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Pogranicze na talerzu.
Rytuał konsumpcji jako wzór kultury i nośnik tożsamości pojałtańskiego
pogranicza (Bambino Ingi Iwasiów)
Pogranicze to przestrzeń rywalizacji konkurujących ze sobą podmiotów, obszar
otwarty na przyjęcie obcych/innych idei i wartości, miejsce kulturowej, lingwistycznej i
aksjologicznej polimorficzności. Pogranicze może być nośnikiem nieskończenie wielu
sensów, co predestynuje je do bycia podmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych
i badań interdyscyplinarnych[1]. W proponowanym tu rozumowaniu pogranicza nie
konstytuują jedynie kryteria geograficzne, historyczne, polityczne, językowe czy natywne[2].
Pogranicze może być percypowane także jako określona sytuacja ontologiczna i
egzystencjalna. To, jak podaje Stanisław Uliasz, rodzaj antroposu, wypracowujący
specyficzną estetykę, konstytuujący własną ontologię i system aksjonormatywny[3]. W sensie
waloryzacyjnym pogranicze to polifonia i hybrydyczność. Esencją tego świata jest
interferencja, współistnienie konkurencyjnych wartości, modeli cywilizacyjnych i struktur
społecznych. To aksjologiczny dialog i walka, a dla człowieka pogranicza permanentna
determinanta wyboru. Fundamentalnym doświadczeniem pogranicza jest zadomowienie się w
sytuacji ambiwalencji, opracowanie strategii radzenia sobie w sytuacji wielowymiarowości.
Także metodologia literaturoznawcza próbuje sprostać wyzwaniom intelektualnym
pogranicza. Teren to cały czas jeszcze niedostatecznie spenetrowany i ciągle otwarty dla
badawczej eksploracji[4]. W tym miejscu za inspiracją Mieczysława Dąbrowskiego,
realizujemy projekt "antropologizacji modeli literaturoznawczej praktyki"[5]. Aspirujemy
bowiem do rekonstrukcji wizerunku młodego pojałtańskiego pogranicza poprzez opis
wyborów kulinarnych ludzi pogranicza. Przyjmujemy więc, że zachowania związane z
jedzeniem są tekstem, w którym zapisana jest tożsamość kulturowa miejsca, w którym
przegląda się temporalne następstwo kultur oraz ich jakościowe zróżnicowanie. Antropologia
kulinarna przekonuje, że wybory kulinarne i celebrowane rytuały spożywania posiłków są
przejawem utrwalania i przekazywania tradycji. Preferowane potrawy mogą być zaś uznane
za element kształtujący tożsamość, modelujący warstwy samoidentyfikacji[6]. W recepcji
krytycznej refleksja nad semantyką sfery kulinarnej interesującej nas powieści Iwasiów była
dość skromna. Tę lukę próbuje wypełnić niniejszy artykuł.
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powieści Bambino, odniesiemy do trzech sfer konceptulizacji. Refleksje ukażą wielopiętrową
i skomplikowaną siatkę granic przebiegających nie tyle w przestrzeni wielkiego miasta
Pomorza Zachodniego, ile w psychice i mentalności jego mieszkańców, w pozarefleksyjnych
nawykach codzienności. Będą to:
» granice kultur i etnosów ilustrujące demograficzno-kulturowy profil postmigracyjnej
społeczności ziem anektowanych (repertuar kulinarny jako element dziedzictwa kulturowego i znak
przynależności podmiotu do określonego kręgu kulturowego
» granice temporalne (dramaturgia "Wielkiego Przełomu" kulturowo-cywilizacyjnego 1945
roku oraz panorama życia codziennego czasów PRL)
» granice generacyjne (psychologiczno-kulturowy wymiar rodziny, strukturalizacja ról,
stereotypy wobec płci)

Jeśli przyjąć za krytykami, że Bambino jest powieścią założycielską, to przed
czytelnikiem otwiera się perspektywa interpretacyjna zorientowana na dekonstrukcję pewnej
wersji mitu otwarcia[7]. Oto fundamenty ontologiczne nowej rzeczywistości rodzącej się po
Jałcie na gruzach dawnego świata. Inaczej jednak niż w tzw. prozie gdańskiej (Chwin,
Huelle) elementy kultury materialnej zaklęte w architekturze i sprzętach codziennego użytku
nie odgrywają tu żadnej roli (nie ma tu kruchości filiżanek, finezji okiennych parapetów, ani
ornamentyki bram). Bezużyteczna jest więc teoria palimpsestu, dziedziczenia przeszłości,
zawłaszczania i kumulowania dziedzictwa minionego. Iwasiów bez lęku ogląda się wstecz:
przekracza cezurę 1945 r. bez ewokacji traumy (delikatne, ale czytelne sugestie w sprawie
gwałtów na kobietach niemieckich), ale i bez łzawego sentymentu do przeszłości. Interesuje
ją raczej to, co ustrukturalizowało się później. Iwasiów interesuje tkanka antropologiczna
miejsca, pejzaż utkany w dziwaczny sposób przez wyroki "historii zerwanej z łańcucha".
Polimorfizm kulturowy i etniczny, wyznaniowy i religijny, światopoglądowy i
socjalny opisuje Iwasiów przez sensotwórczy kontekst doświadczeń kulinarnych. Nie na
darmo centrum świata przedstawionego jest bar mleczny. Nazwa "bambino" (z włoskiego
dziecko) konotuje adolescencję i "stawanie się" - figury ważne dla powieści o podtekście
kosmogenicznym. Kuchnia - definiowana przez antropologów jako odpowiadająca za sferę
przemian fizycznych - jest miejscem wytwarzania: konstruowania wciąż nowych jakości,
które wytwarza ponadto niezbędność, niezastępowalność. Jedzenie to bowiem fundament
egzystencji, a kuchnia to miejsce, które określa Eliadowską kategorię axis mundi.
1. Granice kultur i etnosów a dziedzictwo kulturowe: Bohaterów Bambina najlepiej
charakteryzować w parach, w które wepchnęło ich życie. Mamy więc najpełniej
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scharakteryzowany i cieszący się szczególnym zainteresowaniem narratorki tandem Marysi i
Janka, równie ciekawy związek Ulrike/Uli i Stefana oraz zaprezentowane bez narracyjnej
charyzmy małżeństwo Anny i Adama. Są też dwupoziomowe relacje innego rzędu: oparte na
dziecięcej przyjaźni (Magdusia, Tomeczek), profilowane generacyjnie (dwie starsze
przyjaciółki obejmują patronat nad Marysią), strukturalizowane macierzyństwem (MarysiaMagdusia, Anna-Tomeczek). Dualizm narracyjnej prezentacji pozwala z anatomiczną
precyzją nie tylko opisać dyferencje między jednostkami, ale ukazać rozpisaną na lata
dramaturgię nasilających antagonizmów.
Oto podmioty (a właściwie przedmioty wielkiej historii) bez logiki i sensu wrzucone
do postmigracyjnego tygla społeczności ziem zwanych nieco na wyrost - odzyskanymi.
Wygnani ze swych "światów pierwszych", wydziedziczeni i samotni piszą nową historię
miasta nazywanego niegdyś Stettin. Iwasiow, jak już zasugerowano, nie wyposaża ich w
balast kufrów, zdjęć w kolorze sepii i innych rekwizytów porzuconego świata. Dokumentacja
proweniencji terytorialnej (kulturowej, wyznaniowej, językowej) odbywa się w sferze
doświadczeń kulinarnych[8].
Marysia z Kresów: uczestnik tzw. drugiej repatriacji, pochodzi z terenów dzisiejszej
Ukrainy. Na jej kilkunastoletnią pamięć doświadczeń rodziny składają się: trauma ucieczek
do lasu przez bestialstwem band UPA, ojca legitymacja partyjna w bieliźniarce, płacz po
śmierci Stalina, feudalno-patriarchalne relacje w rodzinie z figurą pijącego i niewahającego
się użyć przemocy fizycznej ojca. Jej nawyki kulinarne są mało wyrafinowane. W rodzinnym
domu nie przelewa się, dominują wyrabiane własnoręcznie produkty, często kluski.
Kiszka, salceson, smalec, kiełbasa, szynka. Zasmażka perkocząca cały dzień na skraju fajerki,
zawiesisty sos z tłustej, swojskiej śmietany[9].

Wielkim wydarzeniem w życiu tej rodziny jest ubój zwierząt i celebrowane sterowane ręką kobiet - wyrabianie, przetwarzanie, konserwowanie. Ten krwawy rytuał
kulinarny trwale integruje praktykę codzienności rodziny kresowej z porządkiem świata
natury. W opisach tych sensualistycznych doświadczeń walory koloru (krew i żółć) i słuchu
(ryk zarzynanych zwierząt) uzupełniane są potęgą zapachu (ciepło nieprzerobionego mięsa) i
smaku (próbowanie ręką surowego mięsa). Rytuał krwi nie konotuje oczywiście reakcji
obrzydzenia, co byłoby w przypadku ludzi wsi aberracją.
Nie ma mowy, żeby komuś od krwi kaszy jelit uboju ryku zarzynanej chlupiąca krew serce
wątroba w misce do mycia nóg żółć w butach - robiło się słabo[10].

164

Te atawistyczne doświadczenia stanowić będą poważne wyposażenie kulturowe na
przyszłość. Niesprawdzalne: zapisane bardziej w pamięci niż w kubeczkach smakowych.
Coś trzeba było wywieźć, jako pamięć życia,
Ryglowanie zapachów, smaków, znaków to ciężka robota[12].

jako

niezaprzeczalny

kapitał[11].

Te ryty pamięci pozwolą także orientować się wobec przeszłości: poddając mitologizacji
minione, kolekcjonując argumenty w permanentnej dialektyce wygnańców: między tu a tam,
wczoraj a dziś.
Żeby potem, za czterdzieści lat, też (jeśli dożyją) wszyscy mogli wspominać, zawsze
porównując do tego - ja tego do ust, kochany ty mój, serdeńko, nie biorę - czego pełno w sklepach. Wszystko to, mój miły, śmierdzi rybą. A u nas nawet świnia je schabowego. Ja jej wszystko,
kochaneńka, daję. My rosół, ona rosół. My schabowe. Ona też, co zostanie[13].

Taktyka idealizacji skompromituje się dopiero wiele lat po opuszczeniu kresów.
Marysia podczas wizyty u pozostawionej na Ukrainie rodziny skonstatuje ułomność pamięci.
Skonfrontuje swoje nowoczesne, miejskie, w miarę dostatnie życie w Polsce z żenującą
skromnością, cywilizacyjnym zacofaniem i brudem wiejskiej egzystencji kuzynów na
Ukrainie. Nośnikiem dewaluacji znaczeń będą smaki i zapachy kulinarne, najbliższe prawdzie
życia domowego: intensywne i przaśne.
Stojący w niskich pokojach zaduch, mdlące mydliny wydostające się z balii, smród szamba,
nieznośna mieszanka gotowanych na ogniu kości i dojrzewającego w garze drożdżowego ciasta. Smak
czerstwego pieczywa i cebuli, której pod dostatkiem, Wszystko to przygłuszone pachnącym groszkiem i
czeremchą, na która większość ludzi na uczulenie, ale przynajmniej odwracają uwagę od biedy i
żałości, która oblepia ubrania i skórę. To, być może, najgorsza zdrada to ujawnienie zapachu
przeszłości, tej tam, tej po drodze, tej od nowa zaczynanej[14].

Po przesiedleniu w 1957 r. kresowa rodzina Marysi trafiła z biedy do biedy jeszcze
większej. Ten czas w życiu rodziny znaczą urodziny kolejnych dzieci, sentymentalne pieśni
nucone wieczorem oraz coraz intensywniejsze pijaństwo ojca - wiecznego fantasty i nieroba.
Menu jest bardzo skromnie.
Kobiety nie miały tego pierwszego roku dla nich ani ogórków, a ni smalcu, ani zupy. Podkładu
pod samogon. O zacier tego roku trudno. Z czego zrobić, jak w spiżarni, w piwniczce nic nie ma?[15].

Marysi strategia przetrwania pierwszych lat w obcym mieście zakładała oczywistą
troskę o rudymenty egzystencji, czego wyrazem było poszukiwanie pracy z wyżywieniem
(żłobek, potem szpital). W zurbanizowanej przestrzeni Erzatzem praktyk kulinarnych rodem z
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ukraińskiej wsi pozostała dla dorosłej już Marysi celebra jedzenia boczku z cebulą. Ale był
jeszcze jeden przekaz kulturowy, quasi-kulinarny, destrukcyjny, zły. To alkohol, którego
obecność w codziennym menu odziedziczyła Marysia po ojcu. Jej ostatni posiłek to tabletki
popite alkoholem.
Janek z Poznańskiego i mąż Marysi, jeden z tysięcy janczarów wychowanych przez
komunistyczne państwo do inwigilacji społeczeństwa (sfrustrowany ubek) przez całe życie
koncentrował się na neutralizacji stygmatu bycia bękartem. W jego półsierocym dzieciństwie
najważniejszą rolę pełniła babcia (matriarchat, bezpieczeństwo babcinego łóżka i fałd jej
spódnic, nasuwające analogie z figurą Oskara z Blaszanego bębenka). Jedzenie i rytuały
kulinarne w tej biografii nie zaznaczyły się w sposób szczególny. Najbardziej odległe
wspomnienia

dzieciństwa

utrwalają

obrazy

drobnych

smakołyków

o

funkcjach

konsolacyjnych. Były to cukierki, którymi był obdarowywany jako najmłodszy i socjalnie
słabszy ("bękart") oraz "placek od dobrej Niemki" (tu także polemika ze stereotypem
etnicznym). Najsilniejsze konotacje emocjonalne wywołuje w tej biografii symbolika słoika
ze smalcem, reaktywująca pamięć gwałtów i rabunków czasów frontowych. Casus śmierci
sowieckiego żołnierza przykładowo ukaranego za kradzież smalcu (paradoks kary
niewspółmiernej do winy) i pochowanego za stodołą, w czasach stalinowskich pokaże kulisy
propagandowych wysiłków modelowania pożądanej pamięci historycznej. W opisie wieńców
nagrobnych Iwasiów udowadnia, jak atrakcyjne i użyteczne mogą być atrybuty i akcesoria
kulinarne.
Czerwone jak puchar wina, białe jak śnieżna lawina, chociaż żołnierz wolał, każdy z tych
trzech poległych w walce wolał biały samogon, biały chleb i biały smalec, czyli symbolika im bliższa to
by musiały być goździki białe, krew, czerwień, skojarzenie z ich ranami, a może tez z tym. Co mogło
dziewuchom spomiędzy nóg wypływać...[16].

Kulturowo definiowany profil kulinarny Poznańskiego percypuje Janek w miejskim
domu matki (herbata i placek drożdżowy), ale nie stanowi to dla niego rozpoznawalnej i
sakralizowanej wartości. Rustykalną wersję dziedzictwa kulinarnego Poznańskiego rozpisują
wizyty małżeństwa Marysi i Janka na wsi. Obdarowywani jajkami, kaczkami i słoikami
przetworów, częstowani "mlekiem od krowy" kuzyni z miasta, czują się wyróżnieni, lepsi, bo
miejscy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w tej wersji z lat 60., sfera kulinarna traci związek z
realną przestrzenią kulturową. Jest raczej produktem marketingowym, pozytywnie
waloryzowanym, sakralizowanym atrybutami: zdrowia, świeżości, prawdziwości - ekologii
jak powiedzielibyśmy dzisiaj. W tej rozrywce łatwo odczytać kontekst rywalizacji między
naturą a kulturą, miastem a wsią, naturalnym a zbudowanym z półproduktów[17].
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W kuchni Marysi i Janka (właściwie Marysi, bo to kobieta jest panią tej sfery domu)
dominują smaki z kresów. Pierwotnie nie budzi to kontrowersji, jest orientacja na kulturowe
poznanie, otwartość na dyferencje.
Janek przyjmował z wdzięcznością ziemniaki z omastą. Sosy, ona nie bardzo lubi. I nie umie,
inna tradycja. Ale najpierw się stara. Ziemniaki z domu Marysi z zasmażką, starannie prużona gęsta
śmietana, łyżka masła. Na skraj płyty. Godzinami. Jedyny smak, którego nie da się podrobić. Miejska
śmietana odporna na takie zabiegi, najwyżej się palu. Na ziemniaki i barszcz z warzyw wyrywanych w
ogródku warto było jechać. Do rodziców. W Poznańskiem, karczmy, kluchy z lumpa i zrazy: - Babcia
robiła lepsze, ale spróbuj, spróbuj. Tego nie znasz.[18].

Niepowodzenie małżeńskie uaktywnią nietolerancję na profil kulturowy partnera, a nawyki
kulinarne będą atrakcyjnym przedmiotem obelg i szykan.
...teraz są, kim są. Pomiotami swoich plemion. I ta przynależność tłumaczy wszystko. Trzeba
wtrącić wroga w tę przynależność, żeby potwierdzić, że się nie sprawdził przy eksterytorialnym stole
barowym, gdzie pierogi mogą nazywać się ruskie, a kluski poznańskie. Teraz wyszarpują sobie z rąk
talerze i każde będzie jeść już tylko swoje, regionalne potrawy[19].

Anna z Małopolski: całe życie w toksycznym związku z matką (nawet po śmierci
tejże), do granic oszczędna, skoncentrowana na precyzyjnym wyborze odpowiedniego
partnera, pożądająca stabilizacji i prestiżu, równie pragmatyczna jest w wyborach
kulinarnych. Nie ma tu miejsca na zbędne improwizacje, a niedoścignionym szczytem
perfekcji pozostaje sposób rozbierania mostka cielęcego przez mamusię[20]. Odczuwa
zaszczepioną jej przez matkę i ciotki wyższość (kulturową, cywilizacyjną) Krakowa ponad
innymi częściami Polski. "Myślenie dzielnicowe" rządzi także strategią wyboru partnera.
Anna jest naznaczona doświadczeniem gruźlicy, pamięta głód wojny. Te atawizmy będą
rudymentem jej wyborów żywieniowych realizowanych precyzyjnie nie tyle wobec siebie, ile
wobec rodziny.
Barszcz w barze ukraiński. Ukraiński. Nie lubią tu ukraińskich dodatków, a jednak. W barszczu są
tolerancyjni[21].

Ulrike vel Ula: rodowita szczecinianka, nie stawia sobie pytań o własną tożsamość
etniczną ("pani swojej twarzy"[22]), szczelnie izoluje się od świata zewnętrznego (metafora
grubych zasłon), uchyla się od trwałych związków (jedyna wielka miłość do Stefana).
Wychowana w drylu niemieckiej obowiązkowości, zdecydowanie kwestionuje ten
paradygmat kulturowy. Jak wielu reprezentantów jej pokolenia o różnych obliczach
etnicznych, została dotknięta widmem głodu. Ula reprezentuje oryginalne zachowania
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kulinarne. Nie ma atencji do smaków. I choć potrafi rozmawiać o atrybutach bułek
poznańskich i kajzerek, to jednak (swojego) jedzenia nie mierzy w kategoriach racjonalnych
(trudno orzec, czy można mówić tu kategorii przyjemności)[23]. Ula je tylko herbatniki,
cukierki i pachnące jabłka zdjęte z szafy; pali.
Stefan: Żyd po traumie obozu koncentracyjnego, uciekający do Szczecina przed
pamięcią zagłady, nauczyciel gimnazjalny i kochanek Uli, zmuszony w marcu 1968 r. do
opuszczenia kraju. Można domniemywać, że Stefana reakcją na głód czasów okupacji była
awersja do jedzenia.
Ramka okienka łączącego jadalnię z zapleczem... można była przez nią zobaczyć poustawiane
na długim blacie talerze z jedzeniem, którego nie lubił, nie znosił zapachu kotła z ziemniakami... Mimo
tego często tu jadał. Przymykał w sobie niechęć Siadał tyłem do kuchni[24].

Ta awersja połączona była w jakiś dziwaczny sposób z fascynacją silną kobietą
zarządzającą światem kulinariów (a więc odpowiadającą za sferę życia). Stefana podnieca
silny kark i silne łydki Uli, co być może czytać należy jako pourazowe poszukiwanie
bezpieczeństwa i azylu w ramionach silnej kobiety.
Wybory życiowe Stefana mają także kontekst etniczny. Niemiecki wzór kulturowy
reprodukowany przez Ulę (w sposobie urządzenia mieszkania, w wyborze książek w
biblioteczce, w przesadnej czystości) nie uniemożliwił zaistnienia związku (niemieckożydowskiego). Co więcej, nadał mu inne piętno. Konsumpcja seksualna była w tym wypadku
niebezpiecznie analogiczna do dewiacyjnej fascynacji oprawcą, co jest syndromem w
psychologii szczegółowo opisanym.
Ona była ideałem. Była Niemka i ideałem... Nakarmi się życiem prosto z kobiety, której
ziomkowie chcieli go unicestwić[25].

Niemcy: restaurator Walter i krawiec Helmut: szczecinianie, obaj są nośnikiem
pamięci o świecie sprzed cezury 1945 r. Ale to tylko potencja wiedzy, która pozostaje
nieprzekazywalna (wyjątek pocztówek miasta Stettin ze zbiorów Waltera). Obie figury
uosabiają degrengoladę, pauperyzację, nieodwracalny zmierzch dawnej świetności (Walter
brylujący przed wojną w najlepszych restauracjach miasta, teraz prowadzi bar mleczny;
zapuszczona pracownia krawiecka Helmuta). Ich obecny status ilustrują oczywiście wybory
kulinarne, ograniczone jedynie do alkoholu spragmatyzowanego jako "dopicie lęków"[26] i
herbaty serwowanej potencjalnym klientom pracowni krawieckiej w brudnych szklankach.
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2. Granice temporalne: panorama kulinarna czasów PRL
Z pewną dezynwolturą stwierdzić można, że Bambino jest narracyjnym pomnikiem
kuriozalnego pomysłu komunistycznego państwa, jakim było żywienie zbiorowe. Jedzenie,
jak każda inna sfera życia zbiorowego miała być podporządkowana odgórnym dyrektywom
zorientowanym (pozornie tylko) na racjonalność, ekonomię, efektywność. Komunizm
przewartościował stosunki w rodzinie, przyznając kobietom wysoki status; zrewaloryzował
rytuał codzienności przez konstytucję sieci żłobków i przedszkoli, stołówek pracowniczych;
zreorganizował czas wolny (instytucja FWP); skrócił czas poświęcany celebrowaniu wzorów
kulinarnych (era półproduktów i mrożonek); zmienił procedury obyczaju związanego z
celebrowaniem jedzenia (domena prywatności, transmisja międzypokoleniowa, fundament
życia rodzinnego)[27]. Wariacją na ten temat jest powieść Iwasiów.
Konsumpcja jest strategią konstruowania tożsamości, a priorytetem jest zaspokojenie
potrzeb fizycznych. W pierwszym okresie powojennym, w sytuacji permanentnego braku
wszystkiego, w okresie głodu i awitaminozy, myśl o posiłku strukturalizowała działania wielu
jednostek. Toteż wielu bohaterów powieści Iwasiów percypuje bar mleczny jako
sakralizowane centrum, wodopój, źródło siły. Narracja jest tak prowadzona, że świat
zewnętrzny (np. polityczny) ma charakter zaledwie drugorzędny (informacje o Październiku
dochodzą do baru wyłącznie za pośrednictwem radia)[28]. Nie bez wpływu na kształtowanie
się "prestiżu" baru w świadomości jego klienteli było determinowane doświadczeniem
wojenno-okupacyjnym myślenie o jedzeniu. Postawy bohaterów Iwasiów zdradzają elementy
tego doświadczenia. Demonizowana wręcz troska o regularność posiłków i ich racjonalność
żywieniową, realizowane wreszcie marzenie o sytości to garb tych właśnie doświadczeń.
Pamiętają głód. Dzieciom trzeba dać wszystko, a najpierw jedzenie. Dzieci mają obowiązek
zjadać. Zdrowe rzeczy. Wygotowaną w kotle marchewkę. Dzieci same, co dobre, nie będą wiedziały[29].

Fizyczno-somatyczny kontekst jedzenia (wzmocnienie sił) wsparty jest tu sensem
emocjonalno-psychologicznym ("swojska" atmosfera, jedzenie jako rytuał codzienności
wyrywający tę mikroprzestrzeń z obcego, nieprzyjaznego na ogół świata). Jadłospis
pierwszych lat: bułki i zupa mleczna, pierogi leniwe i ruskie, naleśniki i gryczana, jajecznica z
proszku i "nieprawdziwa" kawa mają charakter ambiwalentny: pokazują i mizerię tamtych
czasów, i pożądaną "swojskość" tego repertuaru kulinarnego. Ta druga wartość to wszak
skromne przypomnienie porzuconego gdzieś daleko domu. "Bambino" było Erzatzem domu:
tu zawiązywały się silne więzy emocjonalne (macierzyńska troska Uli i Anny wobec Marysi
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celebrowana przydziałem większej porcji leniwych), tu rodziły się romanse (Marysia-Janek,
Ula-Stefan).
Bar mleczny ma oczywiście swoją estetykę i wewnętrzny porządek. Jest sprawnie
zarządzaną maszynerią. Kojąco bezpieczny i stabilny jest ten rygor kubków i talerzy, reżim
brzydkich fartuchów kucharek. Większości klienteli, o niewyrafinowanych gustach
smakowych i estetycznych - inaczej niż Walterowi - nie przeszkadzał napis WSS "Społem" i
siermiężne ceraty na stołach. Bar to metafora peerelowskiej siermiężności, zglajszachtowania
tamtego świata. To też metafora socjalistycznego ładu wraz z natrętną retoryką nakazów i
zakazów kierowanych do obywatela.
"Kulturalny klient proszony jest o zwrot naczyń"; "Uprasza się o ciszę"[30].
"Dziś ludzie jedzą w barach... Wykarmiony tak nowocześnie naród. To się mieści w idei. Mamy ideę,
jak nigdy przedtem, demokratyczny dostęp do wyżywienia, receptury, gramatury, nareszcie jest w tym
porządek"[31].
"Wszystko się zgadza, bilansuje. Raporty, produkty, kalorie, bilon i banknoty"[32].

Bar mleczny jest strukturą egalitarną, w której w ramach obowiązujących norm można
utrzymywać pozory suwerenności jednostki (klientów wybór miejsca siedzenia). Ekonomia
socjalistycznej gospodarki skutecznie wyrównała podziały między "klasami chadzającymi do
restauracji lub garkuchni"[33].

Mieli do nich po drodze stoczniowcy, kolejarze, lekarze, przedszkolanki, aptekarze,
sklepikarze i urzędnicy. Nie mówiąc o inspektorach PIH-u. Wśród nich nauczyciele i profesorzy także.
Z liceum i pobliskiej politechniki[34].

Perturbacje małego baru mlecznego w latach 70. można czytać jako metaforę
degrengolady tej epoki: wraz z wyczerpującym się entuzjazmem społecznym, z rysującą się
coraz wyraźniej świadomością nieuchronności zapaści systemu, potęgującą się bylejakością
codzienności. W mikroskali "Bambino" jest to arogancka ekipa budowlana i znaczące zmiany
w funkcjonowaniu tego małego organizmu. Do głosu dochodzą cechy obce starym
pracownikom: brak szacunku do pracy, lewe zwolnienia lekarskie. W menu pojawiają się
półprodukty, a w sklepach kartki i czekolady nieumiejętnie udające prawdziwe.
W jadłospisach gotowizna, mrożonki, mniej roboty. Zupy przyprawia Ula, bo kucharka
śmierdzi papierosami, próbuje często z kotła, w dodatku ma zepsute zęby. A książeczkę zdrowia
przyniosła. Ulę to brzydzi[35].
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Czas "zapchajbrzucha" wyczerpuje się. Niczym w wielkiej epopei, Iwasiów rysuje
kres baru, stygmatyzując czas przełomu deprecjacją pielęgnowanych dotąd wartości. Z tego
stanu ogólnej zapaści nie da się już nic uratować.
Bar podupadł, niestety. Nie da się wywietrzyć zapachu kapusty. Ma przed sobą jeszcze
dziesięć lat, zanim będzie tu coś zupełnie innego, ale jedzenie w nim nie jest przyjemnością. Blade
twarze kobiet zlewają się z kolorem ścian. Ludzie jedzą, patrząc w talerze. Dość tłoczno. Dość biednie,.
Dość nudno. Dość nieapetycznie. Dość, jak na to, co czeka takie miejsce wkrótce. Ostatni paroksyzm,
chwila przed zamknięciem, wezmą się w kupę, zagotują pod kotłami, żeby nakarmić ludzi
wydzierających uważnie z bloczka kartki na racjonowane tłuszcze, mięsa, węglowodany. Tu kartki nie
zawitają w zasadzie nigdy, więc bar ma przed sobą wzlot przez zamknięciem na zawsze. Wzlot
zapchajbrzucha[36].

3. Granice generacyjne: psychologiczno-kulturowy wymiar jedzenia: Jedzenie
może być konceptualizowane jako fundament kreacji siebie jako podmiotu oraz przestrzeń
strukturalizowania relacji interpersonalnych - np. wewnątrz rodziny. W Bambino problem to
dość istotny, zwłaszcza, że Iwasiów czyni postaciami pierwszoplanowymi kobiety właśnie tradycyjnie odpowiedzialne za sferę rodzinną. Wszystkie bohaterki powieści - intuicyjnie i
bezrefleksyjnie - przestrzegają rozpisanych w przestrzeni rodziny obowiązków i nakazów
związanych z własną płcią. Te kobiety (wyjątkiem jest Ula) jedyny sens własnej egzystencji
widzą w sytuacji rodziny. Tak dzieje się niezależnie od doświadczeń. Tak Maria, wychowana
w duchu ortodoksji patriarchatu, jak i Anna - naśladująca przedsiębiorczą mamusię, czują się
niepewne, "niepełne", bezwartościowe bez realizacji misji służenia drugiej osobie. Tą osobą
może być rodzeństwo (trauma Marysi), mąż (Marysia, Anna), najchętniej - dziecko (Marysia,
Anna). Kulinarnym sygnałem takiej społeczno-psychologicznej dysfunkcji jest marginalizacja
ceremoniału jedzenia. Samotne kobiety w powieści Iwasiów jedzą byle jak i byle co, przez co
sygnalizują niską ocenę własnej wartości i jeszcze bardziej deprecjonują swoją pozycję. Tym
samym jedzenie funkcjonuje poza kategorią przyjemności, pozostaje jedynie nudnym
obowiązkiem wobec ciała. Samotne kobiety gotowanie widzą wyłącznie w perspektywie
osoby trzeciej - odbiorcy kulinarnych popisów i adresata określonego komunikatu. Bo
jedzenie jest medium. To przesłanie komunikujące uczucie, potwierdzające bliskość i
intymność. Z takim właśnie oddaniem Marysia gotowała obiady Jankowi, a Anna piekła
strudel Adamowi. Nieskazitelnie moralna Anna by kulinarnie zadowolić małżonka, nie waha
się korzystać z usług sprzedających nielegalnie mięso. Bowiem kulinarna celebra oddanej
małżonki ma kontekst egoistyczny. Rządzi tu wyrachowana pragmatyka przywiązania,
zatrzymania mężczyzny za wszelką cenę. W tle czają się kompleksy: strach przed
samotnością, przed złamaniem konwenansów, naruszeniem tak ważnej dla Anny - formy.
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Anna. Dla siebie nie warto gotować. Odkąd ma dla kogo, tak, gotuje. Zdobywa lepszy
surowiec, po pracy zamyka się w kuchni. Przyzwoita kobieta. Syn musi zjeść do czysta. Adam
popuszcza pasa, nie ma ochoty wychodzić. Kładzie się z gazetą. Nie pójdzie, nie pójdzie. Zostanie.
Takiego jedzenia, takiej kuchni, takiej żony. Nikt nie ma. Aż pochrapuje. Obudzi sie na deser. Anna
wyrabia świetne torty[37].

Peerelowska rodzina potrafi się także raczyć kulinariami poza domem. Menu
powszechnie dostępnych dancingów ilustruje atmosferę czasów schyłku Gomułki; przaśną,
ale swojską, dostatnią po pamięci wojennego głodu, mimo wszystko optymistyczną.
Wódka jest tania. "Kameralna" to eleganckie miejsce. Kelnerzy w eleganckich kitlach.
Ogródek letni obrośnięty winem. Schabowy, pożarski, flaczki. Schłodzona wódka, oranżada, ciemne
piwo. Na zimno: galaretki i sałatka. Marysia wygląda jak aktorka (..) Ale muszą się bawić. Taki fason.
Zabawa. Komu się powodzi, ten powinien znieść i zabawę[38].

Rozpad związku natychmiast unieważnia procedury związane z jedzeniem. Opuszczona
przez Janka Marysia, coraz bardziej pogłębiająca się w depresji i alkoholizmie, resztką sił
wypełnia obowiązki wobec córki. Co ciekawe, te obowiązki realizują się li tylko w sferze
kulinarnej (szybki obiad, kanapki), a nie emocjonalnej. Gotowanie córce jest więc wyznaniem
miłości i rekompensatą. Jest tłumieniem wyrzutów sumienia za swój nałóg, za
niedoskonałości i dysfunkcje. Rutyna przygotowania posiłków córce jest coraz słabiej
artykułowanym świadectwem istnienia: Marysia do końca nie wychodzi z jedynej roli jaką
zna, z roli matki-opiekunki.
Jeszcze kanapki dla małej, zawsze. Tymi kanapkami dawała córce znak, że się troszczy, żeby
nie myślała, żeby... Tak była matką. Jej nigdy nikt kanapek w dzieciństwie nie robił. Nie zostawiała
znaków troski na kuchennym stole (...) Przeciwnie. Jej mówili, że ma się o innych zatroszczyć, Dlatego
zostawia córce takie przesłanie, list w butelce wypływający z nocy ku porankowi. Dwie sznytki
obłożone żółtym serem, na małym talerzyku, a obok nakryta spodeczkiem szklanka herbaty, stygnąca
spokojnie w ciepłej kuchni, do której dziecko, duże dziecko, przyjdzie dopiero za dwie godziny. I nie
będzie mogło udawać, że nie czuje miłości matki, nie dostaje bezustannie miłości dowodów[39].

Jeśli kobieta kontempluje destrukcję życia rodzinnego w domu, to mężczyzna szuka azylu
poza nim. Janek zastępuje domowe obiady wizytami w knajpach. Jedzenie staje się dodatkiem
do picia. Wkrótce kantyna wygrywa z barem.
Bary po drodze z pracy. Mężczyźni przy kontuarze. Obowiązkowa zakąska. Jako, galareta,
śledzik. Do tego dwie pięćdziesiątki, setka (...) Czasem w końcu coś na ciepło. Rozgrzebane ziemniaki i
kapusta, fragmenty lądujące na koszuli[40].

Wydaje się, że formą nie daje się zniewolić jedynie Ula. Od dziecka zanurzona w
patriarchalnie zdefiniowany świat, nawykła do paradygmatu sterylności kuchni i nadrzędności
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obowiązków kobiety wobec rodziny, wraz

z

narodzinami

pojałtańskiego świata

prowokacyjnie odrzuca hierarchię dawnego porządku. Kwestionuje przekonania o
określonych powinnościach płci. Ula chce niezależności, wolności, wyboru. Ale te deklaracje
okazują się bezwartościowe, gdy pojawia się Stefan. Precedensowa zgoda na pozostanie
kochanka do rana, a jeszcze bardziej - manifestacja podania mężczyźnie śniadania jest wszak
deklaracją zależności. Zależności, której Ula się boi i której pożąda.
Kiedy przynosi posrebrzaną tacę za szklankami herbaty, talerzykiem z masłem, słoikiem
dżemu... Trochę elegancko, a trochę niedbale. Bo ten słoik, specjalnie za dużo od razu nie dawać.
Żadnej odświętnej zastawy, Siadają przy okrągłym stole, on we wczorajszej koszuli[41].

Szczere, wolicjonalne przedsięwzięcia bohaterek prozy Iwasiów, zorientowane na
kulinarną opiekę nad mężami i dziećmi, nie procentują w spodziewany sposób. Dzieci
dziedziczą predylekcje do zaburzeń żywieniowych po rodzicach, choć w ich przypadku są one
inaczej motywowane. Magdusia - córka Marysi i Janka - zmaga się z anoreksją funkcjonalną.
Tomek - syn Anny - wbrew wpajanym zasadom szacunku do pożywienia, po szkole wyrzuca
kanapki do śmietnika.
Dzieciaki nie mogą zaakceptować modelu zbiorowego żywienia. Sukces i duma
czasów młodości ich rodziców jest dla bardziej wrażliwych reprezentantów młodego
pokolenia - patologią życia zbiorowego (Magdusia). Reżim żywieniowy naznacza egzystencję
już w przedszkolu (przekonanie o słuszności praktyki karmienia dzieci na siłę). Rodzą się
pierwsze tabu żywieniowe (zupa mleczna). Traumę wzmacniają doświadczenia szkolnej
stołówki.
Posiłki podawane podczas długiej przerwy. Nie, zabiera większą kanapkę. Naprawdę nie da
rady jeść tak szybko. I tego, co tam nazywają obiadem. Akcja "szklanka mleka dla każdego ucznia".
Kożuchy. Zapach przypalonego białka. Życie ratują woreczki z kakao kupowane w sklepie na rogu.
Nie unicestwią kożucha, ale przynajmniej zapach[42].

W tej wersji jedzenie jest odpychające, aestetyczne. Posiłki to nieidentyfikowalna
papa, mieszanina dziwnych składników, o wątpliwych walorach smakowych, tanie, bliskie
wizerunkowi odpadków. Odraża forma podania zamknięta w figurze trojaków.
Trojaczki, przedmiot codziennego użytku. Zawsze pachną wewnątrz poprzednią zawartością.
I jeszcze poprzednią. Maja zapach obiadów abonamentowych. Ze zniżką dla pracowników. Bożenka
niesie niklowane trojaczki. Na dnie kartofle i mięso, w środku buraki, na wierzchu zupa. Zupa
przecieka na resztę, co nie ma znaczenia. I tak wszystko smakuje jednakowo. Pożywne obiady.
Czasem zmiana konfiguracji: ziemniaki z mizerią, a w środku gulasz. Piątek bezmięsny. Dwie porcje
na trzy osoby. Zupełnie wystarcza. Bożenka zna swoje obowiązki. Magdusia patrzy na trojaczki,
przełykając ślinę. Przełyka nie z powodu pobudzonego apetytu. Przełyka, żeby nie zwymiotować.
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Wspomnienia przedszkolne. Funkcjonalna anoreksja (nikt tej choroby nie zna). Niejadek, Tadekniejadek, tak się to nazywa. I zawstydza dzieci. Bo wojna. Niedawno była. Imperialiści są gotowi na
następną. Jedzmy, póki czas. Mizeria i buraczki zmieszane z ziemniaczana paćką. Nieograniczona
fantazja kucharek w produkowaniu świństwa. Karmienie dziecka, futrowanie łyżką prosto do
gardła[43].

Obiady abonamentowe w kasynach odstraszają kontaktem z obcymi, zniechęcają
nieznanym rytuałem zachowań w przestrzeni. Dzieciaki takie jak Magda zdradzają głębokie
zaburzenia o podłożu socjalizacyjnym.
Nie może ich jeść. Przy stolikach przykrytych ceratą siedzą obcy ludzie. Siorbią, grzebią w
talerzach. Patrzą na nią. Wypychają ja z kolejki. Zwracają uwagę. Patrzą w talerz. W domu przegryza
chlebem[44].

Paradoks sprawił, że historia zatoczyła koło. Tak jak niegdyś Marysia, zadawalała się
kromką suchego chleba, tak samo czyni dziś jej córka. Obie sfrustrowane, neurotyczne,
niepewne swej wartości.
Bambino Ingi Iwasiów to oryginalna próba wykorzystania symboliki kulinarnej dla
charakterystyki świata społecznego i kulturowego czasów PRL w sceneriach pojałtańskiego
pogranicza. Autorka powołała do życia świat ludzi okaleczonych emocjonalnie, głęboko
dotkniętych wyrokami XX-wiecznych totalitaryzmów. Zredefiniowała też optymizm retoryki
"uzyskania" i "odzyskania" północnych i zachodnich przestrzeni, zaklęty w hasłach
propagandowych, ikonografii i literaturze. Przyjęta strategia okazała się szczególnie
atrakcyjna w projekcie ukazania heterogeniczności anektowanych przestrzeni oraz - na innym
już planie - transformacji, jakich doświadczało polskie społeczeństwo na drodze ku
demokratyzacji.

[1] Literatura na ten temat jest bardzo obszerna i wciąż rośnie. W tym miejscu najbardziej inspirujące
były refleksje kreślone z perspektywy socjologicznej. Zob. m.in.: J. Chlebowczyk, O prawie do bytu
małych i młodych narodów, Warszawa-Kraków 1983; A. Sadowski, Socjologia pogranicza,
w: Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, pod red. A. Sadowskiego, Białystok 1995;
G. Babiński, Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie, "Pogranicze" t. IV, Białystok
1994; M. S. Szczepański, Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej (Przypadek
Górnego Śląska), w: Polsko-niemiecka wspólnota losów: uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni w
"literaturze wypędzenia" w polskiej literaturze kresowej, Gliwice 1996, s. 37 - 51; B.
Domagała, Specyfika kulturowa regionów pogranicza, w: Rodzina pomorska, pod red. J.
Borzyszkowskiego, Gdańsk 1999, s. 125 - 138; Etniczne odsłony pogranicza. Kwestie etniczne a
pogranicze polsko-niemieckie, pod red. W. S. Burgera, Szczecin 2001; Pogranicza etniczne w
Europie. Harmonia i konflikty, pod red. K. Krzysztofka i A. Sadowskiego, Białystok 2001.
[2] Ten pozageograficzny sens pogranicza czytelnie ewokuje Antonina Kłoskowska. Autorka pisze:
"W dosłownym i potocznym rozumieniu pogranicze jest to terytorium położone między dwoma
obszarami państwowymi lub regionalnymi, charakteryzujące się przemieszaniem etnicznym lub
narodowościowym wynikającym z bliskości przestrzennej. W szerszym, przyjętym tu rozumieniu
174

pogranicze stanowi wszelkie sąsiedztwo kultur narodowych mogące wynikać z narodowo i etnicznie
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