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W błyskotliwym eseju Tęsknota za kra-
jem. Autobiografia Belgii1 Patrick 

Roegiers swój namysł nad tożsamością 
Belgii i Belgów rozpisuje na kilkadzie‑
siąt nieledwie aforystycznych komentarzy. 
Sarkazm miesza się tu z nostalgią, zacięcie 
pamflecisty współgra z troską kogoś, kto 
wolałby porzucić już ciągłe naigrawanie 
się z „ciężkiego, topornego akcentu” Bel‑
gów i ich francuskocentrycznych dążeń. 
Dla Roegiersa, podobnie jak dla wielu 
współczesnych intelektualistów belgij‑
skich, szczególnie istotne i, jak się wy‑
daje, uwierające jest przekonanie o swe‑
go rodzaju bezdomności. Bezdomności, 
rzecz jasna, wynikającej ze specyfiki geo‑
politycznej, ale nie tylko: „Belg nie‑Belg. 
Nawiedzające Belga poczucie, że jest Bel‑
giem zaocznie, czyli że nie ma ojczyzny, 
nie ma swojego kraju, nie ma historii, nie 
ma pamięci, nie ma własnej tożsamości”. 

Problem leży nie tylko w poczuciu 
walońsko‑flamandzkiej dwoistości, któ‑
ra zawsze przypomina o sobie w trakcie 
kampanii wyborczych i tuż po wyborach, 
gdy miesiącami nie daje się sformować 
wspólnego rządu. Kwestia jest znacznie 
głębsza, dotyka bowiem tożsamości kultu‑
rowej narodu – czy narodów – oraz zwią‑
zanego z nią nieustającego poszukiwania 
odrębności: literatury francuskojęzycznej 
od flamandzkiej, belgijskiej od francuskiej 
itp. Ostatecznie Belgowie – w tym specy‑
ficznie Belgowie frankofońscy, bo to im 
poświęcamy ten numer „Nowej Dekady 
Krakowskiej” – zawsze dochodzą do pa‑
radoksu, który, jak sądzę, dobrze ilustruje 
fakt definiowania swojej tożsamości za‑
wsze w opozycji – bądź wobec dominu‑
jącego flamandzkiego konkurenta języko‑
wego, bądź wobec francuskiego, czy może 

raczej: paryskiego, centrum. Ustawianie 
się w roli mało uprzywilejowanego pe‑
tenta, który chwali się bogatą w sukcesy 
kolonialne przeszłością po to, by zrów‑
noważyć kompleksy wobec trójkolorowej 

„starszej siostry”, przynosi tylko doraźną 
ulgę i, co istotniejsze, skrywa rzeczywi‑
ste osiągnięcia i powody do artystycznej 
i literackiej chwały. 

Otóż historia francuskojęzycznej lite‑
ratury Belgii, całkowicie odrębnej wo‑
bec kultury niderlandzkiej dominującej 
we Flandrii, nie jest tożsama li tylko z lo‑
sem wcale licznych ekspatriantów, których 
z takim umiłowaniem wymienia w swym 
eseju Roegiers: owszem, przyznać trze‑
ba, że wielu spośród najwybitniejszych 
pisarzy, malarzy i myślicieli belgijskich 
wyjechało do Francji i tam zapracowało 
na nazwisko, sławę i francuski paszport. 
Maurice Maeterlinck, Henri Michaux, 
Pierre Alechinsky, Franz Hellens, Henry 
Bauchau, François Weyergans – wszyscy 
oni w pewnym momencie postanawiali 
opuścić „ów najbardziej nierealny kraj na 
ziemi”, jak powie o Belgii inny ekspatriant 
René Kalisky, i szukać szczęścia za miedzą. 

„W Belgii chodzi chyba o swoistą tradycję, 
bo jeśli jest się utalentowanym artystą albo 
pisarzem i chce się zdobyć możliwie dużą 
publiczność, lepiej stamtąd wyjechać”, pi‑
sze Roegiers. Mechanizm transferu znany 
z realiów Europy Środkowo‑Wschodniej 
(by wspomnieć Chagalla, Soutine’a, Tza‑
rę, Eliadego, Ciorana, Todorova i wielu 
innych) osiągałby zatem apogeum w mi‑
gracjach belgijsko‑francuskich. Wystarczy 
zastanowić się, ilu spośród największych 
belgijskich twórców istnieje w powszech‑
nej świadomości pod postacią Francuzów? 
Weźmy Magritte’a, Brela, wspomnianego 
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Michaux: niezależnie od tego, w jakim 
stopniu – i czy w ogóle – odcinali się od 
jakiejkolwiek przynależności państwo‑
wej, uchodzą za twórców „francuskiego 
obszaru językowego”, a więc, w uprosz‑
czeniu, za Francuzów. 

Wynika z tego, że wszelka próba reflek‑
sji nad współczesną Belgią – w tym natu‑
ralnie Belgią francuskojęzyczną – wyma‑
ga pierwszego etapu, rodzaju demaskacji, 
przywrócenia właściwych proporcji i upo‑
mnienia się o kulturową suwerenność. 
Owszem, takie stwierdzenie brzmi dość 
egzotycznie, aczkolwiek zawiera w so‑
bie pierwiastek tego, co skrzętnie notuje 
Patrick Roegiers: „W Belgii, gdzie szuka‑
my swojej tożsamości, lubimy odmieniać 
przez wszystkie przypadki słowo literatu‑
ra”. Nasuwają się tu dwa wnioski. Pierwszy 
dotyczy samego „tak bardzo niedefinio‑
walnego dla autochtonów” pojęcia lite‑
ratury belgijskiej pisanej w języku fran‑
cuskim: Rogiers z lubością wylicza kil‑
kadziesiąt „zabawnych oficjalnych nazw” 
tejże, od „francuskiej literatury Belgii” po 
urzędnicze łamańce w stylu „literaturę 
walońską pisarzy belgijskich Belgii fran‑
cuskojęzycznej”. Problem natury termi‑
nologicznej łączy się jednak z drugim, 
znacznie poważniejszym, a mianowicie 
miejscem literatury w procesie budowa‑
nia tożsamości belgijskich frankofonów 
i, szerzej, w dzisiejszym krajobrazie kul‑
turowym kraju nad Mozą. 

Okazuje się bowiem, z czym chętnie się 
zgadzam, że jeśli szukać gdzieś pierwiast‑
ków zakorzenienia, pewnych wewnętrz‑
nych relacji między rozmaitymi trady‑
cjami i punktami odniesienia, to właśnie 
w literaturze. Literaturze paradoksalnej, 
bo przecież – co, mam nadzieję, wyłania 

się z zaproponowanego w niniejszym nu‑
merze wyboru tekstów – z jednej strony 
pobudzającej ową „tęsknotę za krajem”, 
a z drugiej odpowiadającej na to nostal‑
giczne wezwanie wykreowaniem świata 
alternatywnego. W tym sensie to literatura 
staje się swoistą ziemią obiecaną, krajem 
bardziej realnym i bliskim niż podzielo‑
ne różnymi granicami geopolityczne te‑
rytorium o nieustalonej tożsamości, któ‑
rą Roegiers podsumowuje w ironicznych 
słowach: „Belgia jest śmieszną krainą zże‑
raną przez wielowiekowy wstyd istnienia, 
jej krajobrazy żyją jedynie w pamięci tych, 
którzy na nią patrzą, jej miasta są tworami 
wyobraźni skąpanymi we mgle”. A może 
wcale nie ma w tych słowach ironii?

*
Wychodząc z takiego założenia, starali‑
śmy się pokazać współczesną francusko‑
języczną literaturę belgijską ze wszystkich 
jej najważniejszych stron. Ograniczyliśmy 
nieco refleksję krytycznoliteracką na rzecz 
przekładów najciekawszych głosów ostat‑
nich kilkudziesięciu czy kilkunastu lat. 
Nawiązujemy w ten sposób do chlubnej 

„dekadowej” tradycji i numeru belgijskie‑
go sprzed ponad 17 lat (1/1999), przygoto‑
wanego pod kierunkiem Ryszarda Siwka, 
wybitnego specjalisty w materii belgijskiej, 
który zresztą napisał dla „Dekady” parę 
innych tekstów o Belgii wcześniej i póź‑
niej. Co ciekawe, tamten numer również 
otwierał Patrick Roegiers, w tłumaczeniu 
Adama Wodnickiego, po czym łamy cza‑
sopisma zostały oddane m.in. prozaikom 
Dominique Rolin, Paulowi Willemsowi, 
Alainowi Van Crugtenowi, Jacques’owi 
Neyrinckowi czy Amélie Nothomb i poe‑
tom – m.in. Jean‑Pierre’owi Verheggenowi 
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i Wernerowi Lambersy’emu. Z pewnością 
był to numer potrzebny, ba, niezbędny 
dla lepszej orientacji we współczesnych 
kierunkach francuskojęzycznej literatury 
belgijskiej, jak powiedziałem, dość słabo 
przyswojonej przez polskiego czytelnika – 
tyleż przez brak przekładów, ile przez sa‑
mą jej „ekspatriancką” istotę.

Trzeba podkreślić, że do takiego stanu 
rzeczy przyczyniły się również strategie 
wydawnictw, które licząc na większe zyski 
i rozpoznawalność, skupiały się na zacie‑
raniu belgijskości autorów i zamienianiu 
ich na Francuzów, przynajmniej na notach 
promocyjnych na czwartej stronie okładki 
(wielokrotnie pisał o tym Ryszard Siwek, 
zwracając uwagę na „podrasowywanie 
Belgów na Francuzów”). W ten sposób 
z belgijskiej orbity wypadli Henri Michaux 
czy autor poczytnych kryminałów Georges 
Simenon. Na polskim rynku wydawni‑
czym dobrze trzyma się autorka bestsel‑
lerowej prozy Amélie Nothomb, której 
kolejne powieści wydawane są właściwie 
co roku (ostatnio nakładem Wydawnictwa 
Literackiego). W 2016 roku wyszła kolej‑
na, Zbrodnia hrabiego Neville’a, w prze‑
kładzie Małgorzaty Kozłowskiej. Ale kto 
oprócz Nothomb i dobrze znanych w Pol‑
sce Henriego Michaux i Georges’a Sime‑
nona? Bardzo niewielu: nie zmienią tego 
pojedyncze książki Guy Goffette’a, jednego 
z najwybitniejszych współczesnych prozai‑
ków i poetów, nominowanego do Nagrody 
Europejski Poeta Wolności przed dwoma 
laty, czy niszowa w gruncie rzeczy Antolo-
gia współczesnej prozy francuskojęzycznej 
Belgii z 2010 roku (wydawnictwo Leksem 
w Łasku), która przeszła zupełnie bez echa. 

Oczywiście, część odpowiedzialno‑
ści za przekłady i promocję tej literatu‑

ry wzięły na siebie czasopisma – obok 
„Dekady” również „Literatura na Świecie”. 
Numer 9‑10/2011 pod batutą Anny Wa‑
silewskiej poświęcony został belgijskie‑
mu „tu i teraz” w poezji, prozie i eseju. 
Bardzo ciekawy skład, od znanych już 
z „Dekady” Rolin i Verheggena, przez 
Pierre’a Mertensa, François Emmanue‑
la i Guy Goffette’a, po Caroline Lamar‑
che i Weyergansa. Stamtąd pochodzi też 
esej Roegiersa, który posłużył mi tu za 
punkt odniesienia. Nie da się przecenić te‑
go wyboru: najważniejsze postaci współ‑
czesnej literatury, znakomici tłumacze, 
odpowiednio dobrane eseje i szkice kry‑
tyczne. Problem jednak w tym, że więk‑
szość autorów to przedstawiciele – excusez 
le mot – starszego pokolenia (najmłod‑
sza w zestawieniu Lamarche urodziła się 
w 1955 roku). Zabrakło więc, jak sądzę, 
większego otwarcia na nowe trendy i gło‑
sy, zawierzenia problemom, które przecież 
gwałtownie wdzierają się do literackiej 
codzienności. Mam na myśli proces do‑
konujący się na naszych oczach, którego 
konsekwencji trudno przewidzieć, a mia‑
nowicie stopniowe odchodzenie od dysku‑
sji wewnątrzbelgijskich oraz brukselsko‑

‑paryskich w stronę kwestii współczesnej 
imigracji, dziedzictwa postkolonialnego, 
ale także zwrot biograficzny, czy może ra‑
czej: „egzofikcyjny”, operujący modelem 
fingowanej autobiografii, silnie skoncen‑
trowanej na cielesności, szczególnie ko‑
biecej i homoseksualnej, choć nie tylko. 
Bez tych tematów, bez twórców młod‑
szych pokoleń, bez rozmów z belgijskimi 
krytykami i literaturoznawcami, obraz 
współczesności musi być wybrakowany.

*
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Stąd powrót do refleksji nad tożsamoś‑
cią i nad tęsknotami współczesnej fran‑
cuskojęzycznej literatury belgijskiej, ale 
z pytaniem o zmiany, jakie w niej dziś 
zachodzą oraz o różnorodność odnie‑
sień i poruszanych tematów. Zaprosiłem 
do współpracy grono literaturoznawców 
i tłumaczy, z Marie Giraud‑Claude‑Lafon‑
taine na czele, i wspólnie opracowaliśmy 
model, w którym stawiamy na przekłady 
tekstów literackich, uzupełnione szkica‑
mi oraz dwoma wywiadami z Markiem 
Quaghebeurem oraz Érikiem Lysøe, eks‑
pertami w dziedzinie dwudziestowiecznej 
literatury belgijskiej. Wybór tekstów oraz 
tematy, jakie pojawiają się w rozmowach, 
wyraźnie wskazują na paradoksalną na‑
turę literatury belgijskiej. Z jednej strony 
wciąż mocne jest przekonanie o wyjąt‑
kowości tradycji fantastyki, surrealizmu 
i prozy poetyckiej – jako zjawisk „im‑
manentnie” belgijskich i stanowiących 
o odrębności tej kultury od jakichkol‑
wiek procesów zachodzących we Francji 
czy – szerzej – Europie. Z drugiej strony, 
co widać w wypowiedziach Quaghebeu‑
ra, ale również w szkicu Marie Giraud‑

‑Claude‑Lafontaine, w ostatnich dekadach 
XX wieku dochodziło do prób zakwestio‑
nowania tych „fantastycznych” i niepo‑
ważnych cech dystynktywnych na rzecz 
powrotu do problematyki historycznej 
(historii przez wielkie „h”) oraz metafi‑
zycznej (w poezji). 

Paradoks polega na tym, że im gwał‑
towniej pisarze i krytycy odżegnują się 
od tych tradycji, tym dokuczliwsza staje 
się luka po stronie „belgijskiej odrębno‑
ści”. Stąd jednoczesność odruchów repul‑
sji i coraz to nowych form powrotu wąt‑
ków oraz technik pisarskich (krótka proza 

itp.) odsyłanych już do literackiego lamusa. 
Dopiero więc na tę dwoistą naturę dzisiej‑
szych spraw wewnętrznych w belgijskim 
pisaniu powinno się nałożyć modyfikacje 
wynikające z rozrostu problemów świata, 
który w ostatnich dekadach przyspieszył 
(na tym tle ciekawe wydają się wypowiedzi 
Marca Quaghebeura, a zwłaszcza sposoby 
artystycznego radzenia sobie z tego rodza‑
ju nieładem, jakie postuluje). Pisze o tym 
również Przemysław Szczur, analizując no‑
we tendencje w literaturze, i szerzej, kul‑
turze, ogniskujące się wokół problemów, 
w skrócie, gender i queer z jednej oraz imi‑
gracji i wykluczenia z drugiej strony. 

Potwierdzają to same teksty literackie, 
których układ odzwierciedla, mamy na‑
dzieję, złożoność tej współczesnej panora‑
my. Prezentujemy zarówno uznanych au‑
torów poruszających się na granicy prozy 
i poezji, przynależących w pewien sposób 
do omówionych powyżej tradycji belgij‑
skiej literatury, jak Guy Goffette, François 
Emmanuel czy Jean‑Claude Pirotte, au‑
torów „postpostmodernistycznych” jak 
Jean‑Philippe Toussaint oraz Véronique 
Bergen czy Antoine’a Pickelsa, ekspery‑
mentujących z formą i tematyką swoich 
tekstów, skupionych na wiwisekcyjnych 
podróżach po ciele i emocjach. Mamy 
autorów, dla których „tęsknota za kra‑
jem” z eseju Roegiersa oznacza zupełnie 
coś innego (Pie Tshibanda, Ivan Alechine 
czy Kenan Görgün), bowiem balansują 
oni cały czas na krawędzi dwóch ojczyzn, 
a może raczej dwóch wymiarów bezdom‑
ności. Ale również Thomasa Gunziga, któ‑
ry w jednocześnie absurdalny i śmiertel‑
nie poważny sposób wskazuje na niedo‑
statki codzienności, łącząc w sobie chyba 
wszystkie najlepsze właściwości belgij‑
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skiego esprit, które – jak twierdzi zgryź‑
liwie Roegiers – „oczywiście nie istnieje”, 
bo jest „przynależne tylko Francuzom”. 

Na deser, tuż przed obszernymi nota‑
mi o wszystkich bohaterach numeru i ich 
tekstach, przypominamy dwóch ojców 
założycieli współczesnej literatury belgij‑
skiej, Paula Nougé, teoretyka i głównego 
poetę belgijskiego surrealizmu, o którym 
ciekawie mówi w wywiadzie Lysøe, oraz 
Henriego Michaux, cieszącego się zasłu‑
żoną sławą jednego z najbardziej nieprze‑
niknionych twórców belgijskich XX wieku. 
Nougégo i Michaux łączy też niekonwen‑
cjonalne podejście do materii poetyckiej. 
Jako eksperymentatorzy pogranicza słowa 
i obrazu, wskazują oni na mocną stronę 
francuskojęzycznej poezji belgijskiej: za‑
wierzenie materialności. Owa predylekcja 
do kombinacji gier słownych, przewrotnej 
typografii i filozoficznych rozważań spra‑

wia jednak, że literatura ta trudno znosi 
przekład i może w tej własności należy 
upatrywać jej małej popularności u pol‑
skich wydawców, a co za tym idzie, czytel‑
ników. Chcielibyśmy wierzyć, że niniejszy 
numer „Nowej Dekady Literackiej”, która 
zmienia się na naszych oczach w „Nową 
Dekadę Belgijską”, a właściwie „Nową De‑
kadę Francuskojęzycznej Belgii”, choćby 
na krótką chwilę zmieni nasze postrzega‑
nie Belgii jako kraju „tramwajów, frytek, 
malarzy, wiecznego deszczu, czekolady, 
kompromisów i sporów językowych” i za‑
tęsknimy za każdym z krajów, do których 
tęsknią sami pisarze.

Jakub Kornhauser

PRZYPISY
1 Patrick Roegiers, Tęsknota za krajem. Autobio-

grafia Belgii, przeł. Wiesław Kroker, „Literatura 
na Świecie” 2011, nr 9‑10, s. 319–347. Kolejne 
cytaty pochodzą z tego eseju.

Paul Nougé, fotografia


