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„Małe ojczyzny” w prozie polskiej 
po 1989 roku

W prozie po roku 1989 literatura „małych ojczyzn” stała się jednym 
z wyraźnie zaznaczonych i trwale obecnych zjawisk. W literaturze 
przedmiotu dotyczącej podjętego przeze mnie zagadnienia pojęcie to 
miewa różne nazwy i odmienne zakresy semantyczne budowanych 
defi nicji, uzależnione od domniemanego źródła, związków z literaturą 
wcześniejszych dekad czy też cechami nurtu wykształconego już po 
1989 roku i rozwijającego się w prozie bujnie do dziś. Obok pojęcia 
„mała ojczyzna” (Uniłowski)1, do tych, które zyskały największą popu-
larność, należą: „nostalgie” – wprowadzone w kręgi literaturoznawczej 
refl eksji przez Przemysława Czaplińskiego2 – oraz ciągle obecna w re-
fl eksji krytycznej, silnie obciążona jednak znaczeniami zakorzenionymi 
w tradycji historycznej i literackiej, „literatura kresowa” (Kasperski)3. 
Każdy z przywołanych terminów ma sobie tylko właściwe pole se-
mantyczne, każdy też wywołuje w umyśle czytelnika oczekiwanie na 
odmienne obrazy literackie. Wypada więc wybrać terminy i wskazać 
te rozróżnienia, które uważam za najbardziej adekwatne i przydatne 
z perspektywy uporządkowania zagmatwanej mapy prozy korzennej 
ostatniego dwudziestolecia. 

Spośród wymienionych wyżej najtrafniejszym, jak sądzę, terminem 
są „małe ojczyzny”. Pojęcie to sugeruje bowiem wyraźny związek mię-
dzy najczęściej pierwszoosobowym narratorem a miejscem będącym 
przedmiotem jego wypowiedzi. Wyłaniająca się z relacji podmiotu 

1  Zob. K. Uniłowski, „Małe ojczyzny” i co dalej? Krytyka, rewizje i nawiązania do 
nurtu z lat dziewięćdziesiątych [w:] Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, 
R. Okulicz-Kozaryn, Poznań 2007.

2  Zob. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, 
Kraków 2001. 

3  Zob. E. Kasperski, Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje [w:] Kresy....



226 Iwona Pięta

przestrzeń ma przy tym zawsze, z góry niejako przyjętą, pozytywną 
wartość, niezależnie od tego, czy jest ojczyzną w tradycyjnym sensie 
tego słowa i dotyczy wyodrębnionego granicami politycznymi pań-
stwa, czy też raczej ma charakter przestrzeni – związanej z określoną 
grupą etniczną, językową lub kulturową – zaadaptowanej niejako przez 
podmiot, zaakceptowanej i pokochanej dzięki swoistemu podobieństwu 
z obrazami, uczuciami czy wrażeniami utrwalonymi w pamięci i prze-
transponowanymi przez poszukującego na nowe miejsce. (Zmierzchy 
i poranki Piotra Szewca, Dukla Andrzeja Stasiuka, Ujrzane w czasie, 
zatrzymane Zbigniewa Żakiewicza).

„Mała ojczyzna” nie jest też określeniem geografi cznym, dzięki cze-
mu można za jego pomocą opisywać teksty przywołujące tradycyjne 
przestrzenie i miejsca Kresów Wschodnich, ale także zachodnie, pół-
nocne i południowe tereny Polski, które w latach dziewięćdziesiątych 
często się w literaturze polskiej pojawiały: Gdańsk w prozie Stefana 
Chwina (Hanemann, Krótka historia pewnego żartu) i Pawła Huellego 
(Weiser Dawidek4, Opowiadania na czas przeprowadzki, Castorp), Za-
mość (Zmierzchy i poranki Piotra Szewca), Kaszuby (Ujrzane w czasie, 
zatrzymane Zbigniewa Żakiewicza, cz. I), Łódź (Andrzej Bart, Fabryka 
muchołapek 2008), Wisła w prozie powieściowej Jerzego Pilcha, Dukla 
i Pogórze w twórczości Andrzeja Stasiuka. Jednocześnie pojęcie to nie 
musi się odwoływać – i często tak się zdarza – do grupowych doświad-
czeń społecznych, co wielokrotnie następowało w twórczości Miłosza 
czy Konwickiego. Sięgając do swoich doświadczeń życiowych, syg-
nalizowali oni poczucie straty, nostalgicznej tęsknoty i związku emo-
cjonalnego z utraconą przestrzenią Kresów, przy czym jednostkowy 
los był tu znakiem losu wszystkich wygnańców. Pod koniec XX wieku 
literatura ojczyźniana przyjmuje raczej formę mitotwórczej działalno-
ści ludzkiego umysłu, konstruującego przestrzeń wyobrażoną, skrajnie 
subiektywną, pozbawioną negatywów, w której narratorzy lub bohate-
rowie usiłują odnaleźć czy zbudować lub odbudować swoją utraconą 
tożsamość w relacji ze światem.

Warto też odnotować, że nurt literatury kresowej w drugiej poło-
wie XX wieku związany jest przede wszystkim z działalnością pisarską 

4  Weiser Dawidek Pawła Huellego powstał przed 1989 rokiem, niemniej jednak 
krytyka literacka, ze względu na poetykę tego tekstu, zalicza go do nurtu prozy rozwi-
jającego się w latach dziewięćdziesiątych, stąd jego obecność w moich rozważaniach. 
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twórców emigracyjnych. Ich nostalgia wobec przywołanych w tekstach 
terenów wiąże się nie tylko z poczuciem straty i niemożnością jej wy-
pełnienia, lecz także przestrzennym oddaleniem od Polski i poczuciem 
– słabiej lub mocniej – odczuwanej obcości. W ten sposób rozsunięcie 
czasoprzestrzeni dawnej i obecnej waloryzuje ich wartość. Pozytywnie 
waloryzowane było to, co odległe, swojskie, kojarzące się z przestrze-
nią domu. Przywoływanie tych elementów oznaczało relację 

(...) mówiącą o biologicznym pochodzeniu i egzystencjalno-symbolicznej 
przynależności do pewnego szczególnego miejsca – w przestrzeni geogra-
fi cznej i w pamięci historycznej, a także w rodzinie, narodowej wspólno-
cie, społeczeństwie, kulturze – z którego człowiek czerpać może poczucie 
trwałej tożsamości5.

Zapewniało też poczucie zakorzenienia w określonej jakościowo 
tradycji kulturowej, fundującej stabilną podstawę tożsamości indywi-
dualnej (kim jestem, skąd pochodzę, jakie jest moje dziedzictwo) i zbio-
rowej (przynależności do określonej grupy językowej, etnicznej, kultu-
rowej). To zaś, co wiązało się z aktualnym tu i teraz autora, postrzegane 
było na ogół pejoratywnie jako forma przymusowej ekspresji (emigra-
cja polityczna), naznaczona dwukierunkowym niejako poczuciem ob-
cości6. Z jednej bowiem strony, wynikało ono właśnie z zakorzenienia 
w innej przestrzeni historyczo-kulturowej i dotyczyło określenia siebie 
w relacji do nowej rzeczywistości, odczuwanej jako obca, a w najlep-
szym razie nie własna, nie tylko ze względu na obcość języka, lecz 
także odmienność historii, tradycji, norm społecznych. Z drugiej zaś – 
z postrzegania podmiotu przez autochtonów jako obcego, co wyrażało 
się przede wszystkim w odrębności rytuałów codziennych zachowań.

Literatura „małych ojczyzn”, rozwijająca się od lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, prezentuje silny związek narratora opowieści z miej-
scem opisu, którego wartość wyznaczają jednostkowe racje podmiotu, 
nadając mu – niezależnie od realnej lokalizacji – wartość prywatnego 
centrum (środka) w przestrzeni szerszej: narodowej, językowej czy 

5  R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej 
literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 79.

6  Por. M. Kłosińska-Duszczyk, Codzienność „Innego” – przestrzeń emigracyjnej 
powszedniości w prozie polskiej po roku 1989 [w:] Codzienne przedmiotowe, cielesne. 
Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Izabelin 2002, 
s. 127.
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kulturowej, a „Ludzie, którzy wierzą, że znajdują się w środku, wie-
rzą również, co za tym idzie, w wyjątkowe wartości takiego miejsca”7. 
W tym aspekcie literackie obrazy ilustrują potrzebę poczucia bezpie-
czeństwa, zadomowienia, ciągłości językowej i kulturowej tradycji. 
Stanowią też swego rodzaju przeciwwagę dla procesów globalizacyjnej 
uniwersalizacji, które mogą być atrakcyjne tylko wówczas, gdy pod-
miot dysponuje określonym i stabilnym punktem odniesienia.

W obu omawianych nurtach literatury w odmienny sposób przebie-
ga mityzacja centrum. Literatura kresowa korzystała z ustalonej przez 
dziewiętnastowieczną tradycję topiki przestrzeni, nadając jej walor 
nostalgicznej tęsknoty i odwołując się do określonego stylu odbioru. 
Pozostawała więc w obrębie pewnej konwencji tworzenia literackie-
go obrazu Kresów Wschodnich8. Autorzy tekstów pisanych po 1989 
roku stanęli przed koniecznością stworzenia nowych sposobów mity-
zacji realnych przestrzeni. Wykorzystali do tego celu różne strategie, 
by tytułem przykładu wymienić nakładanie obrazów Wolnego Miasta 
i powojennego Gdańska w prozach Chwina i Huellego czy krzyżo-
wanie się perspektyw narracyjnych dziecięcego i dorosłego narratora 
(Chwin, Huelle, Jurewicz). Częste są intertekstualne relacje modelu-
jące interpretacje tekstów współczesnych – nawiązania w konstrukcji 
świata przedstawionego do prozy Schulza w Zmierzchach i porankach 
Piotra Szewca, motywu odkrywczych podróży dziecięcego bohatera 
w Hanemannie Chwina, Weiserze Dawidku i Opowiadaniach na czas 
przeprowadzki Huellego, Lidzie Jurewicza czy do prozy Tomasza 
Manna: Czarodziejskiej Góry w Castorpie Huellego, Buddenbrooków 
w Krótkiej historii pewnego żartu Chwina. Brak tu jednak negatyw-
nego waloryzowania współczesności. To raczej świadome szukanie 
drogi umożliwiającej odzyskanie (choćby tylko częściowe) tego, co 
bezpowrotnie utracone. U Żakiewicza tożsamość podmiotu zostaje 
ocalona poprzez wszczepienie utrwalonych w pamięci obrazów i do-
znań w nową przestrzeń:

Aż oto, na Piotra i Pawła, pamiętnego 1944 roku, po nocnym bombardo-
waniu, wyruszyłem z matką stecką wiodącą ku zachodowi. I nigdy już nie 

7  Yi-Fu-Tuan, Przestrzeń i miejsce, wstęp K. Wojciechowski, tłum. A. Morawiń-
ska, Warszawa 1987, s. 189.

8  Por. S. Uliasz, Kresy jako przestrzeń kulturowa [w:] Kresy – pojęcie i rzeczywi-
stość, red. K. Handke, Warszawa 1997.
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miałem powrócić do swej praojczyzny, do swojej wileńskiej Europy. A je-
żeli się tam dwukrotnie zjawiłem, to już jako przybysz, jako obcy, jako 
człowiek, który po odkryciu Nowego Świata nie może powrócić do Stare-
go. Nowe go pożarło9.

Z kolei Jurewicz, odwrotnie niejako, w nostalgicznej tęsknocie za 
utraconym domem, dokonuje rozszczepienia swej tożsamości, dzieląc 
ją – w pełni świadomie – między krainę pierwszego umiłowania10 a prze-
strzeń, w której ukształtowała się jego świadomość. Przy czym właśnie 
u tego autora, który dom dziadków opuścił jako pięcioletni chłopiec, 
widać wyraźnie, że w literackim dyskursie od lat dziewięćdziesiątych 
dominuje tożsamość podmiotu, a nie miejsce jako samodzielna jakość. 
Przestrzeń jest zawsze czyjąś przestrzenią i tylko w perspektywie zwią-
zanego z nią podmiotu zyskuje wartość. Dla dorosłego narratora Lidy 
Kresy są tylko odległym mirażem, do którego wraca poprzez język: 
listy babki pisane łamaną polszczyzną, mowę bliskich i sąsiadów, bę-
dącą dziwną mieszaniną języka polskiego i białoruskiego, wskazując 
tym samym na zjawisko najmocniej kształtujące tożsamość etniczną 
(język), a jednocześnie specyfi kę pogranicza, na którym spotykają się 
różne wartości.

W literaturze kresowej autorzy, jawnie odwołując się do swoich 
losów, konstruowali przestrzeń literackiego świata z perspektywy toż-
samości ukształtowanej, akcentowali poczucie straty, z jednej strony, 
i niemożność odzyskania tego, co utracone – z drugiej. Usiłowali też 
wypełnić powstałą pustkę nostalgicznym wspomnieniem. Mieszka-
niec dzisiejszych „małych ojczyzn” to najczęściej człowiek o niepeł-
nej bądź w różnym stopniu niestabilnej tożsamości, wieczny podróżnik 
szukający swego miejsca na ziemi (Lida Jurewicza, Ujrzane, w czasie 
zatrzymane Żakiewicza, Przez rzekę, Jadąc do Babadag Stasiuka). Bu-
dowane przez niego uniwersum jest literacko transponowanym obra-
zem dualistycznie postrzeganej rzeczywistości, niosącej opozycje typu 
swój–obcy, regionalizm–globalizm, które są swoistymi znakami po-
nowoczesności. Podlega ono mityzacji realizującej się w idealizowa-
niu prezentowanych miejsc, tych wyobrażonych – jak Gdańsk Chwina 
i Huellego – i tych rzeczywistych, jak Zamość Szewca czy Wisła Pil-
cha. W przeciwieństwie do literatury dekad wcześniejszych nie ma tu

9  Z. Żakiewicz, Ujrzane, w czasie zatrzymane, Gdańsk 1996, s. 7.
10  Tamże, s. 52.
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lub zdarza się rzadko przywołanie miejsc należących do zamkniętej 
przeszłości podmiotu. Jeśli są one wywoływane z jego pamięci, to jako 
człon analogii, punkt odniesienia do budowanego porównania, nie zaś 
jako samoistny przedmiot rozważań (Lida). Następuje tu także przemo-
delowanie mitu drogi i powrotu. Tradycyjne narracje kresowe w sposób 
nostalgiczny realizują mit Odysa. Punktem wyjścia i dojścia jest dom 
– tu rozumiany jako przestrzeń utraconych Kresów Wschodnich, droga 
między oboma punktami zaś jest zderzeniem realnego z idealnym, sta-
nu zakorzenienia i wykorzenienia, posiadania i nieodwracalnej straty. 
Stanowi zarazem próbę wpisania w tę drogę transformacji samowiedzy 
podmiotu, co umożliwi mu zachowanie poczucia ciągłości własnej toż-
samości, a także ciągłości podmiotowej relacji z przywołaną przestrze-
nią. Ruch ma charakter kolisty, a podmiot pozostaje w orbicie oddzia-
ływania tej samej przestrzeni raz w jej realnym, raz w idealizowanym 
wymiarze. Przy tym narracje Czesława Miłosza i Tadeusza Konwickie-
go czy eseistyka Jerzego Stempowskiego i Stanisława Vincenza, jaw-
nie autobiografi czne, nawet jeśli przetwarzały doświadczenia życiowe 
pisarzy w fi kcję, służyły przede wszystkim prezentacji świata poprzez 
świadomość percypującego go podmiotu. W prozie najnowszej, w rela-
cji do tak zarysowanego modelu, następują dwa przesunięcia. 

Odys staje się wykorzenionym, bezdomnym emigrantem, z archetypu po-
zostaje tylko powrót do domu. Inicjacyjny aspekt wędrówki obowiązuje, 
ale mieści się w problematyczności powrotu, a nie w przestrzeni drogi11.

Innymi słowy, dom, do którego wraca narrator, nie jest tym sa-
mym miejscem, z którego wychodzi, struktura drogi przybiera tu for-
mę, w której punkty wyjścia i dojścia nigdy się nie nałożą i narrator 
doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Rozwój tożsamości regionalnej 
podmiotu zostaje zaburzony. Wyrwany z przestrzeni, z którą zdążył się 
intuicyjnie zżyć i postrzegał ją jako bliską, znaną i bezpieczną, nie po-
trafi  lub nie chce poznać rzeczywistości nowej i całkowicie obcej, która 
go także odrzuca. Znalezienie nowego „domu ojczyzny” wymaga trudu 
poszukiwań podjętych jednocześnie w dwóch kierunkach: w głąb pa-
mięci – dla wywołania najsilniej w niej utrwalonych wrażeń, obrazów 
i emocji oraz ku teraźniejszości nastawionej na przyszłość – w celu 

11  E. Wiegandt, Podróż z Kresów do Europy Środkowej [w:] Kresy – dekonstruk-
cja..., s. 45.
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znalezienia przestrzeni, która wywoła w umyśle poszukiwacza te same 
lub zbliżone emocje, obrazy i wrażenia. Także relacja między światem 
a podmiotem zmienia wektor. Teraz świat prezentuje podmiot: jego za-
gubienie, brak tożsamości, drogę prowadzącą do znalezienia „swojego 
miejsca” i odzyskania/odbudowania utraconego związku z określoną 
przestrzenią geografi czną i kulturową. To, co łączy oba literackie nurty, 
to „skłonność do traktowania rodzinnych stron jako centrum świata”12. 

„Małe ojczyzny” są zawsze czyjeś, co wyraźnie narzuca ich rela-
cyjny charakter. Ich cechą charakterystyczną byłoby więc to, że ani 
miejsce, ani związany z nim podmiot nie mogą egzystować osobno. 
Wykluczyć należy tym samym z horyzontu literatury korzennej teks-
ty, których miejsce akcji jest wprawdzie wyraźnie określone i łatwe 
do zidentyfi kowania w geografi cznej przestrzeni, ale akcja, dla której 
jest ono tłem, mogłaby się rozgrywać w dowolnie wybranym przez 
autora miejscu (np. E. E. Olgi Tokarczuk). Wyklucza także te utwo-
ry, w których brak podmiotu związanego z prezentowanym miejscem. 
Najbardziej wyrazistym przykładem byłaby tu książka Magdaleny Tulli 
Sny i kamienie. Jej głównym – i w zasadzie jedynym – bohaterem jest 
Miasto, w którym łatwo można rozpoznać Warszawę, ale cała narracja, 
w sposób bardzo konsekwentny, prowadzona jest bezosobowo. Miasto 
jest tutaj wprawdzie przestrzenią rozbudowaną, rizomatyczną o wyraź-
nie mitycznym zabarwieniu i znaczeniach budowanych na wielu pozio-
mach, niemniej jednak od początku do końca nie wiemy, kto tę onirycz-
ną wizję Warszawy stwarza. W takim ujęciu Sny i kamienie mogą być 
doskonałym przykładem prozy onirycznej czy mitografi cznej, a także 
dowodem na moc sprawczą Logosu, ale ze względu na brak podmioto-
wego charakteru wypowiedzi literackiej nie mieszczą się w przyjętym 
przeze mnie rozumieniu literatury „małych ojczyzn”.

Proza korzenna po 1989 roku jest bardzo zróżnicowana formalnie 
i językowo, można w niej jednak dostrzec pewne dominujące strate-
gie i style wypowiedzi, można także wyznaczyć co najmniej kilka ten-
dencji, które budują osobne i charakterystyczne modele egzystujące 
w granicach omawianego nurtu. Cechą stanowiącą swoisty zwornik 
omawianej literatury jest jej autobiografi czność. Niezależnie od stop-
nia fi kcjonalizacji budowanych obrazów występuje związek miejsca 
tekstowej fabuły z miejscem urodzenia, życia autora lub rzeczywistą 

12  Yi-Fu-Tuan, dz.cyt., s. 189.
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przestrzenią geografi czną, którą jest zafascynowany (Lida, Ujrza-
ne, w czasie zatrzymane, Zmierzchy i poranki, Opowiadania na czas 
przeprowadzki). Przy czym, jak sądzę, mniej istotna jest autentycz-
ność owego stosunku, bardziej jego wyraźne sugerowanie, uzyskane 
na mocy zawartego z odbiorcą paktu autobiografi cznego13. Skutkiem 
tego nawiązana zostaje familiarna relacja zwierzenia między narrato-
rem (autorem?) tekstu a czytelnikiem oraz powstaje silna sugestia toż-
samości autora i narratora przekazu. Wszystko to sprawia, że odbior-
ca jest skłonny odczytywać zawarte w utworze treści jako opowieść 
autentyczną nawet wówczas, gdy jest ona silnie nacechowana ironią 
(z wymienianych już: Hanemann, Krótka historia pewnego żartu, ale 
też Jak zostałem pisarzem Andrzeja Stasiuka, Chłopaki nie płaczą, Te-
quila Krzysztofa Vargi) czy groteską (proza Pilcha). 

Widać także różnice. Te realizacje, w których przywołane przestrze-
nie związane są z autentycznym doświadczeniem wykorzenienia ich 
autorów, mają raczej charakter refl eksyjny, pozornie bliższy, przynaj-
mniej na poziomie realizacji motywu, tradycyjnej literaturze kresowej. 
Ową pozorną bliskość dobrze ilustruje Lida Aleksandra Jurewicza. 
Tytułowe miasteczko mogłoby uchodzić za miejsce – cel nostalgicz-
nej tęsknoty narratora – gdyby nie fakt, że zarówno dla dziecięcego 
bohatera opowieści, jak i jej dorosłego narratora Lida jest mirażem, 
celem, ku któremu pięcioletnie dziecko dążyło, ale nigdy go samot-
nie nie osiągnęło, zaś dla dorosłego pozostaje miastem – symbolem 
wygenerowanym przez wyobraźnię opartą na pamięci emocjonalnej 
dziecka, którym niegdyś był, a nie realnym wspomnieniu. Autentyzm 
Lidy ojczyzny mógłby ujawnić ojciec narratora. Opuszczając miasto, 
miał on dokładnie tyle lat, ile ma narrator, gdy do niego powraca, był 
więc człowiekiem, którego to miejsce ukształtowało. Ale ojciec na te-
mat przesiedlenia rodziny i opuszczonego miejsca nie zabrał głosu do 
śmierci (Lida, s. 17, 18). Dla narratora Lida jest stale obecnym punktem 
odniesienia na mapie jego prywatnego świata, ale symbolizuje raczej 
drogę podmiotu, jego uwikłanie w relację z najbliższym mu człowie-
kiem, próby zrozumienia motywów kierujących jego decyzjami, oraz 
tych, które tkwią u źródeł poszukiwań samego piszącego.

13  Zob. Ph. Lejeune, Pakt autobiografi czny [w:] tenże, Wariacje na temat pewnego 
paktu. O autobiografi i, red. R. Lubas-Bartoszyńska, tłum. W. Grajewski i in., Kraków 
2001.
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Nigdy nie pożegnałem tego miasta
Nigdy nie nauczę się tego miasta (...)

Zatrzymałem się na progu czegoś szukając
i słyszę tylko głuche dudnienie kół pociągu
Ten pociąg jedzie
nie zatrzymując się nigdy14.

Podobne odczucia widać w tekście Żakiewicza Ujrzane, w czasie 
zatrzymane. Urodzony na Litwie, autor wspomina krainę dzieciństwa 
z głębokim przekonaniem, że to ona zaszczepiła w nim określony spo-
sób odczuwania i widzenia świata: „A potem możemy wędrować po 
całym świecie, nawet nie wiedząc o tym, że jesteśmy zabezpieczeni mi-
łością naszego pierwszego miejsca, krainy pierwszego umiłowania”15, 
ale także z pewnością, iż powrócić do przestrzeni, która go ukształtowa-
ła, może tylko na prawach obcego. Kaszuby, najbliższe emocjonalnego 
klimatu dzieciństwa, stają się dla tekstowego narratora tym światem, 
który może uznać za własny ze względu na pokrewieństwo obu prze-
strzeni, ale i dlatego, że to miejsce może poznawać w pełni świadomie, 
nie tylko poprzez jego odczuwanie, lecz również racjonalne budowanie 
analogii i porównań: „A jeżeli się tam dwukrotnie zjawiłem, to już jako 
przybysz, jako obcy, jako człowiek, który po odkryciu Nowego Świata 
nie może powrócić do Starego. Nowe pożarło go”16.

Z kolei teksty o zabarwieniu ironicznym czy groteskowym wpisują 
się w ponowoczesny model literackiej wypowiedzi. W Jak zostałem 
pisarzem Stasiuka czy Chłopaki nie płaczą Vargi autorska (auto)biogra-
fi a podlega fi kcjonalizacji o zabarwieniu ironicznym. Wyłaniający się 
z utworów obu prozaików obraz narratora, w domyśle młodocianego 
autora tekstu, budzi przerażenie i podsuwa czytelnikowi pytanie, ja-
kim cudem obu panom udało się „wyjść na ludzi”. Jest to, rzecz jasna, 
swoista gra, której partnerami są: odbiorca tekstu, konwencja litera-
cka (tu autobiografi i artysty), a także konwencje i stereotypy społecz-
ne oraz kulturowe narzucające określony sposób kreowania życiory-
sów znanych ludzi, gra soczyście zaprawiona komizmem językowym 
i sytuacyjnym, ale i realistycznym szczegółem. Pogodna, a zarazem 

14  A. Jurewicz, Lida, Białystok 1990, s. 9.
15  Z. Żakiewicz, dz.cyt., s. 52.
16  Tamże, s. 7.
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ironiczno-prześmiewcza aura tych tekstów jest tu sankcjonowana cza-
sem pamięci i czasem powrotu do miejsc oraz zdarzeń z okresu buntu 
nastoletnich młodzieńców. Uzasadnia ją też zderzenie ich naiwnych, 
ale i szczerych, szalonych planów, pozbawionych świadomości kon-
sekwencji, oraz prób realizacji tychże – z chłodnym rzeczowym spoj-
rzeniem człowieka dojrzałego, który w owej młodzieńczej postaci od-
krywa siebie. (Przy czym ów ironiczny kontrast bardziej widoczny jest 
u Stasiuka niż Vargi). Ironia tekstów Chwina (Hanemann, Krótka histo-
ria pewnego żartu) przejawia się z kolei nie tyle w samej narracji, ile 
w postawie autora wobec współczesnych koncepcji literaturoznawstwa. 
Autor ostentacyjnie niemal zaprasza do traktowania jego życiorysu jak 
tekstu, a tekstu jako palimpsestu zbudowanego z cudzych wyimków 
oraz kulturowych odwołań do romantyzmu (umieszczony na pierwszej 
stronie okładki wszystkich wydań Hanemanna obraz Caspara Dawida 
Friedricha, historia miłości Heinricha Kleista i Henrietty von Vogel na 
poziomie bezpośrednich zapożyczeń, ale też klimat swoistej tajemni-
czości, intuicji, wzniosłości) i modernizmu (Schulzowski motyw mapy 
i dziecięcego odkrywania świata, fascynacji egzotyką i akceptacji od-
słaniającego swoje minione oblicze Gdańska). Przy czym – i to rów-
nież rzecz znamienna – inne są granice przestrzeni zakreślone umysłem 
człowieka dojrzałego, inne dziecka. Hanemann postrzega Gdańsk jako 
swoją przestrzeń – i to zarówno ten przed-, jak i powojenny, porusza 
się po obu zupełnie swobodnie, dostrzegając, iż jest to w gruncie rzeczy 
to samo miasto, którego oblicze w sposób naturalny zmienia czas. Nie 
zastanawiają go nowe nazwy ulic, budynki, ludzie i język, bardziej fa-
scynuje go cykliczność pewnych zjawisk historycznych (np. podobień-
stwo faszystowskiego i komunistycznego totalitaryzmu). Z perspek-
tywy dziecka przestrzeń miasta jest odmienna. To przede wszystkim 
podwórko i dzielnica (Oliwa), podobnie jak w Opowiadaniach na czas 
przeprowadzki Huellego (Górny Wrzeszcz).

Wprowadzenie dziecięcego narratora opowieści jest zabiegiem czę-
stym w literaturze „małych ojczyzn” i trudno jego wartość przecenić. 
Pozwala, jak w tekstach omawianych wyżej, na wprowadzenie naiwnej, 
otwartej na rzeczywistość perspektywy, umożliwiającej sproblema-
tyzowanie przekazu literackiego. W Hanemannie właśnie w perspek-
tywie dziecięcego spojrzenia, pozbawionego etnicznych uprzedzeń 
wynikających z doświadczenia życiowego dorosłych, pojawiają się 
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zagadnienia swojskości i obcości, różnego stopnia odmienności (za-
chowania czy języka) oraz ich akceptacji. W płaszczyźnie tego spoj-
rzenia krzyżują się też zagadnienia bardziej skomplikowane, związane 
z polityczną i historyczną mapą Polski. Dla dziecka najważniejszym 
środowiskiem społecznym jest rodzina. W tej zaś każdy z jej członków 
przywołuje krąg problemów z innego rejonu kraju. Ojciec – utraconych 
Kresów Wschodnich, a zarazem radzieckiej napaści na Polskę w 1939 
roku i głęboko zakorzenionej niechęci oraz nieufności do Rosjan. Mat-
ka – stolicy i powstania warszawskiego oraz nienawiści do Niemców 
za zniszczenie jej Miasta, narrator zaś świeżo odzyskanego Gdańska, 
postrzeganego jako przestrzeń własna, swojska i bliska, zapewniająca 
mu poczucie bezpieczeństwa i własnego miejsca na ziemi. W tekstach 
Chwina i Huellego dziecięcemu narratorowi przypisana jest funkcja 
poszukiwacza, odkrywcy, akceptującego świat fantastycznych przed-
miotów i nazw, które ukazują się oczom poznającego dziecka. Inną rolę 
pełni narrator dziecięcy w tekstach refl eksyjnych. Tutaj jego spojrzenie 
utrwala obraz świata w raz przyjętym rytuale czynności wykonywanych 
przez ludzi, których spotyka podczas codziennego spaceru (w Zmierz-
chach i porankach Szewca). Buduje też narracyjną przestrzeń rozmo-
wy, jak w Lidzie, gdzie narrator – usiłując poznać czy zrekonstruować 
fundament swej tożsamości – raz zwraca się do nieżyjącego już ojca, 
żałując, że nie odbył z nim mentalnej podróży do swych korzeni, innym 
razem do nieistniejącego siebie, pięciolatka, którym był, gdy opuszczał 
tę ziemię na zawsze.

Poza omówionymi już różnicami zachodzącymi w literaturze re-
alizującej mit związku człowieka z miejscem wspomnieć jeszcze na-
leży o przesunięciu semantycznym, które zaszło w literaturze dwóch 
ostatnich dekad. Obcość/Obcy dotąd wpisane w konstrukcje literackich 
światów i trwale obecne w dyskursie krytycznym zostały zastąpione 
Innością/Innym. Nie jest to tylko kwestia zamiany jednego pojęcia na 
inne, ale też przywoływanych przez nie znaczeń. Obcość zawiera w so-
bie imperatyw negatywny, budzi w świadomości podmiotu nie tylko 
ciekawość, ale też często poczucie zagrożenia własnej tożsamości. Za-
grożenie z kolei generuje postawę obronną, co prowadzi do zamknięcia 
się człowieka na nowość i odmienność. Inność ma charakter neutralny 
i – co za tym idzie – nie budzi negatywnych emocji, pozwalając na 
otwarcie się podmiotu na nowe jakości, ich poznanie i przyswojenie. 
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Taka postawa, poniekąd paradoksalnie, pojawiła się w prozatorskim 
debiucie Manueli Gretkowskiej My zdies’ emigranty (1991). Formalnie 
rzecz biorąc, tekst ten należałoby umieścić w nurcie literatury emigra-
cyjnej, niemniej jednak właśnie w niej pojawiły się motywy fabularne 
i problematyka podjęte przez twórców literatury „małych ojczyzn”. 
Gretkowska – pisząc tekst bardzo ironiczny, korzystając z poetyki pa-
rodii i pastiszu – wprawdzie ostentacyjnie dystansuje się od polskiej 
(przede wszystkim romantycznej) tradycji, niemniej jednak konstruk-
cja fabularna tekstu wyraźnie wskazuje, że bez znajomości swych 
etnicznych i kulturowych korzeni Polak w Europie istnieć nie może, 
choćby z tego powodu, iż gest odrzucenia możliwy jest tylko wów-
czas, gdy podmiot zna to, z czego rezygnuje. Stąd rzucające się w oczy 
obrazy pierwszego planu, które epatują wielością języków i egzotyką 
przelewających się ulicami tłumów turystów, kuszą możliwościami, ale 
okazują się tylko maską dla pustki powierzchownych kontaktów, prze-
lotnych znajomości, chwilowych zachwytów. Stąd też poszukiwanie 
trwalszych wartości, których sygnałem jest wątek antropologicznych 
dociekań narratorki, związanych z postacią Marii Magdaleny, co przy-
wołuje tradycję chrześcijańską. Książka Gretkowskiej wprowadza też 
inne elementy obecne w prozie „małych ojczyzn”: heterogeniczność 
stylistyczną i gatunkową, obecną także (choć nie na taką skalę) w Li-
dzie Jurewicza, Hanemannie Chwina, Jak zostałem pisarzem, Dziewięć 
Stasiuka, Castorpie i Opowiadaniach na czas przeprowadzki Huellego, 
Zmierzchach i porankach Szewca, Ujrzane, w czasie zatrzymane Ża-
kiewicza. Przy czym owo formalne i językowe zróżnicowanie tekstów 
dotyczy zarówno pojedynczych realizacji (casus Lida), jak i różnorod-
ności prozatorskich form, z których korzystają pisarze, tworząc swoje 
teksty i często pozostając na pograniczu literatury i innych gatunków 
wypowiedzi (felietonu, reportażu, dziennika, eseju).

Różnice w konstrukcji i fabularnych realizacjach prozy korzennej 
przed 1989 rokiem i po nim w dużej mierze są – jak sądzę – uwarun-
kowane zmianą w kreacji literackiego podmiotu. Określając kierunki 
rozwoju wzorów tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, Ryszard 
Nycz wskazał na dwie strategie patronujące tej problematyce: zadomo-
wienia i obcości, literaturę kresową i prozę „małych ojczyzn” wpisując 
w ramy pierwszej z nich.
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(...) strategia pierwsza prowadziła do odkrycia na własnym terytorium śla-
dów obcych, jakichś „innych” a kiedyś „tu” zadomowionych, a więc osta-
tecznie innych Ja, z którymi wiąże nas nie tylko poczucie wspólnotowych 
solidarności, ale i głębokiego powinowactwa wewnętrznego, (...) strategia 
druga polega na odkrywaniu tej obcości czy dziwności w sobie, tzn. po 
stronie samego podmiotu17.

Obie zwracają uwagę na problematykę tożsamości, obie też wpisują 
się w kartezjański model podmiotowości w tym sensie, że myślące Ja 
żyje nie w realnej przestrzeni świata, lecz w nałożonej nań, wygene-
rowanej przez jego własny umysł projekcji rzeczywistości. Posiadając 
świadomość, może i określa ono swoje położenie w przestrzeni zjawisk 
oraz wartości. Wykorzystuje w tym celu schematy (fabularne, konstruk-
cyjne, symboliczne), wpisując się w określone kulturowo i społecznie 
normy percepcji świata i hierarchii wartości. 

W prozie lat dziewięćdziesiątych problematyka podmiotowej tożsa-
mości nabiera wartości, stając się często głównym tematem i problemem 
tekstu. Ale nie jest to – jak wcześniej – tożsamość posiadająca określo-
ny kształt, lecz zjawisko rozmyte, niepełne (Weiser Dawidek) lub w ja-
kiś sposób złamane, kształtujące się ponownie w kontakcie z Innym 
(Castorp, Zmierzchy i poranki, Hanemann), który staje się partnerem, 
lustrem umożliwiającym Ja ugruntowanie i rozwój tożsamości indywi-
dualnej oraz poszerzenie granic tożsamości zbiorowej przekraczającej 
granice etniczne na rzecz swoistego uniwersalizmu. Narrator „małych 
ojczyzn” lat dziewięćdziesiątych ma więc raczej charakter podmiotu 
Lacana, jest „czystym brakiem”18, białą kartką, na której zapisują się 
nowe doświadczenia podmiotu w spotkaniu z Innym. Pozostającym 
w ciągłym ruchu i otwartym na nowe doświadczenia poszukiwaczem, 
realizującym swe pragnienia, przekraczającym przy tym ograniczenia 
czasu (Weiser Dawidek, Hanemann, Lida) i przestrzeni (Fabryka mu-
chołapek Andrzeja Barta), kształtującym swoje dyskursywne Ja w toku 
ciągle zmieniających się relacji z Innym i światem. Nie szuka obcości 
ani w sobie, ani w otaczającym go uniwersum. Nie szuka też domu 
za wszelką cenę i o określonym kształcie. Jego tożsamość jest aporią: 
stabilna i określona w punkcie wyjścia, owego mitycznego Centrum – 

17  R. Nycz, dz.cyt., s. 81.
18  A. Doda, Podmiot jako „inne miejsce w języku” (według Jaques’a Lacana), 

„Przegląd Artystyczno-Literacki” (PAL) 2001, nr 6, s. 108.
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Środka, z którym Ja się identyfi kuje, z którego wychodzi ku światu i do 
którego odnosi swoje doświadczenia (Lida, Zmierzy i poranki, Ujrzane, 
w czasie zatrzymane, Fabryka muchołapek). Elastyczna, zmienna, hy-
brydyczna w punkcie dojścia – nieosiągalnym, zmieniającym się wraz 
z przestrzenią i ludźmi spotykanymi na szlaku poszukiwań (Hanemann, 
Krótka historia pewnego żartu, Opowiadania na czas przeprowadzki, 
Lida, Ujrzane, w czasie zatrzymane). 

Wysuwając na pierwszy plan problematykę podmiotowej tożsamo-
ści i łącząc to zagadnienie z omówionymi wyżej cechami współczesnej 
literatury, prozaicy publikujący w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku pozornie zachowali tradycyjną formę narracji (proza korzenna, 
„mała ojczyzna”), w gruncie rzeczy jednak, dokonując przesunięć 
i zmian w konstrukcji tekstowych światów, osiągnęli nową jakość do-
tąd w prozie polskiej marginalną. 


