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W literaturze motyw „małej ojczyzny” rozumiany bywa jako miejsce dzie
ciństwa, zakorzenienia, bliska, prywatna ojczyzna, pamięć najpierwsza. Jest to 
nie tyle pojęcie geograficzne, ile raczej etyczne, wiąże się bardziej z wartościami 
i określoną moralnością. Każdy ma potrzebę odniesienia do stałych i niezmien
nych punktów oparcia, wartości. Potrzeba ta jest szczególnie silna w momentach 
kataklizmów, przełomów historycznych czy - tak jak współcześnie - w dobie 
globalizacji. „Mała ojczyzna” staje się wówczas jedynym punktem odniesienia 
i samoidentyfikacji. Jak bowiem słusznie zauważają Wojciech Burszta i Walde
mar Kuligowski: „Świat współczesny wydaje się, co prawda, coraz bardziej 
jednym miejscem i coraz częściej wspólną ekumeną, ale zamieszkujący go lu
dzie doświadczają mało jednak komfortowego poczucia odkotwiczenia i dryfo
wania po otwartym morzu, gdzie równie daleko jest od dna, czyli korzeni, jak 
i od brzegu, czyli nowych możliwości”1.

1 W. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, War
szawa 2000, s. 45.

Taką możliwość dają właśnie „małe ojczyzny”. Miejsca niezmienne, przypi
sane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym 
miejscu. Niewzruszalne, ponieważ mimo zawirowań na świecie, wojen, emigra
cji miejsce to pozostaje takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Często nie
istniejące już na mapach topograficznych, pozostaje w pamięci jako enklawa 
spokoju, ładu i harmonii. „Małe ojczyzny” mogą być pojmowane w różnorod
nych kontekstach, min. jako powrót do utraconych miejsc własnych bądź jako 
poszukiwanie tożsamości. W literaturze polskiej motyw ten nabrał szczególnego 
wymiaru w twórczości pisarzy drugiej emigracji. W powszechnej świadomości 
znany jest mit kresów jako raju utraconego (Wittlin, Chciuk, Stempowski, Vin
cenz), ale także jako miejsca „piekielnego” (literackie ujęcia Odojewskiego, 
Czarnyszewicza, Tarnawskiego). Wspomnienia nie tyle państwa, ile lokalnych 
miejsc były przejawem tęsknoty za „krajem lat dziecinnych”. Wypada w tym 
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miejscu przypomnieć zadanie, jakie miała spełniać wydana w roku 1942 pod 
redakcją Mieczysława Grydzewskiego i Ksawerego Pruszyńskiego antologia 
pod takim właśnie tytułem. W niej znalazły się wspomnienia różnych zakątków 
Polski (od Lwowa po Królewiec, od Poznania po Kijów). Uznana za odpowied
nik Pana Tadeusza, miała nie tylko zagłuszyć nostalgię, ale także wskazać po
krewieństwo z losem Wielkiej Emigracji i podkreślić trwałość narodowej kultu
ry. Taka motywacja z pewnością przyświecała nie tylko twórcom, ale i wszyst
kim ludziom dojrzałym, których dzieciństwo i choćby wczesna młodość upłynę
ły w takim właśnie lokalnym kolorycie. Interesujące i często pomijane wydaje 
się natomiast to zagadnienie rozpatrywane w odniesieniu do osób, które opuściły 
swoją „małą ojczyznę”2 w wieku kilku lat, nie mogąc się ani dobrze w niej zako
rzenić, ani tożsamościowe okrzepnąć. Jedną z takich osób, ale przecież nie jedy
ną, czego dowodzi choćby biografia Andrzeja Buszy, jest pisząca pod pseudo
nimem Janiny Kowalskiej - Hanna Swiderska.

2 Ciekawą interpretację takich wspomnień także pisarzy, którzy nie byli emigrantami, ale 
musieli opuścić swoje rodzinne strony, przynosi książka Kraj lat dziecinnych red. Krystyna Heska- 
-Kwaśniewicz, J. Leszczyna, Katowice 2010.

3 Biografia pisarki została odtworzona na podstawie notek biograficznych oraz wspomnień znajo
mych i rodziny (Floriana Śmiei i siostry - Barbary Darowskiej). Zob. B. Klimaszewski, 
E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy połskich na obczyźnie 1939--1980, Warszawa 
1993, s. 267-268; Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, t. 8, 
red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 2003, s. 91-92. Fragment artykułu dotyczący biografii 
pisarki umieściłam także w artykule poświęconym drugiej powieści Kowalskiej - Pogranicze. Zob. 
Soplicowo pod angielskim niebem, czyli obraz emigrantów polskich w powieści „Pogranicze ” Janiny 
Kowalskiej [w:] Prace ofiarowane Profesor Alinie Kowalczykowej, red. M. Stanisz i in. (tom w druku).

4 Recenzujący powieść Józef Łobodowski zwrócił uwagę na topograficzne nieścisłości opisanej 
w Pamiętniku drogi do wolności. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z autentycz
nym, jednym z nielicznych w naszej literaturze, dziecięcym opisem zsyłki i tułaczki po wschodniej 
Azj i. Zob. J. Łobodowski, Studia jeszcze nie zakończone, „Wiadomości” 1972, nr 12, s. 1.

1. Biografia hostelowca

Hanna Swiderska urodziła się 9 grudnia 1930 roku w Łomży3. W roku 1940 
po zajęciu polskich ziem wschodnich przez żołnierzy radzickich została wywie
ziona z rodzicami z Podlasia, gdzie ojciec był leśniczym, w głąb Rosji, do sybe
ryjskiej osady Oktiabrskij. We wrześniu 1941 roku opuściła miejsce zesłania 
(efekt umowy Sikorskiego z Majskim) i rozpoczęła wraz z rodzicami wędrówkę 
do organizującej się w azjatyckich republikach Związku Radzieckiego Armii 
Polskiej4. W roku 1942 ewakuowano ją do Iranu, gdzie została umieszczona 
w sierocińcu w Karkin-Batasz niedaleko Guzaru. Następnie przez Teheran 
i Bagdad dotarła do Palestyny. Tam zapisano ją do polskiego gimnazjum w Ain- 
-Karen. To właśnie na Bliskim Wschodzie jako jedenastoletnia dziewczynka 
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zaczęła pisać pamiętnik tułaczki po „nieludzkiej ziemi”. W roku 1947 wyjechała 
do Anglii, gdzie przez lata mieszkała w obozach przejściowych dla Polaków. 
Uczęszczała do polskiego gimnazjum i liceum w Stowell Park, gdzie złożyła 
egzamin maturalny. Pracując fizycznie, jednocześnie uczęszczała na kursy przy
gotowujące do zdania angielskiej matury. Po jej złożeniu, w 1952 roku, rozpo
częła studia historyczne na Uniwersytecie w Birmingham i w Oksfordzie, by 
w roku 1960 uzyskać tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy 
o reformacji w Polsce. Debiutowała w roku 1969 na łamach londyńskich „Wiado
mości” Pamiętnikiem5, jego rozwinięciem będą późniejsze Moje uniwersytety. Do 
1990 roku pracowała w dziale słowiańskim British Library. Jako bibliotekarz wielo
krotnie zabiegała o pozyskanie doń polskich książek6. Swoje rozprawy i szkice pu
blikowała min. w londyńskich „Wiadomościach”, paryskiej „Kulturze”, „Zeszytach 
Historycznych”, a także w angielskich periodykach specjalistycznych. Otrzymała 
nagrodę „Wiadomości” za najlepszy utwór prozą wydany w 1971 roku (Moje uni
wersytety). Jest laureatką Nagrody Fundacji im Kościelskich.

5 J. Kowalska, Pamiętnik - Kraj lat dziecinnych, „Wiadomości” 1969, nr 34-35, s. 1-2 (opa
trzone dedykacją „Dzieciom, które zakończyły życie w Dolinie Śmierci”).

6 Szczegóły dotyczące pracy w British Library przynosi wywiad z Hanną Świderską prze
prowadzony przez Piotra Skrzyneckiego. Zob. P. Skrzynecki, Warto by pomóc. Rozmowa 
z p. Hanną Swiderską o sprawach polskich w British Library, „Kultura” 1989, nr 9, s. 127-138.

7M. Danilewicz-Zielińska, Myśli o „Pograniczu” Janiny Kowalskiej, ..Kultura" 1981 nr 1-2, s. 131.

Jak dowodzi biografia Swiderskiej, dla mieszkańców wschodnich terenów 
Polski druga wojna światowa wcale nie skończyła się w 1945 roku, musieli cze
kać na powrót do ojczyzny całe lata, niektórzy nie powrócili nigdy, znajdując 
namiastkę ojczystego domu pod angielskim niebem. Trafnie opisuje taki los 
Maria Danilewicz Zielińska: „Na powrót »do siebie« czekali najufniej szarzy 
wygnańcy z ziem kresowych, którzy po odzyskaniu wolności i praktycznych 
lekcjach geografii ówczesnej Persji, Iraku, Palestyny i Egiptu ugrzęźli na długie 
lata w enklawach rozsianych na Wyspach Brytyjskich, w terminologii biurokra
tycznej określanych jako obozy, hostele i osiedla mieszkaniowe {housing esta- 
tes). Oprócz dachu nad głową dawały one możność przystosowania się do wa
runków życia w nowym środowisku (resettlement) i w przeciwieństwie do gett 
nie broniły kontaktu z tubylcami”7.

Niektórzy zaś, tak jak autorka Moich uniwersytetów, tego domu nie mieli 
odnaleźć już nigdy.

2. Dzieciństwo wśród azjatyckich stepów

Dla Janiny Kowalskiej, jak i tysięcy innych przesiedleńców, hostel stał się 
zatem jednym z substytutów domu rodzinnego. Domu, który opuściła jako mała 
dziewczynka. Swój e wspomnienia z tego okresu przeniosła na kartki pamiętnika 
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opatrzonego tytułem Moje uniwersytety (Londyn 1971). Tekst ten jest auten
tycznym pamiętniczkiem autorki zawierającym wspomnienia z wędrówki na 
trasie Teheran - Kermanshah - Bagdad - Palestyna - Anglia - Białowieża. Spi
sane w szkolnym zeszycie kupionym w Persji, są świadectwem przeżyć, doznań 
i pragnień młodego człowieka pozbawionego domu, ograbionego z dzieciństwa. 
Wypada dodać, że ów pamiętnik był prowadzony na polecenie matki, byłej na
uczycielki, która dbała o nienaganną polszczyznę córki. Jak trafnie zauważa 
cytowana już Maria Danilewicz, „Pamiętniczek ten nie wymaga komentarza - 
jest jednym wielkim oskarżeniem systemu, w którym za sukces życiowy uchodzi 
to, że »jakoś się żyło« przed i, co ważniejsze, po tyfusie [...] Moje uniwersytety 
[...] stanowią wysoce pouczające przypomnienie nie kończącej się bynajmniej 
wPahlewi udręki i trudności, z jakimi zdobywała wykształcenie młodzież mają
ca za sobą przeżycia obozowe. W ich świetle zrozumiała jest gorycz i scepty
cyzm autorki. Ten także rodowód ma wysokiej klasy humor”8 9.

8 M. Danilewcz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 282.
9 J. Kowalska, Moje uniwersytety, Londyn 1971, s. 64.

Autorka pamiętnika zatacza zatem w swej wędrówce wielkie koło, by po la
tach zakończyć ją w Polsce, właśnie w Białowieży, która stała się przed wkro
czeniem Rosjan do Polski ostatnim miejscem jej zamieszkania, ostatnim polskim 
adresem.

Diarystka Moich uniwersytetów jako dziewięcioletnie dziecko rozpoczęła 
wędrówkę przez Syberię, Iran, Palestynę do Anglii. Podróż okazała się tułaczką 
naznaczoną głodem, chorobami, strachem i niepewnością jutra. Moje uniwersy
tety tytułem nawiązują do biograficznej opowieści Maksyma Gorkiego. Jednak 
perypetie bohatera Gorkiego związane z podjęciem studiów i dotkliwą biedą 
bledną przy wspomnieniach Kowalskiej. Jej uniwersytety to obozy pracy, po- 
siołki, radzieckie ochranki, wreszcie hostele, w których uczyła się życia. Jest to 
zapis, a właściwie, rzec by można, przekazana czytelnikowi recepta na przeżycie 
w ekstremalnych warunkach. Na kartach pamiętnika znajdujemy szczegóły do
tyczące zdobycia brukwi, ziemniaków, obszerne opisy delektowania się zdoby
tymi kawałkami cukru lub chleba. W swojego rodzaju odautorskim komentarzu 
poprzedzającym zapiski Kowalska pisze:

W pamiętniku [... ] zwraca za to uwagę coś całkiem innego, co dla zgłodniałego dziecka było 
sprawą pierwszej ważności, a mianowicie skrupulatne zapamiętanie i zanotowanie tego, co się 
jadło. Nawet jeśli jest wspomniane, że ludzie jedli psy, to ważny jest nie pies, tylko artykuł spo
żywczy, taki sanyak wędzona ryba czy zupa z żołnierskiego kotła. Sprawy jedzeniowe przyćmiły 
sobą resztę sceny .

Te organiczne relacje przypominają wspomnienia więźniów obozów kon
centracyjnych, w których życie uległo przewartościowaniu. Takiemu przewarto
ściowaniu został poddany cały okres dziecięcy bohaterki Moich uniwersytetów. 
Beztroskie zabawy charakterystyczne dla tego etapu życia zastąpiły wyczerpują
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ce i niebezpieczne wyprawy na step po jedzenie, radziecka ochranka stała się 
miejscem ideologicznego terroru, a pajda chleba i sen w świeżej pościeli - naj
większym marzeniem dziecka. Tymi zsyłkowymi wspomnieniami wpisuje się 
Kowalska, zachowując oczywiście stosowne proporcje, do grona takich pisarzy 
jak Józef Czapski, Wacław Grubiński, Anatol Krakowiecki, Beata Obertyńska, 
Aleksander Wat, Gustaw Herlin-Grudziński, czy Ewa Bieńkowska, Paweł Ma- 
yewski, Janusz Kowalewski, Andrzej Romański, wreszcie najmłodsze pokolenie 
przesiedleńców - Irena Beaupre-Stankiewicz, Kazimierz Kaz-Ostaszewicz, Ro
muald Wernik. Literatura ta, jak wiadomo, w większości przypadków wynikała 
z autopsji, z pragnienia dania świadectwa, stąd jej różna wartość artystyczna. 
Warsztat pisarza uprawiającego gatunek „łagrowy” (określenie Niny Taylor) był 
wielce osobliwy jako dokument i autobiograficzne wyznanie, relacje te mają 
charakter intymny. Autor, pisząc o swoich wrzodach, wszach, wydzielinach, 
opuchliznach i innych zgoła turpistycznych obrazach syberyjskiej egzystencji, 
zabierał glos także w imieniu tysięcy innych. Kowalska w taki sposób wyjaśnia 
potrzebę zapisu tych zdarzeń:

W cieniu literatury okupacji i kacetów zamiera piśmiennictwo „sowieckie”, saga łagrów, by
dlęcych wagonów i tysięcy rodzin wleczonych w jasyr XX wieku, wymarłych lub zdziesiątkowa
nych, czyli, jak to ładnie pisano w Polsce ludowej, uciekinierów przed faszystami, których gościn
nie przygarnął Związek Radziecki [...] Zaczęłam pisać, gdy miałam 10 lat w Teheranie, w miesiąc 
po wyjeździe z sowieckiej „gościny”. W tym czasie moje kości na wzór ludzki zaczęły już oblekać 
się ciałem, a sowieckie wrzody^rozjuszone przypływem sił życiodajnych wybuchły z nową furią, 
kpiąc sobie z wysiłków lekarza .

Jednocześnie warto odnotować, że tę przymusową podróż zaczyna diarystka 
z uczuciem ulgi, nieustannie towarzyszące poczucie zagrożenia po wejściu do 
Polski bolszewików przemieniło bowiem bezpieczny dom w więzienie:

Skończyło się siedzenie całej rodziny przy zapalonej lampie w tylnym pokoju, by Dom od 
ulicy wyglądał pusty, i po nocach dzieci nie budziły się na skrzyp podłogi, gdy słysząc szczeka
nie psa czy kroki na ulicy, starsi podkradali się do okien starając się wypatrzeć, skąd nadciąga 
niebezpieczeństwo. Podczas miesięcy poprzedzających wywózkę moje pokolenie nauczyło się 
oddychać grozą, która paraliżuje siły [...] To nie dające się opisać uczucie strachu i bezwładu do 
dziś kojarzy mi się z Rosją, i mimo upływu lat czuję je tak wyraźnie - w sensie fizycznym - 
jak swąd spalenizny10 11.

10 J. Kowalska „Kraj lat dziecinnych ”, „Wiadomości” 1969, nr 34-3 5, s. 1.
11 J. Kowalska, Moje uniwersytety..., s. 9-10.

Moje uniwersytety Janiny Kowalskiej zostały podzielone na dziewięć nie
równych kompozycyjnie i stylistycznie części. Pierwsze dwie zawierają wspo
mnienia j eszcze sprzed rozpoczęcia sporządzania dziennych zapisków w Tehe
ranie. Bazują na odtworzeniu z pamięci miejsc i zdarzeń z czasu zsyłki do Rosji. 
Część III pełni rodzaj wstępu, w którym autorka bezpośrednio nawiązuje do 
pamiętnika, wskazuje na zabiegi odautorskie przy jego przygotowaniu do druku 
(wspomina pominięcie „nieważnych rozwlekłości i częściowe pozbawienie au
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tentyzmu, jaki dają błędy ortograficzne” s. 64). Kolejne części ( rozdziały 
IV-VIII) to „właściwy” zapis tułaczki. Zostały opatrzone tytułem Pamiętnik 
i uzupełnione datą 14 września 1942. O swoim rodzinnym domu - Białowie
ży - pisze diarystka właśnie w tym ostatnim, dziewiątym rozdziale pamiętni
ka; fragmencie, jak słusznie zauważył Józef Łobodowski, najmniej przystają
cym do całości i warsztatowo najsłabszym12 13. Wydaje się jednak, ze można 
znaleźć wśród zapisu losów gehenny sybirskiej uzasadnienie obecności wąt
ku polskiego. Pełni on funkcję domykającą. Narratorka diariusza po latach 
tułaczki wraca do domu, do miejsca, skąd ją i jej rodzinę wywieziono w głąb 
Rosji.

12 J. Łobodowski, Studia jeszcze nie skończone..., s. 1.
13 Tamże, s. 218.

Jak wygląda to zetknięcie przechowywanej w pamięci Białowieży z jej po
wojennym obrazem?

3. Powrót do domu, którego już nie ma

Dla narratorki powieści Kowalskiej powrót do domu rodzinnego i ojczyzny 
(pisany zawsze wielkimi literami w odróżnieniu od tymczasowych miejsc za
mieszkania w trakcie zesłania) rozpoczął się jeszcze w Palestynie, gdzie jako 
harcerka czynnie uczestniczyła w przygotowaniu „repertuaru powrotowego”, 
czyli akademii ku czci:

W Teheranie nasz obóz szumnie uczcił imieniny „Trzech Wielkich Władysławów”, z którymi łą
czył się nasz Powrót Do Domu. Były rozkosze duchowe, estetyczne, intelektualne: dekoracje, uroczyste 
nabożeństwo, przemowy, defilada harcerska i akademia [...] Właściwy występ zaczynał się od grzmiącej 
inwokacji do Trzech, czyli Jednego: „Wodzu, nasz wspaniały! Dumo naszej chwały! chwała tobie, 
chwała!” [...] wkrótce jeden z Trzech tragicznie zginął i nieprzyzwoicie było mówić, że w ten sposób 
przynajmniej raz na zawsze uchronił się od wysłuchiwania takich cud-chorałów .

Powyższy cytat wyraźnie ujawnia stosunek do tak rozdmuchanego i sztucz
nego patriotyzmu rozpiętego pomiędzy nutą bohaterską - „do Polski idziemy 
przez cały świat” - a liryczno-nostalgiczną - „mały biały domek co noc mi się 
śni”. Takie ujęcie tematu sytuuje twórczość Kowalskiej wśród pisarzy- 
-prześmiewców (Gombrowicza, Pankowskiego, Scherer, Straszewicza) sięgają
cych w swoich opisach emigranckiej „nędzy wygania” po kategorię groteski 
i ironię. Walka z przesadnym patosem stale towarzyszy diarystce. Jest to szcze
gólnie widoczne w relacjach z pierwszego pobytu w ojczyźnie, dokąd po latach 
przybywa, bo przecież, jak się okazuje, nie powraca, bohaterka Moich uniwersy
tetów. Moment ten dobrze ilustruje następujący powieściowy fragment:

Przypominają mi się natrętne melodie i stare dzieje i ogarnia politowanie: chciałoby się śmiać 
albo płakać, albo jedno i drugie - nie rozróżnisz [...] Życie przyszło przestawić mi na nowe tory 
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i zacząć od początku, było to jak ciężka choroba, za wiele narosło wspomnień i rozczarowań. No 
a teraz jadę nareszcie szukać minionego czasu .

Poszukiwanie minionego czasu to zatem nie tylko odnalezienie topograficz
nych miejsc, ale przede wszystkim próba powrotu do utraconego dzieciństwa, 
do korzeni. Mijane za oknami pociągu krajobrazy nastrajają nostalgicznie i pate
tycznie, ale ów podniosły stan natychmiast jest niwelowany zachowaniem ludzi. 
Już w pociągu bohaterka jest świadkiem kłótni dwóch Polek o miejsce w prze
dziale zakończonej tyradą jednej z nich: „A siedź se pani, ja by i tak nie chciała 
jechać z takim g....m!”14 15. W innym miejscu pijak na odmowę datku reaguje ro
dzimym „K-rrrrwa!” To słowo-zaklęcie, jak konkluduje narratorka powieści, 
słyszy się na każdym kroku, publicznie i towarzysko, w miejsce staromodnego 
„panie tego”16 17. Zachowaniom podróżnych towarzyszy aromat dwóch zer, który 
zabija woń najpiękniejszych polskich lasów. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że w opisie Kowalskiej dominuje realizm, stylistyka potoczna, słownic
two charakterystyczne dla rejonów, w których przebywa.

14 Tamże, s. 219.
15 Tamże, s. 221.
16 Tamże, s. 226.
17 Tamże, s. 227.
18 Tamże.
19 C.G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1976, s. 326.

Narratorka, co wielokrotnie podkreśla, jedzie do „Domu, do Miasteczka”, 
by odnaleźć przeszłość, bo:

Przeszłości nie szuka się tylko po cmentarzach, niczym fachowy archeolog. Można ją znaleźć 
w Domu, w miejscu doskonałego spokoju i bezpieczeństwa, nieskalanym obecnością NKWD, albo
wiem na Sybir wywleczono nas z Miasteczka, do którego przenieśliśmy się niedługo przed wojną. 
Ale to już nie był Dom, tylko coś w rodzaju hotelu - nie zdążyliśmy tam zapuścić korzeni .

To szczególny zatem przypadek w biografii emigranta, nie mieć stałego 
miejsca poprzedzającego emigrację. Dom jeszcze przed tułaczką zastąpił hotel. 
Dlaczego zatem narratorka z uporem powtarza, że jedzie do domu? Wydaje się, 
że potrzebę domu, zadomowienia, miejsca, skąd się wyruszyło w świat, impliku
je poczucie bezdomności, która dla bohaterki powieści szczególnie okazała się 
dotkliwa w trakcie sybirskiej tułaczki. To wówczas w jej oczach dom „Piękniał, 
zmieniał się w pałac wśród zaczarowanych pól i ogrodów i został symbolem 
utraconego raju”18. Dlatego można tutaj mówić raczej nie o materialnej, ale o an
tropologicznej semiotyce Domu. Dom jest bowiem znakiem kulturowym, w któ
rym szczególnie ostro odbijają się, jak pisał Carl Gustaw Jung, „różnorodne 
wyobrażenia tego, co istnieje poza nim”19. Narratorka Moich uniwersytetów 
czuje się na emigracji okaleczona z takich kulturowych symboli. Jedzie do Mia
steczka, by na nowo odnaleźć - posłużę się tu określeniem Mircei Eliadego - 
mitologię: „Uważam - pisze Eliade - za rzecz bardzo ważną odnalezienie mito
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logii i teologii przyczajonych w najbardziej nawet „nijakim” życiu człowieka 
współczesnego, od niego tylko zależy, aby wrócił ku źródłom i na nowo odkrył 
głębsze znaczenie wypłowiałych obrazów i zdegradowanych mitów”20.

20 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, wybór i wstęp M. Czerwiński, przekł. A. Tatarkiewicz, 
Warszawa 1974, s. 29.

21 J. Kowalska, Moje uniwersytety..., s. 253.
22 G. Bachelard, Wstęp do „Poetyki przestrzeni” [w:] Współczesna teoria badań literackich 

za granicą, t. 2, Kraków 1972, s. 387.
23 A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 17.
24 J. Kowalska, Moje uniwersytety..., s. 253.

W Polsce nie ma jednak już materialnego znaku domu, spłonął strawiony 
pożarem, wokół miejsca, gdzie stał, rozpleniły się chwasty, a skoro tak - kon
kluduje narratorka Moich uniwersytetów - „to już nie ma tu czego szukać”21. 
„Obraz domu - jak pisze Bachelard - to dla nas główna zasada integracji psy
chologicznej”22. W przypadku narratorki Kowalskiej została ona rozbita. Dom- 
-rzecz mgliście zachowany w pamięci, będący bardziej wyobrażeniem czy raczej 
marzeniem sennym jednostkowej biografii nie mógł zatem zostać poddany kon
frontacji z rzeczywistością. Jego topoanaliza była niemożliwa, a tym samym 
narratorka została pozbawiona możliwości odkrycia w niej „przestrzeni szczę
ścia”. Diarystka Kowalska pojawiała się w miasteczku wiedziona heidegge- 
rowskim „głodem mieszkania”, który polega na tym, że człowiek zawsze po
szukuje utraconej istoty zamieszkiwania, czy może, jak chce Simone Weil, 
zakorzenienia. Tak rozumiany związek człowieka z przestrzenią determinuje 
bowiem jego biografię. Kowalska utraciła więc owo bezpieczne, rodzinne 
miejsce, stała się bezdomna, ale dzięki pamięci i potrzebie poszukiwania war
tości nie wykorzeniła się. Obroną przed „odkorzenieniem” (termin Anny Le- 
geżyńskiej)23 24 jest odbudowanie wartości, które pozwalają odnaleźć w świecie 
ład. Utrata domu to utrata miejsca, któremu wartości te nadają sens symbolicz
ny. Przetrwać mogą jedynie w pamięci, która tak „zainfekowana” mobilizuje 
do poszukiwania własnej tożsamości. Narratorka Moich uniwersytetów zdaje 
się kwestionować symbolikę domu zarówno jako dziedzictwa tradycji antropo
logicznej, jak i literackiej. Nie ma już w zburzonego wojną i syberyjską tu
łaczką mitycznego centrum, nie ma też „rodzinnego gniazda”, po którym, jak 
pisze Kowalska, nie pozostał ślad:

Ale domy są wszystkie - prócz naszego. Na jego miejscu stoi ni to chata, ni kuczka i ktoś 
w niej mieszka^...] Bardzo to wszystko przygnębiające - taki cmentarz za życia, ciało odpadło 
i został szkielet .

Zatem dom realny nie istnieje, nie sposób więc odszukać w nim przestrzeni 
prywatnej biografii, konkretnie zlokalizowanej, nie można odnaleźć w nim śla
dów archaicznej symboliki, nie spełnia zatem roli „centrum”. W zasadzie miej
sce domu zastępuje anty-dom, owa kuczka, szkielet, który nie chroni, ale napa
wa lękiem. Mamy więc dwa sprzeczne, oparte na antynomii obrazy domu. Ob
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jawiają się one w pragnieniu powrotu do pierwotnej wizji świata. Dlatego narra- 
torka Moich uniwersytetów swoje kroki kieruje do pobliskiego lasu, który pozo
stał niezmienny. Spacerując po piaszczystych ścieżkach i wrzosowiskach, od
krywa przeszłość, znajome z dzieciństwa miejsca zabaw nad rzeką, beztroskich 
igraszek wśród jałowców. Las symbolizuje pierwszy dom człowieka, naiwną 
wizję świata, jest kryjówką i schronieniem banitów25 26 27. Takim banitą właśnie czu
je się narratorka opowieści, która wśród znajomych drzew i leśnych ostępów 
odnajduje przeszłość. Las gwarantuje mityczny porządek, stałość i harmonię. 
W poetyckiej inwokacji narratorka westchnie:

25 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 189.
26 J. Kowalska, Moje uniwersytety..., s. 244-245.
27 Tamże, s. 255.

- bogowie, jak tu pięknie! Zachwycam się tym ogromnym, niezepsutym krajobrazem, upi
jam powietrzem - teraz dopiero czuję, jaką trucizną oddychamy co dnia. Że też są na świecie takie 
zakątki, gdzie ziemia jest ziemią, rosną na niej rośliny wyznaczone przez przyrodę, powietrze jest 
powietrzem, a człowiek może wejść w pejzaż^akby przez ramy wgramolił się do wnętrza obrazu 
i zniknąć w nim nie obijając się o innych ludzi .

Ale i to idylliczne miejsce naznaczone jest niebezpieczeństwem, spoza mo
kradeł wyzierają bowiem słupy granicznie, od których „ciągnie strachem”, a któ
re przywołują obrazy tułaczki i wypierają pierwsze wrażenie utraconego raju. 
W tym momencie następuje destrukcja Domu, w konsekwencji zaś dochodzi do 
gestu odrzucenia przeszłości.

Nie ma już powrotu do miejsc z przeszłości. Zmienili się ludzie, zmieniła 
sytuacja polityczna ojczyzny. Życiem mieszkańców pogranicza rządzi niepew
ność i strach przed ponowną zmianą granic, wywózkami i więzieniem. Tymcza
sowość wyznacza ich egzystencję, żyją więc z dnia na dzień, oczekując nadej
ścia najgorszego. Tym tłumaczy narratorka niechlujny wygląd mieszkańców 
Białowieży, ubóstwo i brud domostw, pijaństwo i cwaniactwo. Dla mieszkań
ców Białowieży ich domy pozbawione firanek i zasłon stały się symbolicznym 
wyrazem utraty azylu i intymności. To otwarcie Domu dokonuje się wskutek 
dezintegracji osobowości, ale przede wszystkim jest efektem rozbicia porządku 
świata zewnętrznego pod wpływem uwarunkowań politycznych. Jednocześnie 
Kowalska zauważa, że jej niegdysiejsi sąsiedzi nie mają wyjścia, nie mogą tak 
jak ona wyjechać. Dlatego dla narratorki powieści powrót do miasteczka zy
skuje jeszcze jedną funkcję. Jest to rodzaj drastycznej terapii potwierdzającej 
słuszność decyzji o pozostaniu za granicą. Kilkanaście lat temu została z Bia
łowieży siłą wywieziona w głąb Rosji, teraz samodzielnie i dobrowolnie opusz
cza rodzinne miasto w odwrotnym kierunku. Jak stwierdza w końcowym frag
mencie zapisków:

I tu właśnie zamknie się krąg. Odjadę stąd po raz drugi, tyle, że w odwrotnym kierunku: nie 
na wschód. Na zachód .
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Powrotu do Domu już nie ma. Jest jedynie zniewolony ideologicznie Dom- 
-kraj, w którym nie można odnaleźć utraconego obrazu świata. Białowieża to 
mit początku uobecniony poprzez motyw dziecka, które snuje wspomnienia 
z perspektywy współczesnych, martwych dlań przestrzeni.

Próba odnalezienia ładu świata, która objawia się w konfrontacji rzeczy
wistości i przeszłości, nie powiodła się. Prywatna mitologia Domu nie jest 
w stanie zniwelować naporu upolitycznionej rzeczywistości. Brak także w pro
zie Kowalskiej diagnozy przyszłości, nadziei na zmianę. Jednak gdy ojczyzna 
zostaje utracona na zawsze w życiu, osiągalna staje się we wspomnieniach, 
także tych spisanych28. Zebrane przez Kowalską relacje z tragicznych do
świadczeń dzieciństwa są wyzwaniem rzuconym nie tylko własnej pamięci29, 
ale i pamięci innych, którzy ten temat poruszali. Pojawiająca się tu metafora 
bezdomności Domu-kraju, utożsamiająca Dom i Polskę, ma swoje uzasadnie
nie w tradycji, głównie romantycznej. Kowalska nie jest tu oryginalna. Po
przez osobisty zapis doświadczenia daje jednak jeszcze jedno świadectwo 
„odpominania” (termin Legeżyńskiej) Domu30. Dzieciństwo, niestety utracone, 
jest pewnym fragmentem życia, które nieodwracalnie minęło. W przypadku 
Moich uniwersytetów dalekie jest od idealizacji. Substytutem tego okresu jest 
poszukiwanie śladów rodzinnego domu, gniazda, które chroni, to próba odna
lezienia utraconego ładu świata. Uświadomienie jego braku powoduje osamot
nienie, bezradność i poczucie bezdomności. Mit, którym się żyło przez lata 
wojennej i powojennej tułaczki, prysł.

28 Zob. M. Zalewski, Formy pamięci, Warszawa 1996.
29 Pisze na ten temat Małgorzata Czermińska. Zob. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. 

Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 1998.
30 A. Legeżyńska, dz. cyt., s. 35.
31 Tamże, s. 186.

Kowalskiej „odpominanie” Domu nabiera szczególnego znaczenia po roku 
1989, gdy wszyscy znowu jesteśmy, czy też możemy być we własnym domu. 
Rzecz jasna, sytuacja bezdomności po 1989 roku nie zanikła zupełnie, stała się 
może mniej wyraźna i odnosi się do pewnego zmetaforyzowanego typu egzy
stencji31. Wszak człowiek pierwszej dekady XXI wieku, co zgodnie potwierdza
ją zarówno Legeżyńska, jak i Bauman, ciągle potrzebuje oparcia w czymś trwa
łym, dającym poczucie bezpieczeństwa i schronienia. Dlatego nieustannie po
dejmuje próbę powrotu do swojej „małej ojczyzny”.

Jolanta Pasterska: THERE IS NO HOME. THE LITERARY THEME OF RETURN 
IN MOJE UNIWERSYTETY Wi JANINA KOWALSKA

The article undertakes an attempt to analyze a less-known diary novel entitled Moje uniwer
sytety, written by Janina Kowalska as a result of her deportation experiences. The concept of “little 
homelands” and the myth of return are both used as contexts for the analysis. The author of Moje 
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uniwersytety started her migration to England, through Siberia, Iran and Palestine, at the age of 
nine years. The travel turned out to be an exile wander marked with hunger, diseases, fear and 
uncertainty of even the nearest future. Her “universities” were in fact labor camps, hamlets inhab
ited by deportees, Soviet huts, eventually hostels in which she learned how to live. The final return 
to her home town of Białowieża brings a sorrowful observation: there is no home. Only the ideo
logically enslaved homeland, unable to bring back a lost picture of long-gone world, remained. 
Białowieża functions in the diary-novel as a myth of Beginning actualized by the theme of child 
who spins dreams and memories of her past. However, these memories are recalled from the per
spective of spaces currently perceived as lifeless and deserted.
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