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Śmierć kultury chłopskiej.  
Scenariusze żałobne Edwarda Redlińskiego

W 1973 roku Edward Redliński, znany już jako autor Listów z Rabarbaru 
(1967), opublikował dwie książki – Konopielkę i Awans1. Krytyka natychmiast 
zaliczyła pisarza do nurtu wiejskiego w literaturze polskiej – i nic dziwnego, 
wszak podjął on kluczowe tematy rozwijane przez autorów takich jak Wiesław 
Myśliwski, Tadeusz Nowak czy Julian Kawalec: wygasanie tradycyjnych wzorów 
kultury chłopskiej (z powodu migracji do miasta, wtargnięcia nowoczesności 
do wsi bądź wchłonięcia przez chłopa „pańskiej” kultury), zagubienie bohate-
rów, którzy wykonali awans społeczny i walczą z poczuciem wyobcowania, stan 
zawieszenia pomiędzy różnymi przestrzeniami i systemami symbolicznymi2. 
Ale wbrew tym łudzącym podobieństwom Redliński pozostawał w polemicznej 
kontrze wobec dominujących tendencji prozy chłopskiej. Jego dylogia przynio-
sła ożywczą zmianę i wyznaczyła wewnętrzną cezurę w rozwoju tego nurtu, co 
zostało trafnie zdiagnozowane przez historyków literatury3. Ogłoszenie drukiem 
dwóch tak podobnych do siebie pod względem tematycznym i konstrukcyjnym 
utworów zawsze (jak choćby w przypadku Pożegnania jesieni i Nienasycenia Wit-
kacego) daje do myślenia. W niniejszym tekście traktuję je jako dylogię po-
wieściową, przynoszącą wariacyjne opracowania tego samego tematu: śmierci 
tradycyjnej kultury chłopskiej.

W eseju zatytułowanym Kres kultury chłopskiej4 Wiesław Myśliwski zwraca 
uwagę na następujący paradoks: mimo że większość społeczeństwa polskiego 

1 Do powieści Redlińskiego odsyłają następujące skróty: K – Konopielka, Warszawa 1975; A – Awans, 
Warszawa 1975.

2 H. Bereza, Nurt chłopski w prozie [w:] tegoż, Związki naturalne, Warszawa 1972.
3 A. Zawada, Gra w ludowe. Nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa, Warszawa 1983.
4 W. Myśliwski, Kres kultury chłopskiej, Warszawa–Bochnia 2003.
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mieszka na wsi bądź legitymizuje się chłopską genealogią, kultura chłopska po-
zostawała na uboczu historycznych przemian. Owszem, pochylano się nad nią 
w aktach moralnego i estetycznego miłosierdzia, wielbiono chłopa jako spad-
kobiercę Piasta Kołodzieja i produkowano rozmaite zmistyfikowane obrazy, 
ukształtowane przez inteligenckie wyobrażenia, uproszczenia i uprzedzenia, ale 
właściwa kultura ludowa nie odegrała aktywnej roli w kształtowaniu narodowego 
kanonu... aż w połowie XX wieku nadszedł jej kres. Myśliwski prowadzi swój wy-
wód w stronę końcowych deklaracji: wszyscy odczuwamy rozczarowanie stech-
nicyzowaną nowoczesnością, nadszedł więc czas, by powrócić do uniwersalnych 
wartości zakonserwowanych w obyczajach, rytuałach i dialektach. Autor Pałacu 
zakłada implicite, że dostęp do tradycyjnej kultury wsi pozostaje niezapośredni-
czony (przez narracyjne schematy i ikoniczne reprezentacje) i nieproblematyczny 
(nieuwikłany w dialektykę kultury ludowej i narodowej, niskiej i wysokiej).

Myśliwski tworzy nieopatrznie kolejną mistyfikację, a nawet popada w stan 
psychozy życzeniowej. Jego wywód domaga się uzupełnienia – chociażby takie-
go, jakie znajdziemy w znakomitej rozprawie pt. Zrozumieć swój czas. Kultura 
polska o komunizmie – rekonesans Teresy Walas. Autorka dowodzi, że na prze-
strzeni stuleci kultura ludowa, zajmując marginalne miejsce, pełniła zarazem 
funkcję panaceum posiadającego szczególne wartości energetyzujące. Jako taka 
została ona zasymilowana przez szlachecką w swej genealogii kulturę wysoką pod 
postacią zmitologizowanej ludowości czy „zbawiennej pierwotności”5. Z jednej 
strony sytuowała się więc poza paradygmatem romantycznym przedstawianym 
jako uniwersalny kod polskiej kultury6, a z drugiej – pod postacią zafałszowanego 
obrazu, stanowiła jego inkluz. Była przedmiotem zabiegów, które pozwalają się 
opisać jedynie w sposób paradoksalny: jako wykluczenie, które jest równocześ-
nie pochwyceniem, albo włączenie, będące zarazem wykluczeniem. Nie sposób 
uchwycić jej w stanie czystym, gdyż od początku jej istnienie naznaczone było tą 
paradoksalną dialektyką.

Moment wygasania żywotności chłopskiej kultury zbiegł się w czasie (nie-
przypadkowo) z rozwojem mass mediów. Jej wybrane elementy zostały poddane 
rewitalizacji w obiegach wysokim (na przykład w pisarstwie wyżej wymienionych 
autorów czy w filmach Jana Jakuba Kolskiego), oficjalnym (gdzie doszło do in-
stytucjonalizacji ludowych obrządków i włączenia ich w repertuar ceremoniałów 
władzy PRL-u) oraz popularnym (w którym ruszyła masowa reprodukcja iko-
nicznych znaków). Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to czas zaniku tradycyjnej 
kultury wiejskiej oraz jej wtórnej folkloryzacji, a także czas uświadamiania sobie 
tej straty i ustalania pewnych wzorców reagowania na nią. Gdyby pokusić się 
o ujęcie psychoanalityczne, można by powiedzieć, że w reakcji na to doświad-

5 T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska o komunizmie – rekonesans, Kraków 2003, s. 161–162.
6 M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996, s. 9.
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czenie jedni zbliżają się do pozycji depresyjnej, zamykając się nostalgicznie na 
utraconym obiekcie, do którego pozostają boleśnie przykuci, inni natomiast roz-
poczynają pracę żałoby i za sprawą wyparcia zyskują swobodę względem utraco-
nej Rzeczy, poszukując jej w znakach i przedstawieniach, w języku i literaturze7.

W tym miejscu uwidacznia się cenzura generacyjna: młodsi przedstawiciele 
nurtu wiejskiego (Edward Redliński, Marian Pilot, Zygmunt Trziszka, Wiesław 
Ratajczak i Józef Łoziński) wybierają komizm jako środek zaradczy przeciwko mi-
styfikacjom pisarzy starszego pokolenia. Rozlegający się w ich twórczości rabelai-
sowski śmiech, zajmujący miejsce nostalgicznego rozpamiętywania, jest funkcją 
tezy antropologicznej. Pisarze ci bowiem nie tylko diagnozują śmierć tradycyjnej 
kultury ludowej, ale też zajmują się jej pośmiertnym żywotem. Dostrzegają, że 
czysta kultura chłopska to fantazmat, okresowo rewitalizujący narodowy main-
stream. Stawiane przez nich prawie pół wieku temu diagnozy miały w sobie siłę 
odkrycia antropologicznego, dziś natomiast zadziwiają swoją aktualnością, gdyż 
ten stan rzeczy, z wszelkimi istotnymi przemieszczeniami, utrzymuje się: elemen-
ty kultury wiejskiej powracają pod znakiem ekologii i regionalizmu bądź znajdują 
przedłużenie w sentymentalnych projektach „małych ojczyzn”, w pozytywnej mi-
tologizacji regionalności8, w muzyce typu country czy disco polo.

W przywoływanej pracy Teresa Walas zauważa trafnie, że kultura polska cierpi 
na syndrom nieodbytej żałoby. Straty, jakie zaistniały w dziedzinie życia zbio-
rowego (okupacja, Holokaust, przesiedlenia, stalinizm), nie zostały opracowane 
symbolicznie w czasach PRL-u, a upadek komunizmu spowodował pojawienie 
się nowej straty, głęboko ukrytej i kłopotliwej. Zamiast pracy żałoby urucho-
miono mechanizmy naiwnej regresji, mitologizacji sentymentalnej czy próby mi-
tologizacji samego przełomu, mocnego cięcia i otwarcia ku przyszłości9. Zanik 
tradycyjnej kultury wsi wpisuje się w zakres tych strat. Oczywiście nie miał on 
charakteru gwałtownego, lecz procesualny, nie wiązał się z traumą porównywalną 
do tej wojennej, nie znalazł się też nigdy na liście tematów cenzurowanych (wręcz 
przeciwnie). Ale wszystkie te fakty – czyniąc samą stratę mniej dotkliwą, a jej 
ekspresję pozornie prostą – utrudniają jedynie kulturową pracę żałoby.

W tym kontekście Konopielka i Awans odznaczają się tyleż ostrością konturów, 
co wielowykładalnością. Postrzegam te powieści nie tyle w kategoriach diagnozy 
społecznej, ile literackiej interwencji odbywającej się w specyficznych okolicz-
nościach społecznych, politycznych i kulturowych. To wejście pomiędzy dyskur-
sy próbujące przepracować śmierć kultury chłopskiej, zataić ją lub unieważnić. 
To również utwory, które zawierają różne scenariusze żałobne przedłożone nam, 
świadkom tego zgonu.

7 J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007, 
s. 49.

8 T. Walas, dz. cyt., s. 132.
9 Tamże, s. 99–116.
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Scenariusz pierwszy: lamentacja

Taplary przypominają wyspę. Otoczona bagnami wieś to przestrzeń insularna, 
odcięta od świata i zamieszkana przez ludzi niezaznajomionych ze zdobyczami 
cywilizacji. Początek Konopielki ukazuje ten azyl pierwotności w przededniu re-
wolucyjnych zmian. Oto zaczyna się zwyczajny dzień – wszyscy mieszkańcy wsi 
wstają o tej samej porze i wykonują jednakowe czynności: „Siedzo. Siedzo Jurcza-
ki, Bartoszki, Mazury, Koleśniki, Litwiny, Orele, Prymaki, Dunaje, Kozaki, czter-
dzieście gospodarzy na czterdzieści łóżkach, oni w swoich chatach najważniejsze, 
wstajo piersze: siedzo sobie, siedzo” (K 6). Mężczyźni budzą się do gospodarskich 
obowiązków, wkraczają w czytelnie ustrukturyzowany i doskonale uwspólniony 
świat. Małą społecznością rządzi przedustawny ład: rytm życia regulowany jest 
przez tradycyjny obyczaj i zsynchronizowany z cyklami natury. Stabilna hierar-
chia społeczna wspiera się na fundamencie niekwestionowalnych wartości, takich 
jak autorytet starszyzny czy patriarchalny model rodziny. Mechanizmy współ-
życia zostały naturalizowane i postrzegane są jako oczywiste w ramach długiego 
trwania wyizolowanej wspólnoty. Powszechnie obowiązują te same wzory kultu-
ry, każda jednostka wpisuje się w nie, wolna od przymusu autokreacji. Jurczaki, 
Bartoszki czy Dunaje stają się sobą poprzez powtarzanie; nie istnieje antagonizm 
między jednostką i społeczeństwem, którego funkcje regulujące nie zostały wyod-
rębnione i nie jawią się jako zewnętrzne ograniczenia10.

Wizja szczęśliwej społeczności w stadium homeostazy to prosta wariacja na 
temat russowski. Redliński „zderza wieczność kultury z doraźnością”11, długiemu 
trwaniu tradycyjnych wierzeń, obrządków i sposobów bycia przeciwstawia dyna-
mikę cywilizacji podległej modernizacyjnemu impulsowi. To przeciwstawienie 
zostaje zdublowane przez dwie inne opozycje. Pierwszą z nich – opozycję boskie-
go ładu i szatańskiego dążenia do zmiany– wyjaśnia najlepiej wędrowny dziad: 
„Od porządku, ludkowie, jest Pambóg, on pilnuje, żeby wszystko szło, jak było. 
A diabeł chce zmieniać, powiada: ulepszać” (K 40). Druga – równie klarownie 
wyłożona przez „Dziada bożego” – to opozycja miasta i wsi: „A w miastach, co 
w miastach sie wyprawia! W dzień śpio, w nocy pracujo, w pitki nie poszczo, nie-
dzielow nie świetujo! Sodomagomora!” (K 41). Oskarżenie miasta i zabobonny 
lęk przed innowacją są fragmentami większego procesu: wyboru tradycji prze-
ciwko modernizacji, osiadłego trybu życia przeciw nomadyzmowi i etosu chłopa 
przeciw „moralności kupieckiej”12. Konstruowanie tak mocnych binarnych syste-
mów to – w pierwszej z możliwych interpretacji – budowanie sceny, na której ma 

10 R. Benedict, Jednostka i wzór kultury [w:] tejże, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2002, 
s. 348–349.

11 H. Bereza, Wypiski, Szczecin 2006, s. 28.
12 J. Jedlicki, Proces przeciwko miastu [w:] tegoż, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, 

Warszawa 2000, s. 68–92.



Śmierć kultury chłopskiej. Scenariusze żałobne Edwarda Redlińskiego 353

rozegrać się tragedia, zapowiadana przez złowróżbne znaki rozsiane na początku 
powieści. Kultura chłopska skazana jest na zagładę, od początku wiadomo, że 
mieszkańcy Taplar muszą przegrać w starciu z techniczną nowoczesnością (którą 
reprezentują urzędnicy, specjaliści od melioracji i elektryfikacji) oraz oświecenio-
wym prozelityzmem (który ucieleśnia pani Jola – Siłaczka czasów powojennych).

Zewnętrzny świat – hołdująca władzy Rozumu cywilizacja oraz dominująca 
monokultura – wchłania wszystkie enklawy tradycjonalizmu. Wtargnięcie pań-
stwowych urzędników w azylarną przestrzeń Taplar skutkuje rozpadem wiosko-
wej wspólnoty, a może i bratobójczą zbrodnią (w tej materii kropkę nad i stawia 
Witold Leszczyński w zakończeniu słynnej ekranizacji powieści z 1981 roku). 
Kaziuk jako jedyny z mieszkańców Taplar zdaje się rozumieć, że ich świat odcho-
dzi w przeszłość. Najpierw przyjmuje rolę obrońcy status quo, potem zaś staje się 
kompulsywnie progresywny. Dąży do odczarowania tradycyjnych wierzeń (prze-
kopuje górkę, w której podług legendy miał znajdować się bezcenny skarb – złoty 
koń; ścina „święte drzewo”, które rosło wraz z nim, itp.) i wstępuje w szeregi 
„awangardy postępu”. Agituje jako rzecznik technicznych ułatwień, nie biorąc 
pod uwagę społecznych kosztów ich wdrażania, co dobitnie obrazuje końcowa 
scena, kiedy to Bartoszko, wbrew nakazom obyczaju, postanawia żniwować kosą 
i upodabnia się do „śmierci w Herodach” (K 231). Wybrzmiewające w ostatnim 
akapicie daremne wołanie Tatki: „co tam kosa, sierpem lepiej, o, ludkowie, sier-
pem lepiej!” (K 231) to równocześnie potępienie diabelskich czasów, umoralnia-
jące napomnienie i biadanie nad ginącym światem.

W tej perspektywie interpretacyjnej Konopielka okazuje się połączeniem trage-
dii i moralitetu: zapowiadany przez znaki tragiczny finał zbiega się z pouczeniem 
o wyższości prastarych wzorów osobowych i społecznych nad tymi lansowanymi 
przez współczesną kulturę. Powolne, nieuchronne zanikanie starego świata jest 
tutaj z rozmysłem celebrowane, staje się przedmiotem szczególnej delektacji. Per-
wersyjnej przyjemności patrzenia na agonię dopełnia (dostarczając równocześnie 
wygodnego alibi) lamentacyjna egzaltacja, wpisująca historię tradycyjnej kultury 
chłopskiej w narrację o pustce duchowej nowoczesności lub/i w degeneratyw-
ną koncepcję dziejów. Scenariusz ten pozwala trwać na granicy melancholii, by 
na przemian rozpamiętywać to, co utracone, i podejmować daremne próby jego 
symbolicznej restytucji.

Scenariusz drugi: egzorcyzm

Taplary to laboratorium nie tylko filozoficzne, ale też antropologiczne. W obrazie 
życia tej „wyspowej” społeczności odnajdujemy podstawowe cechy tradycyjnej 
kultury chłopskiej, takie jak izolacjonizm (przestrzenny i mentalny), tradycjo-
nalizm (niechęć do innowacji), patriarchalizm, dehistoryzacja obyczaju postrze-
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ganego jako odwieczne prawo oraz synkretyczna religijność (ludowy katolicyzm 
wchłaniający pogańskie wierzenia)13. Kluczowe dla rozwoju fabuły okażą się oczy-
wiście myślenie mityczne i odporność na empiryczną weryfikację przekonań14 – 
one właśnie wyznaczają teren konfrontacji kulturowej archaiki z nowoczesnoś-
cią. Absurdalne przywiązanie do tradycyjnych schematów zachowań usztywnia 
mieszkańców bagien, którzy, zafiksowani na wskazaniach obyczaju, blokują na-
turalne procesy przemian, niekoniecznie zagrażające swoistości całej kultury. Nie 
chodzi więc o to, że Jurczaki, Bartoszki, Mazury czy Koleśniki – zgodnie ze sło-
wami urzędnika – żyją w szuwarach jak kaczki albo dzicy (K 55) i muszą się do-
piero ucywilizować, czyli uczłowieczyć. Idzie raczej o zaburzoną normę racjonal-
ności. Kaziuk pyta w zakończeniu powieści: „Czy ja wróg wasz? Czy nie sąsiad? 
Ja chciał wcześniej pożniwować” (K 228). Nie jest on żadnym rewolucjonistą, 
a jedynie reformatorem, lansującym drobne udogodnienia (przejście od sierpa 
do kosy – w dobie rolnictwa zmechanizowanego), próbującym usprawnić nieco 
prace polowe. W tej perspektywie Konopielka przynosi satyryczny portret świa-
domości chłopskiej, a sam Kaziuk – jako ofiara inercyjnej mentalności zbiorowej 
– nabiera cech tragicznych. Staje się samotnym orędownikiem ruralnej utopii, 
głęboko spokrewnionej z wizją szklanych domów z Przedwiośnia Stefana Żerom-
skiego (prymitywna, odpychająca wiejska kraina ma za sprawą skokowej zmiany 
przeobrazić się w raj na ziemi15). Powieść jest więc rodzajem reformatorskiego 
zaklęcia i egzorcyzmu rzuconego na wiejski tradycjonalizm (co istotne, nie chodzi 
o wiejską kulturę tradycyjną, lecz właśnie o tradycjonalizm jako konserwatywne 
uwięzienie w odziedziczonych schematach myśli i zachowań, znaturalizowanych 
i postrzeganych jako zrozumiałe same przez się).

Wydmuchowo z Awansu też przypomina wyspę – to malutka wioska zagubio-
na pośród „lasów półdzikich, nietrzebionych” (A 6), podobna osadzie indiańskiej 
w puszczy amazońskiej. Przybysza pokonującego ostępy „ślepej, bezrozumnej 
natury” (A 6) wita dźwięk fujarki, co sprawia, że scena początkowa nasuwa sko-
jarzenia z opowieściami o konkwistadorach podbijających dziewicze lądy Nowe-
go Świata. Przybyszem jest niejaki Marian Grzyb, który dorastał w tej odludnej 
okolicy, by następnie wyjechać do miasta i wykonać tytułowy awans. Powraca 
więc jako „mafister” – człowiek wykształcony i trwale wyalienowany z wydmu-
chowskiej wspólnoty (nawet własnym rodzicom nakazuje używać zwroty grzecz-
nościowe; K 17) – by odwiedzić ponownie krainę własnego dzieciństwa i zarazem 
dzieciństwa ludzkości.

13 R. Tomicki, Tradycja i jej znaczenie w kulturze chłopskiej, „Etnografia Polska” 1973, t. XVII, z. 2, 
s. 41–58.

14 Zob. K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna. (Próba zarysu na podstawie materiałów źródłowych 
XIX i XX w. z południowej Małopolski) [w:] tegoż, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków 1966, s. 76–108.

15 A. Mencwel, „Szklane domy” raz jeszcze [w:] tegoż, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006, s. 96–97.
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Ale tutaj nie odnajdziemy ani śladu russowskiej idealizacji; na pierwszy plan 
wysuwają się odrażające aspekty nędzy i zacofania, prymitywnego bytowania tych 
„półludzi, półniedźwiedzi” (A 19) na łonie niegościnnej natury. Pierwsze ustępy 
powieści przynoszą jakby wariacje na tematy Hobbesowskie – domniemany „zło-
ty wiek” to piekło instynktów, w którym toczy się zajadła walka wszystkich ze 
wszystkimi (nawet zwykły zatarg o gruszę skutkuje śmiertelną ofiarą i szeregiem 
nieodwracalnych okaleczeń!). Magister Grzyb przybywa tam z misją cywilizacyj-
ną, jako wysłannik Lewiatana – przedstawiciel państwa, które musi siłą okiełznać 
naturalny egoizm i okrucieństwo. Jest on, podobnie jak pani Jola z Konopielki, 
nauczycielem, wzorowym oświatowcem i społecznikiem, który całymi dniami 
pracuje nad pomnażaniem postępu, a nocą śni o junakach na trasie W-Z i trój-
kach murarskich (A 25). W pewnym sensie jego historia stanowi ironiczne po-
wtórzenie jednej z odmian powieści produkcyjnej, osnutej wokół walki ze wstecz-
nikami. Wrogiem ideologicznym jest tu Błażej Grzyb, zwany też Zakałą, czyli 
– zgodnie z tekstem postępowej przyśpiewki – „ciemniak półślepy i niedomyty / 
Kułak zajadły, wróg nieużyty” (A 53).

„Ironiczne powtórzenie” każe myśleć o parodii16, i rzeczywiście, Awans za-
wiera prześmiewczy obraz społecznego aktywisty uszczęśliwiającego na siłę lu-
dzi, których uznaje za „zacofanych”, oraz karykaturalnie wyolbrzymioną retorykę 
postępu, mocno nasączoną PRL-owską nowomową. Tym samym powieść wy-
dobywa na jaw wewnętrzną sprzeczność projektu kultury socjalistycznej, który 
kreował wizję historycznego zerwania, ale odbywającego się w ramach insurek-
cyjnej ciągłości17. Teresa Walas zauważa celnie, że projekt ten budował podłoże 
dla zunifikowanego typu kultury narodowej przez usuwanie pozostałych wzor-
ców – z wyjątkiem najbardziej kłopotliwej kultury chłopskiej, która miała zostać 
zasymilowana. W rezultacie powstała swoista asynchronia: oparty na zerwaniu 
ciągłości i na micie nowego początku projekt kultury socjalistycznej restytuował 
archaiczną wersję modernizmu wraz z jego utopią naukową, wiarą w postęp cy-
wilizacyjny, optymizmem, natrętnym dydaktyzmem oraz emocjonalnym dowar-
tościowaniem miasta i fabryki jako metonimii uprzemysłowienia. Równocześnie 
wprowadził w swój obręb „znaki i treści kultury w znacznej mierze głęboko ana-
chronicznej, której siła kształtotwórcza właśnie wygasa”18.

Redliński wydobywa na jaw tę asynchronię, celebruje sprzeczność i dopro-
wadza ją do groteskowych konwulsji. Ale jego sympatia ewidentnie lokuje się 
po stronie postępowców; karykaturalne przerysowanie ich naiwnej wiary w lep-
sze jutro nie służy wcale krytyce celów, lecz środków. Procesy, które rozpoznają 
etnografowie – rozluźnianie się więzów międzyludzkich, pragnienie zdeklaso-

16 Zob. L. Hutcheon, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, New York 1985, 
s. 10.

17 B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994, s. 202–204.
18 T. Walas, dz. cyt., s. 36–45, 52.
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wania się, zeświecczenie i inwazja kultury masowej19 – opatrzone zostają pozy-
tywnym znakiem wartości. Ostatecznie bohaterowie przestają walczyć z sobą, 
włączają się w proces cywilizacyjny rozumiany po Eliasowsku jako stopniowe 
eliminowanie agresywnych zachowań, „zazębianie się planów i działań”, z któ-
rych powstaje „porządek silniejszy niż wola i rozum pojedynczych ludzi, którzy 
go stwarzają”20. Od chaosu do ładu, od ksenofobicznej nienawiści do pokojowego 
współistnienia równych i wolnych – tak właśnie rozwija się fabuła Awansu, przy-
nosząca odwrócenie scenariusza lamentacyjnego. Nad czym tu biadać? – zdaje się 
pytać retorycznie autor. Czego tu żałować? Wypędzania starców na żebry, bójek 
o miedzę, mordów weselnych? Zabobonów i guseł, klerykalizmu, analfabetyzmu 
(A 40–41)? Cała powieść wybrzmiewa niczym apage! rzucone demonom wstecz-
nictwa i tradycjonalizmu, a komediowa konwencja służy jedynie odciążeniu, 
wzięciu w cudzysłów nieznośnego patosu cywilizacyjnej misji (której zasadność 
nie zostaje podważona).

Scenariusz trzeci: qui pro quo

Ale groteskowa konwencja i wzmożona obecność kulturowych toposów mogą też 
nastrajać nieufnie do tego rodzaju prostodusznych odczytań. W tym miejscu po-
jawia się wątpliwość: czy przedmiotem ironicznej obróbki nie jest przypadkiem 
mieszczański mit kultury ludowej21?

Wróćmy na chwilę do Konopielki. Pani „uczycielka” przybywa do Taplar jako 
modelowy Obcy. Jej odmienność zdradzają zrazu cechy zewnętrzne: „cygańska 
uroda”, czyli „czarność” zwyczajowo przypisywana odmieńcom22, oraz szczupła 
sylwetka, która czyni z niej istotę nieludzką, tytułową Konopielkę (K 186). Na 
te stygmaty nakładają się dodatkowe znaki obcości, powszechnie obowiązujące 
w kulturze polskiej wsi23: terytorialne (pani Jola przybywa z miasta, „ze świa-
ta”), stanowo-klasowe (jej rodzice są urzędnikami) oraz religijne (choć Kaziukowi 
nie mieści się to w głowie, nauczycielka „w wiarę nie wierzy”; K 208). Narzuca 
się nam oczywiście z całą siłą wizja „ciemnego ludu”, ale groteskowa konwencja 
i przerysowanie systemów opozycji (swój/obcy, człowiek/nieczłowiek) skłaniają 
do innej, alternatywnej lektury. Otóż czytelnik znajduje się w pozycji pani Joli; 

19 Zob. np. A. Tatarkiewicz, Miasto i wieś [w:] Czy zmierzch kultury ludowej?, red. A. Dobroński, B. Go-
łębiowski, S. Zagórski, Łomża 1997; A. Strumiłło, McDonald contra kulebiak [w:] tamże.

20 N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, 
Warszawa 2011, s. 496.

21 Sugerował to już Henryk Bereza: Nieparodia [w:] tegoż, Sposób myślenia 1. O prozie polskiej, Warszawa 
1989, s. 504 i nast.

22 Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s. 131.
23 Zob. L.  Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej, Warszawa 1986, rozdz. II: Wierzenia o obcych, 

s. 29–49.
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podobnie jak nauczycielka, wrzucony w taplarską rzeczywistość, musi przyswo-
ić sobie strukturujące ją wzorce zachowań i myśli. Wzorce te jednak ujawniają 
niepokojącą schematyczność, która każe myśleć, że tak naprawdę mamy do czy-
nienia z zespołem popularnych wyobrażeń o „ciemnym chłopie”, z mieszczańską 
mitologią, która tworzy projekcje „synów ziemi” w celu udowodnienia własnej 
wyższości i uzasadnienia cywilizacyjnej misji. Mit chłopa zacofanego, zabobon-
nego i okrutnego współistnieje w Konopielce z mitem chłopa postępowego, rozu-
miejącego logikę dziejów i świadomie wstępującego w szeregi ludzi pracy. Przej-
ście od jednego wyobrażenia do drugiego odbywa się w sposób raczej umowny: 
przemiana głównego bohatera oznacza tak naprawdę przejście od jednej kliszy 
do drugiej. Po prostu w pewnym momencie Kaziuk przejmuje nakreśloną przez 
urzędników wizję i wpada w inny stereotyp. Tertium non datur. I jeśli w tej opo-
wieści nie ma miejsca na subtelności i niuanse, to z jednego, zasadniczego po-
wodu: groteskowe przerysowanie służy ośmieszeniu mitów społecznego postępu 
i kulturowej pierwotności.

Redliński dokonuje w Konopielce rozbiórki mieszczańskiego imaginarium, 
choć praca ta jest nadzwyczaj subtelna, ukryta za obyczajowym detalem wysunię-
tym na pierwszy plan. W Awansie od początku mamy do czynienia z obłędnym 
tańcem stereotypów. Zrazu niepiśmienni chłopi odrzucają wszelkie wynalazki 
i udogodnienia – na przykład boją się elektryczności, bo wierzą, że grozi ona 
suchotami, kołtunem, „wsawicą”, świerzbem, ospą, tyfusem, jaglicą, krzywicą 
i ślepotą (A 59). Młody aktywista „na półeczce po Matce Boskiej umieszcza przy-
bory toaletowe, na gwoździu po Sercu Jezusowym wiesza portret Mędrca” (A 18), 
po czym agituje, przygotowuje edukacyjne przedstawienia teatralne, organizuje 
świetlicę z telewizją itd. Jego działania przynoszą efekt i mniej więcej w poło-
wie powieści, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszyscy wydmuszanie 
postanawiają żyć „bogato, swobodnie, nowocześnie” (A 65), „zarażają się postę-
pem nie na żarty” (A 73) i rozpoczynają nadrabianie zaległości. Po jakimś czasie 
zmieniają światopogląd na materialistyczny (A 79) i stają się chłoporobotnikami 
(A 88). Dostępują zatem przemiany z „dzieci natury” (A 102) w zeświecczonych 
nowocześników, z „synów ziemi” w wielkorolnych producentów żywności, z pod-
ległych nakazom przeszłości tradycjonalistów w bezwzględnych czcicieli postę-
pu zapatrzonych w świetlane jutro („kurhan splantowany, rzeka zmeliorowana”; 
A 109). Wstępują na drogę wskazaną przez Grzyba i podążają nią konsekwentnie 
aż do końca (wybierają maszyny rolnicze zamiast pracować „jak kiedyś, kosą so-
bie, pomaleńku”; A 110). I w tej metamorfozie stają się tak płascy i stereotypowi, 
że wyzbywają się resztek prawdopodobieństwa. To wprawione w ruch kukiełki, 
animowane przez pisarza klisze, których umowne ruchy i przetasowania obrazują 
tylko zmistyfikowane wyobrażenia, które mają nad nami władzę (o chłopie i in-
teligencie, o wsi i mieście, o zacofaniu i postępie). Pisarz – jak zauważył Andrzej 
Zawada – równocześnie „odsłania ubogi mit kultury ludowej stworzony przez 
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miasto” i „przyobleka w kształt fabularny abstrakcyjne, schematyczne hasła o po-
stępie i nowoczesności”. Przedmiotem jego opowieści nie jest ani wieś, ani kul-
tura ludowa, lecz ich popularne reprezentacje – sentymentalne obrazki wsi-oazy 
spokoju i emfatyczne wyobrażenia postępu-triumfu ludzkiej myśli24.

Pisarz proponuje więc demontaż społecznych mitologii i podsuwa nam sce-
nariusz oparty na pomnożeniu nieufności w gatunku qui pro quo: mówicie, że 
kultura chłopska odchodzi w niebyt? A o jakiej kulturze mówimy? Czy aby nie 
obcujemy od dawna z jakąś jej namiastkową postacią albo z jakimś awatarem? 
Cała praca ludoznawców i pisarzy nurtu chłopskiego zasadza się na pokrywaniu 
tej konfuzji, na zapewnianiu nas, że przedmiot ich czułej rekonstrukcji istnieje 
niezależnie i uprzednio, nawet jeśli aktualnie jest w złej kondycji. Ich wysiłek 
służy w istocie zamaskowaniu centralnego skandalu: że nasze wyobrażenie o kul-
turze ludowej jest pochodną zideologizowanych konstruktów teoretycznych i że 
w istocie obcujemy jedynie z „kulturą typu ludowego”25. Scenariusz ten opiera 
się na skrajnym relatywizmie poznawczym i zwalnia nas z troski o kulturową 
rzeczywistość, do której i tak nie mamy dostępu. Uruchamiana przezeń praca 
żałoby zasadza się na mocnej ekskluzji obiektu utraty poza granice poznania i do-
świadczenia.

Scenariusz czwarty: symulacja

Wróćmy do rozpoznania Teresy Walas, zgodnie z którym folklor „choć nadawał 
się do wyzyskania w konstruowaniu poprawnej, powiedzielibyśmy dziś, z punk-
tu widzenia socjalizmu tradycji narodowej, jako że był wytworem warstwy pra-
cującej, i to bezpośrednio związanym z jej codziennym trudem, to wyrastał on 
jednak ze świadomości ogólnie uznawanej za wsteczną i niepokojąco nasiąkniętą 
fideizmem”26. Narzucało się więc rozwiązanie takie, by wydobyć wybrane wytwo-
ry tej kultury z archiwum historii i włączyć w narodowy egalitaryzm, neutrali-
zując tym samym jej społeczne i klasowe wymiary. Ludowość stała się źródłem 
nostalgicznych cytatów oraz obszarem stylizacyjnych zapożyczeń. Polityka kultu-
ralna PRL – jak dodaje Piotr Sarzyński – zasadzająca się w dużej mierze na hołu-
bieniu folkloru ludowego (Cepelia, zespoły pieśni i tańca, festyny), przyczyniła 
się paradoksalnie do zaniku naturalnych warunków transmisji tradycyjnych wzo-
rów kultury chłopskiej. Kultura symboliczna odkleiła się od kultury bytu i została 
przejęta w geście chłopomańskim lub sobiepańskim przez kulturę oficjalną27.

24 A. Zawada, dz. cyt., s. 240–242.
25 L. Stomma, dz. cyt., s. 147.
26 T. Walas, dz. cyt., s. 50.
27 P. Sarzyński, Żegnaj Konopielko [w:] Czy zmierzch kultury ludowej?, dz. cyt., s. 123–127.
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Proces ten przewrotnie zaznacza się w fabule Awansu, która układa się w tria-
dę: Wydmuchowo dziewicze – postępowe – folklorystyczne. Środkową część tej 
triady utożsamiamy z tytułowym „awansem”: podniesienie poziomu bytowego 
wsi i pomnożenie kapitału symbolicznego jej mieszkańców wiąże się z zagładą 
dawnego świata obyczajów i wartości – to cena przyspieszonej modernizacji. Dra-
mat znikania tego świata w dużej mierzy toczy się w języku; jesteśmy świadka-
mi milknięcia dialektu, obumierania słowa folkloru, zachowującego swoją moc 
jedynie w żywym kontekście kultury, w którym ma status czynu lub pracy28. 
Wydmuszanie najpierw mówią w miejscowym narzeczu, potem przejmują pro-
pagandowe kalki i powtarzają kulturalne frazesy, na koniec wreszcie powracają do 
mowy swoich przodków, ale już z pozycji etnografów wskrzeszających archaiczne 
narzecze na potrzeby turystów.

No właśnie – przejście od fazy modernizacyjnej do symulacji odbywa się pod 
wpływem turystyki. Sołtys buduje we wsi nowoczesny dom wypoczynkowy, ale 
już pierwsi letnicy, ku powszechnemu zaskoczeniu, wyrażają głębokie niezado-
wolenie. Poszukiwali barwnej ludowości, a zaproponowano im zestandaryzowaną 
ofertę wypoczynkową, nic dziwnego, że wznoszą bojowe okrzyki („– Dość mamy 
tego luksusu! – Fasolek bretońskich! – Dżezu w puszczy! – Plaży strzeżonej! – Tej 
Riwiery zafajdanej!”; A 120–121) i przeprowadzają się do Zakały – jedynego, 
który wzbraniał się przed modernizacją. Na reakcję pozostałych wydmuszan nie 
trzeba długo czekać: niszczą całą infrastrukturę techniczną i rekonstruują „praw-
dziwą wieś, nietkniętą trądem cywilizacji” (A 133). Wspólnym wysiłkiem budują 
swego rodzaju skansen, by zadowolić kolejnych gości. O ile jednak skansen, czyli 
muzeum na wolnym powietrzu, prezentuje w sposób jawny kulturę ludową da-
nego regionu, o tyle Wydmuchowo staje się zrazu domeną udawania, a następnie 
– symulacji.

Z pozoru mamy do czynienia ze swego rodzaju zmową obu stron: miejscowi 
udają „pieprzny ludek przedindustrialny”, a wczasowicze „udają, że nie wie-
dzą, że tamci udają” (A 147–148). W pewnym momencie jednak nie sposób 
już odróżnić udawania od realności. W finałowej scenie weselnej dochodzi do 
pomieszania porządków. Gospodarze, którzy uprzednio przestudiowali Kolber-
ga i poćwiczyli ludowe melodie (A 142), rekonstruują tradycyjny obrządek, 
ale i zatracają się w nim: piją i tańczą do rana, rozmawiając w dziwacznym 
hybrydycznym języku z miastowymi. Ktoś jeszcze ma wątpliwości („ja już nie 
wiem, kiedy gram, a kiedy nie”; A 146), ale większość zawiesza dylematy tożsa-
mościowe i powierza się uciechom gwarantowanym przez symulakrum kultury 
chłopskiej. Osiągają zatem stan, o którym Jean Baudrillard pisał tak: „Uda-
wanie i ukrywanie pozostawiają zasadę rzeczywistości nietkniętą: różnica jest 

28 R. Sulima, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992, s. 43.
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zawsze wyraźna, pozostaje tylko w ukryciu. Symulacja natomiast podważa róż-
nicę między tym, co prawdziwe, i tym, co wyobrażone”29.

Przedmiotem westchnień i awansów Mariana Grzyba jest Malwina – prosta 
chłopka, która w toku powieści zmienia się w wytrawną intelektualistkę. Do speł-
nienia jego erotycznych fantazji dochodzi dopiero na końcu, podczas wesela, na 
oczach zachwyconych turystów, którzy wznoszą ekstatyczne okrzyki: „– Ogień 
w żyłach! – Są jeszcze na świecie ludzie szczęśliwi! – Autentyczni...” (A 148). 
Co prawda Kaziuk też spełnił swoją erotyczną fantazję z panią Jolą, ale to spot-
kanie, do którego doszło jednorazowo, na granicy dwóch światów, stanowiło 
tylko uwerturę tragedii i bratobójczej waśni. W Awansie osiągnięcie ostatniego, 
folklorystycznego etapu rozwoju i wejście w symulację to pożegnanie ze światem 
rzeczywistych różnic, antagonizmów i sporów, idei i ideologii. Kiedy przebrany 
w sukmanę „pan mafister” i czytująca Feuerbacha chłopka kochają się na sianie, 
a potem wracają do izby weselnej tańcować, oboje poruszają się wewnątrz ode-
rwanej od kultury bytu, symulowanej przestrzeni symbolicznej, która ma tylko 
jedno zadanie: dostarczać rozkoszy. Czwarty scenariusz zakłada przebolenie daw-
nych dylematów i ogólne zluzowanie. Realizując go, wkraczamy w przestrzeń, 
w której polska kultura wyzbywa się tradycyjnych zobowiązań i rozwija swobod-
ną, pastiszową „grę resztkami”30, której jedyną stawką jest przyjemność obcowa-
nia z tym, co znane i nieproblematyczne.

Scenariusz piąty: spojrzenie z ukosa

Gra resztkami nie odbywa się oczywiście w próżni. Jej istotne tło stanowi pro-
ces utowarowienia różnicy kulturowej w obrębie turystyki i kultury masowej. 
Graham Huggan opisuje go jako nową postać fetyszyzmu towarowego: elemen-
ty kultur tradycyjnych zostają wyabstrahowane z doświadczenia historycznego, 
oczyszczone z oryginalnych sensów i zmienione w dobra konsumpcyjne (co skut-
kuje urzeczowieniem stosunków międzyludzkich)31. Nie znaczy to jednak, że te 
poddane marketingowej obróbce „resztki” stają się znakami pustymi. Umiejętna 
analiza może przywrócić im funkcję elementów znaczących.

Finał Awansu przetwarza chronotop wesela w ten sposób, że wizję bratania 
się stanów zastępuje ironicznym obrazem pojednania, do którego dochodzi we-
wnątrz ludowego symulakrum. Nierówna dystrybucja kapitału ekonomicznego 
zostaje zainscenizowana jako gra różnic kulturowych dostarczająca estetycznej 
satysfakcji. A jednak różnice klasowe istnieją nadal: stanowiąc „w ostatecznej in-

29 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 8.
30 Gra resztkami. Wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele i Marka Titmarsha 

[w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.
31 G. Huggan, The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins, London–New York 2001, s. 19 i nast.
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stancji” punkt odniesienia, ujawniają się nam jedynie poprzez szereg metonimii. 
Rzecz można by rozpisać – jak czynią to Fredric Jameson czy Slavoj Žižek – 
w Greimasowski kwadrat semiotyczny: wyjściowa opozycja szuka sposobów, by 
zapośredniczyć przeciwstawne bieguny. Dzieje się to na zasadzie przesunięcia, za-
gęszczenia i wtórnego opracowania, czyli w serii przekształceń przypominających 
pracę marzenia sennego. Realne antagonizmu pozostaje tyleż twardym rdzeniem 
wyrażanym w deformacjach, co samą zasadą strukturyzującą tych zniekształceń32.

O dynamice Konopielki i Awansu decyduje konflikt między miejscowymi (miesz-
kańcami Taplar i Wydmuchowa) a zamiejscowymi, którego rdzeniem jest różnica 
ekonomiczna oraz jej pochodne, na przykład różnice w dostępie do technologii 
czy oświaty. Przez całą powieść obserwujemy pracę mediatyzacji, która przekształca 
konflikt dobrobytu i biedy w szereg dalszych opozycji: my/oni (ludzie/nieludzie), 
boskie/diabelskie, wiejskie/miejskie (swojskie/cudzoziemskie), zacofane/postępowe 
itd. Są sceny, w których konflikt ten ujawnia się (choćby kiedy jeden z uczniów 
mówi „panu mafistrowi” podczas wycieczki szkolnej: „Ja zacofany! Zyje w brudzie 
i głodzie! Ja jesce nigdy nie najad sie do syta!”; A 34), ale natychmiast zostaje zain-
scenizowany jako różnica kulturowa lub skuteczne zrelatywizowany.

„Kultura ludowa umarła. Żyje jej mit, marzenie o kulturze ludowej jako utra-
conej ludzkiej prakulturze” – pisze Roch Sulima33. Ten mit ożywia cyklicznie 
literaturę i sztukę, stając się wehikułem niepokojów i tęsknot. Zarówno w mi-
cie, jak i w folklorystycznej martwej formie ożywianej logiką propagandy czy 
rynku, w „rozbudowanym cytacie o ornamentacyjnym charakterze”34, krytyczne 
spojrzenie z ukosa może wyłowić symptomy rzeczywistych napięć społecznych. 
W tej perspektywie należałoby rozpoznać i opisać logikę deformacji, by na tej 
podstawie wnioskować o warunkującym ją antagonizmie. Należałoby zbadać cały 
system opozycji organizujących narrację i zdać sprawę z tego, co one ujmują, 
a także z tego, co im się wymyka. Można by także rozpoznać linie ciągłości łączące 
je z innymi dynamicznymi opozycjami (męskie/kobiece, erotyczne/nieerotyczne, 
konserwatywne/liberalne itp.), które w tym samym ruchu zasłaniają i ujawniają 
konflikt klasowy. Ostatni scenariusz żałobny sytuuje się w opozycji względem 
scenariusza lamentacyjnego i w polemicznej kontrze wobec wszystkich pozosta-
łych. Odmawia on kulturze chłopskiej autonomicznego bytu i redukuje ją do 
teatru cieni, na którym odgrywane jest przedstawienie toczące się gdzie indziej, 
na innej scenie. Ale zarazem zmusza do uważnej rekonstrukcji kulturowych re-
prezentacji, które nie są ani wiernym przedstawieniem, ani ulotnym pozorem, 
ani wreszcie czytelnym symptomem – lecz paradoksalnym znakiem, który rów-
nocześnie zakrywa i odsłania realne antagonizmy.

32 F.  Jameson, The Seeds of Time, New York 1996, s. 129–130; S. Žižek, Rok niebezpiecznych marzeń, 
przeł. M. Kropiwnicki, B. Szelewa, Warszawa 2014, s. 18.

33 R. Sulima, Mity polskie i mity ludowe [w:] tegoż, Głosy tradycji, Warszawa 2001, s. 102–103.
34 T. Walas, dz. cyt., s. 51.
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***

Po ogłoszeniu drukiem swojej dylogii Redliński począł gdzie indziej szukać obsza-
rów niezafałszowanego folkloru, czego dowodem chociażby Nikiformy, czyli zbiór 
tekstów użytkowych, powołanych do życia przez anonimowego geniusza tłumu 
i włączonych do instytucji literatury na zasadzie ready mades35. Później próbował 
wielekroć przedstawiać w karykaturalnym wyolbrzymieniu obszary zamącenia, 
niejasności i kulturowego metysażu, podobne wsi Pegerowo z Transformejszen, 
czyli jak golonka z hamburgerem tańcowała. Jeśli jednak w powszechnym odbiorze 
pozostaje autorem tamtych dwóch powieści z 1973 roku, to właśnie z tego wzglę-
du, że zaproponowany w nich zestaw scenariuszy żałobnych do dziś nie traci na 
aktualności. Wielowariantowa lektura mogłaby oczywiście zaowocować kilkoma 
innymi pomysłami, wydaje się jednak, że opisane powyżej symboliczne działania 
decydują o podstawowych konfiguracjach ludowości na przełomie XX i XXI wie-
ku. Od melancholijnego rozpamiętywania i lamentu po egzorcyzmy dyskursów 
modernizacyjnych, od obnażania stereotypów oraz swobodnej „gry resztkami” 
po krytyczny demontaż wskazujący na rzeczywiste antagonizmy; wciąż szukamy 
sposobu, by poradzić sobie ze zniknięciem Taplar i Wydmuchowa.

35 E. Redliński, Nikiformy, Warszawa 2000, s. 9–10.


