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Podróż w głąb siebie 
– pamięć w prozie Idy Fink

Marek Zaleski w swojej książce Formy pamięci pisze: „Jesteśmy tworem na-
szych wspomnień i nasza świadomość jest funkcją naszej pamięci. Ta nasza 
przeszłość domaga się od nas upamiętnienia i pragnie upamiętniania przeszło-
ści. Stale znajduje wyraz w naszych poczynaniach. Między innymi znajduje go 
w literaturze”1. 

Tematy dotyczące pamięci, zapominania czy wyparcia budzą zaintereso-
wania naukowców wielu dziedzin, także literaturoznawców. Analizę pamięci 
w literaturze należałoby zacząć od ustalenia, czym ona jest. Pamięć w bardzo 
ogólnym ujęciu jest zdolnością przyswajania, przechowywania i wydobywa-
nia informacji o naszych przeszłych doświadczeniach. Proces pamięciowy 
można zatem podzielić na trzy fazy: zapamiętywanie, przechowywanie i od-
pamiętywanie. 

Faza zapamiętywania polega na rejestrowaniu pewnej informacji w pamię-
ci. Może ono mieć charakter zamierzony lub mimowolny. W tym drugim 
przypadku nie wkładamy wysiłku w proces zapamiętywania – w ten właśnie 
sposób jest przyswajana większość bodźców, jakie odbieramy w ciągu życia. 
Informacje są zachowywane razem z kontekstem i odnoszone do całości po-
siadanej wiedzy. Już samo zapamiętywanie jest procesem wytwórczym. W celu 
uczynienia z fragmentarycznych informacji materiału kompletnego, możli-
wego do zapamiętania, często dodawane są brakujące szczegóły. Część infor-
macji ulega zniekształcaniu, tak aby pasowały do światopoglądu, wyobrażeń 
czy pewników, które dana jednostka uznaje za słuszne. Ponadto rejestrowa-
nie informacji jest deformowane przez emocje, które powodują subiektywny 
przebieg zapamiętywania. Zwykle mechanizmy te są podświadome, a więc 

1 M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004, s. 5.
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informacje w pamięci traktujemy jako pełne odwzorowanie tego, co się zda-
rzyło, choć w rzeczywistości jest to tylko pewna wersja zdarzeń.

Faza przechowywania to okres trwający od jednej sekundy do kilku-
dziesięciu lat. Różnice w długości przechowania zależą od zapisu w pamięci 
krótkotrwałej bądź długotrwałej, niemniej dochodzi do stałej utraty części 
przechowywanych informacji. Należy zwrócić uwagę na to, że informacje 
przechowywane w pamięci długotrwałej podlegają ciągłej reorganizacji i in-
terferencji. Powoduje to zmiany śladów pamięciowych trudne do zauważenia 
dla osoby je przywołującej. W pewnym sensie poprzez te zjawiska kształt in-
formacji zapamiętanych zmienia się wraz z osobą, która je zapamiętała. Na 
wierność i długotrwałość przechowywanych informacji ma wpływ częstotli-
wość przywoływania danego wspomnienia. Im częstsze jego przywoływanie, 
tym jest ono wyrazistsze i mniejsze jest prawdopodobieństwo jego utraty, ale 
jednocześnie stała interferencja z myślami i interpretacjami zachodzącymi 
podczas odpamiętywania powoduje jego zniekształcenie i możliwość wzboga-
cania go o nowe elementy, które ze względu na cechy procesu pamięciowego 
będą traktowane jako pierwotne.

Proza Idy Fink odzwierciedla wszystkie trzy fazy procesu pamięciowego. 
Wydarzenia, które przedstawiane są w fabule, zostały zapamiętane, przez wiele 
lat były przechowywane, a w czasie wypowiadania są odpamiętywane w znie-
kształconej formie. Narratorka próbuje odtworzyć zdarzenia sprzed lat, pro-
cesy myślowe i reakcje, jakie towarzyszyły traumatycznym doświadczeniom, 
jednak literatura nie jest doskonała w naśladowaniu rzeczywistości, a tym 
bardziej opisywaniu przeszłości, i nie ma możliwości prawdziwej i całkowitej 
rekonstrukcji minionego świata. W prozie Fink wszystko, co pojawia się w pa-
mięci, może być tropem i śladem, stąd pourywane historie o pierwszej miłości, 
o utracie młodzieńczych złudzeń, sny i pojedynczo zapamiętane obrazy, które 
nie wydają się ważne, ale dla narratorki stanowią punkt wyjścia do rozwinięcia 
jakiegoś wspomnienia. Teksty są tworzone z fragmentów i opisują również tyl-
ko wycinki rzeczywistości. Skrawki, ślady, drzazgi są jedyną pozostałą formą 
pamięci. Debiut pisarski autorki miał miejsce ponad 30 lat po zakończeniu 
wojny. Próba stworzenia z odległych, wyrywkowych wspomnień spójnej cało-
ści jest trudna do zrealizowania – Fink nie stara się scalać swojej pokawałko-
wanej pamięci. Otwarcie przyznaje się do pewnych zniekształceń i luk, które 
częściowo spowodował czas, a częściowo mechanizm wypierania ze świado-
mości zbyt bolesnych faktów. W ciągu narracji czytelnik jest informowany 
o tym, że opowiadana historia odbiega od prawdziwych zdarzeń. Narratorka 
chce zachować autentyczność i prawdziwość przedstawianego obrazu, więc 
woli pozostawić lukę i uwypuklić brak pamięci, niż fałszować obraz wyobraże-
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niami. Opowiadane zdarzenia nie tworzą więc spójnego ciągu, nie odtwarzają 
całego obrazu ani nie zachowują pełnej chronologii. Narratorka, pokazując 
czytelnikowi w bezpośredni sposób fragmentaryczność wspomnień, sprawia, 
że jej opowieść staje się bardzo wiarygodna. „Fabryka drzemie, tajemnicza 
w półmroku, niewyraźna w pamięci, zapamiętana fragmentami, urywkowo 
[...]. Jako całość fabryka nie istnieje” (Podróż, s. 86)2.

Kolejny przykład jest już bardziej skomplikowany, bo z jednej strony uwia-
rygodnia dostarczane informacje, a z drugiej strony je podważa. „...najpierw 
zdumiony wykrzyknął jej imię (tak być musiało!)...” (Wiosna 1941, s. 150)3. 

Użycie kategorycznej formy „tak być musiało” wskazuje, że narratorka nie 
wie, jak było w rzeczywistości, a tylko zakłada, że zdarzenie mogło mieć taki 
przebieg. Jednocześnie znów przyznaje się – tym razem w bardziej zawoalowa-
ny sposób – że zniekształca prawdę, co tym samym paradoksalnie podkreśla 
prawdziwość opowiadanych historii. 

W prozie Fink widoczne są różne próby usprawniania mechanizmu odpa-
miętywania i doskonalenia pamięci, co wiąże się z wygładzaniem wspomnień 
i chęcią wypełnienia brakujących fragmentów. „Agafi a patrzy na nią złym 
okiem, nie lubi intruzów w swoim królestwie (a więc to okruchy z pierw-
szych tygodni, bo Agafi a króluje w kuchni, jeszcze nie zakazali jej królować 
u Żydów)” (Odpływający ogród, s. 304)4.

Aby uzupełnić luki w pamięci, próbuje oszacować czas przez logiczne po-
łączenie różnych faktów. Nie pamięta dokładnie, kiedy zdarzenie miało miej-
sce, ale pamięta, że Agafi a mieszkała jeszcze wtedy z nimi. Pamięta też, kiedy 
Agafi i nakazano opuszczenie ich domu. Dzięki tym elementom może określić 
prawdopodobny czas zdarzeń. Próby składania z fragmentów całości widocz-
ne są w prozie Fink zarówno w kompozycji, jak i bezpośrednio w wypowie-
dziach narratorki:

Rekonstrukcja tych dni jest trudną pracą przedzierania się przez mgliste obszary 
pamięci. Mgła to niknie, to gęstnieje, raz obraz wyraźny, raz luka, rekonstrukcja tych 
dni jest trudną pracą układania skrawków i fragmentów w jedną ciągłość i całość. Jest 
również, jest przede wszystkim, pracą bolesną (Podróż, s. 40).

Fink zwraca też uwagę na zniekształcenia w pamięci wywołane rozbudowa-
niem wspomnienia o elementy fi kcyjne. Konfrontacja pamięci z rzeczywistoś-
cią może się okazać trudna. Miejsce, które narratorka przez wiele lat pamiętała 

2 Cytaty pochodzące z: I. Fink, Podróż, Warszawa 2004, będą oznaczane w nawiasach tytułem.
3 Cytaty pochodzące z: I. Fink, Wiosna 1941, Warszawa 2009, będą oznaczane w nawiasach tytułem.
4 Cytaty pochodzące z: I. Fink, Odpływający ogród, Warszawa 2002, będą oznaczane w nawiasach 

tytułem.
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w określony sposób, stało się prawdziwe. Było częścią jej życia. Kiedy po wielu 
latach widzi je takim, jakie jest naprawdę, nie wie, jak pogodzić wyobrażenie 
z prawdą. Czuje się zagubiona, bo z jednej strony pozostawiając wspomnienie 
w niezmienionej postaci, sama siebie okłamuje i ma tego świadomość, a z dru-
giej strony wypielęgnowane i zakorzenione w pamięci wyobrażenia nie dają się 
zastąpić nową, prawdziwą przestrzenią zdarzeń. 

Przez trzydzieści lat żandarm prowadził nas przez okrągły, gęsto zadrzewiony 
plac do budynku stojącego na prawo od tramwajowego przystanku. Czy od dzisiaj 
będzie nas prowadził w innym kierunku? I przez jaki plac? Okrągły? Prostokątny? 
Zadrzewiony? Łysawy? Względnie, czy dochowując wierności pamięci, nie będzie 
mnie uwierała świadomość, że jest to obraz z defektem, ze skazą? (Podróż, s. 265).

Przy dużym natężeniu lęku zapamiętywanie i przywoływanie wspomnie-
nia jest bardziej podatne na zniekształcenie, a więc zwiększa się prawdopo-
dobieństwo podania informacji wyobrażonej lub zasłyszanej jako obecnej 
we własnym doświadczeniu. Część rzeczywistości nie była też przez bohatera 
odnotowana – w danym momencie nieistotna, ale we wspomnieniu zdarze-
nia trzeba było gdzieś umiejscowić, co spowodowało dodanie pasujących, ale 
niekoniecznie prawdziwych informacji. Na deformację wpływa również wie-
lokrotne i wieloletnie przywoływanie wspomnienia, a tym samym ciągła ob-
róbka materiału pamięciowego i wzbogacanie go o nowe elementy.

Luki nie są powodowane wyłącznie ułomnością procesów pamięciowych, 
ale także brakiem sposobności ogarnięcia całej przeszłej rzeczywistości, co 
jest przedstawione w metaforze pamięci jako farby. „Takie jest tło. Na tym 
tle wszystko wymalowane ostro, dobrego gatunku farba pamięci, odprysków 
żadnych nie ma, plam nie ma, są natomiast znaki zapytania. Tło jest nimi 
upstrzone” (Podróż, s. 77). 

Wyraźnie zaznaczony w tym cytacie „dobry gatunek farby” sugeruje, że 
nie pamięć tutaj zawiodła. Bohaterka nie miała pełnej wiedzy o otaczającym 
świecie, więc nie może w sposób całościowy go odtworzyć. Dodatkowo pro-
ces pamięci nie jest do końca świadomy i nie da się aktem woli decydować 
o tym, które elementy zostaną zapamiętane, a które nie. Zapamiętywanie mi-
mowolne ma dla bohaterów mniejszą wartość i można odnieść wrażenie, że 
im przeszkadza. Bohaterowie chcą przejąć kontrolę nad pamiętaniem. Pewne 
obrazy chcą usunąć, pewne zachować na zawsze. „Tu i ówdzie okruchy, byle 
jakie, nic nie znaczące, nie wiadomo dlaczego zarejestrowane przez pamięć” 
(Odpływający ogród, s. 304). 

Pamięć jest dla bohaterów pożądana i oczekiwana – narratorka stara się 
usprawnić proces przypominania sobie, jednak jest to dla niej trudne. Ta am-
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biwalencja jest odzwierciedlona w opowiadaniach, w których jej bohaterowie 
woleliby nie pamiętać. Nocne wariacje na temat ukazują postać, która jest ska-
zana na ciągłe przemyśliwanie i rozpamiętywanie przeszłości. Nie może się 
wyzwolić od wspomnień. Utwór jest skonstruowany na zasadzie powtórzenia 
– historia rozpoczyna się trzykrotnie tymi samymi słowami „Został zwolnio-
ny z obozu i przekroczył bramę z napisem Arbeit macht frei, ogarnęła go fala 
szczęścia, jakiego jeszcze nigdy w życiu”5. Następnie różne okoliczności z po-
wrotem prowadzą go do obozu. Raz przypomina sobie, że zostawił papierosy, 
drugi raz podąża za światłem refl ektora z wieży strażniczej, trzeci raz strzałki 
nakazujące ruch prowadzą go przed bramę wejściową wprost na esesmana, 
który przywołuje go do siebie. Bohater nie jest w stanie uwolnić się od pa-
miętania, od poczucia, że jest więźniem. Nadal jest w pułapce, tym razem 
własnych myśli. 

Jednocześnie wspomnieniom z tego okresu towarzyszy lęk. Wracanie do 
czasów wojny wiąże się z przywoływaniem, w większości negatywnych, emocji 
z tamtego okresu.

Wolę sobie nie przypominać... – nagle zmienia zdanie i prosi, żeby to, co powie, 
zostało zapisane i uwiecznione, bo chce, żeby pozostał ślad.

– Jakie dzieci? Jaki ślad?
Właśnie po tych dzieciach. A tylko ona może pozostawić ślad, bo tylko ona 

pozostała przy życiu. Więc opowie o dzieciach, które schowane były na strychu 
w Judenracie, co było surowo zakazane, za co groziła śmierć, bo wtedy żadne dziecko 
nie miało już prawa żyć6.

„Ślad” w tym cytacie ma podwójne znaczenie. Dosłownie mówi o śladach 
na śniegu, fi zycznie odciśniętych przez mieszkańców getta, w przenośni wska-
zuje na to, że po ofi arach pozostały już tylko niknące cienie. Fink wprowadza 
grę słowem, zwracając uwagę na wartość fragmentów, śladów jako jedynych 
zachowanych wspomnień. Nie ma w pamięci żadnej całości, a jedynie urywki, 
które można próbować kompletować i spisać. 

Chciałam, lecz nie mogłam, nie umiałam, bałam się także, że ten drugi czas (ten 
mierzony już miesiącami i latami), który nałożył się warstwą lat na tamten, spłaszczył 
go, zniszczył we mnie, lecz nie, kiedy dziś grzebałam w rumowisku pamięci, odnala-
złam świeży i nietknięty zapomnieniem (Wiosna 1941, s. 5).

W opowiadaniach wyraźna jest perspektywa czasu. Dystans wytworzony 
na przestrzeni lat i wyciszenie emocji związanych z przeżyciami pozwalają na 

5 I. Fink, Ślady, Warszawa 1996, s. 49.
6 I. Fink, Skrawek czasu, London 1988, s. 101.
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rozpoczęcie prób rekonstrukcji pamięci. W takim kontekście tytuł powieści 
– Podróż – można rozumieć już nie jako drogę z Polski do Niemiec, którą bo-
haterki przebyły, ukrywając się, ale jako podróż w czasie, podróż w głąb siebie. 
Potrzeba powrócenia do przeszłości ma duże znaczenie, ponieważ umożliwia 
skonfrontowanie się ze swoimi lękami, traumą, a także konieczna jest do od-
budowania i scalenia swojej tożsamości. 

Dystans powodowany różnicą między czasem narracji a czasem zdarzeń 
jest dowodem na pisanie z perspektywy powojennej. Narratorzy w wypo-
wiedziach zawartych w nawiasach pokazują, że mają wiedzę wykraczającą 
poza wiedzę bohatera w danym punkcie czasu fabularnego. W tym uję-
ciu narratorka ma możliwość swobodnego poruszania się po osi czasu. 
Pojawiające się inwersje czasowe, przeplatanie się zdarzeń i myśli z przyszłości, 
przeszłości i teraźniejszości powoduje, że czas wydaje się zapętlony. W toku 
narracji przebieg zdarzeń jest chronologiczny, jednak nagle narrator wybiega 
w przyszłość (często bardzo odległą) lub powraca pamięcią w przedwojen-
ną przeszłość. Może to wynikać z emocjonalnego splątania różnych faktów 
w pamięci narratora, niemożliwości odtworzenia zdarzeń w prawidłowej ko-
lejności, chęci oswajania lęku, jaki towarzyszył zdarzeniom. „Na ganku czekał 
ojciec ze wzburzoną, gniewną twarzą. Później, w środku nocy opowie, jak 
przeżył. Jak go złapali i jak uciekł” (Podróż, s. 15).

Odpamiętywanie jest dla bohaterów prozy Fink procesem trudnym i zło-
żonym. Pojawiające się wspomnienia u bohaterki-narratorki Podróży są przez 
nią wypierane, gdyż stanowią zagrożenie – sentymentalizm, powrót do cza-
sów przedwojennych może zdradzić jej prawdziwą tożsamość, a to jest dla 
niej równoznaczne ze śmiercią. W niektórych opowiadaniach bohaterowie nie 
chcą pamiętać, bo wspomnienia są dla nich zbyt bolesne. Jednocześnie nie 
chcą zapomnieć – ponieważ wspominając zmarłych, czynią z nich nieśmier-
telnych. W Zmartwychwstaniu piekarza każdy świadek pamięta inne szczegóły 
i nieco inny przebieg zdarzeń. We wszystkich wersjach jedno się nie zmienia: 
piekarz został zabity. Jego zmartwychwstawanie polega na tym, że jest opowia-
dany. Kłótnie dotyczące okoliczności, w jakich zginął, sprawiają, że mówi się 
o nim, pamięta i w ten sposób ciągle na nowo zmartwychwstaje. 

Wspomnienia, które bardzo wyraźnie odcisnęły się w pamięci, są tak sil-
ne, że bohaterowie odczuwają je jak zdarzenia rzeczywiste. Przeżywają po raz 
kolejny przeszłe doświadczenia, bo nie chcą ich tracić. Wielu z nich nie miało 
możliwości nacieszyć się młodością, więc ciągle na nowo wracają do tych sa-
mych przeżyć i żyją w nich, udając przed samymi sobą, że naprawdę potrafi ą 
przenieść się w czasie. Wyobrażenie wspólnego spaceru z ukochanym powo-
duje, że bohaterka odczuwa fi zycznie jego obecność. W ten sposób może za-



Podróż w głąb siebie – pamięć w prozie Idy Fink 

79

pełnić pustkę po nim i po innych bliskich, których straciła. „«Poszliśmy już do 
opery» – powiedziała sobie. Wyjrzała przez okno i ujrzała ich oddalających się 
brzegiem jeziora. Trzymali się za ręce. Czuła ciepło jego dłoni” (Odpływający 
ogród, s. 276).

Pamięć bohaterów w prozie Fink jest pobudzana przez na pozór nie-
znaczące elementy. Kiedy w rozmowie głównej bohaterki Podróży z Heleną 
Pajączkowską (koleżanką z miasta rodzinnego i późniejszą denuncjatorką) 
pada słowo „staw”, czas zapętla się i główna bohaterka przenosi się do bardzo 
żywego wspomnienia o swoim dzieciństwie. W toku narracji dość często nie-
oczekiwanie pojawiają się wizje z przeszłości, które są aktywowane różnymi 
czynnikami. Przypominaniu sobie odległej przeszłości towarzyszy zwolnienie 
lub zatrzymanie akcji: „(...) i staw natychmiast przed oczyma, gładki ścięty 
niebieskawym lodem ślizgawki omiecionej ze śniegu...” (Podróż, s. 83).

Przedstawiony czas dzieciństwa zdaje się idyllą i krainą szczęścia. Zwyczajne 
zdarzenia z czasów przedwojennych nabierają symbolicznych znaczeń. 
Wszystko, co działo się przed wojną, urasta do rangi raju na ziemi, zmienia 
czas realny powieści na czas mityczny. Przejście z jednego do drugiego czasu 
następuje w sposób nagły, ale płynny. 

Bohaterowie prozy Fink często wracają do czasów dzieciństwa, czasów 
przedwojennych. Powroty te łączą się z powtarzającymi się motywami ogro-
du, drzew owocowych, jabłek. Pojawianie się tych elementów jest związane 
z toposem raju utraconego. Takie zastosowanie symboliki ogrodu i owoców 
to zjawisko powszechne w literaturze, na przykład u Dichtera w Koniu Pana 
Boga bohater przypomina sobie, jak wraz z matką i ojcem jedzą szare rene-
ty. Wyraźniej może nawet motyw ten jest widoczny w Głosach w ciemności 
Stryjkowskiego. Bohater powieści – Aronek – patrzy przez szparę w murze 
i widzi sad: „Tu było pięknie. Było cicho i świątecznie. Wśród drzew stanęła 
sobota i nie chciała odejść”7. W dalszej części następuje bogaty i poetycki opis 
ogrodu, pełnego światła, owoców i kwiatów. Sad jest idyllą, krainą szczęścia, 
od której bohater jest oddzielony wysokim murem, stanowiącym granicę mię-
dzy światem rzeczywistym a mitycznym.

Postacie stworzone przez Fink pragną przenosić się w pamięci i wyobraźni 
do mitycznych światów, ponieważ czas stoi tam w miejscu, a człowiek jest nie-
śmiertelny. O mitycznym charakterze ogrodów Fink mogą świadczyć stosowa-
ne w kompozycji personifi kacje, animizacje, przenikanie się różnych obrazów. 
Bohaterowie pod wpływem „obrazów-zapalników” uruchamiają obszary świa-
domości, w których tkwi potrzeba odczucia więzi ze światem, „chęć odkrycia 

7 J. Stryjkowski, Głosy w ciemności, Warszawa 1986, s. 126–127.
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prawdy o własnym człowieczeństwie, nieprzeparte pragnienie przezwycięże-
nia cierpienia spowodowanego ambiwalencją najistotniejszych dla człowieka 
wartości”8. Powrót bohaterów do bezpiecznych czasów jest więc równocześnie 
ich pragnieniem zaspokojenia wszystkich potrzeb, niemożliwych do zrealizo-
wania w obliczu dramatycznego życia w ciągłym zagrożeniu i osamotnieniu. 
„Człowiek zyskuje dostęp do innego wymiaru, wykracza poza swe doczesne 
trwanie, może uczestniczyć w przeżywaniu niecodziennych historii. Opowieść 
mityczna czy zachowanie rytualne zaspokaja pragnienia więzi jednostki ze 
wspólnotą”9. 

Temat tęsknoty za rajem utraconym przedstawiono w opowiadaniu 
Odpływający ogród. Bohaterka patrzy na ogród sąsiadów i wydaje się jej, że 
zaczyna się on oddalać.

Słońce rozpaliło na masztach drzew ogniska. Skąd mogła wiedzieć, że to sygnał 
odjazdu?

Ogród Wojciecha, przyjaciela naszego dzieciństwa, drgnął nagle, poruszył się, za-
kołysał i zaczął wolno odpływać jak wielki, zielony okręt (Wiosna 1941, s. 51).

Stworzony w wyobraźni bohaterki ogród, symbolizujący stare, lepsze czasy, 
bezpieczeństwo, krainę dzieciństwa, szczęście, rodzinność, spokój, zaczął się 
oddalać. Stawał się nieosiągalny. Wyznaczona jest tu granica – zamknięcie 
pewnego etapu życia. Zestawienie ogrodu z zielonym okrętem jest ciekawą 
i zaskakującą formą, ponieważ poza zielenią trudno wskazać ich wspólną ce-
chę. Dzięki temu porównaniu ogród nabiera cech okrętu, a więc zyskuje moż-
liwość przemieszczania się. Odpływanie ogrodu jest związane z poczuciem 
straty, świadomością zakończenia czasu szczęśliwego dzieciństwa, jednak rów-
nocześnie kolor zielony jest symbolem nadziei, co może oznaczać, że powrót 
do krainy szczęścia będzie kiedyś możliwy.

Innym, rzadziej spotykanym motywem, który u Fink w wielu przypad-
kach pokrywa się z mitem raju utraconego, jest rzeka. Rzeka w całej swojej 
rozległej symbolice nie jest utożsamiana z krajem lat dziecinnych ani z rajem 
utraconym, ale w kontekście słów bohaterki Podróży nabiera nowych znaczeń: 
„Słyszeli go dawniej co wieczór w ich domu nad rzeką” (Podróż, s. 9).

Bohaterka-narratorka mieszkała nad rzeką, więc szum, zapach i widok rze-
ki były komponentami rzeczywistości towarzyszącymi jej od dziecka. W póź-
niejszych wydarzeniach swojego życia wiele razy będzie powracała do przeszło-
ści właśnie na skutek odgłosów, widoku lub zapachu rzeki, które analogicznie 
do Proustowskiej magdalenki przywołują bardzo żywe obrazy z dzieciństwa. 

8 D. Siwor, W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka, Kraków 2002, s. 29.
9 Tamże, s. 21.
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„...wszystko, co mające związek z rzeką, wycisnęło w pamięci trwały ślad” 
(Podróż, s. 26). 

Bohaterka usilnie stara się powrócić do lepszej rzeczywistości, do przeszłe-
go świata – rzeka ma jej w tym pomóc. Dlatego w trakcie swojej podróży 
zwraca uwagę na każdą rzekę, ale żadna z nich nie ma takiego znaczenia jak 
ta mityczna, istniejąca w wyobraźni, stworzona ze wspomnień. „Za oknami 
przepływał fabryczny kanał. [...] wąchałam jak pachnie «rzeka». Odstała woda 
zalatywała wonią rozlewisk małej, leniwej rzeczki, wmawiałam sobie, ze siedzę 
na jej brzegu” (Podróż, s. 89).

Pragnienie powrotu do kraju dzieciństwa czyni z rzeki pewnego rodzaju 
furtkę do innego świata – świata z przeszłości. 

Autorka za pomocą cieni, drobiazgów, śladów próbuje zrekonstruować 
świat miniony, przedstawić przeszłość tak, jak ją pamięta. Pamięć jest cie-
kawym elementem w prozie Fink, ponieważ istnieje zarówno w konstrukcji 
fabularnej powieści, jak i jest wykorzystywana przez autorkę w świecie rzeczy-
wistym w trakcie odtwarzania wspomnień. Niektóre informacje były zatarte, 
inne bardzo wyraźne, a jeszcze inne zniekształcone. Proza Fink to nie tylko 
opowieść o wojnie, ale również o pamięci – sposobie jej funkcjonowania, jej 
ułomności i trudnościach, jakie sprawia człowiekowi jej obecność.


