
8 JaK	być	dziś	PiSarzeM	FrancuSKiM?

Tytułowe pytanie, które otwiera w ni-
niejszym numerze „Dekady” blok teks-

tów poświęconych współczesnej prozie 
i esejowi (ale także kinematografii) two-
rzonym w języku francuskim, z pozoru 
może wydawać się dość uproszczone, by 
nie rzec: słabo uzasadnione. wszak kultura 
francuska w dobie politycznego kryzysu 
i rozchwiania europejskich politycznych 
ideologii i unijnych struktur ma się, jak 
można mniemać z gazetowych szpalt i por-
tali internetowych, wcale nie najgorzej. 
Świadczą o tym przynajmniej dane o za-
sięgu międzynarodowym: ubiegłoroczna 
literacka nagroda nobla przyznana Patri-
ckowi Modiano, nieustanne kontrowersje 
wzbudzane przez książki czy wypowiedzi 

Michela Houellebecqa, a nawet paradoku-
mentalny film Guillaume’a nicloux z je-
go udziałem (Porwanie Michela Houelle-
becqa, 2014), dyskusje wokół książek ese-
istycznych (Alaina Finkielkrauta, Érica 
zemmoura czy – świeżo przełożonego na 
polski – Thomasa Piketty’ego) oraz nie-
zaprzeczalne sukcesy francuskiego kina 
(a właściwie jego zdolność do przycią-
gania – bazą filmową i funduszami hoj-
nych producentów – najlepszych reżyse-
rów światowych, by wymienić Michaela 
Hanekego czy Asghara Farhadiego), w tym 
canneńskie laury sprzed dwóch lat dla Ży-
cia Adeli Abdellatifa kechiche’a. 

za tym, wydawałoby się, pełnym du-
my i intelektualnego bogactwa obrazem 
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harmonijnie rozwijającego się organi-
zmu kryje się jednak dużo wątpliwości, 
które stawiają znak zapytania w nagłów-
ku tego tekstu i całego numeru. kiedy 
bowiem przyjrzeć się bliżej tej kultural-
nej obfitości, to łatwo zaobserwować, że 
odmieniany przez wszystkie przypadki 
przymiotnik „francuski” nie oznacza tego 
samego, co oznaczał choćby dla Balzaka, 
Victora  Hugo, André Gide’a, ale przecież 
i dla  Jean-Paula Sartre’a czy Charles’a de 
Gaulle’a, by poprzestać na tych emble-
matycznych nazwiskach. nie oznacza te-
go samego nie tylko z uwagi na dziejo-
wą i polityczną konieczność, lecz prze-
de wszystkim dlatego, że sama definicja 
francuskiej tożsamości, przynajmniej na 
potrzeby zjawisk kulturowych, uległa w 
ostatnich zwłaszcza latach znaczącemu 
przesunięciu. To, co długimi okresami 
było wyparte i pozostawione poza margi-
nesem tożsamości francuskiej, rozumia-
nej jako silnie scentralizowana, miesz-
czańsko-parysko-liberalna norma, zostało 
przywrócone do głównego obiegu nie tyl-
ko przez systematyczny napływ imigran-
tów z Afryki czy Azji, ale także, a może 
w pierwszej kolejności, przez uniwersali-
zującą się (może: zglobalizowaną, choć to 
niedobre słowo) i komplikującą cokolwiek 
imperialistyczne zakusy Paryża kulturę. 

Przyjrzyjmy się najważniejszym dys-
kusjom, jakie przetoczyły się w ostatnim 
czasie przez Francję. najpierw ton nada-
wały komentarze inspirowane stycznio-
wymi wydarzeniami w redakcji „Charlie 
Hebdo”, które w zdumiewający sposób 
zbiegły się w czasie z publikacją najnow-
szej powieści Michela Houellebecqa Sou-
mission, przepowiadającej niedaleką przy-
szłość Francji jako muzułmańskiego pań-

stwa wyznaniowego. Dobre samopoczucie 
sytych mieszkańców najbardziej elegan-
ckich dzielnic stolicy zostało brutalnie 
nadszarpnięte, niczym we francuskich 
filmach Hanekego z początku pierwszej 
dekady tego wieku (choćby w Kodzie nie-
znanym czy w Ukrytym), których boha-
terowie, przedstawiciele francuskich elit, 
poruszający się w zamkniętym obiegu 
prestiżowych periodyków kulturalnych, 
szklanych biurowców i strzeżonych osiedli, 
byli konfrontowani z tym, co na co dzień 
nieefektowne, niezauważalne, bo wyparte: 
odpowiedzialnością za konflikt w Algierii, 
za losy bezdomnych romów i bezrobot-
nych mieszkańców przedmieść, ale także 
za sytuację niezrozumiałej i „opuszczonej” 
przez rząd, środki unijne i zwykłe ludz-
kie zainteresowanie francuskiej prowin-
cji. Dyskusja ta nie miała wyważonego 
i racjonalnego charakteru, jak ta za cza-
sów prezydentury nicolasa Sarkozy’ego, 
kiedy debatowano w liberalno-lewico-
wym gronie o stanie tożsamości francu-
skiej, podważanej – czy faktycznie, czy 
tylko pozornie – przez dominację prawi-
cy (i czającej się za jej plecami skrajnych 
frakcji o szaleńczych rysach Jean-Marie 
le Pena). Teraz gniew ulicy, motywowany 
religijnie, społecznie, ale przecież także 
politycznie, przybrał gwałtowne rozmia-
ry i choć dało się zauważyć efekty ogól-
nonarodowej (właściwie ogólnoświato-
wej) akcji wzmacniania wspólnotowych 
więzów i poczucia kulturowej jedności, 
to najbardziej jednak emblematycznym 
obrazem pozostanie uchodzący z Paryża 
pod eskortą sił mundurowych sam zły 
wieszcz, Michel Houellebecq. 

z drugiej strony, daje się wyczuć 
emancypacyjne wobec tradycyjnej 
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dominacji stolicy napięcie, które towa-
rzyszy ostatnim decyzjom (geo)politycz-
nym prezydenta François Hollande’a, wy-
tyczającym nową, niemalże rewolucyjnie, 
mapę Francji w wyniku skomasowania re-
gionów w większe, będące realnym part-
nerem (a może raczej: realnym konkuren-
tem) Paryża, jednostki administracyjne. 
Dzięki tej procedurze, odważnej, bo w pe-
wien sposób idącej w poprzek – znów: 
parysko-mieszczańsko-elitarnej, konser-
watywnej – tradycji, ponownie wróciły 
na sztandary francuskich regionalistów, 
tym razem w roli groźnego mementum, 
hasła „kolonializmu wewnętrznego” i „lu-
dobójstwa kulturowego”, których miała 
się dopuszczać republika, przez wiele 
stuleci zwalczająca języki i zwyczaje re-
gionalne (tak różne jak bretoński, alzacki, 
korsykański czy oksytański). Przetacza-
jąca się przez media w ostatnich tygo-
dniach debata, podczas której próbowa-
no zmierzyć poziom francuskości Fran-
cuzów z Paryża i spoza stolicy1, dobrze 
oddaje dzisiejsze problemy z definicją 
tożsamości narodowej i z jej wymierny-
mi kształtami. w konsekwencji do gry 
wraca Francja prowincjonalna, która ogó-
łowi znana jest głównie z tego, że zama-
zuje się i rozpływa za oknami pędzącego 
TGV: w literaturze tendencję tę, jakże od-
mienną wobec paryżocentrycznych po-
wieści wybitnych pisarzy drugiej połowy 
XX wieku: Queneau, Viana, Topora, czy 
też Modiano i wielu innych, można coraz 
wyraźniej dostrzec w śmiałych próbach 
opisu zwykłych francuskich miasteczek – 
nudnych, sennych, brudnych, skulonych 
wokół kopcących fabryk, ewentualnie 
malowniczych, ale pogrążonych w bez-
robociu i wyludnionych. 

Dobrym przykładem tego trendu są 
książki Joëla egloffa, prozaika urodzone-
go w 1970 roku, w tym znane w polskich 
przekładach: Edmond Ganglion & syn 
[Edmond Ganglion & fils, 1999, polskie 
wydanie 2008], powieść, której akcja to-
czy się w „[...] jednym z tych miasteczek, 
w których wszystkie psy mają na imię Bu-
rek, a koty Mruczek [...]. niewiele z nie-
go pozostało i niewielu już tu mieszkało 
ludzi. Dogorywały z wolna dwie ostat-
nie firmy”2 czy uhonorowane kilkoma 
prestiżowymi nagrodami Zamroczenie 
[L’Étourdissement, 2005, wydanie polskie 
2006], przedstawiające miałkie i mono-
tonne życie bezimiennego bohatera, pra-
cującego w rzeźni, niemającego żadnych 
perspektyw, radości czy zainteresowań, 
mieszkającego w bezkształtnym mieście 
pozbawionym nazwy, rozciągającym się 
między supermarketem, torami kolejo-
wymi i wysypiskiem śmieci. Jeśli jest to 
jeszcze Francja (a jest), to taka, która ma 

„paskudny klimat”, śmierdzi siarką, dy-
mem i wyziewami z bagien. Jak powia-
da narrator-protagonista: „w końcu tu są 
moje korzenie. nałykałem się tu wszel-
kich możliwych metali ciężkich, żyły 
mam pełne rtęci, a mózg ołowiu. Świe-
cę w ciemnościach, sikam na niebiesko, 
świszczy mi w płucach, a mimo to wiem,  
że w dniu wyjazdu uronię łzę”3. egloff po-
zwala swoim bohaterom na odczuwanie 
przynależności nie do szumnie pojętej 
i właściwie całkowicie wyimaginowanej, 
nieobecnej ojczyzny – Francji, ale do ro-
zumianej jak najbardziej materialnie zie-
mi, w której wyrośli i której nie uda się 
im nigdy  porzucić. 

Podsumowaniem takiej, by tak rzec, 
odsuniętej, zdecentralizowanej tożsa-
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mości, jest figura tytułowego bohatera 
innej powieści egloffa, Człowiek, które-
go brano za kogoś innego [L’Homme que 
l’on prenait pour un autre, 2008, wyda-
nie polskie 2010]: niczym daleki kuzyn 
Pana Piórki z opowiadań Henriego Mi-
chaux nie może on znaleźć w otaczają-
cym świecie swojego miejsca, a prze-
de wszystkim: konkretnej tożsamości. 
Przez przypadkowych ludzi brany jest za 
hydraulika, dawno nie widzianego kole-
gę czy członka rodziny, a przychodzące 
do niego listy tak naprawdę są zaadre-
sowane do kogoś innego. Tego rodzaju 
chwyt jest nie tylko twórczym (i jednak 
dość pesymistycznym) nawiązaniem do 
Musilowskiego Człowieka bez właściwo-
ści czy protagonistów z filmów Akiego 
kaurismäkiego (Człowiek bez przeszło-
ści) lub braci Coen (Człowiek, którego 
nie było), ale i do Chimerycznego lokato-
ra rolanda Topora, sfilmowanego (i za-
granego!) przed laty przez romana Po-
lańskiego. Bezimienny i bezpostaciowy 
narrator, który mówi o sobie: „[...] po-
grążam się w rozpaczy na myśl o tym, że 
nie istnieję dla nikogo”4, podsumowuje 
dążenie współczesnej literatury francu-
skiej – a przynajmniej jej „prowincjonal-
nej” czy „regionalnej” gałęzi – do desta-
bilizacji i utrącenia bożka oświecenio-
wego racjonalizmu i zdobyczy liberalnej 
demokracji. Pozbawienie Paryża tożsa-
mościowej palmy pierwszeństwa pocią-
ga za sobą depersonifikację bohaterów 
i przebija napęczniałą przez lata banię 

„francuskości”, pielęgnowaną przez au-
torów mniej (Patrick Modiano z Ulicą 
ciemnych sklepików o sławnym incipicie 

„Jestem nikim”5) lub bardziej ekspery-
mentalnych (twórczość reprezentantów 

ouliPo, podążających śladami surrea-
listów, Paryżan par excellence). 

oczywiście, odwrót w stronę prowin-
cji to tylko jedna z możliwości dokony-
wania tożsamościowych rewizji i rewin-
dykacji. inną, o której wspominałem już 
wcześniej, a która pełni funkcję zwornika 
tendencji politycznych, ideowych i arty-
stycznych, jest przechwytywanie przez 
Francję kontynentalną, broniącą swych 
centralnych przywilejów i wpływów na 
kształtowanie frankofońskiego życia kul-
turalnego, autorów urodzonych w daw-
nych koloniach (albo państwach będą-
cych w zasięgu oddziaływania Heksa-
gonu) i wysyłanie ich na pierwszą linię 
frontu „paryskiej” kultury. Dokonuje się 
w ten sposób dość przewrotna strategia: 
otóż pisarze – by tak to ująć w skrócie – 

„postkolonialni” okazują się bardziej „pa-
ryscy” niż stołeczni mieszczanie, którzy 
wolą szargać narodowe świętości i nu-
rzać się w nihilizmie (Houellebecq i je-
go akolici nazywani są czasem mianem 

„reakcjonistów”). rzecz jasna, sytuacja 
taka nie jest dziełem przypadku i dosko-
nale obrazuje kierunek przemian „fran-
cuskości”: od zafascynowanego Afryką 
i Ameryką Łacińską noblisty Jean-Marie 
Gustave’a le Clézio – opisującego z per-
spektywy „mieszczańskiej” Saharę i pa-
namskie dżungle – aż do takich twórców, 
jak urodzony w republice konga Alain 
Mabanckou, który konstruuje swój, zaska-
kująco barwny i nietypowy, antymiesz-
czański Paryż w Black bazar (2009, pol-
skie wydanie 2010). 

wprowadzanie na paryskie salony 
pisarzy, którzy kiedyś nie mogliby być 
określeni mianem francuskich, a jedy-
nie frankofońskich, poza naturalnymi 
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w takim przypadku względami koniunk-
turalnymi, niesie ze sobą bardzo dobry 
przekaz: należy zatem „być pisarzem języ-
ka francuskiego”. w tym sensie, i chciał-
bym trzymać się tego stanowiska, pisa-
rzami francuskimi są zdobywcy nagrody 
Goncourtów: urodzony w Maroku Tahar 
Ben Jelloun (uhonorowany w 1987 roku 
za Świętą noc 6), Martynikańczyk Patrick 
Chamoiseau (w 1992 otrzymał nagrodę 
za Texaco7), pochodzący z libanu Amin 
Maalouf (nagroda w 1993 roku za Skałę 
Taniosa8) czy urodzeni w nowym Jorku 
Jonathan littell (wygrał w 2006 Łaskawy-
mi 9) i w kabulu Atiq rahimi (dwa lata 
później triumfował Kamieniem cierpli-
wości10). w ostatniej edycji doszło wręcz 
do tego, że o nagrodę walczyli Algier-
czyk kamel Daoud, który w swym debiu-
cie Meursault, contre-enquête – powieść 
w tłumaczeniu Małgorzaty Szczurek uka-
że się niebawem w wydawnictwie karak-
ter – proponuje rewizję Obcego Alberta 
Camusa, wprowadzając punkt widzenia 
brata głównego bohatera, a także lydie 
Salvayre, prozaiczka starszego pokolenia, 
córka hiszpańskich imigrantów – poko-
nała go ostatecznie książką Pas pleurer 
[nie płakać], w której dokonuje boles-
nego rozrachunku z przedwojenną Hi-
szpanią pod dyktaturą generała Franco. 
Trend do otwierania się na nowe wątki, 
nowych twórców i nowe szerokości geo-
graficzne sprawia, że kulturze francuskiej 
udaje się, całkiem fortunnie, jak sądzę, 
złapać drugi oddech: wielcy klasycy nie 
muszą się martwić o literacki narybek, 
a wielu młodych „pisarzy języka francu-
skiego” – skoro przyjęliśmy ten termin 
na dobre – może znaleźć się w głównym 
obiegu kultury.

wszyscy właściwie powyżej wymie-
nieni autorzy na trwałe wpisali się w nowy 
kierunek francuskiego pisania powieścio-
wego, co oczywiście świadczy jednocześ-
nie o rozszerzeniu zainteresowań krytyki 
francuskiej na zjawiska niegdyś zbyt czę-
sto i niesłusznie marginalizowane (choć, 
rzecz prosta, niektórzy mogą tu mówić 
o zadośćuczynieniu kolonialnym krzyw-
dom), ale także o kryzysie literatury „kon-
tynentalnej”. Przy czym chciałbym wyraź-
nie zaznaczyć, że najcenniejszą lekcją, ja-
ka płynie z tych tendencji, jest ta o braku 
potrzeby podziału, przynajmniej w insty-
tucjonalnym porządku: określenie „pisarz 
języka francuskiego” zrównuje etniczny, 
ale i tożsamościowy status Haitańczyka 
Dany’ego laferrière’a, Amerykanina lit-
tella i paryżanki Joy Sorman, by wymie-
nić kilka pierwszych z brzegu nazwisk. 
Gorzej, że za tym równouprawnieniem 
na rynku książki i w budowaniu obrazu 
wieloetnicznej Francji czai się niebezpie-
czeństwo kulturowej urawniłowki, która 
mogłaby mieć opłakane skutki. Stąd też 
tendencja u autorów urodzonych poza 
granicami Francji, ale tam mieszkających 
(lub często przebywających), do powraca-
nia w swych powieściach do krainy dzie-
ciństwa – rahimi pisze o Afganistanie 
(choć tak naprawdę akcja może się dziać 

„w innym miejscu”11), Chamoiseau opie-
wa Texaco, peryferyjną dzielnicę mar-
tynikańskiego Fort-de-France, a Dany 
laferrière mówi „o Haiti na Haiti”, gdzie 

„jest u siebie, niedaleko równika”12. Czy-
nią to właśnie dlatego, by zachować we 
francuskiej – ponadnarodowej, ale i po-
zanarodowej – tożsamości pierwiastek 
tożsamości własnej, pierwotnej, związanej 
z „małymi ojczyznami” (zwłaszcza, jeśli 
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„wielką” ojczyzną jest Paryż czy Francja). 
oczywiście, nie powinno zatem dziwić, 
że często są one mitologizowane (jako 
wizja krainy dziewiczej, nadnaturalnej 
nieomal siły i energii) oraz przeciwsta-
wiane „wielkiemu światu”. Jak powiada 
bohater laferrière’a: „Pamiętam, że kie-
dy opuszczałem Haiti dwadzieścia lat te-
mu, byłem bezmiernie szczęśliwy, umy-
kając od gwaru, który zaczyna się o świ-
cie i kończy późną nocą [...]. Dzisiaj nie  
jestem w stanie pisać, jeśli nie czuję do-
okoła siebie ludzi gotowych przerwać mo-
ją pracę i zmienić jej kierunek”13. 

Sądzę, że obydwa źródła współczesnej 
refleksji Francuzów nad znaczeniem przy-
miotnika „francuski”, które zajęły moją 
uwagę i które dobrze określają tematykę 
niniejszego numeru – a więc marsz „w 
stronę prowincji” (by sparafrazować Prou-
sta) oraz zaufanie kulturom frankofoń-
skim – nie wyschną w najbliższym czasie. 
Sprzyja temu ich wzajemne przyciąganie: 
mimo że podstawy ich żywotności są bar-
dzo różne (wręcz sprzeczne), tendencje te 
dobrze się uzupełniają, ale też dużo mówią 
o nastrojach społecznych. Prowincja czer-
pie siłę (i ekonomiczne wsparcie) z Paryża, 
lecz w literaturze ma wizerunek skrajnie 
przeciwstawny: krainę bogactw i fantazji 
zastępuje wizja gęstych bagnisk i szarych 
bloków. inaczej niż idealizowana – choć 
przecież najczęściej też grająca biedną 
kuzynkę Paryża, ba, nawet Marsylii czy 
lyonu – prowincja „zamorska”. Ten swo-
isty trójpodział (z „metropolitalną”, być 
może najmniej ciekawą, ale przecież na-
dal obecną, tematyką pośrodku) dobrze, 
jak mi się wydaje, odzwierciedla poręczna 
metafora użyta przez Georges’a Pereca w 
eseju O kilku zastosowaniach czasownika 

«mieszkać». Próbując znaleźć najbardziej 
adekwatne określenie swojego położenia, 
Perec zauważa, że można jednocześnie – 
bo w końcu trójpodział ten znosi trady-
cyjną perspektywę –„mieszkać na pierw-
szym piętrze w głębi podwórza”, „mieszkać 
w Paryżu” oraz „zamieszkiwać planetę 
ziemia”14 i wszystkie te stwierdzenia będą 
prawdziwe. Przyjmijmy zatem, przynaj-
mniej na potrzeby tej części tematycznej, 
że na pytanie „jak być dziś pisarzem fran-
cuskim?” można odpowiedzieć trojako: 

„być na głębokiej prowincji”, „być w Pary-
żu (ale tylko przejazdem)” albo „być zza 
mórz i oceanów”. 

jakub kornhauser
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