
w napisanym w 1991 roku wstępie do 
kolejnego wydania powieści Cień 

Słońca antonia susan Byatt wyjaśniała: 

niniejsza powieść została opublikowana 
w 1964 roku, gdy dwoje moich starszych 
dzieci miało po trzy i cztery lata, w grun‑
cie rzeczy jednak jej pierwotna wersja po‑
wstawała, kiedy studiowałam na uniwersy‑
tecie w cambridge w latach 1954–1957. Jest 
to historia młodej kobiety, historia napisa‑
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na przez osobę, która musiała pisać, choć 
brakowało jej pewności, czy powinna dać 
upust swej chęci pisania, a nawet czy jako 
kobieta powinna w ogóle chcieć. Powsta‑
wała w bibliotekach i podczas wykładów, 
w przerwach między pracami zaliczenio‑
wymi i romansami. Pamiętam, że pomysł 
napisania jej przyszedł mi do głowy w cza‑
sie jednego z wykładów Johna Hollowaya 
na temat D.H. lawrence’a1. 

Debiut jednej z najciekawszych współ‑
czesnych pisarek brytyjskich był nie tylko 
manifestacją wyjątkowego talentu nar‑
racyjnego, lecz także okazał się zapowie‑
dzią szeregu fascynujących – pisanych 
najpierw przez studentkę, później czyn‑
ną wykładowczynię – opowieści2, które 
mogą być uznane za ciekawe przykłady 
nurtu powieści kampusowej, zaliczanej 
do tzw. literatury akademickiej3. 

oczywiście, nie każda z jej książek ści‑
śle realizuje wyznaczniki powieści kam‑
pusowej – najlepiej widoczne w Opęta-
niu (ang. Possession opublikowane w 1990, 
w tym samym roku uhonorowane na‑
grodą Bookera; książkę przetłumaczoną 
na polski wydano w 1998 i 2010 roku), 
niemniej jako pisane przez akademicz‑
kę mieszczą się w wyjątkowo pojemnym, 
zróżnicowanym zbiorze tego typu narra‑
cji. w niniejszym szkicu koncentruję się 
na znaczących lub specyficznych boha‑
terkach kampusowych opowieści Byatt. 
Poruszając się w przestrzeni o wysokim 
męskocentrycznym potencjale, muszą na‑
uczyć się ogrywać tę niekomfortową sy‑
tuację, jak również udowodnić, że i dla 
nich jest miejsce na kampusie4, czy też – 
przeciwnie – znaleźć sposób, by uwol‑
nić się spod jego oddziaływania. namysł 

nad bohaterkami będzie zatem dla mnie 
punktem wyjścia do rozpatrzenia kwestii 
szczególnie ważnej dla angielskiej pisarki, 
a mianowicie gier (wewnątrz)tekstowych. 
można je zauważyć na dwóch poziomach: 
1) gier rozumianych jako model relacji 
międzyludzkich; 2) gier w warstwie for‑
malnej – szczególnie interesujących, gdyż 
odsłaniających tajniki warsztatowe, ujaw‑
niających ewolucję kampusowej prozy 
 Byatt – od konwencji niemal realistycznej, 
wskrzeszającej bez mała wszechwiedzą‑
cego narratora, który zręcznie relacjonu‑
je i analizuje aktywność poszczególnych 
bohaterów, po narratora, który – niczym 
Proteusz – zmienia modalności, rodzaje, 
gatunki literackie, sprawnie wykorzystuje 
w kształtowaniu rozwiązań fabularnych 
narzędzia teoretyczno‑ i krytycznolite‑
rackie. Dzięki tym zabiegom powieści 
zamieniają się w hybrydyczne narracje, 
w których równie ważne jak perypetie 
postaci stają się samo pisanie czy reflek‑
sje autotematyczne, ujawniające się choć‑
by w błyskotliwych przejściach między 
gatunkami i językami (polifoniczność 
wzmacnia potencjał zawarty w  fascy‑
nujących grach z konwencjami). Proza 
kampusowa w punkcie dojścia tak wy‑
znaczonego rozwoju przestaje być tylko 
opowieścią o uniwersytecie, przeradza się 
w opowiadania o opowieści uniwersyte‑
ckiej, snute przez pisarkę‑akademiczkę.

akcja Cienia Słońca początkowo toczy 
się w domu małżeństwa severellów, karo‑
liny i Henryka. ona nie pracuje zawodo‑
wo, zajmuje się dziećmi: anną (kończą‑
cą liceum) oraz młodszym od niej o pięć 
lata Jeremim; jest specjalistką od „sztuki 
życia” (cs 70), czyli zarządzania domem 
i jego mieszkańcami, z których do mia‑
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na najważniejszego pretenduje Henryk, 
zapełniający setki kartek notatkami do 
przyszłego wiekopomnego dzieła. Pisarz 
ma zwyczaj znikać bez słowa na jakiś czas, 
marzy o napisaniu epopei i prowadzeniu 
życia w stylu słynnej po dziś dzień lon‑
dyńskiej grupy Bloomsbury (należeli do 
niej m.in. Virginia i leonard woolf, sio‑
stra autorki Własnego pokoju, Vanessa 
Bell, malarze: Duncan Grant i Dora car‑
rington). utalentowany literacko ojciec 
określał nieco kłopotliwy punkt odnie‑
sienia dla anny, skłaniającej się ku pisa‑
niu, choć zdającej sobie sprawę, że w jej 
przypadku byłoby ono nie tyle kwestią ta‑
lentu, ile wytężonej, mozolnej pracy. co 
więcej: „obserwowanie Henryka pozba‑
wiało jej marzenia siły. Dlatego też nie 
mogła widzieć ani choćby podejrzewać, 
jaką moc w sobie kryją. Powinna się im 
oddać, lecz kiedykolwiek zbłądziła myśla‑
mi w tym kierunku, konfrontacja z ojcem 
była nieuchronna” (cs 70). severellowie 
przyjaźnią się (choć nie jest to końca do‑
bre słowo, lepiej mówić tu o przyjaznym 
konkurowaniu) z olivierem i małgorzatą 
canningami. olivier, rocznik 1922, wete‑
ran wojenny, na początku lat 50. XX wie‑
ku obronił doktorat na cambrigde, coraz 
gorzej dogaduje się z żoną, której doskwie‑
ra jego robotnicze pochodzenie i przy‑
wiązanie do matki, mieszkającej w małej 
miejscowości w yorkshire. akademicka 
kariera jest dla oliviera sporym awansem 
społecznym, powodem do dumy, w pew‑
nym sensie tłumaczy także jego protek‑
cjonalne podejście do ludzi, szczególnie 
do Henryka. nie zamierzam szczegółowo 
przybliżać fabuły tej ciekawej, obyczajo‑
wo‑inicjacyjnej powieści, chcę natomiast 
skoncentrować się na annie (która w fi‑

nale powieści, po licznych perypetiach 
wraca do oliviera, z którym zaczęła spoty‑
kać się na studiach), ponieważ to ona jest 
główną bohaterką książki, w dużej mierze 
porte parole Byatt (sama autorka twier‑
dzi, że bliższą jej postacią jest Henryk), 
umieszczającej zasadnicze wydarzenie 
całej opowieści, czyli rozmowę severella 
z córką, w przestrzeni kampusu (a do‑
kładniej, w akademiku). anna trafia na 
uczelnię za sprawą namów matki, a prze‑
de wszystkim przyszłego partnera, który 
nakłania ją do wyrwania się spod prze‑
możnego wpływu ojca5: „tam znajdzie 
się wśród ludzi, którzy wiedzą, jak świat 
wygląda naprawdę, i dokonują wyborów 
takich jak ten, który stoi przed tobą. odzy‑
skaj wolność, to zobaczysz” (cs 81). oka‑
zuje się jednak, że cambridge nie daje jej 

„nic” (cs 242), dlatego też zaniepokojony 
jej zagubieniem ojciec namawia ją, by nie 
trwała w niekomfortowej sytuacji, próbuje 
zbudować przestrzeń porozumienia, któ‑
re nie było możliwa do stworzenia w do‑
mu. w ramach instytucji naukowej udaje 
się im spotkać w pół drogi; nieszczęśliwa 
anna dowiaduje się, że nie tylko ma pra‑
wo do bycia nieszczęśliwą, lecz także ma 
wolną rękę w poszukiwaniu tego, co może 
jej dać radość i co jest jej w życiu rzeczy‑
wiście potrzebne. „mogę zostać jedynie 
tam, gdzie jestem” (cs 250) – mówi anna 
i podejmuje w końcu decyzję o powrocie 
do oliviera. zostaje sobą, nie zmienia się 
wcale, wraca do kogoś, kto jest lustrzanym 
odbiciem jej ojca. różnica polega jednak 
na tym, że decyzję podjęła samodzielnie.

Galerię interesujących bohaterek, 
pracownic naukowych w innej powieści, 
w Opętaniu, Byatt konstruuje w niezwykły 
sposób, przypominający nieco technikę 
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filmową: po introdukcji – oznaczającej 
na ogół niedługą, acz treściwą charak‑
terystykę, w której każda cecha, każda 
słabostka, przyzwyczajenie, wada, zaleta 
układają się w barwną mozaikę, następuje 
zawieszenie; bohaterki pojawiają się na‑
stępnie w kolejnych stopklatkach, jedynie 
wzmacniających efekt poprzednich. nie 
chodzi tu więc o zmianę, ale sumowanie 
elementów, eksponowanie ich wzajem‑
nych zależności.

na plan pierwszy wybija się doktor 
maud Bailey, na uniwersytecie w lincoln 
prowadząca archiwum ośrodka studiów 
Genderowych, specjalizująca się w femini‑
stycznej krytyce literackiej, historii litera‑
tury kobiet. według słów Fergusa wolffa 
(ambitnego wielbiciela michela Foucaulta 
i rolanda Barthes’a – uczestniczył w zaję‑
ciach prowadzonych przez nich – byłego 
partnera maud), maud Bailey „wie wszyst‑
ko” o wiktoriańskiej poetce, christa bel 
lamotte – ukochanej poety i przyrod‑
nika randolpha asha – jego twórczoś‑
cią z kolei zajmuje się roland mitchell, 
pracujący na pół etatu literaturoznawca 
o detektywistycznym zacięciu. któregoś 
dnia, w czytelni Biblioteki londyńskiej, 
przeglądając dzieło Principi di Scienza 
Nuova Giambattisty Vica, będącego nie‑
gdyś własnością asha, natknął się na dwa 
jego listy, pisane do tajemniczej kobiety. 
i tak zaczęła się wspaniała badawcza przy‑
goda – okazało się, że żonaty ash miał 
niedługi, acz niezwykle intensywny i na‑
miętny romans z lamotte – jego owocem 
była nie tylko interesująca koresponden‑
cja, ale też córka, maja, którą wychowała 
sophie, siostra christabel. 

od kradzieży wspomnianych listów 
zaczyna się obszerna, skrząca się od emo‑

cji, pełna niespodzianek powieść, będą‑
ca prawdziwą ucztą nie tylko dla sym‑
patyków powieści kampusowej, którzy 
dostrzegą szeregi odwołań, umiejętnie 
odczytają powinowactwa między współ‑
czesnymi kochankami, maud i rolandem, 
a ich dziewiętnastowiecznymi poprzed‑
nikami, christabel i randolphem. owa 
dwutorowość miłosnych historii nie ma 
jednak charakteru domykającego opo‑
wieść, wręcz przeciwnie, rozgałęzia się, 
kluczy, nie tylko poszerzając katalog 
bohaterów i bohaterek, ale i eksponu‑
jąc kunszt pisarski Byatt, dynamicznie 
zmieniającej rejestry, konwencje, gatun‑
ki i rodzaje lite rackie. obok fragmentów 

„zwyczajnej” opowieści autorka umiesz‑
cza fingowane listy wiktoriańskiej pary, 
dzienniki Blanche Glover (mieszkającej 
razem z christabel malarki, która popeł‑
ni samobójstwo, gdy zorientuje się, że jej 
przyjaciółka i towarzyszka kocha z wza‑
jemnością asha), dzienniki żony ran‑
dolpha, ellen (niespełnionej autorki: „Ja, 
która chciałam być zarówno Poetą i Poe‑
matem, teraz nie jestem ani jednym, ani 
drugim, a tylko panią bardzo małego go‑
spodarstwa, złożonego z jednego starsza‑
wego poety […], mnie samej oraz niezbyt 
kłopotliwej służby”6), spod pióra/ręki By‑
att wyszły też utwory zakochanych poe‑
tów – te, o których wspominają w kore‑
spondencji, i te, które posłużyły maud 
i rolandowi do rozszyfrowania tajemnicy 
dwóch listów – będących częścią pięknej, 
choć tragicznej, miłości. różnorodność 
współistniejących form wypowiedzi pod‑
kreśla ewidentnie postmodernistyczny 
rys Opętania, w którym rządzą żywioł 
pastiszu, parodii, parafrazowania, zabaw 
motywami, chwytami opisywanymi przez 
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postmodernistyczne literaturoznawstwo7. 
Byatt rozpisuje na szereg pozornie nie‑
kompatybilnych, a w rzeczywistości świet‑
nie uzupełniających się głosów, nie tylko 
romansową fabułę. rozbija na serię zróż‑
nicowanych optyk „tradycyjną” formułę 
powieści kampusowej. nie jest już ona 
mniej lub bardziej wierną fotografią (wy‑
cinka) uniwersyteckiego życia, ale prze‑
obraża się w próbę oglądu rzeczywistości 
z perspektywy akademii. całość zostaje 
skonstruowana dzięki siatce pojęciowej 
splecionej z literackich, teoretycznych, 
krytycznoliterackich nitek.

krytyczka feministyczna i historyk 
lite ratury przy pomocy poezji, epistolo‑
grafii, dokumentów osobistych, z pasją 
wypełniają luki w biografiach poetów; 
są jak detektywi skrupulatni (o 257) i jak 
dzieci ciekawscy. „wszyscy naukowcy są 
odrobinę szaleni” (o 355) – dodaje maud, 
dla której tropienie śladów christabel sta‑
je się sposobem na odzyskanie historii ro‑
dzinnej (okazuje się, że jest spokrewniona 
z rodziną poetki), a także wyprawą w po‑
szukiwaniu przepisu na bycie sobą. czyli 
kim? nie tylko badaczką, ale i partnerką, 
przyjaciółką, wolną od ograniczeń narzu‑
canych samej sobie (czego symbolem są 
jej długie, jasne włosy, splatane w ciasne 
warkocze i ukrywane pod zielonym tur‑
banem)8, choć na pewno nie był to pro‑
ces prosty. Powieść kończy się przedsta‑
wieniem wyników literackiego śledztwa 
i zapowiedzią związku Bailey i mitchella. 
nie jest to jednak happy end, miłość ta 
jest trudna, także ze względu na rodzaj 
pracy obojga. 

warto też na chwilę zatrzymać się przy 
postaci Beatrice nest, przez złośliwego 
profesora Blackaddera zwanej „białą pa‑

jęczycą” (ewidentna aluzja do konceptów 
arachnologicznych nancy k. miller). Jej 
biografia jest niemal modelowym przy‑
kładem ogromu trudności, z jakim mu‑
siała zmierzyć się kobieta‑naukowczyni, 
chcąca uprawiać krytykę feministyczną 
w silnie patriarchalnym uniwersyteckim 
świecie. nest – badająca dzienniki ellen 
ash – została przez Byatt w wywiadzie 
dla „Paris review”9 wskazana jako repre‑
zentantka licznego grona niedocenianych 
pracownic naukowych. Opętanie jest więc 
także pewnego rodzaju satyrą na środo‑
wisko akademickie, do którego trudno 
się dostać, a i niełatwo się w nim utrzy‑
mać. to studium rozmaitych zależności, 
walki o pierwszeństwo odkryć, o prestiż 
badań. uniwersytet w pigułce.

zupełnie innym niż Opętanie (i nie 
mam na myśli jedynie objętości i odmia‑
ny gatunkowej) typem prozy kampusowej 
jest – niedługie, ale świetne – opowiada‑
nie Chiński homar (z tomu Opowiadania 
z Matisse’em w tle). Peregrine Diss, pro‑
fesor wizytujący, zostaje oskarżony przez 
studentkę, Peggi nollett, o molestowanie 
seksualne. Pikanterii całej sprawie doda‑
je fakt, że Diss był promotorem jej pracy 
dyplomowej pt. Matisse a ciało kobiece. 
Domniemany przestępca i dziekan in‑
stytutu studiów kobiecych, doktor Ger‑
da Himmelblau, spotykają się w chińskiej 
restauracji, by w mniej formalnej atmo‑
sferze wyjaśnić palącą kwestię. 

rozmowa przebiega w  oficjalnym, 
acz nie napastliwym tonie, wyjaśnienia 
przeplatają się z dyskusjami o malarstwie 
matisse’a. Profesor tłumaczy, że o żad‑
nym molestowaniu nie może być mowy, 
a praca Peggi, której krytyka miała stać 
się zarzewiem konfliktu, jest po prostu 
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zła; co więcej, jej autorka – histeryczna 
anorektyczka, jest osobą chorą o tenden‑
cjach autodestrukcyjnych. Doktor Him‑
melblau, coraz bardziej zmęczona nie‑
łatwą rozmową, przypomina sobie wte‑
dy o swojej przyjaciółce, kay, wiele razy 
próbującej popełnić samobójstwo. mało 
tego, ta możliwość okazuje się także ku‑
szącą perspektywą dla samej pani dziekan: 

„teraz Gerda to wie. Jest następna w ko‑
lejce. Flirtuje z ciężarówkami, schludna 
ciemna postać, ruszająca na oślep przez 
jezdnię. kiedyś zażyła garść pigułek i za‑
czekała, by zobaczyć, czy się obudzi, co 
jednak się stało”10. 

Powód spotkania w restauracji blaknie 
coraz bardziej, interlokutorzy rozchodzą 
się w pokojowej atmosferze, Himmelblau 
zapewnia Dissa, że będzie dbać o siebie. 
można jedynie domyślać się, że planuje 
kolejną próbę samobójczą, sprowokowa‑
ną niby przypadkiem. ta niewielka scen‑
ka z życia akademickiego jest ledwie od‑
pryskiem wielkiej narracji kampusowej, 
skoncentrowanej wokół relacji między 
pracownikami uniwersytetu a studenta‑
mi. ma pewien posmak sensacji, podglą‑
dactwa, szybko jednak powszedniejącego. 
Byatt nie ocenia wprost, pokazuje jedynie 
funkcjonowanie akademickich mechani‑
zmów, sięgających także poza mury uczel‑
ni. migawkowość ujęcia, paradoksalnie, 
wzmacnia charakterystykę pani dziekan, 
przeglądającej się – niczym w krzywym 
zwierciadle – w sprawach zawodowych, 
które odnoszą się do niej samej, a jedno‑
cześnie są jakoś dziwnie obojętne, gdyż 
jej życie jest „gdzieś indziej”. za murami 
instytucji, poza którymi tak trudno jej być. 
Dlatego też trwa na granicy – egzysten‑
cji i jej możliwej, wręcz pożądanej utraty, 

która nieoczekiwanie staje się łącznikiem 
między Himmelblau a Dissem. ona stoi – 
jak się wydaje – po stronie studentki, ale 
stopniowo wycofuje się; on z agresora 
zamienia się w człowieka nieszczęśliwe‑
go (stracił żonę podczas bombardowa‑
nia londynu). Gerda dostrzega na jego 
nadgarstkach blizny, ślady po próbie sa‑
mobójczej, o której zgodnie mówią, że jest 

„porażką wyobraźni” (cH 87). to punkt 
kulminacyjny opowiadania. odtąd jego 
zwarta forma zaczyna trzeszczeć, kam‑
pusowa narracja ustępuje obyczajowej, 
eksponując umowność i niewielki zasięg 
uniwersyteckiej aury. „Prawdziwe życie” 
jest poza jej granicami.

w wywiadzie udzielonym cztery lata 
temu dla „The Journal of modern craft” 
(rozmowa niezwykle interesująca, choć 
profil pisma raczej nieliteracki) Byatt zapy‑
tana, czy bliskie są jej postmodernistyczne 
modele pisarstwa, zaprzeczyła, tłumacząc, 
że nie wie, czym tak naprawdę postmo‑
dernizm jest. szybko jednak dodała, że 
w gruncie rzeczy Opętanie to proza post‑
modernistyczna (co już zasygnalizowa‑
łam), ponieważ jednym z jej aspektów jest 
dekonstruowanie (przede wszystkie poezji 
wiktoriańskiej, poetyki powieści o miło‑
ści, a także poetyki powieści uniwersyte‑
ckiej, która stopniowo poddaje pod dys‑
kusję własny kształt, początkowo sugeru‑
jąc, a później już otwarcie wskazując na 
umowność budowanego świata). Żywioły 
parodii (raczej dobrotliwej) i pastiszu – 
jawnego naśladowania, intensyfikującego 
cechy literackich pierwowzorów, ekspo‑
nują rolę coraz mniej uchwytnego, ale też 
coraz bardziej aktywnego narratora, gra‑
jącego znanymi, acz wyjątkowo udatnie 
odświeżonymi kartami. Proza kampusowa 
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autorstwa a.s. Byatt w tej perspektywie 
okazuje się zapisem testowania własnych 
granic – przesuwane, zacierane, ustana‑
wiane na nowo, istnieją tylko przez chwi‑
lę, są coraz bardziej umowne, dlatego też 
najdobitniej ich kampusowy rys potwier‑
dza perspektywa pracownika/pracownicy 
naukowego/naukowej, wokół których nie 
tylko ogniskuje się fabuła, ale także budu‑
je się perspektywa oglądu (w) powieści.

myślę, że można w ten (tj. dekonstruk‑
cjonistyczny) sposób spojrzeć również na 
bohaterki jej narracji (około)kampuso‑
wych. Portrety owych kobiet są pieczo‑
łowicie demontowane, a poszczególne 
elementy charakterystyk, opisane z wielu 
perspektyw, są łączone z sobą na nowo, 
aby jeszcze silniej, jeszcze dobitniej wy‑
dobyć ich specyfikę. „to make them more 
themselves”11 – uczynić je bardziej (niż do 
tej pory!) sobą, wskazać, co decyduje o ich 
wyjątkowości – to zadania, które stawia 
przed sobą pisarka. zresztą świetnie się 
z nich wywiązuje, niejako mimochodem 
prezentując możliwości kampusowej nar‑
racji – niezwykle plastycznej, pojemnej, 
chętnie sięgającej po rozmaite gatunki, 
ale i rodzaje literackie, równie efektyw‑
nie korzystającej z klasycznych chwytów 
(u Byatt szczególnie ważna jest próba re‑
stytucji instancji wszechwiedzącego nar‑
ratora), co z nowoczesnych rozwiązań, 
szczególnie z dobrodziejstw intertekstu‑
alizmu. wielość rozwiązań formalnych, 
z powodzeniem przekładającą się też na 
dynamikę fabularną, każe zastanowić się 
nad jedną kwestią – czy powieść kam‑
pusowa, pisana przez literaturoznawców, 
jest wystarczająco przejrzysta dla niepro‑
fesjonalnych odbiorców, czytających dla 
przyjemności, ale nieprzygotowanych do 

tropienia licznych odniesień do modnych, 
czy też wykpiwanych teorii, licznych alu‑
zji literackich, popisów erudycyjnych? 
czy „podglądanie” życia akademickiego 
wymaga nie tylko bystrego czytelniczego 
oka, ale i sporej dozy swoistej empatii? 
czy wręcz przeciwnie, podejrzliwości? 
Być może atrakcyjność tego typu prozy, 
zasadzająca się na możliwości zajrzenia 
za kulisy uniwersyteckiego teatru, rozpa‑
dającego się na coraz mniejsze i mniejsze 
sceny, jest także gorzką diagnozą stanu 
akademii w ogóle? u Byatt sygnały roz‑
padu są dyskretne, ale uchwytne. symp‑
tomatyczna jest jej koncentracja na po‑
szczególnych pracownikach, indywidu‑
alnościach, nie zaś kondycji instytucji 
w ogóle, instytucji, która żywo ją intere‑
suje jako przestrzeń‑laboratorium relacji 
międzyludzkich12. 

Byatt nieustająco ma na uwadze regu‑
ły rządzące powieścią akademicką, mniej 
lub bardziej dyskretnie akcentuje wpływ 
szeroko rozumianego uniwersytetu, czy – 
by rzecz ująć jeszcze inaczej – „uniwersy‑
teckości” traktowanej jako swoista aura, 
przydająca wyjątkowości, ale i skazująca 
na szereg trudności, np. oznaczających 
konieczność liczenia się z regułami ży‑
cia w przestrzeni o tyle nobilitującej, o ile 
opresyjnej. Byatt stopniowo uzupełnia 
początkowo dość ogólnikowo szkico‑
wane charakterystyki. Dbając o wielo‑
aspektowe ich zaprezentowanie, pisar‑
ka z bliska przygląda się poszczególnym 
elementom budującym tożsamość bo‑
haterek. wnikliwe obserwacje, urywane 
prezentacje, celowe fabularne retardacje 
służą nie tyle uzupełnieniu czytelniczej 
wiedzy, ile potwierdzeniu intuicji zary‑
sowanych w momencie wprowadzania 
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bohaterek w powieściowych narracjach. 
autorka dba również o to, by nieustająco 
w tle obecna była perspektywa uniwersy‑
tecka, gdyż przestrzeń instytucji nastawio‑
nej na eksplorację prawdy (o czym pró‑
bował przekonać annę olivier w Cieniu 
Słońca) okazuje się nie tylko miejscem 
pracy naukowej, lecz także przekształca‑
na jest w katalizator działań. katalizator 
jedynie umożliwia/przyspiesza reakcje, 
ale sam w nią nie wchodzi. uniwersytet 
w Cieniu Słońca, Opętaniu czy Chińskim 
homarze trwa, opornie poddając się zmia‑
nom. studentki i wykładowczynie, ewen‑
tualnie absolwentki‑żony wykładowców, 
chcąc nie chcąc biorą udział w silnie zry‑
tualizowanych przedstawieniach. i tylko 
od nich samych zależy, na ile uda im się 
dostosować scenariusz do własnych po‑
trzeb. strategia „bycia bardziej sobą” po‑
zwala im jednocześnie (pozornie) wpa‑
sowywać się w oczekiwania/wymagania 
tworzone przez – słabsze lub silniejsze – 
oddziaływanie aury akademickiej. Fasada 
złudnej akceptacji umożliwia zachowanie 
autonomii, kształtowanie i odważne cele‑
browanie własnej jednostkowości.

anna Pekaniec
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