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Od subiektywnej topografii  
po mitologię narodową –  
miasto oniryczne w „Chochołach” 
Wita Szostaka

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Osuwam się w sen. I zaczynam śnić nieistniejące Krakowy, których śnione ulice przemie-
rzam, odkrywając nieznane mi zakamarki i zaułki. Zapuszczam się w nieodwiedzane na ja-
wie dzielnice, zdumiony, że tak wielkie połacie miasta umykały dotychczas mojej uwadze. 
Odkrywam widmowe kościoły i labiryntowe, niezwiedzane wcześniej pałace. […] Śnione 
Krakowy następują jeden po drugim, gubię się w nich i roztapiam, zanurzam się w wą-
skich uliczkach i wynurzam na drugim końcu miasta, łapiąc powietrze wielkimi haustami1.

Nieustającą zmienność, niejednoznaczny status ontologiczny, przytłaczające aż do utra-
ty tchu zwielokrotnienie – te wyłaniające się z przytoczonego fragmentu cechy kra-
kowskiej przestrzeni można uznać za dominujące w całości Chochołów Wita Szostaka. 
Oniryczna poetyka nie służy jednak w powieści wyłącznie kształtowaniu wizerunku 
miejskości. Za jej pośrednictwem autor omawia także kwestie tożsamości jednostkowej 
i rodzinnej, ich wzajemnych oddziaływań i związków z przestrzenią; tytuł odsyłający 
do motywu chocholego tańca przywołuje natomiast tematykę snu-transu w wymiarze 
narodowościowym. W niniejszym artykule chciałabym przeanalizować wymienione tu 
wątki (choć niewątpliwie nie wyczerpujące możliwych interpretacji powieści, stanowią-
ce bardzo istotną część jej tematyki) oraz niesione przez nie znaczenia, analizę tę osadza-
jąc w kontekście zarówno refleksji literaturoznawczej, jak i rozważań nad miejskością 
jako taką (gdyż jednak to ona stanowi główną oś powieści) – jej literacka reprezentacja 
nie pozostaje bowiem wszak bez związku z empiryczną rzeczywistością pozatekstową.

Na miasto spogląda się z perspektywy głównego bohatera o nieznanym imieniu 
– i to ona właśnie determinuje kształt przybierany przez otaczające go miejsca. Ich 
obraz jest ściśle sprzężony z wydarzeniami w życiu mężczyzny i jego bliskich: począt-
kowo przedstawiany realistycznie, Kraków wraz z rozwojem akcji zaczyna przecho-
dzić przemiany, w wyniku których nabiera charakterystycznych cech kolejnych świa-
towych metropolii najlepiej oddających aktualną sytuację w rodzinie Chochołów (aż 
do skorelowanego z erozją więzi między nimi zupełnego rozpadu miasta). 

1 W. Szostak, Chochoły, Warszawa 2010, s. 23.
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Akcja powieści rozpoczyna się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, do któ-
rych cała (wielopokoleniowa i  mieszkająca w  jednej kamienicy o  połączonych ze 
sobą mieszkaniach – zwanej Domem) rodzina głównego bohatera przygotowuje się 
z ogromną dbałością o tradycję. Poznajemy przy tym poszczególnych krewnych męż-
czyzny: kultywujących narodowe (specyficznie mieszczańskie) obyczaje przedstawi-
cieli inteligencji, dla których rodzina – a właściwie, gdyż to słowo lepiej ilustruje 
jej tu rozumienie, ród – ma ogromne znaczenie. Od początku daje się co prawda 
zauważyć, iż stosunki pomiędzy Chochołami nie są idealne – lekka sztuczność za-
chowań, brak głębszej więzi duchowej i niedopowiedzenia schodzą jednak na dalszy 
plan wobec wspólnotowości kultywowanych tradycji świątecznych. Ze wszystkim 
tym współgra stanowiący tło dla wydarzeń Kraków realistyczny – miasto otoczone 
wszak narracją, w której skorelowana z  tradycyjną wizją „polskości” obyczajowość 
inteligencka i mieszczańska zajmuje szczególną pozycję. 

Narracja ta przestaje jednak być wystarczająca wraz z nastaniem karnawału. Aby 
dopasować się do nowego czasu, Kraków przechodzi niespodziewaną przemianę: uli-
ce stają się kanałami; pojawiają się opowieści o fantastycznych miejskich zwyczajach, 
z których jeden polega na noszeniu masek. 

To przemieszanie z Wenecją stanowi szczytowy moment kondycji miasta. Kiedy 
po okresie karnawału główny bohater popada w przygnębienie, „nastroje niewyraź-
ne, nieostre, […] niegotowe na konkretyzację”2, Kraków odwzorowuje ten stan 
ducha: jest cały „w  remoncie”, „czekający na metamorfozę”3. Metamorfoza, choć 
nadchodzi, nie oznacza jednak poprawy. Umiera opiekunka rodu, babcia Maria, co 
znajduje swoje odbicie w kolejnych zmianach: tym razem Kraków nabiera cech bli-
skowschodnich, a  jego ważnym elementem staje się Miasto Umarłych – położona 
pomiędzy Placem Wszystkich Świętych a Wawelem nekropolia. Od tej pory pomię-
dzy Chochołami narastają też konflikty prowadzące do ponownych podziałów nie-
gdyś połączonych przestrzeni kamienicy. Rodzina rozpada się – i to samo dzieje się 
z metropolią. Wśród jej mieszkańców powstają ruchy separatystyczne domagające 
się autonomii kolejnych dzielnic, a walki o niezależność ze zwolennikami jedności 
Krakowa przybierają formę wojny domowej. 

Miejsca, do których nawiązują kolejne wizerunki miasta, nie są przypadkowe 
z  punktu widzenia biografii mężczyzny: na Bliskim Wschodzie jego ojciec uległ 
wypadkowi, w wyniku czego do tej pory pozostaje w  śpiączce; Sarajewo (którego 
wojenne wcielenie przywołuje Kraków ogarnięty konfliktem) przybliża bohaterowi 
kuzynka regularnie wyjeżdżająca na Bałkany, i  tak dalej. Wraz z nawiązaniami do 
bieżących wydarzeń owe biograficzne tropy składają się więc na nakładanie na teryto-
rium Krakowa prywatnej topografii, stanowiącej soczewkę oglądu miasta i prymarną 
zasadę jego organizacji przestrzennej4. 

2 Ibidem, s. 240.
3 Ibidem.
4 Zgodnie z koncepcją Jonathana Rabana wyrażoną we fragmencie z jego Soft city: „[…] miasto staje 

się podatne, czeka na znamię jakiejś tożsamości. Zaprasza cię, byś nadał mu nową formę, utrwalił 
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Ta konstatacja nie wyczerpuje jednak sposobów odczytywania zmienności prze-
strzeni w  Chochołach. Jej labilność można rozumieć także jako nadanie jej szcze-
gólnej funkcji: narzędzia mającego pomóc bohaterowi w wypełnieniu nałożonej na 
niego misji. W Chochołach bardzo istotny jest bowiem wątek prowadzonych przez 
mężczyznę (na prośbę matki) poszukiwań jego starszego brata, Bartka. Ten ostatni 
zaginął już w przedakcji powieści – nie wiadomo, gdzie jest, rodzina nie otrzymuje 
od niego żadnych wieści. Fizyczna nieobecność nie stanowi jednak rzeczywistego 
początku jego nieosiągalności. Znakomicie porozumiewający się z innymi, dla młod-
szego brata Bartek zawsze był nieco niedostępny − zrozumienie go utrudniała zaś 
przede wszystkim nieciągłość jego tożsamości. Bartek nigdy nie pełnił bowiem przez 
dłuższy czas tej samej roli: obierał sobie jakiś styl życia, który prowadził z sukcesami 
przez pewien czas, po czym porzucał go na rzecz zupełnie innej aktywności. W ten 
sposób zmieniał i kierunki studiów, i pomysły na późniejsze życie: bywał muzykiem, 
mnichem, urzędnikiem. Towarzyszącą jego poszukiwaniom zmienność miasta moż-
na zatem interpretować również jako próby dopasowania metropolii do człowieka, 
który w niej zaginął – w nadziei, że jeden z Krakowów wreszcie stanie się matrycą 
umożliwiającą uchwycenie obecnego Bartka. 

Być może podobny mechanizm działa w jeszcze jednym przypadku. Jak już wspo-
minałam, ojciec głównego bohatera od lat pozostaje w śpiączce, w którą zapadł w ta-
jemniczych okolicznościach – faktu tego trudno zaś nie wiązać ze znaczną rolą, jaką 
sny jako takie odgrywają w całej powieści. Już z otwierającego ją zdania dowiadujemy 
się, iż główny bohater „wędruje po snach swoich bliskich”5 – czyli nocami odwiedza 
ich pokoje, z fascynacją obserwując ich podczas odpoczynku. Później zaś sen powra-
ca wielokrotnie: od licznych momentów, w których mężczyznę nocami nawiedzają 
mnożące się, fantastyczne Krakowy, po końcowe partie narracji wojennej, kiedy to 
mieszkańcy oblężonego Starego Miasta zaczynają umierać, ponieważ nie są w stanie 
śnić. Pierwszy z wątków – senną produkcję kolejnych miast odpowiadającą tej na 
jawie – można by więc po części potraktować jako odpowiednik dziennych poszuki-
wań brata, tym razem mający jednak na celu znalezienie kontaktu z ojcem. Jedno-
cześnie zaś owe nocne metropolie także odpowiadają nastrojom bohatera, z czasem 
stając się coraz groźniejsze, bardziej opresyjne i zniszczone. Początkowe „pełne prze-
pychu wrota”, „monumentalne fasady” i  „soczyste kolory polichromii”6 czy „Kra-
kowy mnisze, Krakowy królewskie, Krakowy średniowieczne”7 z czasem zastąpione 
zostają przez „Krakowy przemienione, obce mi i szydzące ze mnie, śnione urojenia 

kształt, w którym będziesz mógł zamieszkać. Ty też. Zdecyduj, kim jesteś, a miasto wokół ciebie 
znów przyjmie formę trwałą. Zdecyduj, czym jest ono, a ujawniona zostanie twoja własna tożsa-
mość […]” – J. Raban, Soft City, Londyn 1974, ss. 1-2, cyt. za U. Hannerz, Odkrywanie miasta. 
Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, s. 286.

5 W. Szostak, op. cit., s. 5.
6 Ibidem, s. 23.
7 Ibidem, s. 190.
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zmęczonego miasta”8, a wreszcie „spalone Krakowy, Krakowy w ruinach, Krakowy 
rozerwane trzęsieniami ziemi, Krakowy popękane, Krakowy w zgliszczach”9.

Ta mnogość Krakowów w sferze snów bohatera jest analogiczna wobec mnogo-
ści „rzeczywistej”, wyrażającej się w  tworzeniu kolejnych, różniących się od siebie 
portretów metropolii; jej końcowym wojennym podziale; i wreszcie samym fakcie 
prezentowania w Chochołach miasta prywatnego – jeżeli bowiem oglądane z perspek-
tywy bohatera jest ono tak dalece zsubiektywizowane, podobnym procesom ulegać 
musi także w oczach innych użytkowników, z których każdy zamieszkuje w rezultacie 
zupełnie inny Kraków10. Miasta jest tu więc bardzo dużo – tak dużo, iż nie daje ono 
spokoju nawet we śnie, mnożąc się do niedających się opanować rozmiarów. 

Opisywanie go w kategoriach nadmiaru wpisuje się w jeden z najbardziej klasycz-
nych wątków refleksji urbanistycznej. Odkąd na początku XX wieku Georg Simmel 
określił „natężenie podniet nerwowych, wynikające z szybkich, nieustannych zmian 
zewnętrznych i doznań wewnętrznych”11 jako charakterystyczne dla rzeczywistości 
wielkomiejskiej, wątek przemocy sensorycznej w  metropoliach stale rozwijano12. 
Obszary zurbanizowane dostarczają jednak nie tylko intensywnych bodźców zmysło-
wych. Ich powiększające się rozmiary i zaludnienie, ciągła zmienność, palimpsestowo 
akumulowana historia i wzrastająca dynamika życia sprawiają, że miasta wyjątkowo 
dobrze wcielają trzy wyróżnione przez Marca Augégo figury hipernowoczesności: 
„nadmiar wydarzeniowy, nadmiar przestrzenny oraz indywidualizację odniesień”13. 
Konstruowanie Krakowa subiektywnego współgra zwłaszcza z trzecią spośród nich, 
literackie podziały i  – implikowane przez nie – zwielokrotnienia tkanki miejskiej 
mogą zaś stanowić próbę narracyjnego poradzenia sobie z ową hipertrofią. 

Nadmiarowość w powieści dotyczy jednak nie tylko samego Krakowa, ale także 
splecionej z nim (jak już częściowo dowodziłam) rodziny głównego bohatera. Pewnej 
symetrii Chochołów i zamieszkiwanego przez nich miasta najlepiej dowodzi chyba 
zestawienie dwóch fragmentów tekstu. Pierwszy z nich to część snu głównego boha-
tera, w którego zapisie pojawia się następujący passus: 

8 Ibidem, s. 244.
9 Ibidem, s. 409.
10 Analogicznie o  doświadczeniu metropolii pisze np. Peter Ackroyd: „Ale czy bogaci i  biedni za-

mieszkują to samo miasto? Być może każdy obywatel stworzył w  swojej głowie własny Londyn, 
a zatem w danym momencie istnieje 7 milionów różnych miast.” − P. Ackroyd, Londyn. Biografia,  
tłum. T. Bieroń, Poznań 2011, s. 766.

11 G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] idem, Most i drzwi. Wybór esejów, tłum. M. Łu- 
kasiewicz, Warszawa 2006, s. 115.

12 Por. B. Singer, „Sensacyjność” a  świat wielkomiejskiej nowoczesności, tłum. Ł. Biskupski, W. Ma-
rzec, J. Słodkowski, A. Zysiak [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna,  
red. T. Majewski, Warszawa 2008.

13 M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, 
Warszawa 2010, s. 24.
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Kraków, miasto siedmiu wzgórz; 
Kraków, miasto tysiąca kanałów; 
Kraków, miasto mostów zwodzonych; 
Kraków, miasto cyklopowymi murami opasane; 
[…]
Kraków, miasto dla wszystkich i dla nikogo;
Kraków14.

Podobna konstrukcja powtarza się w powieści jeszcze raz:

Ja, który wznosiłem kamienicę przy ulicy S.
Ja, który w swoim umyśle wyrzeźbiłem ideę Domu.
Ja, który drążyłem grobowce dla moich bliskich.
Ja, który na egipskich pustyniach szukałem zaginionych śpiewów.
[…]
Ja, który nigdy nie spotkam siebie.
Ja15.

Tak jak w pierwszym z  fragmentów Kraków nabiera cech charakterystycznych 
(czy wręcz rozpoznawczych) różnych światowych metropolii16, tak w drugim z nich 
bohater, „zagubiony wśród […] Chochołów”17 i  niepotrafiący odnaleźć pomiędzy 
nimi własnej tożsamości, przejmuje funkcje kolejnych członków swojej rodziny. Po-
etyka wyliczenia, według której skonstruowano oba cytaty, to nawiązanie do bardzo 
konkretnej konwencji języka religii: litanii. Nie jest ona jedynym, co spaja krewnych 
głównego bohatera z miastem w kontekście sakralnym: większość z nich nosi imiona 
patronów krakowskich, istniejących bądź niegdysiejszych, kościołów. Nie dotyczy to 
jedynie Chochołów wykraczających poza „rdzeń” rodziny, czyli odleglejszych powi-
nowatych, oraz wuja Łukasza – czarnej owcy rodu. 

Bezimienność głównego bohatera wskazywałaby zatem na jego nieprzystawalność: 
do rodziny, a także do Krakowa. Podobną funkcję pełnią również inne elementy (jak 
choćby jego częste przebywanie w obecnie opuszczonym mieszkaniu Bartka, znajdują-
cym się w podwórzu Domu, nieco poza zwartą tkanką rodowej siedziby); najważniej-
szy spośród nich to jednak jego relacja ze snem. Już na początku powieści krążący nocą 
po kamienicy mężczyzna jest „swoją bezsennością wyłączony z prawdziwego życia […] 
rodziny”18. Gdy w podzielonym Krakowie ludzie umierają z powodu bezsenności, to 
on z kolei jest na nią odporny: „Ja nocami przedzierałem się przez raniące majaki, 

14 W. Szostak, op. cit., s. 23.
15 Ibidem, s. 436.
16 Co poszerza nadmiarowość wynikająca ze związanych z nim doznań o świadomość jego osadzenia 

w sieci podobnych bytów.
17 W. Szostak, op. cit., s. 436.
18 Ibidem, s. 6.
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ostre kolce nocnej zmory, […] ale przynajmniej śniłem, nadal śniłem”19; on również 
jest jako jeden z niewielu zdolny do dostrzeżenia przyczyn takiej sytuacji: 

[mężczyzna do narratora – A. Ł.] − Powiedz mi tylko, dlaczego Kraków? Dlaczego 
nasze miasto? 
− Dlatego, bo to jest Kraków. Akurat tobie nie muszę tego tłumaczyć20.

Czytelnikowi w odpowiedzi na zadane tu pytanie pomóc może natomiast sięgnię-
cie do historii polskiej refleksji nad obszarami zurbanizowanymi. W książce Moder-
nizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej 
Elżbieta Rybicka dowodzi, iż w polskim piśmiennictwie XVIII i XIX wieku domi-
nującą (choć nie jedyną) narracją organizującą literackie reprezentacje metropolii był 
mit antyurbanistyczny, ukształtowany w epokach wcześniejszych, lecz przybierający 
na sile w warunkach gwałtownej industrializacji21. Kluczowa dla niego była opozy-
cja miasto – wieś, implikująca „konflikt dwóch biegunowo odmiennych systemów 
wartości: cudzoziemszczyzny i swojskości, cywilizacji i natury, modernizacji i trady-
cji”22, w  ramach której polskość lokowano na obszarach wiejskich. Antyurbanizm 
osiągnął punkt szczytowy na przełomie XIX i XX wieku, by następnie stopniowo 
zacząć spadać, aż w końcu miasto zostało również włączone w granice „polskości”23. 

W obrębie tej refleksji Kraków zajmuje miejsce szczególne. Choć w poświęconej 
mu literaturze można odnaleźć obrazy nacechowane bardzo różnie (od pozytywnych 
po identyfikujące miasto jako siedlisko konserwatyzmu, gnuśności, konformizmu 
i  kołtuństwa)24, wokół Krakowa wytworzył się bardzo silny mit „miejsca pamięci 
zbiorowej”, gwarantującego „poczucie historycznej ciągłości, a za jej sprawą tożsa-
mości narodowej”25. 

W kontekście utworu Szostaka na uwagę zasługuje zaś jeszcze jeden wątek histo-
ryczny: powieściowe reprezentacje kamienicy. W artykule Kiedy kamienica jest, a kiedy 
nie jest domem polskim Ewa Ihnatowicz pisze o istniejącej w Polsce tradycji „przedsta-
wiania kamienicy jako świadka wydarzeń z życia polskiej zbiorowości”26, a także mo-
delu ukazywania przekroju społeczeństwa poprzez zróżnicowane postacie lokatorów. 

19 Ibidem, s. 409.
20 Ibidem, s. 407.
21 E. Rybicka, Problematyka urbanistyczna w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku (wybrane zagadnie-

nia) [w:] eadem, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze 
polskiej, Kraków 2003.

22 Ibidem, s. 30.
23 Ibidem, s. 89.
24 Por. H. Markiewicz, Krakowskie tematy w  powieści i  noweli [w:] idem, Zabawy literackie dawne 

i nowe, Kraków 2003.
25 E. Rybicka, Modernizowanie…, s. 71; por. też rozdział Matecznik polski [w:] K. Grodziska, „Gdzie 

miasto zaczarowane…”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków 2003.
26 E. Ihnatowicz, Kiedy kamienica jest, a kiedy nie jest domem polskim [w:] Obraz domu w kulturach 

słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1997, s. 89.
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W Chochołach fakt, iż siedziba tytułowej rodziny mieści się właśnie w kamienicy, 
stanowi pewien literacki anachronizm (przestrzenią dużo częściej wykorzystywaną 
we współczesnych narracjach jest wszak blokowisko) – i taka jej natura to jedna ze 
wskazówek, że Dom od początku skazany jest na zagładę. Kształt wspólnego do-
mostwa Chochołów nie jest ani bezpośrednią kontynuacją ich przeszłego sposobu 
życia, ani tworem powstałym samoczynnie czy spontanicznie – to efekt świadomie, 
celowo opracowanej i zrealizowanej idei („idea Domu” to określenie padające w po-
wieści Szostaka bardzo często). Przed zamieszkaniem przy ulicy S. Chochołowie żyli 
osobno, w mniejszych grupach rodzinnych – i w blokach. Dopiero po przemianie 
ustrojowej w  osiemdziesiątym dziewiątym roku postanowili wspólnie osiedlić się 
w kamienicy, kupionej jeszcze przed wojną przez legendarnego pradziada Idziego, 
przez władze PRL zasiedlonej natomiast lokatorami kwaterunkowymi. Dom stanowi 
więc próbę realizacji fantazji o odwróceniu historii: przejściu od rodziny nuklearnej 
do wielopokoleniowej, od blokowisk do kamienicy (która dzięki swojemu położeniu 
w centrum miasta jest też fizycznie bliżej historycznej tkanki Krakowa). To usiłowa-
nie wspomagane jest przez pamięć o przodkach (znajdującą swój materialny wyraz 
w rodowym cmentarzu w piwnicy), kultywowanie tradycji i zbiorowe spędzanie cza-
su – we wszystkich tych praktykach pobrzmiewa jednak fałsz. Stosunki pomiędzy 
bohaterami są zdawkowe i w większej mierze wymuszane przez wspólne mieszkanie 
niż wypływające ze szczerej potrzeby, a starannie pielęgnowane tradycje maskują sto-
jącą za nimi pustkę, co widać już podczas wieczerzy wigilijnej:

Nie było w tym prawdziwego życia, był obrzęd udający życie. Kiedyś mit był szkiele-
tem, wewnętrzną strukturą nadającą życiu sens. Teraz obróciliśmy go na nice, zamiast 
kręgosłupa stał się zewnętrznym rusztowaniem wspierającym kruchą konstrukcję, któ-
rą są nasze rytuały27. 

O niemożności zawrócenia czasu przypominają wreszcie zajmujący kilka miesz-
kań w Domu lokatorzy kwaterunkowi: choć Chochołowie starają się ignorować ich 
istnienie, nie są w stanie całkowicie się od nich odizolować; nie mogą też podpo-
rządkować swoim potrzebom całej kamienicy. Nawet najbardziej usilne pragnienie 
powrotu do przedwojennej sytuacji nie jest więc wystarczające, żeby wymazać kilka-
dziesiąt lat historii Polski. 

Dom (z cmentarzem w podziemiach i konsekrowaną kaplicą na dachu) to także 
swego rodzaju świat w miniaturze oraz, zgodnie ze wspomnianą tradycją literacką, 
soczewka oglądu społeczeństwa – fałszywość ożywiającej go idei znajduje więc swoje 
odbicie na zewnątrz siedziby Chochołów. Najlepiej obrazuje to jedna ze scen rozgry-
wających się w czasie wojny domowej w mieście. Oto główny bohater, stojąc przed 
zagranicznymi dziennikarzami obserwującymi krakowski konflikt, wieszczy:

Opowiadałem, jak ojcowie założyciele wznieśli to miasto na snach i marzeniach, jak utka-
li je z nadwiślańskich mgieł i polskich mitów, wmurowanych w fundamenty kościołów  

27 W. Szostak, op. cit., s. 93.
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i pałaców, by Kraków rósł, by podtrzymywał nasze iluzje i tęsknoty; opowiadałem o prze-
wodnikach miasta, którzy przez wieki, z  pokolenia na pokolenie potrafili odczytywać 
z wzorów na witrażach przesłanie dla nowych czasów, którzy ożywiali Kraków swym du-
chem i swymi ideami, opowiadałem, jak kolejne generacje łatały dziurawe mury i zatyka-
ły pieśniami wyciekające z budowli mity; […] opowiadałem o długobrodych prorokach, 
którzy od lat przepowiadali upadek miasta Kraków, […] ale nikt im nie chciał wierzyć, bo 
wszyscy woleli tańczyć nasz chocholi taniec, wsłuchani w odległe granie rogu. […] 
Mówiłem, że nadszedł czas, kiedy Kraków obudził się z wiekowego snu, kiedy będzie 
musiał strząsnąć z  siebie resztki złudzeń i majaków. Przebudzeni ludzie tracili swoje 
dawne życie, przebudzone budynki musiały zrzucić zasłonę legend i stanąć w swej nę-
dzy i zwyczajności, obnażone przed światem28.

Przywołany wprost motyw chocholego tańca (co nie bez znaczenia, pochodzący 
wszak ze sztuki właśnie krakowskiej) czyni z Krakowa metonimię Polski – widać tu 
więc wyraźnie echo myślenia o mieście jako o skarbnicy historii i wartości narodo-
wych. Cała ta zbudowana wokół niego mitologia okazuje się jednak z gruntu fałszy-
wa. Nie tylko nie opisuje rzeczywistości, ale wręcz opis ten uniemożliwia: rzeczywi-
ste problemy przykrywa wspomnieniami dawnej świetności; „królami-duchami”29 
zastępuje teraźniejszość, generując kolejne nieprzystające do niej legendy; pławi się 
w  sztucznie podtrzymywanej wizji miasta (państwa) – niezmiennej i  tym samym 
umożliwiającej jej uczestnikom trwanie we wciąż takiej samej stagnacji. 

Powracający w  powieści wątek snu znajduje tu swój punkt kulminacyjny. Sen 
rozumiany jako stan fizjologiczny jest destrukcyjnym marazmem i  życiem ułudą 
wielkości, którą trzeba odrzucić, żeby móc zmierzyć się z bolesną rzeczywistością – 
aby uzdrowić tę ostatnią, trzeba bowiem najpierw zdać sobie sprawę z jej stanu. To 
dlatego krakowianie, którzy „chcą się tylko wyspać”30, a więc poddać się letargowi, 
umierają. Tym, co ratuje głównego bohatera, jest natomiast jego (wspomniana już) 
zachowana zdolność do śnienia w znaczeniu produkcji marzeń sennych: jego wizje 
Krakowa to koszmary, wciąż będące jednak przynajmniej alternatywami dla stanu 
obecnego – i to dzięki nim mężczyzna widzi ścieżkę uzdrowienia. Z (zawodowego) 
przewodnika po mieście staje się on przewodnikiem miasta31, „zbiornika gospodar-
czej energii narodowej”32, mogącym poprowadzić je ku odnowieniu – dokonują-
cy się (właśnie za sprawą mężczyzny kreującego obraz Krakowa) rozpad metropolii 
jest zaś pierwszym krokiem w tę stronę. Podobnie bolesna, acz konieczna jest także 
destrukcja więzi między Chochołami33, sztucznej i podtrzymywanej głównie przez 
najstarsze pokolenie, lecz bez niego niemającej racji bytu (stąd konflikt rozpoczy-
na się po śmierci babci Marii). Ich efektem jest zupełna entropia: miasto najpierw  
28 Ibidem, ss. 423−424.
29 Ibidem, s. 424.
30 Ibidem, s. 407.
31 „[…] byłem przewodnikiem tego miasta, to ja pisałem jego historię, to miasto należało do mnie” – 

ibidem, s. 424.
32 Cyt. za: E. Rybicka, Modernizowanie…, s. 89.
33 Których nazwisko pozwala identyfikować jako uosobienie szkodliwego letargu.
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rozsypuje się w warstwie materialnej (walą się budynki) oraz symbolicznej (niszczeją 
charakterystyczne zabytki i pomniki, nie ma hejnału), a potem zredukowane zostaje 
do Rynku Głównego i otaczających go kamienic, w której to scenerii główny bohater 
zostaje sam, zawieszony w bezczasie i otoczony przedmiotami z Domu. 

Dopiero wtedy, po zupełnym rozbiciu wszystkiego, z czym do tej pory się zmagał, 
dotychczas bierny bądź działający nieskutecznie mężczyzna jest w stanie podjąć akt 
kreacyjny: z należących do bliskich rzeczy układa na rynku nową mapę kamienicy. 
W tym prowizorycznym Domu próbuje zaś następnie wchodzić w role wszystkich 
pozostałych Chochołów – aż w końcu dostrzega, że nie potrafi wydzielić spośród 
nich własnej tożsamości („Ja, który nigdy nie spotkam siebie”34). Po tej konstatacji 
następuje ostateczna przemiana Krakowa. Tym razem przypomina on miasto śród-
ziemnomorskie, w którym bohater i Zosia, jego partnerka, prowadzą idylliczną egzy-
stencję. Pojawiają się tam również członkowie rodziny mężczyzny, pozostają jednak 
przez niego nierozpoznani – występują jedynie w rolach mijanych na ulicach miesz-
kańców tego miejsca. Sam bohater nie jest natomiast z nim związany: on i Zosia są 
zaledwie „przechodniami”35, już myślącymi o  wyruszeniu w  dalszą drogę. Jej kie-
runek wyznacza pobliskie morze: ostatnie zdanie powieści to wypowiedziane przez 
mężczyznę „Będziemy żyli na wyspach”36.

Finalny rozdział powieści przynosi zatem rozwiązanie dwóch kwestii przewijają-
cych się przez całe Chochoły. Pierwszą z nich jest zagadnienie polskiej mitologii wcie-
lonej w Krakowie, drugą zaś opisywana przeze mnie wcześniej nadmiarowość miasta. 
Ta ostatnia, tak jak związana z nią sytuacja rodzinna głównego bohatera, generuje 
problemy dające się opisać w kategoriach zjawisk wiązanych z metropoliami jesz-
cze przez Simmela: potrzeby wyodrębnienia własnej, jednostkowej tożsamości spod 
nadmiernie licznych zewnętrznych wpływów oraz wywikłania się ze zbyt wielu silnie 
nacechowanych emocjonalnie relacji międzyludzkich37. Dopiero moment, w  któ-
rym w wyniku całkowitego rozpadu więzi między Chochołami bohaterowi udaje się 
spełnić owe dążenia, przynosi mężczyźnie spokój ducha. Szczęśliwy jest jednak nie 
tylko on: także jego nierozpoznana rodzina wydaje się wolna od wszelkich dotychcza-
sowych trosk. To zniesienie tradycyjnego, obecnie anachronicznego modelu relacji 
międzyludzkich nie jest zatem wartościowane negatywnie, lecz wyzwalające – podob-
nie jak związana z nim atomizacja miasta. Jednostkowa, subiektywna perspektywa, 
z jakiej w powieści Szostaka oglądamy Kraków, nie musi bowiem podlegać krytyce. 
Choć w wytwarzanych przez nią obrazach rezonują konflikty, przyczyną tych ostat-
nich są niezdające egzaminu wielkie narracje. Sama fantazmatyczna subiektywizacja 
pozwala natomiast na przedstawienie bohatera, który nie jest bezradny wobec miasta 
ani przytłoczony jego nadmiarowością. Wręcz przeciwnie: wykreowanie własnego  

34 W. Szostak, op. cit., s. 436.
35 Ibidem, s. 438.
36 Ibidem, s. 440.
37 Por. G. Simmel, op. cit.
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Krakowa, w  którym cała przestrzeń podporządkowana jest korzystającemu z  niej 
podmiotowi, stanowi skrajną formę oswojenia metropolii. 

Także wyrażony na końcu zamiar „życia na wyspach” łączy się z  przeformuło-
waniem stosunków z przestrzenią, przywodzi bowiem na myśl metaforę opisującą 
model miasta zatomizowanego:

współcześni teoretycy […] spoglądają w  stronę archipelagu w  poszukiwaniu języka, 
który pozwoliłby im opisać miasto w rozpadzie. Jak archipelag istnieje w nieprzerwa-
nej rywalizacji morza i lądu, tak miasto kształtowane jest przez wielość różnorodnych 
dyskursów, dzięki którym powiększa swój obszar, ale w każdej chwili narażone jest na 
ryzyko rozpadu pod ich naporem38.

W  Chochołach rozpad ten ostatecznie następuje – to dzięki niemu możliwe jest 
jednak zbudowanie nowego, dającego szczęście miasta. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
finalne, przyjazne wcielenie Krakowa nosi cechy śródziemnomorskie. To kolejna z prób 
łączenia go ze światowymi metropoliami, a więc porzucenia jednoznacznego, skoncen-
trowanego wokół historycznych wyrazów „polskości”, muzealnego wizerunku i wpisa-
nia go w zamian w globalną sieć współczesnych miast (bynajmniej nieoznaczającą jed-
nak homogenizacji: każde kolejne oblicze Krakowa nosi zarazem jego własne, wyraźne 
cechy). Za negatywną diagnozą związaną z rolą krakowskiej/polskiej mitologii podąża 
więc propozycja sposobu wyzwolenia się ze szkodliwych aspektów jej oddziaływania.

Oniryczna konstrukcja świata przedstawionego stanowi zatem w Chochołach we-
hikuł wieloaspektowych rozważań nad miejskością. Obszary zurbanizowane niejako 
z natury predestynowane są do wywoływania wrażenia nierealności – miasto to miejsce, 
w którym „nic nie jest raz na zawsze skończone ani pełne, możliwości wykorzystania 
przestrzeni nigdzie nie są całkowicie wyczerpane”39, a rzeczy pozornie stałe, jak położo-
ne przy ulicy sklepy, firmy i kluby, pozostają „w każdej chwili gotowe do wymarszu”40 – 
i być może tu leży przyczyna trafności opisywania właśnie poprzez nierealność uniwer-
salnych zjawisk z nimi związanych. Codzienne doświadczenie życia w metropolii, jej 
subiektywne postrzeganie i wplatanie w nią własnej biografii współistnieje zaś w powie-
ści z tematyką specyficznie polską, a zwłaszcza – krakowską, poszerzając problematykę 
miejskiego snu o kolejne poziomy. Ich wielość najdobitniej chyba pokazuje, iż oniryzm 
nie jest w Chochołach wyłącznie zabiegiem formalnym. Komplikacje poetyki niosą tu 
ze sobą konkretne znaczenia. Nierealność, umożliwiane przez nią udosławnianie pew-
nych konceptów w obrębie świata przedstawionego, a także operowanie w jej ramach 
kategoriami takimi jak sen, letarg, marzenie czy trans pozwalają – dzięki semantycznej 
bliskości, lecz nie identyczności tych ostatnich – na wielowarstwowe kodowanie, nie 
tylko uruchamiające wiele wątków jednocześnie, ale też eksponujące splot skompliko-
wanych, nieusuwalnych zależności pomiędzy omawianymi zjawiskami.
38 Słownik [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 660.
39 A. Winkler, Jednostka atmosfery [w:] Miasto na żądanie, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stań-

czyk, Warszawa 2014, s. 210. 
40 S. Kracauer, Ulice, tłum. K. Wierzbicka, „Literatura na Świecie” 2001, nr 8−9, s. 298.
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Summary

From a subjective topography to the national mythology –  
an oneiric city in Wit Szostak’s Chochoły

The article analyses the role of fantasy and the dream in Wit Szostak’s Chochoły. 
These motifs recur in the novel on the plot level and as the elements of the world’s 
construction. Seen from the main characters perspective, Kraków undergoes a fan-
tastical metamorphosis related to the events in the man’s life – the city’s image is 
therefore an example of the literary representation of a private urban topography. 
The primacy of the latter leads to the creation (both in character’s reality as well as 
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in his dreams) of many different Krakóws, multitude of which can be interpreted as 
a tool for solving biographical problems and as a metaphorical expression of coping 
with one’s experience of living in a metropolis which overwhelms one with its multi-
faceted redundancy. Furthermore, in the novel Kraków functions as a metonymy of 
Poland, thus it becomes a lead to actuating another way to understanding of dreams/
lethargy: the mulch dance, setting the city in the sphere of national mythology. 


