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Powiedz, 
co napisałaś

Justyna bargielska
Małe lisy

Czarne, Wołowiec 2013

Małe lisy Justyny Bargielskiej to pierw‑
sza polska babska powieść osiedlo‑

wa. i nie ma w tym sformułowaniu ani 
krzty pobłażania, raczej zachwyt nad nie‑
zwykłą umiejętnością autorki. Bo osiedle – 
z tradycyjnym spożywczakiem, wspólną 
windą i pobliskim lasem – zamienia się 
w tej prozie w uniwersum. Betonowe ścia‑
ny warszawskiego bloku pękają pod napo‑
rem słów, włożonych w usta kobiet – bo‑
haterek językowej wyobraźni Bargielskiej. 
wyobraźni ośmielonej, intrygującej i nie‑
bezpiecznej. Jak lis przebiegający tuż przed 
maską samochodu.

w całej twórczości Bargielskiej to właś‑
nie język jest dla czytelnika źródłem lek‑
turowego zaskoczenia. Poddawany se‑
mantycznemu zwątpieniu i formalnemu 
eksperymentowi, ratuje opisywaną rze‑
czywistość przed banałem i wtórnością. 
Pisarka wykorzystuje swój literacki słuch 
absolutny, sprawnie przechwytując z mo‑
wy potocznej neologizmy, nieoczekiwa‑
ne zbitki słów i składniowe przesunię‑
cia. w Małych lisach (podobnie zresztą 
jak w Obsoletkach czy poetyckim tomiku 
Bach for my baby) nieustannie podważa 
zapisane słowa, tworząc przeciwstawne 
znaczeniowo wersje jednego zdania lub 
zwrotu. tak na przykład w najnowszej 
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książce znajdziemy sformułowania „ni 
to gwałci ni to nie gwałci”, czy po prostu 
krótkie zaprzeczenia w stylu „a może nie” 
kończące zdanie lub cały wątek. tego ty‑
pu zabiegi – w moim przekonaniu – ma‑
ją na celu nie tylko zabawę słowem, siło‑
wanie się z językiem (już same w sobie 
atrakcyjne), ale są także próbą kreowania 
rzeczywistości. Poskładanego i stworzo‑
nego ze słów (bo jakże w prozie czy poe‑
zji inaczej) świata nie można przedstawić 
linearnie i klarownie. u Bargielskiej nigdy 
nie ma jednego porządku, jednej rzeczy‑
wistości. Do głosu zawsze dochodzi wspo‑
mniana już wyobraźnia, która rozsadza 
fundamenty, podważa znaczenie zdarzeń 
i otwiera perspektywę. Dzięki niej światy 
opisywane przez Bargielską są pełne para‑
doksów, jednocześnie zwykłe i niezwykłe, 

„uszyte” z materiału utkanego z (czasem 
miałkiej i mało atrakcyjnej) codzienno‑
ści oraz (równolegle) magicznych szcze‑
lin, przebłysków, pęknięć.

autorka prowadzi pierwszoosobową  
narrację, budując i opisując osiedlową 
(i tuż obok – wyobrażoną) rzeczywistość 
z jednostkowej perspektywy. wprowadza 
postaci agnieszki – dziennikarki, oraz 
magdy – matki i żony, prowokując czy‑
telnika do łatwego utożsamienia ich z sa‑
mą autorką. Dzięki temu w ogóle możli‑
we są indywidualne wycieczki wyobraźni, 
zamyślenia, pojawiające się nieoczekiwa‑
nie refleksje (jak ta o pamięci i tożsamości, 
wpleciona w – bardzo dowcipną zresztą – 
fantazję o seksie oralnym z konduktorem 
pociągu). ale bohaterki nie są samotne, 
przynajmniej pozornie. Bargielska zapra‑
sza do ich świata figury znane z Obsole-
tek i poetyckich tomików, takie jak mąż, 
dzieci, wyimaginowany kochanek, a tak‑

że (i to dla Małych lisów szczególnie waż‑
ne) galerię różnych kobiet, których ścieżki 
przecinają się na linii sklep – klatka scho‑
dowa. Pojawiają się też postaci epizodycz‑
ne, wspomniane w powieści zaledwie raz, 
takie jak „mężczyzna, któremu sprzeda‑
no trumniaki jako buty do chodzenia” al‑
bo „nastolatka, która nakarmiła swojego 
pytona zabranymi ze schroniska kocięta‑
mi”. czy to wytwory głowy agnieszki albo 
magdy, a może przeczytane kiedyś w gaze‑
cie codziennej nagłówki – tego nie wiemy.

najciekawsza jest – często eksploato‑
wana przez Bargielską – figura kochanka, 
którego w tej opowieści „odgrywa” Paj‑
da. Pajda w porządku „rzeczywistym” jest 
nożownikiem ‑złodziejem, ukrywającym 
się w leśnym szałasie z konkubiną i dwój‑
ką dzieci, aresztowanym w końcu przez 
policję. Jego historię opowiada agniesz‑
ce mężczyzna spotkany podczas space‑
ru z psem. zupełnie inaczej rzecz ma się 
w porządku wyobrażonym (tak nazywa‑
nym przeze mnie), w którym bohaterka 
ma romans z Pajdą, powierza mu swoje 
sekrety, uprawia seks w szałasie. Po raz 
kolejny las (nierozerwalnie związany z ko‑
chankiem) symbolizuje naturę w ogóle, 
bardzo ważną dla twórczości Bargiel‑
skiej. ta zawsze spleciona jest z wyob‑
raźnią, a więc z tym, co z jednej strony 
niebezpieczne, a z drugiej pozwala prze‑
trwać. Pajda jest jednocześnie zagroże‑
niem i ukojeniem, postacią o wymiarze 
paradoksalnym, jedną ze sprzeczności, 
które budują w Małych lisach poczucie 
egzystencjalnej dziwności, nieustanną 
niepewność tego, co „tu i teraz”.

Bargielska nie tworzy klasycznej opo‑
wieści. zamiast chronologicznej, uporząd‑
kowanej historii wybiera raczej opowia‑
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danie jako pełną dygresji anegdotę. czę‑
sto wraca do porzuconych pospiesznie 
wątków i postaci, które powracają w jej 
prozie najpierw nieoczekiwanie, później 
w charakterze obsesji, elementów składo‑
wych świata bohaterek. tak na przykład 
rozwijany jest wątek nieżywego chłopaka, 
którego postać wydaje się dla autorki tyl‑
ko pretekstem do uruchomienia maszy‑
ny pamięci i związanej z jej pracą refleksji. 
nieżywy chłopak wraca jako partner od‑
bytych rozmów, towarzysz podróży, póź‑
niej natomiast jako znak wrażliwości pi‑
sarki, która rozumie, że „śmierć czai się za 
progiem”. Jednocześnie pisze o śmierci tak, 
jak w Obsoletkach, wplatając ją w wielką 
krzątaninę życia, odzierając z patosu na 
rzecz subtelnej, ale nieprzerwanej pamięci.

kolejną postacią ‑pretekstem jest Pom‑
niczkowa. kobieta spotykana w windzie 
nieustannie opowiada o śmierci swoje‑
go nienarodzonego dziecka. mam jed‑
nak wrażenie, że nie temat jej monologów 
jest tutaj najważniejszy, ale sama potrze‑
ba mówienia do innej kobiety. Podobnie 
jak nieżywy chłopak, ma ona niepewny 
status ontologiczny. może być zarówno 
projekcją magdy (jej mąż „nie tylko, że 
jej nie widział ani nie słyszał, to wręcz 
jej nie zauważył”), jak i postacią pełno‑
prawną, jasnym komunikatem, że osied‑
lowa przestrzeń wypełniona słowami jest 
przestrzenią wyłącznie kobiecą, do której 
mężczyźni nie zostają dopuszczeni.

w Małych lisach takich gadających ko‑
biet jest bardzo dużo: spotykają się przy‑
padkiem w osiedlowym światku – na si‑
łowni, u fryzjera, w sklepie. nie przestają 
mówić – jakby bały się, że kiedy zamil‑
kną, wówczas rozsypie się ich rzeczywi‑
stość, złożona ze słów właśnie. Bargiel‑

ska tworzy z tych małych narracji pew‑
ną wspólnotę doświadczenia, widzianą 
jednak wciąż oczami prowadzącej pierw‑
szoosobową narrację bohaterki (jednej 
lub drugiej), a więc wspólnotę subiek‑
tywną, filtrowaną i wykreowaną. wciąż 
chodzi o opowiadanie, naginanie języka, 
podmiotową kreację rzeczywistości, nie 
zaś o zbudowanie mocnego feministycz‑
nego kontekstu. Bargielska, podobnie jak 
w tomiku Bach for my baby, jest kobieca 
w sposób nienachalny, bez światopoglą‑
dowych manifestów i somatycznych ob‑
sesji. to proza doświadczenia wyrażone‑
go w języku. i jest to nie tylko i wyłącz‑
nie doświadczenie kobiecości, ale raczej 
doświadczanie inności, egzystencjalnej 
dziwności, owych niepozornych szcze‑
lin, przez które do codzienności wsącza 
się światło.

szczególną atmosferę Małych lisów 
budują również sny, których opisy poja‑
wiają się jakby mimochodem, uspokajając 
narrację, niszcząc jej potencjalną linear‑
ność. mimo ich nagromadzenia trudno 
myśleć w tym wypadku o oniryzmie. to 
termin zbyt nacechowany, kruchy, rozpo‑
etyzowany. sny przytaczane przez Bargiel‑
ską są dokładnie takie jak cała jej proza: 
często gorzkie, czasem przerażające, ale 
mimo wszystko lekkie, niepozbawione 
humoru (czarnego!) i przede wszystkim 
ironii. Przeplatają się z fantazjami na ja‑
wie, codziennymi dialogami i babskim 
paplaniem. tak różne strategie zostają 
przez autorkę umieszczone tuż obok sie‑
bie, przenikają się, tworząc w ten sposób 
jakość tej wielowymiarowej, tylko pozor‑
nie lekkiej, powieści.

skąd zatem wrażenie lekkości właśnie, 
towarzyszące czytelnikowi podczas lektu‑



ry? i tu znowu powrócę do języka, bo to 
właśnie jego zasługa. Przez to, że jest kom‑
pilacją zasłyszanego (łącznie ze składnią 
zdania, co często jest źródłem seman‑
tycznego i lingwistycznego zaskoczenia) 
i stworzonego (neologizmy, zdrobnienia, 
potoczności), przydaje tekstowi swobody 
i nonszalancji. na języku zasadza się za‑
równo owa lekkość, jak i poczucie dziw‑
ności, niezwykłości codziennej egzysten‑
cji. Bargielska w motcie powieści umiesz‑
cza pytanie: „nieczęsto się zdarza, żeby 
tamtejsze kobiety opowiadały historię dla 
przyjemności?”, odpowiadając na nie na‑
tychmiast „cóż, zazwyczaj chodzi o życie”.
nie sposób nie zgodzić się z autorką, ale 
dodałabym jeszcze, że chodzi o życie w ję‑
zyku, stworzone z języka i dzięki niemu 
stające się czymś więcej niż tylko życiem 
pisanym z małej litery. a w tym napisa‑
nym na nowo życiu chodzi o owego lisa 
przebiegającego tuż przed maską samo‑
chodu, dzięki któremu mury pękają dalej,
a szczeliny wpuszczające światło stają się 
coraz większe.

„tylko dziewczynki potrafią robić ta‑
kie rzeczy”.
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