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Emigracja jako kastracjatwórczość Leszka Oświęcimskiego,
Krzysztofa Niewrzędy,
Wojciecha Stamma, Dariusza Muszera
i Janusza Rudnickiego
1. Emigrant lat

osiemdziesiątych

W literaturze, której zamierzam się przyjrzeć, emigracja bywa
degradacją. Doświadczeniem opisywanym przez wielu polskich
pisarzy (mężczyzn) pokolenia średniego w Niemczech są ceremonie poniżenia, jakim bohater zostaje tam poddany. Niemcy bowiem to kraj, z którym łączą nas stosunki nasycone trudnymi
emocjami. Z doświadczeń historycznych z niemieckimi obywatelami pozostało nam, Polakom, jako podmiotom "skolonizowanym", poczucie upokorzenia i wyższości moralnej. Niemcom zaś
zostawiliśmy poczucie winy i wyższości cywilizacyjnej. 6ąone
częścią pamięci kulturowej i kształtują do dzisiaj nasze relacje .
interkulturowe w planie publicznym i prywatnym.
Twórczość polskich migrantów wyrosła więc na gruncie odziedziczonych, a następnie przeżytych doświadczeń upokorzenia.
Na tym obszarze powstał również Klub Nieudaczników Polskich
(Club der Polnischen Versager) w Berlinie, hiperbolizujący to doświadczenie i czyniący je paradoksalnie motorem sukcesu.
Doznanie poniżenia jest najbardziej powszechnym przeżyciem
migranta z Europy Wschodniej, ale także pozostałych przyjezdnych, na przykład Turka czy Araba w Europie Zachodniej. Dotknięte są nim obie płcie, mężczyźni jednak inaczej. Zwłaszcza
bowiem mężczyzna przemieszczający się przypuśćmy ze Wschodu
na Zachód w naszym, ciągle jeszcze patriarchalnym, społeczeń
stwie bywa prototypem zacofanego EDUEDU]\ĔF\
Kobieta reprezentuje raczej LQQRĞüwłasnej płci i wydaje się mniejszym
zagrożeniem; można się w niej przecież zakochać i zawła szczyć jej RGPLHQQRĞFa
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w Niemczech w latach osiemdziesiątych, głównie z powodów ekonomicznych, rzadziej politycznych, przybywali z "ubogiego" kraju, najczęściej nie znając
języka niemieckiego. A przecież słaba znajomość języka predestynuje nas do roli istot niepełnowartościowych. Pisarze ci, niekiedy
po studiach wyższych, zdani byli zatem na podejmowanie prac fizycznych albo na zasiłek dla bezrobotnych i negocjacje z nieprzychylnymi im urzędnikami. Niektórzy prowokacyjnie, przekornie
lub autoironicznie do dziś kultywują "kaleczenie" języka niemieckiego. Traumatyczne doświadczenia autorów-intelektualistów, zepchniętych do roli na przykład "tapeciarza" czy wręcz ĪHEUDND
nie pozostały bez znaczenia dla ich samopoczucia i znalazły wyraz w kreacjach literackich a/ter ego.
Interesują mnie twórcy urodzeni w między rokiem 1956
a 1965, którzy przyjechali do Niemiec przed rokiem 1989 i którzy tylko przez pewien czas byli odciętymi od kraju emigrantami "z prawdziwego zdarzenia". Nie zdążyli również spełnić
większej misji politycznej na obczyźnie. Upadek muru zmienił
ich sytuację, czyniąc ze wspomnianych autorów osoby dryfują
ce między 3ROVNąa Niemcami i "zadomowione" przede wszystkim w pociągu czy samochodzie albo na facebooku. Pisarze ci
to: Dariusz Muszer, Krzysztof Niewrzęda, Leszek Oświęcimski
i Wojciech Stamm. Wspominam także o Januszu Rudnickim,
dość dokładnie omówionym przez polskich krytyków. W szystkim wymienionym twórcom bliskie są narracje tożsamościowe
i kreacje autobiograficzne, których nie należy mylić z przedstawianiem rzeczywistych przeżyć. Nie proponuję wyczerpującej
analizy twórczości tych pisarzy. Uwzględniam tylko wybrane
aspekty i pojedyncze teksty, formułując pierwsze intuicje oraz
hipotezy.
osiedlający się

2. Ceremonie degradacji obcokrajowca
Jednym z upokorzeń przeżywanych przez migrantów w literaturze jest odmowa prawidłowego wymawiania nazwisk polskich bohaterów (często tożsamych z nazwiskami autorów) przez
a tu fascynacja może, choć nie musi, dominować nad lękiem i nienawiścią. Poza
tym społeczeństwo nadal wymaga sukcesu w przestrzeni publicznej i w sferze
materialnej przede wszystkim od mężczyzny.
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przedstawicieli kultury gospodarzy. W opowiadaniu Janusza Rudnickiego Trzecia w prawo i drnga w lewo od księżyca z tomu Można
Ī\F bohater Rudnicki nazywany jest przez Niemców "Rudniki".
Narrator ma wrażenie, że w ten sposób artykułowane nazwisko
"skomle o SURWHNFMĊi pozbawia go godności. Jednocześnie jednak jest zabawne. Z sytuacji upokorzenia narrator Rudnickiego
wydobywa przede wszystkim komizm. Śmiech zamiast podjęcia
walki (a nie jest to jedyne nawiązanie do Trans-Atlantyku Witolda
Gombrowicza, patrona migrantów) wydaje się przewrotną odpowiedzią na ignorancję i arogancję przedstawicieli kultury ZLĊN
szości, podważa jej autorytet.
Analogiczny motyw, przesycony humorem o wiele bardziej
gorzkim, pojawia się w wierszu Krzysztofa Niewrzędy: "nazywam
się niewrzęda l jeśli więc tutaj l ktoś l nie przekręca mojego nazwiska l od razu l wiem iż mam do czynienia z azjatą l w białych
skarpetkach l reszta l uprawia europejski zwyczaj udawania l że
wszystko stamtąd l jest niewymownie l gorsze"3 •
Niewrzęda w wyrafinowany sposób odwraca aksjologię
w opozycji HXURSHMVNRĞü- D]MDW\FNRĞü To europejskość (zachodnia) kojarzona jest - jego zdaniem - z brakiem kultury
i arogancją oraz postawą kolonizatora, azjatyckość natomiast
wiąże się z wyższą kulturą osobistą. Obce sobie kultury pozostają przeciwieństwami, ale z odwrotnym znakiem wartości- to
rodzaj zemsty poniżanego na kolonizatorze. W niemieckojęzycz
nej powieści Dariusza Muszera Die Freiheit riecht nach Vanił/e
(Wolność pachnie wanilią) Serb i Polak nazywani są przez niechętnych przyswajaniu słowiańskiej fonetyki niemieckich kolegów z pracy za pomocą marek popularnych w ich krajach alkoholi: "Sliwowitz" i ,Wodka"4 •
Upokorzeniami E\ZDMąā także deprecjonujące uwagi ze strony
Niemców, skierowane do bohaterów, jak na przykład "Parken lernen!"5 (u Rudnickiego), ,Wurstmann go home" 6 (u 2ĞZLĊFLPVNLH
go) czy "Deutsch sprechen!" skierowane do Turków w autobusie
Janusz RUDNICKI, Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca, w: IDEM, 0RĪ
Wydawnictwo Dolnośląskie, 1993, s. 141-162.
3
Krzysztof 1,(:5=('$Druga rozmowa, w: IDEM, Poplątanie, Szczecin, .VLąĪ
nica Pomorska, 1999, s. 58.
4
Dariusz MuszER, Die Freiheit riecht nach Vanille, Miinchen, Verlag Al,
1999, s. 158; tłum. polskie: IDEM: Wolność pachnie wanilią, przeł. Dariusz 0Xa
SZER, Szczecin, Wydawnictwo Forma, 2009, s. 135.
5
RuDNICKI, Można żyć.. ., s. 119.
6
Leszek 2ĞZLHF,06.,Klub Kiełboludow, Berlin, Wydawnictwo Nieudaczników, 2002, s. 39.
2
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"w 55 rocznicę wybuchu drugiej wojny ĞZLDWRZHM  U Niewrzędy
zresztą znajdziemy najwięcej ironicznej goryczy. Jego opowiadanie
Alf z tomu Poszukiwanie całości8 okazuje się narracją o prześlado
waniu odmieńca tylko dlatego, że mówi on inaczej i odżywia się inaczej niż większość (między innymi jada barszcz). Pracującego przy
złomie bohatera zarówno konfrontuje się z negatywnymi stereotypami o jego narodzie ("ile twoi rodacy ukradli ostatnio samochodów?"9), jak i przymusza do mówienia po niemiecku z wyimaginowanym przyjacielem Alfem. Tego rodzaju agresji bohater stawia
jedynie bierny opór. Sam zresztą wyraźnie dzieli świat na "my"
i "oni", "tu" i "tam", pokreślając nienawistną obcość niemieckiej
mowy V]F]HNQLĊFLD bezsens jej utartych formułek ("wszystko
jasne", "wszystko w porządku") i nieatrakcyjność mentalności,
której wspomniane zwroty są wyrazem. Tutaj REFRĞüto "wroJRĞünie ma drogi do przekroczenia barier międzykulturowych,
a jedynym wyjściem pozostaje ucieczka w samotność czy ducho-
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wą śmierć.

Porlobnie dzieje się w opowiadaniu Mokre rękawiczki 10, gdzie
ojciec ma pretensje do syna o utożsamianie się z kulturą gospodarzy. Podmiot liryczny kilku wierszy Niewrzędy odczuwa awersję
do brzmienia języka niemieckiego, przywodzącego mu na myśl
II wojnę światową, przywoływaną zresztą przez pisarzy-migrantów w konwencji nieodległej przeszłości. bohater-narrator Alfa nie
posługuje się humorem i autoironią, charakterystyczną dla więk
szości tekstów Rudnickiego, Oświęcimskiego, a w pewnej mierze
i Muszera11 • W końcu Alf zostaje uśmiercony i poćwiartowany.
Masakra dokonana na sobowtórze bohatera to upostaciowanie
lęków przed upodleniem i unicestwieniem, przed pokawałkowa
niem w obcym środowisku oraz całkowitą utratą FDáRĞFL to
wizualizacja traumy emigracji. Niewrzęda opowiada tutaj o cierpieniu "innego" w zderzeniu z agresywną obcością, o jego symbolicznym ukrzyżowaniu.
Krzysztof 1,(:5=('$W 55 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, w:
lnEM, Poplątanie ... , s. 31.
8 Krzysztof 1,(:5=('$Alf, w: IDEM, Poszukiwanie całości, Bydgoszcz, Wydawnictwo ĝZLDGHFWZR1999, s. 57- 62.
9 Ibidem, s. 58.
10
Krzysztof 1,(:5=ĉ'$Mokre rękawiczki, w: IDEM, Poszukiwanie całości ...,
s. 119- 132.
11
Doświadczenie migracyjne na ogół sprzyja rozwojowi ironii, autoironii
i humoru, a w planie poetologicznym łączy się z upodobaniem do parodii, groteski, absurdu, fantastyki oraz konwencji autobiograficznej.
7
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spotyka bohaterów powieści Muszera
i Stamma (Czarna Matka) w obozach dla przesiedleńców, czyli
osób z "pochodzeniem niemieckim", tak zwanych Spćitaussiedler.
W autoironicznej perspektywie bohaterów Muszera, Stamma czy
Krzysztofa M. Załuskiego niejako sprzedają się oni Niemcom i dokonują "zdrady ojczyzny", aby stać się równoprawnymi członka
mi społeczeństwa niemieckiego (co i tak się nie dzieje). W tym
kontekście narrator-bohater prozy Stamma (Wołek) prześmiewczo
zwraca uwagę na hipokryzję Polaków pielęgnujących urazę wobec
Niemców, jednocześnie chętnie korzystających z dobrodziejstw
państwa niemieckiego ("daliby się wykastrować dla dóbr materialnych"12). Tymczasem to sam bohater pozwala wykastrować
się systemowi. Groteskową kulminacją przykrości spotykających
go w obozie Ramstein, miejscu poniżenia, ale i zmiany tożsa
mości, jest badanie lekarskie (Wołek przyszedł z pryszczami na
członku i obawą, że choruje na AIDS), podczas którego niemiecka
lekarka, wystylizowana na KLWOHUyZNĊ"alien w mundurze gestapo"13, wydaje mu rozkazy, po czym mierzy temperaturę przez
odbyt, podwójnie go upodlając (jako Niemka i kobieta). "Sie
sind ein Nichts, ein Fliichtling, also niemand Sie sind kerngesund Sie mussen sich öfter waschen. Raus, ich habe zu tun, auf
Wiedersehen"14, mówi energiczna pani doktor, kończąc swoją
misję cywilizacyjną. Na szczęście, jak to u Stamma, bohater poprawia sobie nastrój za pomocą ironicznej "autobarbaryzacji",
czyli hiperbolicznego, skłaniającego się ku absurdowi przejęcia
uprzedzeń kultury dominującej i parodiowania jej dyskursu.
Omówiona strategia mimikry jest typowa dla przedstawicieli
"Klubu Nieudaczników ... ", do którego należy Stamm, weteran
gdańskiej alternatywy lat osiemdziesiątych. Wywodzi się z niego

in: Poetyka migracji, Katowice 2013, S. 156-171
© Brigitta Helbig-Mischewski / www.helbig-mischewski.eu

Najwięcej upokorzeń

także Oświęcimski.

Wielu bohaterów prozy migranckiej choć raz znalazło się (lub
nadal znajduje) na marginesie społecznym, w świecie bezrobotnych i bezdomnych. W Mokrych rękawiczkach Niewrzędy jedynymi przyjaciółmi bohatera stają się jego "wódczani bracia" z ulicy.
Niemiecki menel przestaje być "prawdziwym" Niemcem i traci
pozycję przedstawiciela kultury uprzywilejowanej. Na tym pozios. 223.

Wojciech

STAMM,

Czarna Matka, Warszawa, Wydawnictwo WA.B., 2008,

Ibidem, s. 218.
Ibidem, s. 221. Niemiecki w oryginale. Tłumaczenie: ,Jest pan niczym,
uchodźcą, a więc nikim. Jest pan zdrów jak ryba. Niech pan się częściej myje.
Won, jestem zajęta, do widzenia" fB. H.-M.l.
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o udaną komuni-

kację międzykulturową. Podobną przyjaźń nawiązuje Kiełboiuda

w powieści Oświęcimskiego Klub Kiełboludow z Niemcem
Frankiem, porzuconym przez żonę bezrobotnym inżynierem
o dobrym sercu. W jednym i drugim wypadku bohaterów łączą
wspólne klęski i fantazje o spektakularnym sukcesie. Natomiast
bohater opowiadania Janusza Rudnickiego Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca przyjaźni się z alkoholiczką Uschi mającą
polskie korzenie: projektuje na nią własne lęki przed "stoczeniem
VLĊ brzydzi się nią, ale i otacza opieką.
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3. Penis w opałach
Ceremonie degradacji

mężczyzny

Upokorzenie bohaterów, niemogących się już pocieszać wypełnianiem ważnej emigranckiej misji politycznej - jak to miało
miejsce w czasach zaborów czy realnego socjalizmu- wynika nie
tylko z poczucia ich przynależności do podrzędnego gatunku ludzi z utrudnionym dostępem do władzy i pieniędzy oraz z irytacji
związanej z tożsamością narodową. Częstym motywem upokorzenia jest także wspomniane już w odniesieniu do Czarnej Matki
poniżenie dotykające tożsamości płciowej.

Bohaterami tej prozy bywają mężczyźni porzuceni przez polskie żony szukające na Zachodzie poprawy materialnego losu na przykład poprzez związek z mężczyzną sukcesu. Albowiem
z chwilą, gdy mężczyzna zawodzi, kobieta odchodzi. Ubolewa
nad tym Oświęcimski w Alei Bukowej, nieopublikowanym jeszcze, drugim tomie Kiełboludow. Bohaterowi Mokrych rękawiczek
Niewrzędy pozostaje tylko substytut kobiety w postaci kasety
wideo z nagraniami seksu z ukochaną. Ona sama wraca do Polski i doskonale tam sobie radzi, podczas gdy on stopniowo pogrąża się w apatii. Porzucony przez żonę zostaje również bohater opowiadania Rudnickiego Trzecia w prawo i druga w lewo od
księżyca.

Kobiety w omawianej prozie w ogóle są niebezpieczne. Kieł
holuda Gruby w parodiującej kryminał powieści Oświęcimskiego
ścigany jest przez zimną agentkę Alicję gotową na wszystko łącznie z morderstwem. W doskonałym tomie wierszy jestem
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Muszer udziela przekornej odpowiedzi na wyzwanie IHPL
nizmu. W wierszu Zmartwienie czytamy: "Ma małego penisa, l
a chciałby mieć większego. l Martwi go to l i nie pozwala w nocy
spać. / Jego żona ma dużą stopę, / często go kopie" 15 • Komizm
tego obrazu jest wynikiem radykalnego przełamania przez poetę
kulturowego tabu, jakim wydaje się słaby mężczyzna, SU]\]QDa
jący się do uległości wobec kobiecej przemocy. Odwagi mogła
dodać Muszerowi konfrontacja z kulturą zachodnioeuropejską
zarówno z feminizmem, jak i z powszechniejszym na Zachodzie
postrzeganiem mężczyzny w kategoriach płci, a nie uniwersalnego człowieczeństwa. Muszer nie pochwala także Z\NRU]\VW\
wania mężczyzn do celów zarobkowych zgodnie z maksymą
"masz łeb i chuj, to kombinuj", jak rzecz formułuje pan Jurek
z powieści 2ĞZLĊFLPVNLHJR Na podobny motyw natkniemy się
w powieści Stamma, której bohater przymuszany jest przez teścia
i ukochaną do przyjęcia przerastającej jego możliwości funkcji
żywiciela rodziny. ,Jeśli nam nie zapewnisz bytu, zabiję VLĊ
szantażuje go dziewczyna będąca w ciąży z trojaczkami. Z kolei
w wierszu Muszera Sikam na stojąco 18 szczególnie wyraźne jest
poczucie podwójnej opresji podmiotu, gwałconego jako Polak
i mężczyzna w kulturze liberalno-lewicowej inteligencji zachodniej, która wszędzie (nawet w sikaniu na stojąco) dopatruje się
przejawów szowinizmu albo niechlujstwa. Przyjrzyjmy się fragmentowi końcowemu: "Jestem zły, l gdyż sikam na stojąco. //
Jak mi każecie l przy tym siadać, l l będę jeszcze bardziej l ]á\
Trzeba tu wyjaśnić, że w niektórych toaletach prywatnych w Berlinie gospodarze umieszczają tabliczki ze skierowaną do mężczyzn
prośbą o "sikanie" na siedząco. Podmiot wiersza Muszera opiera
się jednak wchłonięciu przez obcą kulturę i domaga szacunku
dla swojej inności, nawet jeśli wydaje się ona anachroniczna czy
patriarchalna. Wiersz w dowcipny sposób przepracowuje proces
ścierania się kultur w psychice jednostki oraz opisuje aktywne,
suwerenne i niepozbawione humoru uczestnictwo jednostki
w tym procesie.
W powieści Muszera Wolność pachnie wanilią bohater napięt
nuje używanie przez kobiety seksu jako narzędzia szantażu. "Mój
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s. 29.
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Dariusz MuszER, jestem

chłop,

Szczecin, Wydawnictwo 13 Muz, 2004,

2Ğ:,(&,06.,Klub Kiełboludow .. . ,

s. 111.

Czarna Matka ... , s. 202.
Dariusz MuszER, Sikam na stojąco, w: IDEM, jestem
Ibidem.

STAMM,

chłop ... ,

s. 6.
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penis należy do mnie"20, powie w tonie protestu. Jeszcze większe
problemy z penisem będzie miał bohater Stamma, histeryczny Wołek (kontaminacja imienia autora - Wojciecha - z Bolkiem i Lolkiem), również podejmujący groteskową i niepoprawną politycznie
dyskusję z opacznie rozumianym feminizmem. Z kolei Kiełholuda
Duży z narracji Oświęcimskiego, karykaturalne alter ego autora,
najpierw korzysta z dobroci "chóru lesbijek i innych kobiet" 21 , by
zostać odrzuconym przez feministki za szowinistyczną literacką
wypowiedź, co interpretuje w metafizyczno-psychoanalitycznych
kategoriach walki płci: ... ] jak by nie patrzył, kiełbasa posiada
kształt falliczny" 22 • Kiełboiudowi nie odpowiada zaangażowanie
ideowe feministek, brakuje mu w nich dystansu do samych siebie, humoru oraz odrobiny wątpliwości w stosunku do tego, co
robią.

Obok lęków przed kobietami czy złości na nie pojawiają się
w utworach wymienionych pisarzy motywy tęsknoty za kobiecością-matczynością lub innym paradygmatem kultury, który pozwoliłby im odpocząć od wymagań społeczeństwa sukcesu. To
tęsknota za F]DUQąPDWNąu Stamma, za współczującą Najświęt
szą 3DQLHQNąu Oświęcimskiego, grubą NRELHWąPDWNąw Mokrych rękawiczkach Niewrzędy. Stosunek do patriarchatu jest więc
złożony: z jednej strony autorzy wspomnianych tekstów polemizują z feminizmem, z drugiej wyrażają tęsknoty za kulturą niepatriarchalną i chęcią wymknięcia się spod surowego prawa ojca.
Powierzchowna recepcja feminizmu, prawdopodobnie w jego
wersji popularnej, nie pozwala autorom na zrozumienie, że (konsekwentna) filozofia feministyczna mogłaby im tylko sprzyjać.
Migracja w literaturze najczęściej wiąże się z głębokim kryzysem, sparaliżowaniem, pozbawieniem mocy oraz formami agresji i autoagresji (depresja, neuroza). Najprostszą formą przemocy
skierowanej na zewnątrz jest REUDĪHQLHVLĊna kulturę gospodarzy, opancerzenie się i oddawanie ciosów. Bywa jednak jeszcze gorzej. Bohaterem powieści Muszera Die Freiheit riecht nach Vanił/e
jest psychopata i przestępca. Nazywa on siebie bardzo wulgarnie
"Arschlochem" (nieco gorsza wersja polskiego "dupka", na co
wskazuje semantyczny aspekt "dziury"), nie wierzy, że zasługuje
na czyjąkolwiek miłość, uparcie - z masochistyczną mieszaniną
wściekłości i ironii- patrzy na siebie z perspektywy kultury więk20
21

22

MusZER, Die Freiheit riecht nach Vanille ... , s. 137.
2ĞZLH&,06.,Klub Kiełboludow ... , s. 89.
Ibidem.
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Poza tym dopuszcza się aktów przemocy skierowanych
przeciwko Niemcom, Polakom i własnej rodzinie. jest mordercą.
Wołek z powieści Staroma to neurotyk i hipochondryk na skalę
przekraczającą Dzień świra, w dodatku zdrajca i tchórz. Z kolei
wszystkie kiełboludy Oświęcimskiego (wzorowane na założycie
lach "Klubu Nieudaczników ... ") mają skłonność do głębokiego
zwątpienia oraz nadużywania alkoholu, przy czym depresyjność
i alkoholizm dzieli z nimi również bohater Niewrzędy. Alkoholik
to zresztą najchętniej potwierdzany przez pisarzy autostereotyp
Polaka, kojarzony zapewne z jego psychiczną wrażliwością. Bohater Mokrych rękawiczek Niewrzędy nie walczy, lecz coraz bardziej pogrąża się w świecie wspomnień i fantazji seksualnych. Na
końcu się "zsika", co jest kompromitacją i traumą mężczyzny, ale
i motywem pojawiającym się także u Stamma.
Autor Czarnej Matki pozostaje najdosadniejszy w groteskowym wyolbrzymianiu słabości narratora-bohatera. Na przykład
podczas zrywu solidarnościowego w roku 1980 zamiast krwi
leje się z niego mocz. Trudno o bardziej antybohaterską i antyemigrancką narrację. Bohaterowi Stamma przydarzają się także
samookaleczenie i kastracja. Najpierw Wołek urywa sobie niechcący penisa przy onanizowaniu się. (Masturbacja to również
ulubiony motyw literatury "nieudacznickiej"). 3yĨQLHM w autobusie członek wypada mu ze spodni i "jak NLHáEDVNDtoczy się po
podłodze. Bohater wyposażony zostaje w implant-protezę, którą
w końcu wciąga mu bankomat. Trudno o dziwaczniejszy i bardziej symboliczny pomysł. Bankomat w Czarnej Matce to "taki
konfesjonał kapitalistyczny. Dostajesz bądź nie dostajesz rozgrzeszenia pod postacią SLHQLĊG]\ Wołek ich nie dostaje. Nie udało mu się bowiem wejść w skorumpowany świat polskiego show
biznesu, traci więc potencję. Nie może się odnaleźć wśród wartości tradycyjno-patriotyczno-religijnych, a jednocześnie ma kłopo
ty z obecnym polskim turbokapitalizmem, konsumpcjonizmem
i neoliberalnym światem korporacji. To typowe, jak powiada, dla
"straconego pokolenia" pisarzy urodzonych w latach sześćdziesią
tych, "ludzi wychowanych na micie Stachury", romantycznych,
niewyrachowanych, niepraktycznych. "Lepszy reumatyzm l niż
wstrętny pragmatyzm", dowiadujemy się z wiersza Stamma bez

in: Poetyka migracji, Katowice 2013, S. 156-171
© Brigitta Helbig-Mischewski / www.helbig-mischewski.eu

szości.

F]DSNL

23
24

Czarna Matka ... , s. 345 .
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4. Strategie odzyskiwania mocy
Wieczny nieudacznik Stamma, nieco naiwny i nieporadny,
podobnie jak kiełboiuda Oświęcimskiego, zamienia niezdolność
do osiągnięcia sukcesu w metodę i w ten sposób wyznacza miejsce, z którego podważa pozorne oczywistości kulturowe. Jest to
miejsce błazna. Miejsce, z którego Klub Nieudaczników Polskich,
"nie do końca poprawny politycznie i przez nikogo niesponsorowany" ("politisch nicht ganz korrekt und gefordert von niemand"), wnosi swój wkład w destabilizację kultury dominującej
bez względu na to, czy nazwiemy ją kulturą niemiecką, zachodnioeuropejską, czy korporacyjną. Jest to jednocześnie miejsce,
z którego ów bohater skutecznie domaga się szacunku dla swojej
odmienności.

Do

stosowanych strategii neutralizacji doznawanego
poniżenia należy w literaturze migrantów, zwłaszcza w tej "nieudacznickiej"25 humorystyczne wprowadzenie fermentu w porządek stereotypów kulturowych. Może ono polegać, jak w wierszach Stamma czy powieści Oświęcimskiego, na projektowaniu
antagonizmów narodowych i uwewnętrznianiu ich przez bohatera. Bohater taki bywa na przykład Niemcem, Polakiem, Żydem
i "Ruskiem". To w nim samym rozgrywają się potyczki między
narodami i nawet jego imię może zwalczać nazwisko.
Realny Wojciech Stamm musiał przyjąć pseudonim Lopeza Mausere, żeby uwolnić się od polsko-niemieckiego rozdarcia
w samym sobie. Nie bez powodu Leszek Oświęcimski firmował
niemiecką wersję Kiełboludow nazwiskiem "Leszek Herman"
i odwołał się w swojej powieści do słynnej Hermannsschlacht
w teutoburskim lesie, mitu germańskiej wielkości, autoironicznie
wskazując na możliwość odnalezienia heroicznej germańskości
w samym sobie. Jeden z bohaterów Kiełboludow, niemiecki komisarz Klotz, ma pochodzenie polskie, babkę von Oswiecimsky (!),
a narrator wskazuje na polskie pochodzenie Nietzschego. Nawet
chętnie

Przez literaturę QLHXGDF]QLFNąrozumiem poezj ę i prozę pi saną przez
członków Klubu Nieudaczników Polskich w Berlinie, czyli przed e wszystkim
przez Wojciecha Stamma i Leszka Oświęcims ki ego. Zob. Brigitta HELBIG-MISCHEWSKJ, Marek GRASZEWICZ, Blodsinn begeisterte Berlin oder wie der Club der Polnischen
Versager die polnische Presse verwirrt, in: Berührungslinien. Polnische Literatur und
Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kultureilen Austauschs, Hrsg.
Magdalena MARSZAŁEK i Alicja NAGÓRKO, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2006,
25

s. 315-322.
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do produkcji kiełboludów, istot z polskiej kiełbasy, użyto półpro
duktów niemieckich. W polski tytuł swej powieści Oświęcimski
wplata niemieckie "", Rudnicki w Można żyć tworzy polsko-niemiecką hybrydę językową. Nieustannie podaje się w wątpliwość
monolit tożsamości narodowych. U Muszera to umieszczenie antagonizmów narodowych w jednej osobie (przodkowie bohatera
byli Polakami, Niemcami, Żydami i Serbami łużyckimi, zbrodniarzami i ofiarami jednocześnie) ma jednak wymiar tragiczny. Dziedzictwo przemocy w kulturze europejskiej determinuje bohatera
i generuje potwora, chociaż właściwie, jako przybysz z kosmosu,
mógłby on być kimś całkiem innym - gdyby złośliwy przypadek
nie rzucił go do Europy Wschodniej.
Interesujące antidotum na sytuację poniżenia znajdziemy
w twórczości Oświęcimskiego. Kiełboludom reprezentującym
typ romantycznego wrażliwca przypisuje się brak pewności siebie i zdecydowania w działaniu. Ich samozwątpienie narrator
przekuwa w wartą eksportu polską cnotę. To rozwiązanie twórcze, "transkulturowe", wykraczające poza syndrom ofiary. Wydawałoby się, że nie mamy kulturze zachodnioeuropejskiej nic do
zaoferowania, że musimy uznać jej wyższość i dać się przez nią
wchłonąć albo okopać się w oporze przeciw niej. Okazuje się, że
możemy zaoferować jej nie tylko polską kiełbasę, ale i niepewność siebie, pewnego rodzaju skromność i świadomość własnych
ograniczeń, jakiś rodzaj romantycznego rozdarcia broniącego
przed arogancją, w sumie więc inną definicję sukcesu czy życia
spełnionego - jako rozwiązanie alternatywne wobec dzisiejszego przymusu samozadowolenia, efektywności, szybkiego tempa
oraz demonstrowania poczucia własnej wartości. Zauważmy, że
NLHáEROX
uda to istota "zmielona", nowa jakość, tożsamość niejednorodna i niepodatna na ideologiczne zacietrzewienie. Reprezentowany przez nią model może być dla kultury zachodniej
atrakcyjny. Klub Nieudaczników ... co sobotę szturmują przedstawiciele kultury większości, przyciągnięci kpiarskim, lecz niepozbawionym sympatii odnoszeniem się polskich artystów do
świętości narodowych obu kultur. Wspomniany Klub otwarto
l września 2002 roku imprezą o przewrotnej nazwie "Krieg und
Zimmer". To niekonwencjonalny wkład w porozumienie mię
dzykulturowe.
Jednym z najważniejszych sposobów neutralizacji traumy
przesiedlenia z Europy W schodni ej do Zachodniej w dziełach
i biografiach badanych autorów jest przyjęcie prestiżowej roli
pisarza. Autorami są jednocześnie bohaterowie Oświęcimskiego,
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Stamma, Rudnickiego i Muszera. Tworząc literaturę, bohaterowie i autorzy odzyskują godność i Z\SLVXMąsię" z paradygmatu Ausländera26• "Literatura niewiele może" 2 7 , mówi narrator 2ĞZLĊFLPVNLHJR"Nie zatrzymała bombowców lecących na
Warszawę, ani tych sunących nocą na Drezno. Tony papieru zapisane przeciwko wojnom i biedzie nie odniosły żadnego skutku. Ale widać, tyle ma słowo pisane jeszcze w sobie mocy, żeby
w dobre samopoczucie wprowadzić nawet taki duży kawałek
NLHáEDV\

transformacji poniżenia i przekucia go
w moc jest imaginacyjne zradykalizowanie własnej inności przez
przeniesienie jej w wymiar kosmiczny i metafizyczny, a także spojrzenie na siebie jak na istotę z innej planety (alien) oraz ucieczka
w ocalającą godność fantazję. Jednocześnie metaforyka istoty pozaziemskiej przenosi narrację w wymiar uniwersalny, w opowieść
o inności, o kondycji człowieka rzuconego w nieprzyjazny świat.
Jest tak w przypadku Niewrzędy i jego "Alfa", jest tak też w przypadku Muszera. Również NLHáEROXGDwydaje się istotą nie do koń
ca ludzką, surrealną, niestworzoną przez Boga. Chociaż urzędnicy
odmawiają mu statusu ludzkiego, staje się on metaforą człowieka,
który nie wie, przez kogo i w jakim celu został skonstruowany,
wie natomiast, że w każdej chwili może stać się kawałkiem mięsa.
Jest zaszczutym, ściganym przez Niemców i Polaków współczes
nym mesjaszem, który mógłby zbawić świat pod warunkiem, że
ludzie nauczyliby się od niego niepewności siebie i zaczęli choć
by trochę wątpić w stworzone przez siebie mody i ideologie, nie
tylko narodowe.
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Ciekawą strategią

5.

Potencjał

literatury migracyjnej

Recepcja literatury migracyjnej jest wyzwaniem dla obu kultur: zarówno kultury wyjścia (tej, z której pochodzimy), jak i kulW Niemczech "obcokrajowiec", czyli Ausliinder, to niemalże obelga; na
ogół nie mówi się tak o przybyszach z krajów zachodnich czy USA, lecz o emigrantach z Turcji albo Europy Wschodniej . Ale nawet z czysto językowego punktu widzenia Ausliinder to ten, kto jest "spoza" naszego kraju. Można więc podać
w wątpliwość wszelkie powody, dla których w nim się znalazł.
27
2Ğ:,ĉ&,06.,Klub Kiełboludow .. ., s. 85.
28 Ibidem.
26
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tury dojścia/przejścia (tej obcej, w której się znaleźliśmy na stałe lub tranzytowo). Ostatnio wielu germanistów dostrzegło ten
fenomen i bada na przykład literaturę pisaną przez Turków czy
Rosjan w Niemczech. To okazja do spojrzenia na samych siebie
z odświeżającej perspektywy, do rewizji zarówno auto- i heterostereotypów, jak i koncepcji kultur monolitycznych, opartych na
przykład na idei narodu, nierzadko projektujących na "innego"
to, co wyparły z wizerunku samych siebie ("das Unheimliche").
Migrant, ulubieniec kulturoznawców, osoba zadomowiona inaczej (w tej trzeciej właśnie przestrzeni) stał się metaforą kondycji
człowieka w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie. Jest- można
by powiedzieć - prekursorem na polu wykształcania się procesualnych, patchworkowych czy kolażowych tożsamości, a podejmowany przez niego eksperyment może mieć znaczenie dla nas
wszystkich. Jak - z jednej strony - radzić sobie z innością bez
nienawiści i lęku, nie deprecjonując jej, nie wykluczając i nie pacyfikując? Jak- z drugiej strony- uniknąć banalizacji i tak zwanego kiczu pojednania? Jak radzić sobie z byciem "innym", którego
postrzega się jako gorszego?
Mieszkający najpierw w jednym, a potem w innym kraju migrant nie bogaci się tak po prostu o drugi, dodatkowy punkt widzenia. Na ogół zarówno paradygmat kultury, z której się wywodzi,
jak i kultury, w której zagościł, jest przez niego poddawany rewizji
i postrzegany jako konstrukcja. W procesie tożsamościowym, jaki
staje się udziałem migranta, nie dochodzi również do łatwej syntezy obu kultur, lecz do ich zderzenia i przenikania się, w wyniku którego wypracowana zostaje trzecia, hybrydyczna jakość. Ta
właśnie trzecia jakość (Homi Bhabha mówi o "trzeciej przestrzeni")29 stała się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania
tak zwanego literaturoznawstwa interkulturowego, postrzegające
go tożsamości kulturowe w sposób nieesencjalistyczny jako zjawiska płynne, dynamiczne i będące bardziej procesem niż stanem,
efektem "negocjacji" i dialogu, konstytuujących się w spotkaniu
z tym, co obce, a więc przez doświadczenie "dyferencji". Koncepcję takiego (postkolonialnego) literaturoznawstwa, zainteresowanego literackimi strategiami obchodzenia się z własną i cudzą
innością, przedstawił między innymi germanista Michael Hof-

Homi K. BHABHA, Miejsca kultury, przeł. Tomasz DoBROGoszcz, Kraków,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
29
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mann 30 • Szczególnie wdzięcznym przedmiotem badań tego typu
literaturoznawstwa jest właśnie literatura migrantów i migrantek, ponieważ bywa ona narzędziem służącym podważaniu
stereotypów i relacji władzy wpisanych w kontakty między
kulturowe. Hofmann właśnie w literaturze widzi szansę przeciwdziałania tendencjom homogenizacji i totalizacji kultur na
podobieństwo zachodnioeuropejskie czy amerykańskie, szansę
clekonstrukcji represyjnych i "kolonialnych" uprzedzeń. Powołując się na Elisabeth Bronfen31 , przekonuje, że literatura może
stać się przestrzenią treningu dla tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym, policentrycznym świecie umiejętności spojrzenia multiperspektywicznego i eksperymentowania z tożsamościami niejednorodnymi.
Pisarz-migrant (i pisarka-migrantka) ma więc szansę stać się
może nie mesjaszem, ale ekspertem w dziedzinie komunikacji
międzykulturowej. Szansę - moim zdaniem - tym większą, im
bardziej pogodzi się z własną WUDQVNXOWXURZRĞFLąi zrezygnuje
zarówno z postawy heroicznego reprezentowania Polski za granicą ("swoje" i "obce" w tym paradygmacie to przeciwieństwa), jak
i z pełnej asymilacji z kulturą większości (zgoda na wchłonięcie
tego, co "swoje", przez "obce") 32 • Obie skrajne, silnie wartościu
jące i - z psychologicznego punktu widzenia - podszyte lękiem
postawy pozbawiają go dostępu do tej wspomnianej "trzeciej
przestrzeni" i do źródeł największej kreatywności, gdyż literaturze

Michael HoFMANN, Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einfuhnmg,
Paderborn, Wilhelm Fink Verlag, 2006. Zob. też Leo KREurzER, Eigensinn und
30

Geschichte. Oberlegungen zu einer Literaturwissenschaft ais interkultureller Entwicklungsforschung, in: Wie intemational ist die Literaturwissenschaft?, Hrsg. Lutz
DANNEBERG, Friedrich VoLLHARDT, Weimar, j.B. Metzler Verlag, 1996, s. 591599.

31

Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismus-De-

batte, Hrsg. Elisabeth BRONFEN, Benjarnin MARIUS, Therese STEFFEN, Tiibingen,
Stauffenburg Verlag, 1997.
32

Nawiązuję do klasyfikacji sposobów przeżywania obcości w kulturze
przedstawionej przez Ortfrieda ScHäFFfERA. Por. IDEM, Modi des Fremderlebens,
in: Das Fremde. Erfahrungsmoglichkeiten zwischen Faszination und Bedrohung,
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1991, s. 11-42. Zob. też Ortrud GutJAHR, Alterität und Interkulturalitiit, in: Germanistik ais Kulturwissenschaft, Hrsg. Claudia
BENfHIEN, Hans Rudolf VELTHEN, Reinbeck b. Hamburg, Rowohlt Verlag, 2002,
s. 345-369; Inny, inna, inne. O inności w kulturze, red Maria JANION, Claudia
SNOCHOWSKA-GONZALEZ, Kazimiera SzczuKA, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN,
2004.
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i przepływ, służy jej stan SRPLĊG]\
przestrzenie i kul turowe pewniki33 •

służą najpełniej pęknięcie

bardziej

niż zamknięte

Zob. też typologię pisarzy migracyjnych w książce 3U]HP\VáDZD&]$3/,ēā
SKIEGO i Piotra ĝOL:,ē6.,(*2Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie
i poezji, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000, s. 260 i n. A także: Hans·
-Christian TREPTE Alternative Deutschland? Polnische Schriftsteller in Deutschland
vor und nach der demokratischen Wende (1989/1990), in: Fährmann grenzenlos.
Polen und Deutsche im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska, Hrsg.
Brygida HELBIG-MISCHEWSKI, Gabriela MATUSZEK, Hildesheim, Georg Olms Verlag,
2008, s. 187-206; Hans Christian TREPTE, Endstation Deutschland? Stacja NRĔ
cowa Niemcy, w: Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum,
red Ewa 5R+2=,ē6.$Marta SKURA, Anna PIASECKA, Warszawa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, s. 275-282; Rainer MENDE, Zur Verwendung
der literaturtheoretischen und migrationspsychologischen Kategorien "Ich", "Hier"
und ,Jetzt" bei der Analyse polnischsprachiger Texte aus Deutschland, in: Literatur,
Sprache, Kulturund Fremde, Hrsg. Reiner MENDE, FrantiSek MARńNEK, Tomasz
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Emigration as Castration - The Work of Leszek Oświęcimski,
Krzysztof Niewrzęda, Wojciech Stamm, Dariusz Muszer
and janusz Rudnicki
Summary
The authar interprets the works of these Polish (małe) migrant writers
in Germany through the prism of intercultural literary studies (represented in
Germany by, among others, Michael Hofmann) and gender studies. He deals
mainly with the generation of writers barn in the 1950s and 1960s. This indudes writers associated with the Polish Losers' Club in Berlin: Leszek 2ĞZLĊFLPā
ski and Wojciech Stamm, as well as Dariusz Muszer, Krzysztof Niewrzęda and
janusz Rudnicki. The author examines the identity crises manifested in the
works of these writers, which indicate a double feeling of humiliation (as a Pole
and as a man), and explores strategies for overcoming this crisis with the help of
subversive strategies to underminc the cultural superiority of the "hosts", such
as self-deprecating humour, the grotesque, deconstructions of stereotypes, reversals of hierarchies, the ennoblement of otherness, depreciation of the demand
to succeed, etc. He also draws attention to the limits of this strategy and places
these issues within thc context of the crisis of masculinity in European culture.
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Zusammenfassung
Die Verfasserin analysiert und interpretiert das Werk der polnischen (männlichen) migderten Autoren in Deutschland in den Kategoden der interkulturellen Literaturwissenschaft (in Deutschland vertreten u.a. durch Michael Hafmann) und den Gender Studies. Der Beitrag beschaftigt sich vor allem mit der
Generation der Schriftsteller, die in den 1950er und 1960er Jahren geboren sind:
Leszek Oświęcimski und Wojciech Stamm, die mit dem Berliner Club der Polnischen Versager verbunden sind, sowie Dariusz Muszer, Krzysztof Niewrzęda und
janusz Rudnicki. Es wird hier die Identitatskrise untersucht, die sich in ihrem
Werk deutlich manifestiert. Die Verfasserin weist auf das Gefiihl der doppelten
Ernieddgung (als Pole und als Mann) hin und erforscht die Strategien der Überwindung dieser Krise dank den subversiven Strategien (Selbstironie, Groteske,
Dekonstruktion von Stereotypen, Umkehrung von Hierarchien, Aufwertung der
Andersartigkeit, Entwertung der Zwangsstrebung nach Erfolg), die die Überlegenheit der Kultur der "Gastgeber" in Frage stellen. Die Verfasserin zeigt auch
die Grenzen der Strategien auf und verortet die behandelte Problematik im Kontext der Mannlichkeitskrise der europaischen Kultur.

