Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego
okcydentu
«The rethoric of things and making home process after Yalta's orient spaces»

by Joanna Szydłowska

Source:
Anthropos? (Anthropos?), issue: 1617 / 2011, pages: 127141, on www.ceeol.com.

The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service

Access via CEEOL NL Germany

Joanna Szydłowska

Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałatańskiego
Okcydentu[1]
Rzeczy są elementem naszej codzienności, za ich przyczyną realizuje się ludzka praktyka
działań społecznych, zachowań ekonomicznych, aktów psychiczno-behawioralnych oraz
praktyka pamięci[2]. Rzeczy jako elementy kultury materialnej, mogą być percypowane w
wielu aspektach np.: funkcjonalnym, symbolicznym, prestiŜowym, społecznym, estetycznym,
religijnym[3] . Mogą być waŜnym elementem podmiotowej i zbiorowej toŜsamości,
konstruować przestrzenie pamięci[4], a wchodząc w róŜnorakie interakcje z ludźmi, budować
perspektywę do refleksji nad ich znaczeniem, wytwarzaniem, uŜywaniem, konsumowaniem,
udamawianiem, rozdawaniem, pozbywaniem się, narratywizowaniem.
W tym miejscu prześledzimy obecność rzeczy w prozie fikcjonalnej i wspomnieniowej
zorientowanej na opis przestrzeni południowych części byłych Prus Wschodnich (Warmii i
Mazur), które wyrokami Jałty włączone zostały do Polski. Narratywizacja doświadczenia
przejmowania i oswajania inności cywilizacyjno-kulturowej Warmii i Mazur lat 1945-1989
wyznaczała rzeczom miejsce marginalne i nieistotne. Rzeczy komunikują nieśmiało i
nieświadomie (niejako poza intencją autorską). To często raczej (nie)obecność lub
transparentność rzeczy - nolens volens równieŜ komunikująca. Wzrost obecności rzeczy w
literaturze polskiej przyniosła połowa XX w. (Białoszewski, Szymborska, Herbert)[5], ale dla
opisu doświadczenia "małych ojczyzn" metatekstowa "świadomość rzeczy" i reistyczny ogląd
świata okazały się atrakcyjne dopiero w latach 90. (Chwin, Huelle)[6]. Rzeczy pomogły
zdefiniować i oswoić inność przestrzeni adoptowanych (przedmioty codziennego uŜytku
brawurowo zagrały w drugiej części serialu "BoŜa podszewka" w reŜyserii Izabelli
Cywińskiej). Literatura badanego okresu nie wypracowała wraŜliwości dla przedmiotu jako
rezerwuaru sensu i pamięci na wzór Miłoszowskich kruchych filiŜanek oglądających
rozpadający się świat czy Chwinowskich prześcieradeł z monogramami, otulających ciała
nowych właścicieli. Dopiero u progu lat 90. Alicja Bykowska-Salczyńska napisze traktat o
"wdowie po talerzyku stłuczonym przez Ŝołnierza" ("Opowieść o filiŜance") i reportaŜową
liryką utrwali współczesne sceny wyprzedaŜy rzeczy kumulujących pamięć ("Targowisko
przy Zachodnim Dworcu"). Rzeczy w tekstach literaryzujących doświadczenie
okcydentalnego pogranicza lat 1945-1989 domagają się objęcia "dyskursem
rewindykacyjnym". Są, jak chce Ewa Domańska, Milczącym Innym, którego w myśl
postulatów historii nieantropocentrycznej, naleŜy obdarzyć głosem[7].
a) środki transportu: furmanki i małe podręczne wózki - sarkastycznie zwane
"volkswagenami"[8], wagony towarowe, rowery, sporadycznie - samochody, wypełniają
światy przedstawione prozy Paukszty, Panasa, Ogrodzińskiego, Olczaka, Napiórkowskiego,
prozy i poezji Huszczy, narracji wspomnieniowych[9]. W świecie okcydentalnym
powojennych lat pojazdy są emblematem toŜsamości odyseicznej (zawieszenie codziennych
taksonomii, sytuacja "bycia pomiędzy")[10]. Naturalnym środowiskiem pojazdów są trakty
komunikacyjne, które jak chce antropologia są przestrzeniami mediacyjnymi i
translacyjnymi[11]. Tak więc pojazdy skazują na kontakt z innością/obcością, warunkowany
przemieszczaniem się w czasie i przestrzeni[12]. Z drugiej jednak strony - bycie w
przestrzeniach wehikułów, buduje sytuację separacji od nieznanego świata (rama modalna i
przestrzenna dla fazy separacji w znaczeniu Gennepowskim)[13]. Moment izolacji
przygotowuje emocjonalnie i intelektualnie bohaterów na przyszły kontakt z innością - z
jednej strony, z drugiej - poprzez fakt "dziania się" podróŜy, uświadamia dokonaność procesu
rozstania z małą ojczyzną. W "Trudzie ziemi nowej" podróŜ wysiedleńców pociągiem na

Mazury słuŜy wyłoŜeniu rudymentów wiedzy historycznej i kulturowej na temat nowych
przestrzeni (motyw drogi jako organizacja pamięci).
b) rzeczy na trakcie: Na odkrytych wagonach towarowych, wozach i cięŜarówkach tłoczą
się rzeczy: meble, instrumenty muzyczne, garnki, pierzyny i obrazy etc. Wszystkie
wyizolowane ze swoich porządków przestrzennych, z kuchni i salonów, wrzucone byle jak i
byle gdzie, generują sytuację nienormatywności i tymczasowości (Ogrodziński, Huszcza,
Turkowski). Powstają przypadkowo ustrukturalizowane kolekcje fortepianów, maszyn do
szycia, dywanów, a nawet wypchanych ptaków, parasoli i kapeluszy słomkowych (ZientaraMalewska, Vetulani). Narracja wspomnieniowa tej ostatnie utrwaliła stan dewastacji,
denominacji i defunkcjonalizacji rzeczy zgromadzonych w zdewastowanym mieszkaniu
olsztyńskim zimą 1945 r.
Muszlę w toalecie i cynową wannę w łazience o ścianach koloru czekolady wypełniały po
brzegi nieczystości. Szczątki połamanych mebli z ekskrementami zapełniały przestrzeń obu
nie zamieszkanych pokoi. Najwyraźniej lokal ten traktowano jak ubikację i skład nadających
się do uŜytku gratów znoszonych tu chyba z całego domu. Największy pokój zawierał gruz i
kafle z rozebranego pieca"[14].
Rzeczy gromadzone w zrujnowanych pokojach, na dworcach, na ulicach tworzą jakąś
kuriozalną i absurdalną rzeczywistość. Te rzeczy mają osłabioną lub zawieszoną
funkcjonalność. Przedmiot uŜytkowy tak długo trwa (jest waŜny dla człowieka), jak długo mu
słuŜy. Zgromadzone przedmioty są ograniczone w aspekcie funkcjonalnym, ich wartość jest
w danym momencie tylko potencjalna, horyzontalna (w przyszłości ułatwią zadomowienie).
Co ciekawe, toboły i kufry, tłumoki i zdezelowane walizki nie podlegają w literaturze
dokładnym opisom. Enumeracja bowiem wstrzymuje narrację, a epatowanie sytuacją
tułaczego zawieszenia jest w sensie retoryczno-perswazyjnym niepoŜądane. Rzeczy tułacze
przemawiają zwykle głosem wspólnotowym (kumulacja na dworcach, w środkach
transportu), tym niemniej kryją zawsze pojedyncze biografie. Walizki są stałym rekwizytem
prozy Erwina Kruka i Bohdana Dzitki. Tym razem opowiadają o odysei wyjazdów Mazurów
czasów małej stabilizacji i dekady Gierka. Pokazują skalę zjawiska (w sklepach brak walizek,
jak czytamy w "Rondzie"), definiują toŜsamość egzulancką, zapisują finalność zbiorowej
biografii grupy etnicznej, co zamyka się w metaforze powieści Huberta Parady "Wymarły
dom".
c) rzeczy jako towar: Wyrwane z porządku kultury rzeczy stają się towarem: mają
wartość konsumpcyjną, podlegają wymianie[15]. Rzeczy strukturalizują przestrzenie wymiany
(prestiŜ lokacyjny miejsc targowych)[16] i kształtują stratyfikację zawodową (prestiŜ osób
posiadających własny transport, literackie figury szabrowników, handlarzy, zdunów,
kowali)[17]. Literatura utrwaliła moment utraty (osłabienia) przez rzeczy funkcji
symbolicznych, które przegrywają w rywalizacji z inwazją konsumpcjonizmu i
utowarowienia. Działający w zrujnowanym Olsztynie właściciel firmy transportowej z prozy
Ogrodzińskiego nie ma empatii wobec rzeczy, nie czyta ich symbolicznego kontekstu: to
towar taki sam jak ziemniaki. Samotne kobiety wyprzedające za bezcen "poniemieckie
meble", ulegle godzą się na tę dewaluację[18]. Teodor Słupecki, jedyny w powieści
Ogrodzińskiego, rzecznik trwania i pamięci rzeczy (metonimiczna łączność z poprzednimi
pokoleniami), umiera, skazując swe przedsięwzięcia na stygmat niegroźnego dziwactwa[19].
Wyłącznie sporadycznie, wyczerpanie się funkcjonalności rzeczy, nie zostaje uwieńczone ich
utylizacją (zbierająca "rupiecie" bohaterka prozy Okęckiej-Bromkowej)[20]. Porządek
waloryzacyjny spauperyzowanego powojennego świata zdradza opis rzeczy gromadzonych na
olsztyńskim straganie jesienią 1945 r. pióra Marii Zientary-Malewskiej. Ta na pierwszym
planie umieszcza produkty Ŝywnościowe (chleb, bułki, słoninę, owoce); dopiero dalej pojawią

się rzeczy materialne (obrazy i porcelana)[21]. Mirosław Dąbrowski z menu olsztyńskiego lata
1945 r. zapamiętał nieco kuriozalnie - węgorze, kartofle i rabarbar[22], co daje wyobraŜenie o
performatywnym charakterze egzystencji tego czasu.
d) rzeczy pamiętające: "Przedmioty zakotwiczają czas"[23], pełnią funkcję zaczepów
egzystencjalnych, konstruują przestrzenie pamięci. To niemi świadkowie Minionego, którzy
kodują związek między przechowywaniem a dziedziczeniem, przemijaniem a
komunikowaniem ("niejęzykowa narracja rzeczy")[24]. W badanej literaturze nie odnajdujemy
duŜo przedmiotów o funkcjach nostalgiczno-pamiętających. Ta powaŜna ułomność
artystyczno-poznawcza analizowanych tekstualizacji jest wypadkową tabuizacyjnych
uwarunkowań dyskursu publicznego[25]. Najpełniej wypowiedział się tu Jerzy Huszcza,
obsesyjnie skoncentrowany na temacie "odzyskiwania przeszłości" w wymiarze
doświadczenia wysiedleńczego[26]. Procedury reminiscencyjne uruchamiają tu m.in. samowar
(relikwiarz esencji Minionego) i zapalniczka (młodość w Wilczych Dołach, niespełniona
miłość)[27]; w prozie Maryny Okęckiej-Bromkowej - tytułowy sekretarzyk babuni[28].
Animizacji sprzętów domowych w funkcjach restytucji przeszłości podjął się Józef Jacek
Rojek, finalnie zresztą artykułując tezę przezwycięŜenia cięŜaru pamięci ("Popielisko")[29].
Powtórzony za Siegfriedem Lenzem topos poŜaru jako siły tyleŜ destrukcyjnej, co ocalającej
("Heimatmuseum"), chroni rzeczy przed profanacją i manipulacją ze strony obcych[30].
Rzeczy ambiwaletnie znaczą w prozie Bohdana Dzitki. Są pretekstem do implicitnej
negacji zachowań konsumpcyjnych i kompensacyjnych (rzeczy jako fetysz, ambicje i
budowanie prestiŜu Kurta) - z jednej strony; z drugiej - są sugestią kumulacji znaczenia i
trwania. Warmińska sierota Gertruda przejmując rzeczy zabitego męŜczyzny (w marzeniach
mentora i opiekuna) mówi: "Dzięki nim część Ŝycia pana Kohla weszła w nasze Ŝycie"[31], ale
nie znajduje to potwierdzenia w dalszych partiach powieściowej fabuły. Niezwykle silnie w
analizowanej literaturze znaczy Biblia, jako niewyczerpany rezerwuar sensów, źródło
reformacyjnej polszczyzny, fundamentalny znak wspólnoty Mazurów, a wreszcie - jako
świadek znikania etnosu[32]. Najpełniej przekonują o tym teksty Erwina Kruka[33] i Bohdana
Dzitki ("Splotmasurenlos"). Niestety Biblia i kancjonał, pojawiające się w wielu tekstach,
zazwyczaj wyczerpywały swe znaczenie w funkcji li tylko inkrustacyjnej, nie denotującej
skomplikowanej semantyki trwania i dziedziczenia[34].
e) rzeczy przechodnie: Przesunięcia granic i ruchy migracyjne zaprocentowały zmianą
depozytariuszy przestrzeni i przedmiotów[35]. "...przy przejmowaniu obcych przedmiotów lub
obcych idei znaczenie ma nie samo przejęcie, lecz sposób, w jaki są one na nowo
zdefiniowane kulturowo i włączone do uŜytku"[36] - pisał Igor Kopytoff, a Jerzy Sowiński
dorzuca, Ŝe wędrówka przedmiotów jest "świadectwem ludzkiego przechodzenia przez czas,
w którym proces gromadzenia stanowi symetryczny odpowiednik utraty"[37]. Literatura
pokazuje, w jaki sposób odczuwalny w pierwszych latach deficyt rzeczy konfrontowany jest z
ich inflacją; bezcenność rzeczy koresponduje z dewaluacją ich wartości. Newerleyowska
metafora Magazynu otwiera perspektywę labilnego stosunku do przedmiotów: brania,
selekcjonowania, konsumowania i utylizacji. Branie rzeczy zastanych (cudzych) w posiadanie
jest percypowane jako rekompensata za doświadczenia lat ostatnich, bywa niekiedy rodzajem
chorej namiętności.
Szkopy ograbiły nas do cna, frajer, kto sobie tego nie odbije[38].
Kto chciał dorobić się, wyłamywał drzwi lub okna o brał, co mu popadło pod rękę (...) Komu
brakło okien, drzwi i pieca - przynosił je sobie z innego domu, nie patrząc na skutki. Na opał
wyłamywano płoty i wyrywano deski z podłogi[39].
Braniu nie towarzyszy dyskomfort na wzór tego, który znamy z "Najtrudniejszego języka
świata" Worcella, czy z prozy lat 90. Rzeczy nie budzą lęku, nie ma empatii dla ich pamięci.

W jednym tylko miejscu Ŝona fikcyjnego Marka Wranicy mówi: "To zrabowane. To
wszystko nie nasze"[40], ale nie wiadomo, czy chodzi tu o aspekt własności prywatnej czy
państwowej? Zaimek dzierŜawczy "nasze", odnoszony do przejmowanych rzeczy,
radykalizuje emocje wobec tych, którzy ośmielają się pierwsi zagarnąć własność. Pragmatykę
retorycznych wmówień dobrze oddaje popularne swego czasu powiedzenie: "Ani ruskie, ani
szwedzkie, tylko nasze - poniemieckie"[41].
...przecieŜ oni tu nasze dobro rabują - zawołała matka Drojeckiego. - Jak tu mamy mieszkać,
to wszystko nasze! Co nam spod nosa mają zabierać? [42].
Dyskomfortu w przejmowaniu rzeczy nie mają reprezentanci elit administracyjnych[43].
Cytowany przez Małłka zastępca pełnomocnika Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Okręg
Mazurski Jerzy Burski mówi: "objąłem chałupę z pełnym umeblowaniem, po jakimś masonie
Niemcu"[44]. ZauwaŜmy, Ŝe w tym wypadku zawłaszczenie dodatkowo usprawiedliwia
podwójna obcość/inność poprzedniego właściciela (sens narodowościowy i kulturowospołeczny). Bez zaŜenowania o braniu rzeczy z opuszczonych domów mówi były burmistrz
Działdowa, wiosną 1945 r. pełniący w Olsztynie funkcję naczelnika Wydziału Oświaty i
Kultury przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski. Narracja Pawła Sowy
udowadnia, Ŝe zdobyte rzeczy łagodzą trudy egzystencji (futro), słuŜą relacjom społecznym
(kryształowa waza ofiarowana Wandzie PienięŜnej), odtwarzają substancję materialną dla
horyzontalnych przedsięwzięć (fortepian marki Bechstein wyszabrowany dla potrzeb
gimnazjum na ulicy Mickiewicza, nota bene natychmiast wykradziony)[45]. "Imałam się
szabru"[46] - stwierdza ostentacyjnie Emilia Sukertowa-Biedrawina, wspominając penetracje
gruzów w poszukiwaniu księgozbioru, który miał się stać wkrótce zaczynem księgozbioru
Instytutu Mazurskiego[47]. Narracja Cecylii Vetulani utrwaliła Ŝmudne pielgrzymki wśród
ruin, przez dziesiątki zniszczonych mieszkań i domów w poszukiwaniu akcesoriów
budujących iluzję normalności: garnków, koców etc. Bielizna i pościel - towary bardzo
deficytowe - odnajdywały się bądź na bazarach, bądź w zdemolowanych domach - zwykle
zabrudzone ekstrementami[48].
Rzeczy ulegają defunkcjonalizacji. Szabrownicy, nie mogąc wywieźć całych pierzyn i
poduch, wypatroszają z nich pierze, a płótno tną i sprzedają w takiej formie na bazarach.
Meble z mieszczańskich salonów dekomponuje się usuwając szuflady, by w ten sposób
zarezerwować je sobie (uczynić bezwartościowym dla innych). Ta sama czynność wpisana w
gospodarowanie PGR-ów w pojunkierskich majątkach konkluduje faktem, iŜ "uŜywano
szuflad z biedermaierowskich komód na gniazda dla kur lub jako Ŝłoby na owies dla koni"[49].
Sporadycznie rzeczy nie są brane, ale przekazywane. Taką scenę dziedziczenia zanotował we
wspomnieniach Mirosław Dąbrowski, obdarowany przez wyjeŜdŜającego Niemca kolekcją
prywatnego zbioru nut. Gest byłego dyrektora niemieckiej szkoły muzycznej w Olsztynie był
znakiem porozumienia na aideologicznym gruncie sztuki[50].
Dopiero u schyłku badanego okresu Kazimierz Brakoniecki utrwali ambiwalentną sytuację
gromadzenia i przejmowania cudzych rzeczy. Upiorna determinanta ludzkiej
przedsiębiorczości i chęci przetrwania zabarwi się kontekstem wiktymizacyjnym i
mistycznym zarazem. Brakoniecki zaświadczy, Ŝe etyczny dyskomfort naznaczył historię
ofiar czasów totalitaryzmu. Przywoła decyzje dziadka Wacława, który:
ściągał do dymiącego pokoju poniemieckie rzeczy
nie jak złodziej łupieŜca lecz jak
ofiara i kapłan[51].

Cyrkulacja przedmiotów moŜe wywoływać protest poprzednich właścicieli, popychać do
zemsty, budować dramaturgię fabuły, jak w minipowieści Józefa Lenarta[52]. Przejmowane
przeczy zmieniają nie tylko właściciela, ale i przestrzeń, w której były eksponowane: zostają
przenoszone do innych wnętrz, a w sytuacjach ekstremalnych - są eksterioryzowane z
przestrzeni domowej. Uznane za bezwartościowe, są wyrzucane przez okna. Bezładne i
okaleczone, zalegają ulice. Przedmioty - zgromadzone w przypadkowych przestrzeniach,
wyjęte z róŜnych porządków - kreują dziwaczne, patchworkowe struktury estetyczne. Na
konotujących luksus pluszowych kanapach mławscy pionierzy jedzą konserwy i piją bimber
(niewyrafinowana pragmatyka oswajania rzeczy). U Stępowskiego kuriozalność spotkania z
obcym porządkiem wydobywa niezwykle oryginalna stylizacja konsumpcji pionierów na
ucztę rzymską wraz z niecodziennym menu (figi)[53].
Konsekwencją jest załamanie porządku na planie estetycznym, etnicznym, funkcjonalnym.
Oznaką defunkcjonalizacji rzeczy jest np. szycie kapci z sukna meblowego. Zachowania te
moŜna czytać dwojako: albo negatywie jako profanację i aktualizację stereotypu Polnische
Wirtschaft; albo pozytywnie jako stygmat przedsiębiorczości nowych mieszkańców. Podobne
procedury objęły w prozie Stępowskiego akta urzędnicze. Druki niemieckie nie są
konotowane jako nośnik treści. Akta pali się bezrefleksyjnie, tak jak wiosną pali się śmieci w
ogrodzie, to symboliczne przygotowywanie przestrzeni na wprowadzenie nowego ładu[54].
Alternacją jest powtórne uŜycie. Wychowankowie Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w
sytuacji powszechnego deficytu pisali na odwrocie papierów z Reiffeisenbank[55], a Cecylia
Vetulani w kancelarii zamku gromadziła spisy inwentaryzacyjne w segregatorach z
niemieckimi napisami na grzbietach[56]. Przejmujące sceny defraudacji rzeczy i ich
desakralizacji utrwalił na kartach "Na uboczu święta" Kruk. TenŜe do rangi symbolu podniósł
rekwizyt toŜsamości nomadycznej - walizkę.
f) rzeczy a prestiŜ: przedmioty pracują na wizerunek właściciela, mówią o jego statusie.
Wiosną 1945 r. solidne skórzane meble w olsztyńskim magistracie budowały autorytet nowej
władzy, a jeśli implicite odzywała się ich "poniemiecka" proweniencja, to tylko w kontekście
zasłuŜonego triumfu zwycięzców (Stępowski)[57]. Kredensy "z wszystkimi zamkami" i
dywany - konsekwentnie pozbawione "adresu etnicznego", budują prestiŜ elity
małomiasteczkowej i świadczą aprobatywnie o "przedsiębiorczości" gospodarza (Panas)[58].
Przejęte po nieobecnych gospodarzach "rzeczy poniemieckie" sygnalizują awans
cywilizacyjny, socjalny i kulturowy.
Meble i statki znajdowały się na swoim miejscu, jak za poprzednich właścicieli, nawet dwa
landszafty w ramach za szkłem, wisiały na ścianach. Jeden przedstawiał scenę myśliwską. Na
skraju lasu stał strzelec w łowieckim kostiumie i strzelał z fuzji do baŜantów. Z obu luf
tryskała smuga ognia, a baŜanty miały starannie odrobione pióra. Ubranie strzelca wyglądało
jakby dopiero co wyjęte z szafy. Drugi obraz przedstawiał rynek jakiegoś niemieckiego
miasteczka w dzień targowy. Mnóstwo ludzi, wozów i koni, a na tylnym planie sklepy z
szyldami o niemieckich napisach[59].
Rzeczy starzeją się, wychodzą z mody, wywołują rozbieŜne oceny estetyczne. W latach
60. Leonard Turkowski za pomocą rzeczy domowych usiłował zbudować wizerunek
uporządkowanego świata "małej stabilizacji", juŜ w załoŜeniu fałszywy, bo skazujący na
ekskluzję przerwanie dziedzictwo pokolenia[60].
g) odzieŜ: Sposób ubierania się komunikuje na rozmaitych planach: m.in. funkcjonalnym,
socjalnym, etnicznym, ekonomicznym, płciowym, estetycznym. OdzieŜ to "druga skóra",
bezpośrednio komunikuje się z ciałem, jest łącznikiem wnętrza z eksteriorem. Stroje
literackich bohaterów pierwszych lat powojennych definiują przede wszystkim toŜsamość
tułaczą i sytuację powszechnego niedoboru: skromne, często złoŜone z przypadkowo

dobranych elementów, zawsze maksymalnie funkcjonalne (Paukszta, Olczak), czasem nieco
groteskowe.
Wyszłam z powstania w spodniach i kurtce granatowego policjanta. (...) Na szczęście w
pionierskich warunkach szerokie i wygniecione spodnie, ściągnięte i przymarszczone w
kostkach przewleczoną przez mankiet tasiemką, straciły fason przedwojennego munduru
przypominając raczej obszerne szarawary wschodniej odaliski. Luźna kurtka telepała się na
wychudzonym ciele jak dzwon. Dość twarzowa czapka, obszyta futerkiem tchórza, miała coś
z rytualnego nakrycia głowy starozakonnych[61].
Ubranie znaczy i naznacza (vide strój szabrowników wraz z estetyką nadmiaru i braku
smaku), w skrajnych wypadkach - chroni przed opresyjnym działaniem czasów niepokoju.
Kobiety w strojach uniseks bądź w zamierzenie niechlujnych strojach męskich ukrywały swą
kobiecość w obawie przed gwałtami (odzieŜ jako ochrona). OdzieŜ ma oblicze nie tylko
genderowe, ale i narodowe, etniczne (środek ekspresji toŜsamości)[62]. Zestereotypizowanym
emblematem niemieckiej estetyki ubioru stał się kobiecy turban. Samodziałowe kurtki,
wyplatane ręcznie łapcie, wełniane swetry, onuce, a w przypadku kobiet - ciepłe pończochy
definiowały toŜsamość wysiedleńczą (Olczak, Paukszta, Huszcza)[63]. To właśnie o tych
"kuŜusznych i kosmatych Ruskich zza Buga"[64] pisał poeta:
Ludzie w samodziałowych frenczach,
w butach z juchtu,
o twarzach z pól, więc takŜe przypominających dobry jucht[65].
Osadników wojskowych charakteryzowały wojskowe szynele, battledress i dobre buty
(Panas, Sowa)[66], które były towarem szczególnie deficytowym[67]. OdzieŜ świadczyła o
miesiącach tułaczki, o wyczerpaniu i niedostatku, jak w przypadku potwornie zmęczonych
mazurskich kobiet powracających "vom der Flucht" otulonych "brudnymi, starymi, ciemnymi
kocami lub chustami"[68], co zanotowało pióro Karola Małłka. Pogranicze pierwszych
powojennych lat to galeria róŜnorodności, portret przaśności czasów przełomu.
wśród koŜuchów, fufajek, wojskowych szyneli i wełnianych babskich chust, w gęstym dymie
w smrodzie parujących onuc, przepoconych kabatów, przy stole lepkim od porozlewanej
wódki, pochlapanym bigosem i róŜnym innym Ŝarciem, pomiędzy jakimiś ciemnymi typami
ona siedziała obok swojego męŜa[69].
h) rzeczy a etnos: Definicje etniczne rzeczy związane są m.in. z techniką wytwarzania,
sposobami uŜytkowania i znaczeniem symbolicznym. Na pograniczu, gdzie zetknęły się róŜne
kody kulturowe, dyskurs interetniczny nabierał niejednokrotnie charakteru bardzo
dramatycznego. Stosunek do rzeczy opisywał mechanizm konfrontacji kulturowej w
wymiarze epistemologicznym (sprzeczna recepcja zdjęć rodzin mazurskich i warmińskich z
wizerunkami Ŝołnierzy w mundurach Wehrmachtu)[70], estetycznym i lingwistycznym
(makatki ścienne z niemieckimi napisami w kuchniach mazurskich i warmińskich
reprodukujące określony wzór dekorowania domu i rozmieszczania ozdób)[71] i
symbolicznym (sztandar z Rodłem jako znak polskości rodziny warmińskiej)[72]. Etniczną
afiliację miały kulinaria, których smak i sposoby wytwarzania przewieziono na nowe ziemie z
osieroconych krajobrazów[73] (babka ziemniaczana z prozy Paukszty[74], kulebiak z miniatur
Huszczy o Panu Sołłohubie)[75]. Zapachy i smaki "kołduńczyków" i "blińczyków", takŜe te
zaklęte w tajemnych zapisach dziedziczonych przez wstępujące pokolenia (figura ksiąŜki
kucharskiej z prozy Okęckiej-Bromkowej) są medium, które Robert Traba wpisałby w

znaczenia "historii drugiego stopnia"[76]. Kulinaria są nie tylko znakiem identyfikującym
wspólnotę "swojaków"[77], ale nadają jednostce cech ludzkich (w odróŜnieniu od
nieludzkiego, czyli innego/obcego wzoru konsumpcyjnego[78].
Lepiej, ty Leośka, bracieńkowi kałduńczyków nagotuj, blińczyków nasmaŜ, bo i tyle mego, Ŝe
jak przyjedziesz, to po ludzku, znaczy po naszemu podjem [podkr. JS][79].
Przedmioty codziennego uŜytku mogły być milczącym świadectwem egzystencjalnej
obcości przybyszy, ale mogły teŜ ułatwiać adaptację (budowa łaźni jako elementu
swojszczyzny w opowiadaniu Huszczy; narzędzia umoŜliwiające realizację nowoczesnych
wzorów gospodarowania u Paukszty)
Ojciec nie mógł pojąć, jak ludzie potrafią obchodzić się bez łaźni, zbudował ją bez niczyjej
pomocy drugiego roku po osiedleniu się w miasteczku[80].
...gdzieŜby go indziej stać było na murowana oborę z cementową, pochyłą podłogą i
ściankami prowadzącymi do równieŜ cementowanej, pokrytej Ŝelazna klapą jamy gnojowej za
ścianą. Albo ta stodoła misternie i racjonalnie przemyślana, Ŝe ani jedno zboŜe z drugim się
nie mieszało, ani maszyny ustawione nie przeszkadzały. Szczególnie do gustu przypadły
staremu gospodarzowi zasieki w świrnie na wysokiej podmurówce, ze specjalnymi
wietrznikami w oknach (..) Początkowo spoglądał stary na te wszystkie wymysły nieufnie
podejrzewając w nich jakąś niepotrzebna wymyślność i marnotrawienie pieniędzy, nie zaś
gospodarska wygodę[81].
Znakiem róŜnicy cywilizacyjnej "starych i nowych" przestrzeni są w literaturze opisy
prymarnych zetknięć z określonym wytworem kultury materialnej, brak kompetencji w
zakresie odczytania funkcji przedmiotu, brak leksykalnego odpowiednika dla oglądanego
właśnie desygnatu[82].
- Piece to tam inaksze, takie rury z zębami, gdzie gorąca woda przepływa.
- Kaloryfery, a nie Ŝadne piece z zębami - z odcieniem wyŜszości powiedział Wojtek[83].
Etniczne afiliacje rzeczy wpisane w etnicznie zorientowaną przestrzeń mają wymiar
waloryzujący[84]. Opisując przestrzeń domową etnosu ukraińskiego Panas eksponuje
wyłącznie miejsca o wątłej pozycji aksjologicznej: kuchnia, sień, zaplecze - antropologicznie
odpowiadające kategoriom ciemności, przeszłości i niskiego prestiŜu[85]. Miejsca wypełniają
przedmioty codziennego uŜytku definiujące plebejską proweniencję gospodarzy i ich
niewyrafinowane gusta (narratorska aktualizacja etnostereotypów, amplifikacja
podrzędności).
...świadomość przynosiła mu obrazy z kuchni, ba! Z sieni, gdzie stały naczynia z karmą dla
świń, a na gwoździach wisiały łachy robocze i róŜne inne niezbyt pachnące rzeczy[86].
Odchody drobiu, krów i kaczek, zmierzwiona słoma, źdźbła siana pstrzyły powierzchnię
podwórza Ŝółtozielonymi plamami, czekającymi albo nowego opadu śniegu, albo jego
zupełnego zniknięcia[87].
Wyrwane z róŜnych porządków kulturowych rzeczy układają się w heterogeniczną
mozaikę pogranicza (pogranicze jako kategoria translacyjna), definiują pogruchotaną
biografię i zaburzoną toŜsamość, mówią o spotkaniu wielu podmiotowych Ja i wielu
podmiotowych Ty.

...oleodruki ikon na ścianach, fotografijki rodzinne za szkłem i te wszystkie mirty, wianki,
papierowe kwiatki, makatki, całą przedziwną kombinacją niemieckiej i ukraińskiej tradycji
mieszkalnej, sfatygowanej wojną, akcją przesiedleńczą i czasem, jaki od tych dwóch zdarzeń
dziejowych upłynął[88].
Obecność przedmiotów codziennego uŜytku w tekstach literackich moŜe słuŜyć
identyfikacji toŜsamościowej bohatera, ale alternacyjnie moŜe być zorientowana na
przekroczenie etnosu (i dekonstrukcję dziedzictwa kulturowego). Taką radykalną propozycję
zgłasza Panas w groteskowo sprofilowanej powieści "Grzesznicy", która trafiła do Głównego
Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk pod tytułem "Księgi mazurskie", ale nie
odczytana została jako hiperbolizująca amplifikacja pogranicza kulturowo-etnicznego[89].
Panas opisuje opresyjność kultury wspólnoty etnicznej i jej anachroniczność dla młodego
pokolenia. Oto wykluczeni przez wiejską społeczność kochankowie (skonsumowany związek
przesiedleńca i Ukrainki) zostają wydziedziczeni przez rodziny. Pozbawieni posagów
(przedmioty codziennego jako nośnik tradycji i dziedzictwa kulturowego), zamieszkują w
wynajętym mieszkaniu (przekroczenie figury domu jako opoki, konotującej dziedziczenie i
trwanie) i otaczają się wyłącznie sprzętami kupionymi w sklepie GS (rzeczy nowe, bez
pamięci, uniwersalne).
Kupiła niezbędne naczynia kuchenne i stołowe, noŜe, łyŜki i widelce, róŜne produkty - sól,
cukier, przyprawy, przypomniała sobie o lampie do kuchni, wzięła teŜ litr nafty, ponadto dwa
kawałki ceraty, płótna zasłonowego do okien, trochę perkaliku na firanki, igły, nici i tym
podobne drobiazgi[90].
Figura domu i doświadczenie zadomowienia na pograniczu konotują inaczej: przez fakt
otwartości na RóŜnicę, skomplikowane stopnie aneksji inności, labilność postaw ludzkich,
wpisane w biografie pogranicza konwersje etc. Zaproponowana tu perspektywa
konceptualizacji powojennej prozy narratywizującej epopeję
anektowania/egzorcyzmowania/udamawiania innych/obcych przestrzeni okcydentalnych
koncentruje się na "moŜliwościach biograficznych rzeczy". Te konotują siłę sprawczą i
aktywność rzeczy, dialektykę ludzi i rzeczy, ich wpływ na tworzenie i modyfikację relacji
międzyludzkich[91]. Sprawa to szczególnie ciekawa na nowych - wygenerowanych po Jałcie pograniczach[92]: w przestrzeniach styku i konfrontacji, w sytuacji permanentnej dyfuzyjności
i dyskursywności. Trop funkcjonalizacji przedmiotów codziennego uŜytku moŜe być jednym
z wielu pomysłów na nowe odczytanie literatury o tym adresie tematycznym.
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lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis, "Kresy" 1999, nr 4.
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reistycznego wykładnika transferu nacji, obyczajów i biografii oraz przemian
aksjologicznych. Więcej zob. D. Ultracka, Bohater "domu-drogi" wobec "teatru
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autonomiczne byty, istniejące poza porządkiem antropomorficznym. Interesujące uwagi na
temat zmiany modelu czytania wartości "rzeczy poniemieckich" na pograniczu warmińskim
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16.
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