagrażający stabilizacji i porządkowi wyznawanej normalności. Dostrzeżenie tego schematu 

skłania go do refleksji dotyczącej przemocowego funkcjonowania społeczeństwa. 

Obcość bohaterów gorszych przestrzeni posiada również swój charakter religijny. 

Zarówno Mateusz, jak i Zygmunt odwołują się do figury Chrystusa – klasycznego przykładu 
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Obcego. Jak zostało powiedziane Zygmunt, którego poznajemy jako sfrustrowanego outsidera, 

posiada skrywane w głębi serca marzenie o byciu Chrystusem, o uzdrawianiu, o niszczeniu 

potęgi zła. Bohater Kroniki umarłych marzenia te realizuje, ponieważ dwukrotnie mianuje się 

Chrystusem i odbywa pielgrzymkę wzdłuż drogi. Po pierwszym, pięćdziesięciogodzinnym, 

marszu Święty Król Polski zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym – a drugi marsz jest 

zwieńczeniem całej powieści. Obaj bohaterowie egzystują w ciasnych ramach klisz kulturowych, 

w których automatycznie odwołują się do archetypicznych postaci dostępnych w zbiorowym 

imaginarium. Figura Chrystusa w perspektywie wydarzeń świata przestawionego znacząco 

sygnalizuje potrzebę odkupienia, zbawienia zbiorowości poprzez ofiarę jednostki – Zygmunt 

finalnie umiera, Mateusz jak Jezus w Ogrójcu zobaczył, że zbliżają się wrogowie (KU, 337). 

Warto zastanowić się nad ogólną rolą powieściowych Innych/Obcych, którzy na tle 

swoich zbiorowości idą donikąd. Mateusz przechadzający się po ulicy w roli obłąkanego 

dyrygenta, Zygmunt lewitujący nad miastem, Maciek rozmawiający z pomnikami. Być może są 

to jednostki, które starają się rozszerzyć ramy bardzo ciasnej tożsamości zbiorowej, nieustannie 

rekonstruowanej raczej w kierunku zawężania a nie poszerzania granic. I nie chodzi tylko o 

narrację narodowo-katolicką, bo ekonomiczny wymiar potransformacyjnej rzeczywistości 

również zniewala, na co odpowiedzią są nietuzinkowe postawy Mateusza czy Zygmunta. 

Niepodległość i suwerenność czasów po 1989 roku nie pozwoliła Innym swobodnie czuć się w 

społeczeństwie. Według Czaplińskiego
222

, liberalny projekt przekształcania polskiej 

rzeczywistości definitywnie zakończył się w 2015 roku, mimo że nawet do tego momentu był on 

realizowany mniej efektywnie niż na Zachodzie. Powieści przeze mnie wybrane antycypują 

moment powrotu do strefy komfortu, do odnalezienia bezpieczeństwa w swojskiej, narodowej 

narracji. Postawa Innego/Obcego odsłania przerażającą formę społecznych realiów, w których 

jednym z podstawowych elementów normy jest wykluczanie elementów nieprzystających do 

społeczeństwa. 
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Zakończenie 

 

 Podjętej przeze mnie analizie sytuacji bohaterów gorszej przestrzeni przyświecał cel 

problematyzacji rzeczywistości po roku 1989. Połączenie perspektywy przestrzennej i 

egzystencjalnej na tle istniejących w Polsce specyficznych warunków ekonomicznych i 

społecznych jest jednym z możliwych sposobów opisu dynamicznych przekształceń, który 

oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale odsłania niektóre mechanizmy konstruowania 

rzeczywistości. Umożliwia także rozpatrzenie relacji o czasach potransformacyjnych z 

perspektywy bohaterów zmarginalizowanych przestrzennie i społecznie, pochodzących z 

peryferyjnych ośrodków miejskich. 

Rozpoznania dotyczące bohaterów gorszej przestrzeni w polskiej prozie powstałej po 

roku 1989 pozwalają wyciągnąć wnioski na temat kondycji potransformacyjnego społeczeństwa. 

Okazuje się, że przyjęcie perspektywy, która uważnie rozpatruje kwestie relatywności podziałów 

społecznych, umożliwia uzyskanie wniosków dotyczących zarówno poszczególnych bohaterów, 

jak i całej wspólnoty. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych z zakresu 

antropologii literatury możliwe staje się zaprezentowanie wieloaspektowego portretu bohatera 

gorszej przestrzeni, który będąc obserwowany z różnych stron, za każdym razem prezentuje inne 

oblicze. Takie wielostronne oświetlenie jawi mi się jako jedyne rozsądne rozwiązanie w 

warunkach niewiary w holistyczne ujęcie problemu i wyczerpanie tematu. 

 Używanie pojęcia gorszości w jego antropologicznym i aksjologicznym wymiarze 

pozwala uchwycić dwoistą i komparatywną naturę podziałów, a co za tym idzie – zbadać i opisać 

wielość stron i perspektyw zjawisk określanych przez społeczeństwo jako gorsze. Spojrzenie na 

człowieka przez pryzmat rozpoznań antropologii kulturowej pozwala dojść do konstatacji 

dotyczącej konstrukcyjnego charakteru porządków. Reguły dotyczące pewnych wartościowań są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie i potwierdzają umowność rzeczywistości. Takie 

rozpoznanie może skutkować stwierdzeniem nieistnienia żadnej immanentnej wartości, która nie 

zostałaby ukształtowana kulturowo i nie mogłaby być poddana krytycznej analizie, 

uwzględniającej konstrukcyjność i relatywność porządku. 

 Wzięcie słowa gorszy w cudzysłów od początku sygnalizowało relatywny charakter 

całego określenia „gorsza przestrzeń”. Wyrażenie to zostało użyte do możliwie szerokiego 
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przeanalizowania i zinterpretowania sytuacji bohaterów w czasach potransformacyjnych. Wywód 

przeprowadzony w pracy potwierdza, że określenie ma charakter konstrukcyjny i relatywny, a 

przyczyn jego powstania można upatrywać w ludzkiej potrzebie porządkowania i stratyfikowania 

rzeczywistości, w tym także oczywiście przestrzeni. Jak zostało stwierdzone przy okazji 

omawiania kondycji bohatera noszącego cechy Obcego, niezmiernie ważnym elementem 

ustanawiania reguł społecznych jest również oswajanie rzeczywistości, można więc pokusić się o 

wniosek, że gorsze przestrzenie spełniają funkcję zapewniania poczucia bezpieczeństwa tym, 

którzy wyznaczając pewne niewidzialne granice, oswajają przestrzeń wokół siebie, a odgradzają 

się od tej, którą uważają za niepożądaną. 

 Gorsze przestrzenie światów przedstawionych w analizowanych powieściach wykazują 

tendencję do wyraźnego zakreślania sztywnych ram normy. Można stwierdzić, że w obrębie 

mniejszych miast rzeczywistość jest bardziej restrykcyjna i mniej liberalna niż w przypadku 

ośrodków wielkomiejskich. Granice normy są zakreślone w sposób zrozumiały dla lokalnej 

zbiorowości, co jednocześnie pociąga za sobą ekskluzję podmiotów cechujących się innością. 

Nie ma dla nich miejsca w tak skonstruowanej przestrzeni. Muszą się podporządkować, w 

przeciwnym razie (jeśli nie zastosują się do wymaganego zbioru reguł) – zostaną przesunięte na 

margines wspólnoty lub zamknięte w szpitalu psychiatrycznym. 

 Zakres problemów związanych z transformacją ustrojową dobrze ilustruje stworzona 

przez socjologów metafora wygranych i przegranych. Większość bohaterów gorszych przestrzeni 

znalazła się po stronie przegranych – ludzi, którzy zaprzepaścili szansę ekonomiczną, 

pojawiającą się na horyzoncie nowej rzeczywistości. Jak wynika z ustaleń socjologów, 

dynamiczne przekształcenia ekonomiczno-gospodarcze nie pokrywają się z powoli 

przebiegającymi zmianami kulturowymi. Zaburzenie hierarchii wartości oraz ładu społecznego 

nie dla każdego człowieka musiało wiązać się z szansą czy liberalnym oswobodzeniem z 

ciasnych pęt starego ustroju. Bohaterowie gorszych przestrzeni reagują niechęcią wobec nowości 

burzących ład społeczny – jako takie zagrożenia jawią się: konstytucja europejska z Niehalo oraz 

dziki kapitalizm z Czwartego nieba. 

 Zmiany kulturowe związane z przekształceniami ustrojowymi warto również analizować 

używając narzędzi poetyki afektywnej. Operowanie kategoriami afektu (Massumi) bądź polityki 

negatywnej (Margalit) odsłania problemy artykulacji uczuć i emocji u bohaterów gorszych 
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przestrzeni, których zachowania są dowodem gruntownego nieprzepracowania traum i 

nierozliczenia przeszłości. Nienawistny stosunek do wszystkiego, co związane z minionym, 

komunistycznym porządkiem, ukazuje istnienie poczucia niesprawiedliwości, związanego z 

nieosądzeniem winnych i odpowiedzialnych za funkcjonowanie starego ustroju, oraz społeczną 

potrzebę znalezienia kozła ofiarnego. W bohaterach pobrzmiewa również irracjonalna skłonność 

do rozwiązywania problemów osobistych na polu społecznym, gdzie szukają winnych, nie 

zauważając u siebie braku mocy sprawczej w nowej rzeczywistości, do której nie byli 

przygotowani. Według nich, wina leży po stronie systemu, który – jak zwykle – skonstruowano 

bez ich udziału. 

 Geograficzne położenie Białegostoku, Olsztyna oraz Słupska na mapie Polski uruchamia 

refleksję związaną z uwikłaniem przestrzeni oraz bohaterów w system centralno-peryferyjny. 

Analiza tej relacji pozwala dostrzec mechanizmy, które w pewnym stopniu determinują 

zachowanie bohaterów, odczuwających swoją marginalność/gorszość względem 

systemu/centrum. Ujawnia także rolę tych mechanizmów w kształtowaniu się tożsamości 

regionalnej bohaterów, którzy częstokroć buntowniczo kontestują propozycje zmian 

nadchodzących spoza ich wspólnoty. Pomimo konstrukcyjności i płynności podziału na centrum i 

peryferie niezaprzeczalny jest jego wpływ na rzeczywistość peryferii, gdzie często odczuwa się 

nacisk płynący z centrum. Oprócz nierówności ekonomicznych, podział ten uruchamia problemy 

związane z godnością, prestiżem czy lokalną dumą mieszkańców prowincji. 

 Dzięki ustaleniom geopoetyki możliwe jest przeanalizowanie relacji przestrzeni 

geograficznej z dziełem literackim i zawartymi w nim taktykami stosowanymi przez autorów. 

Używanie instrumentarium związanego z koncepcjami heterotopii Michela Foucaulta czy nie-

miejsc Marca Augé znacząco rozszerza zakres interpretacyjny współczesnych powieści. Możliwe 

staje się rozpatrywanie relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenią w warunkach 

ponowoczesnych (Augé) lub dokładniejsze zwrócenie uwagi na przestrzenie specyficzne, takie 

jak szpital psychiatryczny bądź cmentarz (Foucault). Aby konstytuować gorszość przestrzeni, 

polscy autorzy niejednokrotnie powołują do życia miejsca, postrzegane przez zbiorowość jako 

niepożądane, i osadzają w nich swoich bohaterów. 

 Zaprezentowane w powieściach miejsca mają również swój wymiar historyczny. W 

przypadku dwóch poniemieckich miast – Olsztyna i Słupska, mamy do czynienia z regionalnym 
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tworzeniem geografii wyobrażonych, będących składnikiem zbiorowych tożsamości. Autorzy 

mają skłonność do waloryzowania historycznej – przedwojennej przestrzeni miasta, która 

nieustannie jawi im się jako lepsza od współczesnej, na której odcisnęły piętno ustrój 

komunistyczny i kapitalizm. 

Aspekt tożsamościowy konstrukcji bohatera prozy powstającej po 1989 roku, ze względu 

na swój stopień skomplikowania, również wymaga uważnego i skrupulatnego opisu. Kondycja 

takiego podmiotu jest we współczesnej rzeczywistości zależna od nagromadzonej liczby 

dyskursów, splatających się i wywierających wpływ na jednostki. Nie wszyscy są w stanie 

bezproblemowo adaptować się do nowej rzeczywistości – w przypadku bohaterów gorszych 

przestrzeni cechą konstytuującą ich sytuację jest właśnie nieumiejętność radzenia sobie ze 

zmianami. Prowadzi to do licznych problemów, na przykład na polu kariery zawodowej, gdzie 

bierność uniemożliwia osiągnięcie sukcesu. Gorsze przestrzenie gromadzą bohaterów, którzy nie 

przystają do wymagań – na przykład rynku pracy, który uprzywilejowuje (odmiennie niż w dobie 

PRL-u) pracowników elastycznych, zdolnych szybko się przekwalifikować. Zygmunt Bauman 

pisał, że w rzeczywistości nowoczesnej pracownik fabryki Forda do końca życia mógł pracować 

w fabryce Forda, natomiast w rzeczywistości ponowoczesnej nikogo nie zdziwi to, że pracownik 

Microsoftu najprawdopodobniej zmieni swoją pracę po kilku latach lub się przekwalifikuje
223

. 

 Stosunek bohaterów gorszej przestrzeni do różnorakich kategorii związanych ze 

zbiorowością pozwala zauważyć jej opresyjny i przemocowy charakter. Skomplikowana historia 

polskiego narodu, nieustannie znajdującego się w stanie częściowej bądź całkowitej zależności, 

skutkuje pielęgnowaniem tradycyjnych i konserwatywnych wzorców społecznego współistnienia 

– nawet w rzeczywistości, w której prognozowano koniec historii czy koniec paradygmatu 

romantycznego. Analiza kwestii wypowiadanych przez bohaterów kontestujących tożsamość 

zbiorową pozwala stwierdzić umowność, konstrukcyjność i relatywność porządku społecznego, 

jawiącego się większości jako naturalny i normalny. Dzięki zaproponowanej przez Pierre’a 

Bourdieu koncepcji przemocy symbolicznej możemy dostrzec, że ludzie nie są świadomi 

mechanizmów organizujących rzeczywistość, która ich otacza. Większość ludzi nie dostrzega 

złudności porządku, w którym żyje, i za naturalne przyjmuje to, co od początku wywiera na nią 

kulturowy wpływ. 

                                                           
223

 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. Tomasz Kunz, Kraków 2007, s. 90. 
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 Również kategoria Inności/Obcości otwiera szerokie pole rozpoznań dotyczących 

potransformacyjnej rzeczywistości. Niezbyt optymistyczny wniosek, który można wyciągnąć z 

obserwacji tego, jak społeczeństwo odnosi się do jednostek przekraczających normę, dotyczy 

braku tolerancji dla inności oraz trwałości wąskich ram akceptowalności ludzkich zachowań. W 

społeczeństwie dominują przemocowe sposoby organizacji rzeczywistości oraz rozwiązywania 

problemów. Obcy, weryfikując rzeczywistość, uświadamiają także komunikacyjne problemy 

społeczeństwa. 

 Sytuacja literackiego bohatera gorszej przestrzeni jest sytuacją impasu lub błędnego koła. 

Trudno wskazać, co było pierwsze – bohater kreujący przestrzeń czy przestrzeń kreująca 

bohatera. Splecenie sytuacji przestrzennej z egzystencjalną nie zawsze prowadzi do znalezienia 

odpowiedzi na postawione pytania dotyczące chociażby przekształceń transformacyjnych. 

Istnieją przecież nieliczne przykłady bohaterów, którzy odnieśli sukces, więc można wysnuć 

wniosek, że w takich przypadkach gorsza przestrzeń, a właściwie uświadomienie sobie jej 

istnienia przez bohatera, prowadzi do wzmożonych działań na rzecz awansu społecznego. W 

przypadkach, które nie są beznadziejne, taka sytuacja może okazać się katalizatorem zmian. 

 Rozpoznania poczynione w rozprawie otwierają pole do dalszych badań, chociażby nad 

kondycją bohatera wiejskiego, w świetle ustaleń geopoetyki i poetyki afektywnej. Refleksja nad 

przekształceniami ustrojowymi i traumą kulturową będącą ich wynikiem jest warta kontynuacji 

ze względu na pojawianie się w XXI wieku nowych czynników, wpływających na tożsamość 

bohaterów literackich. 
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