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„PamiÆÂ nie wybacza”1.
O Biaej Rice Magdaleny Parys
Wydana w 2016 roku powieœý Magdaleny Parys Biaâa Rika jest próbĊ powiĊzania beletrystyki z wĊtkami autobiograficznymi, bo – jak pisze sama autorka
– „staraâam się w Rice zmyœlaý, ile wlezie” (Parys 2016, 298), dodajĊc jednoczeœnie: „Jakkolwiek by patrzeý, do jej napisania zainspirowaâa mnie prawdziwa historia” (Parys 2016, 298). Pisarka naleůĊca do twórców mâodego
pokolenia jako nastolatka wyemigrowaâa z rodzinĊ do Berlina Zachodniego,
ale silnie zwiĊzana jest z Gdaľskiem i Szczecinem. Podobnie jak jej bohaterka Dagmara, która dorasta w polskiej rodzinie, ale rozwód rodziców zmusiâ
jĊ do zmiany otoczenia. Michaâ Nogaœ podkreœla:
Parys, od trzydziestu lat mieszkajĊca w Niemczech, przyszâa na œwiat
w Gdaľsku, mieœcie, do którego tęskni i którego nigdy nie przestaâa kochaý. Ze swoimi rodzicami przeprowadziâa się w pierwszych latach edukacji szkolnej do Szczecina, a gdy ich maâůeľstwo się rozpadâo, zamieszkaâa z matkĊ w domu nietaty. Po kilku latach, gdy powoli zaaklimatyzowaâa się w nowym miejscu, w zupeânie innym mieœcie, zapadâa decyzja
o wyjeŭdzie na Zachód – do Berlina… (Nogaœ 2016, 174)2.

Parys 2016, 143.
W wywiadzie, który Magdalena Parys udzieliâa Katarzynie Surmiak-Domaľskiej, pisarka potwierdza, ůe w latach 80. wyjechaâa z Polski wraz z matkĊ i ojczymem. Historia jej
ůycia jest niemalůe identyczna z tĊ opisywanĊ w Biaâej Rice. „Dâugo nie mogâam wybaczyý
mamie tej decyzji. Po rozwodzie z tatĊ mama wyszâa drugi raz za mĊů, nie za Niemca, ale
za syna Niemki, i razem zdecydowali się na wyjazd z przyczyn ekonomicznych. Najpierw
wyjechali do Berlina sami »turystycznie«. Ja z bratem zostaâam u dziadków. Wkrótce się
1
2
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Szczegóây z ůycia prozaiczki wykorzystane zostaây do zbudowania postaci
dziewczynki, której dorastanie naznaczone jest wieloma traumatycznymi doœwiadczeniami – rozbitĊ rodzinĊ, niepeânym domem, zâymi relacjami z ojcem i problemami z adaptacjĊ do nowego œrodowiska. W posâowiu autorka
wyznaje:
Chcę byý wobec Ciebie szczera i przyznaý się, ůe wcale nie chciaâam pisaý Biaâej Riki. Napisaâam jĊ, bo Ktoœ wpadâ na pomysâ, ůe to, co mu
kiedyœ opowiedziaâam, to dobry materiaâ na ksiĊůkę. Poniewaů nie potrafię pisaý na zamówienie i nawet wyœmiewam się po cichu z tych, którzy
to robiĊ, nie chciaâam o tym sâyszeý. Ten ktoœ, wydawczyni, niezmordowana Agata PieniĊůek, byâa jednak bardzo uparta i wreszcie mnie namówiâa. (…) Lecz, Czytelniku, pamiętaj! Prawdziwe w Biaâej Rice sĊ tylko
emocje i broszka babci Riki (Parys 2016, 298).

Parys gra więc z czytelnikiem zarówno na poziomie treœci, jak i języka.
Zręcznie manipuluje faktami, wprowadza do fabuây wĊtki autobiograficzne,
które potem œwiadomie gubi, zacierajĊc œlady (por. KĊkiel 2016; Orski 2016).
Nie moůna zatem mówiý o Biaâej Rice w kontekœcie Lejeune’owskiego „paktu autobiograficznego”.
Zdarza się wprawdzie, ůe czytelnik ma powody, by sĊdziý, ůe ůycie bohatera pokrywa się z losami autora, ale nie zmienia to jednak faktu, ůe
utwór taki nie jest autobiografiĊ. Bo ta wymaga afirmacji toůsamoœci na
poziomie aktu wypowiadania przede wszystkim, a wtórnie dopiero podobieľstwa na poziomie wypowiedzi. Tego typu teksty mieœciâyby się
w kategorii „powieœý autobiograficzna”. Mianem tym okreœliâbym utwory, gdzie opierajĊc się na zauwaůonych podobieľstwach, czytelnik postuluje toůsamoœý autora i bohatera, podczas gdy autor neguje albo przynajmniej nie potwierdza takiej toůsamoœci (Lejeune 1975, 38).

Taki zabieg zastosowany zostaâ w Biaâej Rice. Kilkakrotnie autorka naprowadza na trop autobiograficzny, choýby w rozmowie bohaterki z rodzinĊ:


dowiedziaâam, ůe mamy do nich doâĊczyý. (…) Do Berlina Zachodniego zawiózâ nas samochodem znajomy rodziców, którego widziaâam pierwszy raz w ůyciu (…). Ale mi się
tam nie podobaâo. Czuâam się obco, tęskniâam za babciĊ, za Gdaľskiem. Przez kilka miesięcy mieszkaliœmy w domu dla uchodŭców we czwórkę w pokoju przepierzonym œcianami.
Czuâam się jak ůebrak, bo urzĊd socjalny dawaâ nam bony na ůywnoœý” (Magdalena Parys:
Wszędzie… 2014).
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– Nie pisz o mojej mamie – mówi ojczym.
– Pisz o niej! – mówi mama.
– Napisz o naszej babci – mówi kuzynka.
– Nie masz juů o kim pisaý… – mówi mój tata.
– O Niemce będziesz pisaý? – mówi ciocia Lala.
Będę. Nie będę. Będę. Moůe będę. Moůe nie będę… (Parys 2016, 47).

Moůna uznaý, ůe Parys chce, by odbiorca poddaâ się zabawie, którĊ sama
prowadzi. Domysây, dziecięca wyliczanka będę-nie będę to sztuczki, które
pisarka kilkukrotnie powiela na kolejnych stronach. W zakoľczeniu dziękuje
ojczymowi za zaufanie i zgodę na „snucie fantazji wokóâ jego mamy” (Parys
2016, 298). Nie bez znaczenia wydaje się jednak fragment, w którym przyznaje:
Nie napiszę jednak tej ksiĊůki. Zbyt mnie boli. Zmieniam imiona, zmieniam nazwy ulic, ludzi, zmieniam, co mogę, a i tak wszystko jest takie, jakie byâo naprawdę.
Nie gadaj, przecieů zmyœlasz wszystko, mówi mama (Parys 2016, 51).

Jako przedstawicielka trzeciego pokolenia próbuje wpisaý swojĊ publikację
w dyskurs posttraumy3. Moůna sĊdziý, ůe opisane zabiegi nie sĊ zastosowane

Po 2000 roku szczególnym zainteresowaniem cieszĊ się autobiograficzne wyznania przedstawicielek drugiego pokolenia (zob. m.in. Rodzinna historia lęku Agaty Tuszyľskiej, Goldi i Frascati Ewy Kuryluk, Dziewczynka w czerwonym pâaszczyku i Dobre dziecko Romy Ligockiej), w których autorki zmierzajĊ się z wojennymi doœwiadczeniami swoich matek oraz przekazanych im
w postaci swoistego spadku urazami sprzed lat. Holocaust jest jednym z tematów kulturowego tabu i podobnie jak proza pisana przez kobiety, jest często przemilczany lub waloryzowany negatywnie. Natomiast analiza kobiecych powieœci drugiego pokolenia dowodzi, ůe sĊ to
publikacje o specyficznych cechach, stosujĊce podobne chwyty narracyjne, posâugujĊce się
zbliůonymi motywami, ukazujĊce analogiczne przeůycia, znacznie róůniĊce się od utworów
męskich autorów (Tworków Marka Bieľczyka, Czarnych sezonów Michaâa Gâowiľskiego czy
Kamienia granicznego Piotra Matywieckiego). Obecnie jednak do gâosu zaczyna dochodziý równieů trzecie pokolenie, którego przedstawicielkĊ jest m.in. Magdalena Parys, ale równieů Monika Sznajderman (Faâszerze pieprzu) czy Anna Janko (Maâa zagâada). Z perspektywy wnuczek
starajĊ się przedstawiý doœwiadczenia swoich rodziców i dziadków, mierzĊ się z posttraumĊ,
opisujĊ losy generacji, która urodziâa się na dâugo po zakoľczeniu II wojny œwiatowej, ale dla
której wojna – przez tragiczne rodzinne losy – nadal trwa w retrospekcjach, wspomnieniach,
oglĊdanych fotografiach swoich bliskich. Wœród reprezentantów trzeciego pokolenia sĊ równieů autorki, które ukazujĊ problem traumy przodków z perspektywy literackiej fikcji (np. Gry
w Birkenau Agnieszki Kâos, Góra Tajget Anny Dziewit-Meller, Kieszonkowy atlas kobiet Sylwii
Chutnik, Listy miâoœci Marii Nurowskiej, Ocalenie Atlantydy Zyty Orszyn). Dyskurs traumy II
3
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bezpodstawnie. Dla potwierdzenia tej tezy niech sâuůĊ sâowa Brigit Neumann:
Podstawowy przywilej tekstów fikcjonalnych to moůliwoœý wâĊczenia
kulturowo róůnych wersji wspomnieľ w relację wzajemnej perspektywicznoœci, poâĊczenia wspomnieľ i tabu oraz szansa wypróbowania pamięciowo-kulturowej istotnoœci zazwyczaj marginalizowanych wersji
wspomnieľ. Dzięki rozszerzeniu wspomnianego œwiata na wiele perspektyw powieœci zdolne sĊ stworzyý panoramę wspóâistniejĊcych zbiorowych wspomnieľ – widoczne stajĊ się wspólne interpretacje przeszâoœci,
ale teů niekompatybilne wspomnienia o wspólnej przeszâoœci zbiorowej
(Neumann 2009, 276).

Parys stara się te interpretacje przeszâoœci pokazaý w osobie nastoletniej
Dagmary, która próbuje stworzyý drzewo genealogiczne swojej rodziny. Nie
jest to zadanie proste, dziewczyna ma bowiem dwa domy i dwie rodziny.
Pierwsza, polska częœý to matka i ojciec, którzy mieszkajĊ w Gdaľsku. To tu
wychowuje się Dagmara, ma tu ulubione miejsca, kocha dom babci, uwielbia
obserwowaý miasto odbijajĊce się w szybach tramwaju. Praca ojca zmusza
ich do przeniesienia się do oddalonego o kilkadziesiĊt kilometrów Szczecina.
Jak się póŭniej okaůe, nie będzie to jedyna przeprowadzka w ůyciu bohaterki, której rodzice po pewnym czasie się rozstajĊ, a matka wchodzi w nowy
zwiĊzek. Dagmara zyska więc nowego tatę i przyszywanych dziadków, którzy będĊ stanowiý drugi, niemiecko-polski fragment tej patchworkowej rodziny.
Wraz ze zjawieniem się w ůyciu dziecka babci Riki i dziadka Karola pojawiajĊ się teů sekrety, które Ruth, bo takie jest prawdziwe imię babki, ukrywa
przed bliskimi.
Karol, przyszywany dziadek narratorki, byâ przymusowym robotnikiem
w H a m b u r g u i zaznawaâ cielesnych rozkoszy z seksownymi autochtonkami, bliŭniaczkami GerdĊ i Ruth (…). W 1945 r. z tĊ drugĊ uciekâ
do wâaœnie wyzwolonego Szczecina, pierwszĊ porzuciâ, mimo ůe byâa
z nim w ciĊůy. BiorĊc pod uwagę okolicznoœci historyczne, o sprawie tej

wojny œwiatowej oraz posttraumy jest zatem szeroko analizowany nie tylko z perspektywy
œwiadectw oraz autobiografii, ale takůe z pozycji beletrystyki. Nadrzędnym celem tych dociekaľ wydaje się odpowiedŭ na pytanie, w jaki sposób stosowana jest w ekonomii powieœciowej
II wojna œwiatowa i dyskurs traumy wojennej. Por. Czapliľski 2006; Jamrozek-Sowa 2002;
Karolak 2015; Ubertowska 2008; Ubertowska 2011.
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moůna powiedzieý, ůe jest typowa dla wojennej zawieruchy; w róůnych wariantach do wyœledzenia w kaůdej niemal polskiej rodzinie (Nowacki 2016).

Wybór jednej z sióstr determinuje dalszy rozwój wypadków, Rika pozostanie
bowiem w Polsce juů na zawsze, chociaů nigdy nie pozbędzie się swojej niemieckiej toůsamoœci. Jej nieudolna mowa, nieskâadny akcent, braki w sâownictwie oraz poczucie wyobcowania będĊ bagaůem, z którym przyjdzie jej ůyý.
Nigdy teů nie pogodzi się z siostrĊ; trudne wspomnienia będĊ stale powracaý
w retrospekcjach, a by „szukaý spokoju sumienia” (Parys 2016, 29); co jakiœ
czas pojedzie do koœcioâa (ewangelickiego, nie katolickiego4).
Rika przeůyâa wojnę w Niemczech, a gdy ta dobiegaâa koľca, uciekâa do
odradzajĊcej się Polski z Karolem. Narratorka pomija przyczyny wysâania
męůczyzny w gâĊb Rzeszy5, pobieůnie opisujĊc losy jego rodziny.
Nie wiadomo, ilu byâo robotników przymusowych. Szacuje się, ůe pod koniec roku 1944 ponad osiem milionów, w tym 1,7 miliona Polaków. Jednym z nich byâ Karol, ale umrze w roku 1986 i nie doczeka juů ůadnego
odszkodowania za pracę u swego teœcia Maximiliana Korna. Chyba ůe liczyý paczki od szwagierki Gerdy. Paczki będĊ przychodziý, ale nie będzie
polsko-niemieckiej wspólnoty, fundacji i zlotów rodzinnych. Dzieci i wnuki Ruth i Karola nie poznajĊ dziadka Maximiliana Korna ani Karoliny, ani
cioci Gerdzi – ciotecznej babci. Nie poznajĊ teů rodziny Karola. Rodzina
zginęâa. Matka Karola spaliâa się ůywcem, gdy bomba trafiâa w kamienicę.
Ojca rozstrzelano, zostaâa po nim na Mokotowie plama na murku. Murku
– przy którym się maây Karol bawiâ w chowanego… Ale ja nie chcę opowiadaý o rodzinie Karola, to nie ma byý o nich (Parys 2016, 115).

GâównĊ osiĊ fabularnĊ majĊ byý doœwiadczenia Riki, która „zmagaâa się
z podwójnĊ niechęciĊ: ze strony Polaków, gdyů byâa NiemkĊ, i ze strony

4 Dagmara pisze: „Z koœcioâa, jak zawsze o tej porze, dobiega nas bicie dzwonów. – Oby
na dobre, oby na dobre te dzwony – cicho modli się babcia Rika po niemiecku. Inaczej się
modli niů moja babcia z Gdaľska. Nie klęka, nie ma róůaľca, w domu nie wiszĊ obrazki Matki Boskiej. Jakieœ to wszystko spokojniejsze jest, a do koœcioâa za OdrĊ daleko, więc jeŭdzi
tylko raz na miesiĊc albo na rok” (Parys 2016, 55). Potem okaůe się, ůe Ruth chodzi do koœcioâa co roku w dniu œmierci swojego pierwszego dziecka.
5 Dagmara w rozmowie z ciotkĊ dowiaduje się jedynie, ůe Karol dziaâaâ w konspiracji, a wywózka na roboty uchroniâa go od zatrzymania przez gestapo. WĊtek ten, choý istotny w kontekœcie
caâego utworu, zostaje ograniczony do zdawkowej informacji, ůe dziadek „dzieľ przed âapankĊ
uczestniczyâ w akcji, ůe mówili na niego Zoja i ůe w 1939 roku w gmachu ASP na Wybrzeůu Koœciuszkowskim zâoůyâ przysięgę, ůe jakby co, będzie ůywĊ torpedĊ” (Parys 2016, 67–68).
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Niemców, którzy jeszcze pozostali w Szczecinie, poniewaů zwiĊzaâa się z Polakiem. Dla jednych byâa »folksdojczkĊ«, dla drugich »folkspolkĊ«, a w owym
czasie to zniewagi najcięůsze” (Nowacki 2016)6. Natomiast prawdziwe piekâo kobieta przeůywa w obozie przejœciowym, do którego trafia z Karolem
po ucieczce z domu. Zawierucha wojenna sprawia, iů bez trudu okâamujĊ
urzędniczkę, która w dokumenty wpisuje, ůe sĊ maâůeľstwem.
CzâapiĊ w bâocie do baraku trzynastego. IdĊ bez sâowa. MĊů i ůona. Ona
niemowa, on Polak, a w razie potrzeby mówi ona, on milczy i robi za
niemowę, jak choýby przedwczoraj w poprzednim obozie dla niemieckich przesiedleľców (Parys 2016, 79–80).

Przebiegâoœý ratuje ich od œmierci, jednak trudy podróůy oraz stres zwiĊzany z ucieczkĊ sprawiajĊ, ůe Rika rodzi przedwczeœnie w obozie syna.
Więŭniarki otrujĊ dziecko w akcie zemsty, gdy Niemka ujawni swoje pochodzenie w trakcie porodu7. Utrata noworodka będzie najbardziej traumatycznym przeůyciem Korn.
Karol wyrwie Rice maâe, sztywne ciaâko i zakopie. Ruth jeszcze tylko zanuci koâysankę. Przez caâĊ drogę nach Stettin będzie potem pytaâa Karola,
czy zapamiętaâ, w którym miejscu wykopaâ doâek. Za Berlinem, ale jeszcze przed Szczecinem, powie jej. A tak po prawdzie to nie wie. Zapamięta krzaki, stawek, szkielet konia i zabitych na drodze, ale gdzie ten doâek,
nie wie, pod wierzbĊ pâaczĊcĊ chyba.
– Pod brzozĊ – Rika pamięta, ůe pod brzozĊ, i sobie to po latach zapisze, ale gdzie to byâo dokâadnie, nie wie. Jeszcze dopisze i podkreœli na
czerwono, ůe brzóz nienawidzi. Ich hasse Birken (Parys 2016, 80–81).


6 W jednej z notatek Dagmary pojawia się wzmianka, ůe w domu, w którym zaraz po wojnie zamieszkaâa Ruth, dokwaterowano równieů „wielodzietnĊ rodzinę z Warszawy” (Parys
2016, 138), która traktuje Rikę z pogardĊ, „bo jest NiemkĊ” (Parys 2016, 138). Kobieta nie
znajduje jednak zrozumienia nawet wœród swoich rodaków, gdyů „zwiĊzaâa się z Polakiem”
(Parys 2016, 138). Poczucie wyobcowania będzie jej towarzyszyý przez caâe ůycie. Szczególnie
dotkliwie przekona się o tym, gdy będzie chciaâa pomóc synowi w wyrobieniu niemieckiego
dowodu, powoâujĊc się na swoje korzenie. Urzędniczka odmówi wydania dokumentu, gdyů
Rika straciâa niemieckie obywatelstwo wraz z wyjazdem do Polski. Sâyszy w urzędzie: „wedâug
prawa niemieckiego nie jest pani NiemkĊ” (Parys 2016, 278) i z rozpaczĊ pyta: „To kim ja jestem?” (tamůe), na co referentka odpowiada: „A skĊd ja mam to wiedzieý?” (Parys 2016, 278).
7 Ruth udaje niemowę, by nie zdradziý swojego pochodzenia, a poród pomagajĊ odebraý
kobiety przebywajĊce w tym samym baraku. JednĊ z nich jest Ůydówka, która bierze na ręce
noworodka, a w tym czasie Rika krzyczy po niemiecku, wzywajĊc Boga.
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Historia snuta w ksiĊůce jest zatem ciekawĊ i rzadkĊ w literaturze polskiej
próbĊ ujęcia traumy II wojny œwiatowej z perspektywy Niemki. Gdyby nie
okupacja, Ruth nigdy nie zwiĊzaâaby się z Karolem, ale nie doœwiadczyâaby
równieů niechęci, nienawiœci i agresji ze strony „prawdziwych” ofiar – Polaków i Ůydów. Parys porusza waůnĊ kwestię stosunków polsko-niemieckich
tuů po wojnie i masowych osiedleľ się Niemców na terenie Wybrzeůa,
przedstawiajĊc te zdarzenia z perspektywy kobiety – najpierw we wspomnieniach Riki, a potem jej przyszywanej wnuczki.
Œwiat po wojnie byâ nieprzyjazny, a Polacy niechętnie wchodzili w relacje
ze swoimi zachodnimi sĊsiadami, gdyů naród niemiecki kojarzyâ się im przede wszystkim z okupacjĊ.
Po latach czytaâam we wspomnieniach Antoniego Huebnera, ůe w Szczecinie panowaâ straszny gâód. CzytajĊc, myœlę, ůe przecieů w roku 1945
gâód panowaâ wszędzie, ale czytam dalej, ůe „najgorzej mieli Niemcy. Na
ulicach sprzedawali róůne cenne przedmioty za chleb i inne artykuây
ůywnoœciowe. Niemki, sprzedawczynie gazet na ulicach, zarabiaây, krzyczĊc (z niemieckim akcentem) »Kurier Sztetyľski«, a inne zgâaszaây się
jako sprzĊtaczki. TakĊ zastaâem raz w moim radiowym biurze, zupeânie
wygâodzonĊ. Nie byâo nienawiœci do tych nieszczęsnych kobiet. Dawaliœmy im swoje drugie œniadanie!”.
To ciekawe, bo sĊsiadka Szapiââowa, którĊ przy wódce szczególnie braâo na wspomnienia, opowiadaâa, ůe po wojnie w wykolejonym szczeciľskim tramwaju mieszkaâo kilka niemieckich sierot i dziadek na wózku
inwalidzkim. No i ona, Szapiââowa, zachodziâa tam co jakiœ czas sprawdziý, czy juů wreszcie zdechli z gâodu.
– I wyobraŭ sobie, ůe staruch zdechâ pierwszy! (Parys 2016, 120)8.

SĊsiadka jest uosobieniem nie tylko nietolerancji i niechęci ůywionej do
Niemców, ale takůe przedstawicielkĊ pokolenia, które traumę wojny doœwiadczyâo na wâasnej skórze. Jej odraza spowodowana jest przeůyciami
wyniesionymi z okupacji, gdy jako jedyna z matkĊ przeůyâa napaœý nazistów


W innym fragmencie, Dagmara wspomina, ůe tuů po wojnie sĊsiadka wygnaâa z domu
schorowanego Niemca wraz z jego wnuczkiem. „Szwaby! Hitlerowska zaraza! Tak krzyczaâa
wtedy Szapiââowa. Dzisiaj chodzi po niemieckie paczki do Caritasu do koœcioâa. O wszystkim
zapomina, ale babcia Ruth nie zapomniaâa. O dzieciach Ruth Szapiââowa mówiâa: bachory
Niemry! Dzieci Szapiââowej majĊ biý szwabów! A co! I będĊ je laý i praý, praý i laý. Hände
hoch, szwabie!” (Parys 2016, 60). Niechęý do Niemców jest tak duůa, ůe kobieta nie potrafi
zaakceptowaý nawet Ruth, która zwiĊzaâa się z Polakiem, a wojnę przeůyâa w Rzeszy i podobnie jak jej bliscy nie braâa bezpoœredniego udziaâu w dziaâaniach nazistów.
8
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na ich dom. Wspomina: „Jej [matki Szapiââowej – N.Ů.] ojca i braci wywlekli
na podwórko. Zastrzelili. A córki gwaâcili i gwaâcili, a potem do doâu wrzucili ůywe, strzelali, jak juů leůaây w rowie” (Parys 2016, 123). Ten tragiczny
obraz pozostanie w pamięci kobiety na dâugo po wyzwoleniu. W PRL-u natomiast „dominantĊ, jeœli chodzi o uczucia Polaków względem Niemców,
pozostawaây emocje, które na skali naleůaâoby umieœciý gdzieœ pomiędzy
niechęciĊ, wrogoœciĊ a nienawiœciĊ” (Zaremba 2012, 561)9. „Dobrych”
Niemców po wojnie jest niewielu, przynajmniej w oczach Polaków, dla których obraz okupanta jest jednoznaczny10.
Rika mieszka zatem w kraju, którego pamięý o niedawnych wydarzeniach
jest ciĊgle ůywa, a rany niezaleczone. Wielu ůyje w poniemieckich domach,
w których przedmioty przypominajĊ o poprzednich lokatorach – w mieszkaniu babci z Gdaľska w szafkach moůna znaleŭý starĊ maselniczkę i zepsuty mâynek do kawy, a w podziemnych tunelach miasta dalej widoczne sĊ
niemieckie napisy. Historia obu narodów jest nierozerwalnie ze sobĊ zespolona. Dagmara zastanawia się:
Moůe (…) dopiero ja i moje roczniki to prawowici mieszkaľcy tej kamienicy. (…) Spâodzono naszych rodziców w poniemieckich âóůkach
Schmidtów, ale nas juů w âóůkach polskich, wyszliœmy z brzuchów jako
drugie pokolenie na ulicy Klinicznej, a nie przy Schellmüther Weg 1.
A to jednak ma znaczenie. (…) My, drugie pokolenie, z szacunkiem
odstawiamy niemieckie sprzęty na póâkę, owijamy w serwetkę i upychamy w podróůne torby, gdy opuszczamy te strony. Bez zdziwienia
odczytujemy na studzienkach niemieckie napisy. Maszyna do szycia
szewca Nowaka to przedwojenny singer, który naleůaâ kiedyœ do pana
Schmidta. Róůe, hortensje i malwy od lat wysoko, wysoko przesâaniajĊ
okna sklepikarza Kociniaka. I my wiemy, ůe ktoœ inny tam dawno temu
je zasadziâ, odgrodziâ ůeliwnym wzrokiem od chodnika. Jakaœ inna,
niepolska ręka (Parys 2016, 226–227).

Dziewczynka naleůy do tej generacji, która mieszka i dorasta „u siebie”,
w wyzwolonej Polsce. Przeszâoœý jednak stale obecna jest nie tylko w miej
9 O stosunkach polsko-niemieckich i stereotypowym obrazie Niemca piszĊ m.in. Bartmiľski 2001; Buryâa 2013; Buryâa 2016; Gâowacka 2012; Tichomirowa 2010; Wrzesiľski 1995.
10 W rozmowie z babciĊ z Gdaľska Dagmara dowiaduje się, ůe w domu babki wczeœniej
mieszkaâ Niemiec, profesor Albrecht. Kobieta od razu zaznacza, ůe „profesor to d o b r y
czâowiek. On tu s w ó j ” (Parys 2016, 226), jakby chciaâa powiedzieý, ůe pomimo „niechlubnego” pochodzenia jest traktowany jako krajan.
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skiej architekturze i przedmiotach pozostawionych przez uciekajĊcych z polskich terenów Niemców, ale przede wszystkim w pamięci starszego pokolenia. Karol o losach swojej rodziny dowiaduje się dopiero po wojnie – jego
siostry, matka i ojciec zginęli, gdy wywozili go na roboty. Jeden z wujków
opowiada Dagmarze „o Niemcach i o drugiej wojnie œwiatowej. Straszne
rzeczy mówi o Niemcach, straszniejsze niů te, które widziaâam w Polskich
drogach” (Parys 2016, 223). Szapiââowa po tragicznych przeůyciach boi się
sama mieszkaý na peryferiach miasta. Rika natomiast ciĊgle wspomina chwile pobytu w obozie, a wybuch stanu wojennego wprowadza jĊ w depresyjny
nastrój. Trauma sprzed lat powraca, gdy na szczeciľskich ulicach dostrzega
stacjonujĊce czoâgi – ponownie jest „Chora na wojnę” (Parys 2016, 154).
Pamięý o okupacji trwa nieprzerwanie, bo jak mówi Hanka – córka Ruth –
„Los się dziedziczy” (Parys 2016, 127).
Dagmara jako maâa dziewczynka nie pamięta rozmów, jakie dziadkowie
prowadzili między sobĊ. Dopiero, gdy doroœnie problemy z przeszâoœci zacznĊ jĊ interesowaý. Niewiadome, na które natrafia podczas analizowania
drzewa genealogicznego rodziny – a jest to prawdziwy „labirynt peâen koligacji, opisywanych przez dorosâych za pomocĊ sâów: poniemiecki, nieœlubny, przyszywany, przesiedlony, obozowy” (Robert 2016) – zmuszajĊ jĊ do
niekoľczĊcego się poszukiwania odpowiedzi na nurtujĊce jĊ pytania. Pragnie
odgadnĊý sekret sprzed lat, gdy przez przypadek dowiaduje się o tajemnicy
dziadka, który w Niemczech ma dziecko. Kiedy spotyka Karolinę – córkę
Karola i Gerdy (bliŭniaczki Ruth), wyznaje, ůe stale powracajĊ do niej opowieœci babci Riki – obraz pradziadka Maximiliana, którego pijanego siostry
prowadziây do domu podczas bombardowania, Karola jako robotnika w cegielni Korna czy tragicznie przerwana ciĊůa.
Pamięý11 jest jednak bardzo wybiórcza, a rodzina utrudnia Dagmarze poznanie prawdy. Karolina równieů nie pamięta wielu minionych zdarzeľ,

11 Sama autorka przyznaje: „Pamięý jest w nas i determinuje nas. Determinuje nasze dziaâania, determinuje wâaœciwie wszystkie nasze decyzje. Nawet jeœli próbujemy się od nich odciĊý, to przecieů jesteœmy przez nie uksztaâtowani (…). Inaczej pamiętamy historię naszych
przodków. Ta pamięý kaůe nam o innych rzeczach pisaý i sprawia, ůe inaczej teů myœlimy,
w inny sposób poszukujemy prawdy o sobie” (Wywiad z MagdalenĊ Parys…). Praca pamięci,
zapominanie oraz powracajĊce wspomnienia sĊ teů jednym z najistotniejszych aspektów analizowanych w literaturze poruszajĊcej temat wojennej traumy. Œlady przeszâoœci ujawniajĊce
się w pamięci to nierzadko gâówny objaw traumy i posttraumy, nieprzepracowany uraz uwidacznia się bowiem przede wszystkim w nawracajĊcych retrospektywach i niemoůliwych do
stâumienia reminiscencjach.
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„więc ja sobie [je – N.Ů.] dopowiadam” (Parys 2016, 99)12. Fikcja swobodnie przeplata się z prawdĊ, a narracja prowadzona z perspektywy dziesięciolatki jest tylko pozorna, bowiem „nad wszystkim czuwa caâkiem dorosâa
Dagmara – œledztwo w sprawie przyszywanych dziadków zaczyna intensywnie prowadziý w 2015 r., kiedy ukâada czytanĊ przez nas ksiĊůkę” (Nowacki
2016). Wspomnienia czâonków klanu i samej narratorki sĊ poszatkowane,
niepeâne, ciĊgle uzupeâniane lub – wręcz przeciwnie – przemilczane. Takim
zabiegiem Parys wpisuje się w pewien nurt prozy, o którym pisze Brigit
Neumann:
Liczne, przede wszystkim wspóâczesne, teksty ukazujĊ, jak jednostki i grupy próbujĊ poprzez autorefleksyjne akty pamięci znaleŭý gwarantujĊce im
ciĊgâoœý odniesienie do przeszâoœci, uwidaczniajĊc przy tym nie tylko
stabilizujĊcym toůsamoœý potencjaâ pamięci, lecz takůe potencjaâ destabilizacyjny. Szczególnie narracje pierwszoosobowe charakteryzuje dostrzegalne powinowactwo z polem tematycznym „pamięci i toůsamoœci”, gdyů
napięcie między Ja przeůywajĊcym a Ja opowiadajĊcym wciĊů implikuje
koniecznoœý dokonywania syntezy w akcie wspominania czasowo róůnych doœwiadczeľ – od tej syntezy zaleůy stabilnoœý toůsamoœci. Powieœci, które prezentujĊ zaleůnoœý między pamięciĊ a toůsamoœciĊ w ich indywidualnym bĊdŭ kolektywnym wymiarze, moůna okreœliý mianem fictions
of memory. Dwuznaczny termin „fikcja” oznacza w tym kontekœcie zarówno
teksty fikcjonalne i zawarte w nich wspomnienia, jak i obecne we wspomnieniach fikcje odwoâujĊce się do przeszâoœci (Neumann 2009, 269).

Dagmara jako dorosâa kobieta spisuje „historię trochę zmyœlonĊ” (Parys
2016, 99), na której ksztaât ma ogromny wpâyw rodzina – w duůej mierze
niechętna pomysâowi bohaterki („Nie moůesz tego napisaý, wyglĊda, jakbyœmy byli patologicznĊ rodzinĊ, mówi Hanka” [Parys 2016, 193]). Szczególnie
matka jest temu przeciwna.

12 Kâótnie wynikajĊce z niepamięci róůnych przeszâych zdarzeľ często pojawiajĊ się nie tylko w domu niemieckiej babci, ale teů w „pierwszej” rodzinie Dagmary. Spory często dotyczĊ
rzeczy bâahych – pierwszego zrobionego na drutach swetra, zabawki, którĊ bawiây się przed
laty dzieci. Te trywialne nieporozumienia sĊ skontrastowane z licznymi fragmentami dotyczĊcymi pamięci Ruth, która wielokrotnie wspomina swojĊ uciĊůliwĊ przeszâoœý. Gâówna bohaterka równieů nierzadko zapomina o szczegóâach ze swego dzieciľstwa, a niejednokrotnie nie
jest pewna, czy historia, którĊ opowiada, jest prawdziwa, czy tylko jej się przyœniâa. Ta wybiórczoœý pamięci jest jednym z motywów przewodnich caâej ksiĊůki oraz znamiennĊ cechĊ
traumy.
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– Dagmara zostaw to – mówi mama.
– Ale dlaczego?
– Nie wszystko trzeba wiedzieý, coœ się tak uparâa?
– No bo…
– Omiľ, zostaw im to.
Komu mam to zostawiý? Sobie? Im? (Parys 2016, 128).

Dagmara jednak czuje silnĊ potrzebę poznania prawdy – zastanawia się,
czemu przyszywana babka mówi z widocznym akcentem, kim sĊ niemieccy
krewni, dlaczego do szczeciľskiego domu często przychodzĊ paczki z Zachodu. GorĊczkowo szuka informacji o swoich przodkach i bliskich Ruth,
czyta dokumenty o maâůeľstwach mieszanych, próbuje dotrzeý do osób,
które przybliůĊ jej wczesne czasy powojenne. Historia jej rodziny, którĊ
próbuje zamknĊý w przygotowywanej ksiĊůce, często przybiera postaý sagi,
w której kluczowym elementem sĊ drzewa genealogiczne rysowane dziecięcĊ
rękĊ. W natâoku informacji dziewczynie „przypomina (…) się milion spraw,
których wczoraj jeszcze nie pamiętaâam” (Parys 2016, 233). Wszystkie je
próbuje spisaý, często stosujĊc przystępny, lekki, dziecięcy język o nieskomplikowanej skâadni i prostym ciĊgu przyczynowo-skutkowym. Nierzadko
posâuguje się ironiĊ, kpiĊc z tego, co przytrafiâo się jej krewnym. Gdy do
gâosu natomiast dochodzi Dagmara jako dorosâa kobieta, styl pisania ulega
zmianie – przewaůajĊ suche fakty, drobne wzmianki z minionych lat, a nade
wszystko stawianie się w pozycji narratora wszechwiedzĊcego, który opisuje
œwiat oczami dziecka, co przypomina swoisty wehikuâ czasu13.
Narracja jest zatem mieszaninĊ róůnorakich rysunków, wspomnieľ, dopowiedzeľ, fikcyjnych apozycji. Wydaje się, ůe tekst spisywany jest w formie
luŭnych uwag notowanych pod wpâywem chwili, bez konkretnego planu
i zamysâu. Nad formĊ ksiĊůki czuwa redaktorka, której gâos często pojawia
się na kartach spisywanej przez Dagmarę powieœci. Peâni ona funkcję wewnętrznego czujnego cenzora, przywoâuje pisarkę do porzĊdku („Weŭ tak tego

13 Doœý wspomnieý fragment: „Wolę zdecydowanie psy, psy ponad wszystko. BędĊ zdane na mnie i będę miaâa ich trzy. Teraz jednak u przyszywanych dziadków w maâym pokoju na Ůeromskiego 116 mieszkania 3 jeszcze nic nie wiem o maâej sâodkiej jamniczce, kupionej gdzieœ w poniemieckiej wiosce, i niesfornym sznaucerze z zabiedzonego polskiego
schroniska. Nie wiem teů nic o psie, którego chcę w roku 2015 ja i którego chce moja córka,
a którego nie chce mój mĊů i syn (…). Zanim Facebook zacznie obchodziý Dzieľ Kota, zdarzĊ się niesamowite rzeczy. Padnie mur berliľski, Amerykanie wybiorĊ ciemnoskórego prezydenta, Polacy braci Kaczyľskich, a Unii Europejskiej przewodniczyý będzie Polak” (Parys 2016, 52–53).
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nie wymieniaj (…). Bo za duůo i brzmi jak kiepski wiersz” [Parys 2016, 46]), ma
wpâyw na ostateczny tekst („Generalizujesz! Radziâabym to wywaliý” [Parys
2016, 100]). Nierzadko bohaterka się jej sprzeciwia („Wywal ten rysunek!,
denerwuje się redaktorka. Wywaliâam juů wszystkie zdjęcia. Ten jeden rysunek mi zostaw!” [Parys 2016, 199]14) lub z niej drwi15.
Dagmarze nie jest więc âatwo zmierzyý się z przeszâoœciĊ babci i opisaý jĊ
tak, jak by chciaâa – „o skomplikowanych losach nowej rodziny, do której
weszâa przecieů wbrew wâasnej woli (ale czy ktoœ pyta się dziecko o zdanie?),
dowiaduje się najczęœciej przypadkiem – podsâucha, pociĊgnie za język nowe
kuzynostwo, czegoœ się domyœli, z rzadka zapyta wprost” (Nogaœ 2016, 173).
W pewnym momencie trauma przyszywanej babki przechodzi na niĊ16.
WciĊů sâyszane wspomnienia zaczynajĊ jĊ „uwieraý”, a poszukiwanie prawdy
nierzadko męczy, bo „czasem lepiej nie wydzieraý tajemnic za wszelkĊ cenę”
(Parys 2016, 249). Jednak kaůda kolejna opowieœý pozostaje w jej pamięci
i często powraca w rozmowie z jednym z czâonków rodziny. Dagmara bezustannie pamięta o zatrzymywanych przez esesmanów tramwajach, trudnej
i niebezpiecznej drodze do Polski w 1945 roku czy wygonionym przez SzapiââowĊ niepeânosprawnym Niemcu.
Jako dziecko nie zwraca uwagi na to, co dzieje się wokóâ niej. Dorasta
w latach 80. – „Czasy sĊ [to – N.Ů.] nie na zastanawianie, to sĊ czasy na bycie” (Parys 2016, 18). Jej gâównym problemem sĊ zâe relacje z rówieœnikami
i brak sympatii wœród szkolnych koleůanek. Często czuje się osaczona w towarzystwie innych dzieci, ma typowo dziewczęce kâopoty, w domu boi się
dziadka Karola, a Rika próbuje jĊ uczyý niemieckiego. Jej dziecięce dylematy
nie sĊ jednak odbierane powaůnie przez dorosâych, którzy uwaůajĊ jĊ za
dzielnĊ i duůĊ dziewczynkę. Dagmara czuje się natomiast najlepiej, gdy wraca do swoich polskich dziadków do Gdaľska, który traktuje jak swoje ro

W innym fragmencie wspomina: „Wiem, ůe to jest wszystko ŭle napisane, ůe straszny
warsztat, ůe moůna lepiej, ale nie mogę inaczej i nie będę tego poprawiaý, bo t o w s z y s t k o p r a w d a i przepisaâam to z pamiętnika” (Parys 2016, 213).
15 „Jak wytâumaczyý redaktorce, która caâe dorosâe ůycie przeůyâa w wolnej Polsce, ůe PRL
z roku 1981 to nie ta sama Polska co dzisiaj. Tak jak w mojej ksiĊůce, i w PRL-u nic nie ma
swojej chronologii” (Parys 2016, 38); „Redaktorka, rocznik 85, nie wierzy mi, ůe w Polsce
w latach osiemdziesiĊtych nie byâo reklamówek firmowych” (Parys 2016, 168).
16 Jest to niecodzienny w polskiej literaturze przykâad posttraumy, zwykle bowiem wojenny
uraz przejmowany jest od matki (Magdalena Tulli, Agata Tuszyľska) lub – rzadziej – od ojca
(Monika Sznajderman, po częœci równieů Roma Ligocka), którzy przeůyli II wojnę œwiatowĊ
i przez opisywane doœwiadczenia, sposób zachowania oraz styl wychowania, jaki panowaâ
w ich powojennych domach, przekazywali traumę kolejnemu pokoleniu.
14
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dzinne miasto. Wielkomiejski szum, znajome ulice, zabawa na podwórku
w chowanego i dwa ognie, pokój w mieszkaniu „prawdziwej babci” sĊ dla
niej azylem. Parys przedstawia zatem typowy obraz maâej dziewczynki, która
rozdarta jest między dwa domy, pochodzi z rozbitej rodziny, szuka ciepâa i opieki, a przede wszystkim musi samodzielnie zmierzyý się ze swoimi zmartwieniami.
Przerwane w wyniku rozwodu rodziców dzieciľstwo staje się ŭródâem
jednej z traum, którĊ nosi w sobie caâe ůycie. Nieudane relacje z ojczymem
przyczyniajĊ się do pogâębienia poczucia wyobcowania. Szczerze wyznaje:
Z obiadami u babci [tej z Gdaľska – N.Ů.] ůartów nie ma. Co prawda nie
muszę tak jak w Szczecinie siedzieý w kuchni i patrzeý z niepokojem na
zegar. U dziadków na Ůeromskiego [Gdaľsk – N.Ů.] siedzę sama przy
wielkim kuchennym stole, dopóki nie skoľczę. Nietata nastawia zegar
i jak nie zjem na czas, muszę za karę jeœý w ubikacji. Zawsze w ostatniej
chwili udaje mi się skoľczyý (Parys 2016, 219).

Kary wymierzane przez ojczyma oraz nieprzyjemna atmosfera w szczeciľskim mieszkaniu sprawiajĊ, ůe dziewczyna szybko traci do niego zaufanie
i sympatię. Okâamuje gdaľskĊ częœý rodziny, ůe ich stosunki sĊ poprawne,
co przynosi odwrotny skutek – babka obawia się, ůe dziecko jest ofiarĊ
przemocy domowej. Porywczoœý męůczyzny doprowadza ostatecznie do
awantury, podczas której „najchętniej strzeliâby mnie w pysk” (Parys 2016,
164)17. Zdarzenie to zapada w pamięý Dagmary, która cieszy się z wyjazdu
męůa mamy do Berlina. Nie wie jeszcze, ůe wymusi to na jej matce kolejĊ
przeprowadzkę.
Niechęý córki do ojczyma sprawia, ůe bohaterka nie potrafi równieů okazywaý pozytywnych emocji mamie, która traktuje jĊ jako powaůnĊ, pomysâowĊ nastolatkę. Brak czuâoœci, zainteresowania jej kâopotami, poœwięcenia
większej uwagi doprowadzajĊ do unikania kontaktu z rodzicielkĊ. Dziecko
lepiej czuje się w obecnoœci swojej ciotki, którĊ zaczyna traktowaý jak drugĊ

Warto przytoczyý jeszcze jeden fragment, który pogâębia interpretację relacji między
DagmarĊ a jej ojczymem: „Wczeœniej lubiâam spędzaý z nim czas, ale coœ się zmieniâo… Coraz częœciej prowadzimy wojny, gdy mama tego nie widzi. Nietata ma swoje humory i wtedy
lepiej do niego nie podchodziý. Nic takiego nie robi, rzadko krzyczy, ale jest surowy, czasem
zâoœliwy, powie coœ tak, ůe nie potrafię odpowiedzieý. Ma jakieœ nieznane zasady, których nie
rozumiem. Cokolwiek zrobię, nie jest zadowolony” (Parys 2016, 162). Zachowanie ojczyma
wskazuje, ůe nie toleruje córki swojej ůony. Zupeânie inaczej wyglĊdajĊ jego relacje z Marcinem, mâodszym braciszkiem Dagmary, który jest jego prawowitym dzieckiem.
17
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matkę, szukajĊc wsparcia i serdecznoœci. Podobnie jak póŭniej przejmuje na
siebie cięůar wspomnieľ babki Riki, tak jako maâa dziewczynka stara się braý
odpowiedzialnoœý za czyny matki. Gdy ta rozstaje się z pierwszym męůem,
Dagmara boi się o niĊ, próbuje w dziecięcy sposób poâĊczyý na nowo rodziców. Postaý matki jest mocno wyeksponowana w narracji, a jej sposób bycia
ukazany gâównie z perspektywy nieudanych kontaktów z dzieckiem. Jest ona
kobietĊ zaradnĊ i przedsiębiorczĊ – potrafi odbudowaý swoje ůycie po rozwodzie, odnaleŭý się w nowej rzeczywistoœci, zadbaý o sytuację ekonomicznĊ rodziny. Jednak niewĊtpliwĊ trudnoœý sprawia jej opieka nad córkĊ, której
nie potrafi zrozumieý, bagatelizujĊc jej kâopoty.
Potem okazuje się, ůe ojciec wszedâ w kolejny zwiĊzek i ma następne
dziecko – „Jeden póâbrat urodziâ się mamie, drugi póâbrat urodziâ się tacie,
więc jak ich dodaý, to byâby jeden caây brat” (Parys 2016, 200). Rozwód rodziców i wejœcie w zwiĊzki z nowymi partnerami doprowadza bohaterkę do
zaâamania. Trauma rozbitej rodziny dâugo będzie jĊ przeœladowaý („Nagle
rozumiem, ůe coœ jest ze mnĊ nie tak, bo mama i tata uâoůyli sobie wszystko,
tylko ja jeszcze nie. WciĊů chcę się w i e s z a ý ” [Parys 2016, 201]), a wyznania jej matki, która obwinia poprzedniego męůa za zniszczenie ich maâůeľstwa, to dla niej kolejne ŭródâo bolesnych wspomnieľ18.
Patchworkowa rodzina z licznymi tajemnicami wprawia jĊ w zdumienie,
a kolejne przeprowadzki wprowadzajĊ w stan apatii, braku poczucia bezpieczeľstwa.
Za pierwszym razem Dagmara nagrywa na kasetę szum morza i odgâosy
trójmiejskich tramwajów, których sâucha zawsze, kiedy zatęskni za domem i „prawdziwymi” dziadkami. Za drugim trafia do niemieckiej szkoây, znajĊc w tym języku tylko kilka sâów, których nauczyâa jĊ przyszywana
babcia Rika: „gâodna”, „biedna”, „paczki”. Dagmara marzy, aby mama
powiedziaâa, ůe jest jej cięůko i ůe tęskni za domem (Szostak 2016, 92).

Przeprowadzka do Berlina będzie kolejnym traumatycznym doœwiadczeniem nastolatki. Wraz z matkĊ i ojczymem mieszkajĊ w domu dla uchodŭ-



18 Rodzicielka nie będzie rozumiaâa, dlaczego Dagmara ciĊgle wraca do chwil, kiedy córka
byâa dzieckiem. Nieliczne momenty szczęœcia, kiedy opowiadaâa ojczymowi, ůe „[jej – N.Ů.]
tata jest najsilniejszym czâowiekiem na œwiecie (…) i najmĊdrzejszym” (Parys 2016, 194) będĊ
często powracaý w retrospekcjach. Matka nie skojarzy jednak tych licznych wspomnieľ
z dramatem, jaki dziecko przeůyâo po rozstaniu rodziców. Ten charakterystyczny motyw wyobcowania i niezrozumienia będzie równieů widoczny w próbach przekonania Dagmary, by
nie opisywaâa ich rodzinnej historii oraz nie dociekaâa, co wydarzyâo się w przeszâoœci.
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ców. Dziewczyna nie zna języka, wstydzi się wychodziý z pokoju, a w szkole
czuje się poniůana i nielubiana. Bohaterka jak najszybciej będzie chciaâa wracaý do Polski, a moůliwoœý odwiedzenia dziadków w Gdaľsku potraktuje
jako najwspanialszy prezent.
Jak wiadomo, jednym z objawów traumy jest silne odbieranie bodŭców
wzrokowych i sâuchowych, które ofiara pamięta po wielu latach. Tak teů
dzieje się w przypadku Dagmary, która wspomina:
Wszystko tutaj w tym mieœcie, w tym domu, na tych ulicach ma dziwny
zapach, co to jest? Juů wiem, zapach innej zimy, innego œniegu, lepszych
spalin. Pachnie inaczej niů w Polsce. W radiu caây czas Tina Turner. Tina
Turner – symbol Berlina w roku 1984. Dâugo Tinie tego nie wybaczę
(Parys 2016, 266)19.

WĊtek emigracyjny jest jednym z najbardziej rozbudowanych w caâej powieœci. Parys porusza w nim nie tylko kwestie przystosowania się bohaterki
do nowych warunków, ale takůe przybliůa sytuację politycznĊ tamtego czasu,
między innymi trudnoœci ze zdobyciem paszportu czy utrudnienia w przekraczaniu granic.
Jako dorosâa kobieta narratorka przypomni:
Kiedyœ po latach, juů na studiach w Niemczech, napiszę pracę o dzieciach z NRD, które wyjadĊ na zawsze do NRF-u. Zgâębiam psychikę
mâodych enerdowców, na kilkudziesięciu stronach stawiam tezy i podwaůam je, zastanawiam się, co się dzieje z dziecięcym mózgiem, gdy wâaœciciel mózgu porzuca inne dziecięce mózgi i wyjeůdůa na staâe. Za tę
pracę otrzymuję nagrodę pienięůnĊ i dyplom (Parys 2016, 257).

Jednak docenienie przez profesorów nie leczy blizn z przeszâoœci, a emigracja będzie dla bohaterki dojmujĊcym przeůyciem. Dla jej przyszywanej
babki przyjazd do Polski okazaâ się prawdziwym nieszczęœciem, dla Dagmary
natomiast wyjazd na Zachód stanowi niezmazywalny z pamięci uraz. W nowym otoczeniu nic się jej nie podoba – berliľczycy, niemiecki sposób bycia,
nowa szkoâa, która jĊ przeraůa i wywoâuje lęk, czy blokowisko, na które
przeprowadzajĊ się po pobycie w oœrodku dla uchodŭców. Dziewczyna

19 Dla kontrastu, w innym fragmencie wspomina swój ukochany Gdaľsk: „Deszcz nad
morzem pachnie inaczej. Nie wiem jak. Spalinami z ůuka, klonem za oknem, mokrym œniegiem” (Parys 2016, 237).
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wstydzi się swojego pochodzenia, a pierwsze zrobione w Niemczech wspólne rodzinne zdjęcie ironicznie komentuje: „Jeszcze dâugo będziemy przypominaý rodzinę z Polski” (Parys 2016, 269).
Trauma z dzieciľstwa oraz ta przekazana przez przyszywanĊ babkę znajdzie odzwierciedlenie w snach. Bohaterce œniĊ się trupy i tramwaje, a po rozstaniu rodziców „œni mi się najgorszy ze wszystkich snów. Sen o tym, ůe nic
nie ma. Jest szaroœý i pyâ, i ja, i nic. Jestem sama. Œwiat umarâ” (Parys 2016,
196)20. Wielokrotnie budzi się z powtarzajĊcego się tego samego snu – to, co
w dzieľ zostaje stâumione, w nocy odzwierciedlone w koszmarach21. Podobny objaw traumy ma Rika, która wpada w stany depresyjne i œni o przeszâoœci albo zatraca się w retrospekcjach. Wspomina dojmujĊcy gâód, niepewnĊ przyszâoœý (w 1945 roku waůĊ się losy Szczecina, który poczĊtkowo
ma byý miastem niemiecko-polskim, ale plan ten ulega staâym przemianom),
trudne warunki obozowe, kolejne ciĊůe. Œlady przeszâoœci ciĊgle pojawiajĊ
się w jej teraŭniejszym ůyciu – „w bezsenne noce [powtarza – N.Ů.]: Jeœý,
essen, ecmȇ, ǷȀȅamȉ” (Parys 2016, 136). Podobnie jak jej przyszywana wnuczka prowadzi pamiętnik, w którym zapisuje wszystko z najdrobniejszymi
szczegóâami, rysujĊc marchew i ziemniaki, symbolizujĊce niczym nieposkromione âaknienie. Jej mieszkanie „ůyje przeszâoœciĊ, czasem zadzwoni
telefon i tajemniczy gâos w sâuchawce przemówi po niemiecku, czasem
przyjdzie paczka z Zachodu. Twarz babci-niebabci na kilka minut stęůeje,
caâkowicie się zmieni, a póŭniej (…) spróbuje po raz kolejny ukryý przed
bliskimi niezmiennĊ tęsknotę za tym, co bezpowrotnie utraciâa w roku
1945” (Nogaœ 2016, 173). Miasto, w którym ůyje, przywoâuje obrazy wojny;
nawet jednĊ ze szczeciľskich dróg „peânĊ dziur, zapadnięý, wybudowanĊ
jeszcze za czasów Hitlera” (Parys 2016, 260) miejscowi dalej nazywajĊ „hitlerówkĊ”. Niechciane retrospektywy nasilajĊ się, gdy Dagmara próbuje odkryý historię babki i jej siostry. Kobieta ůyje zatem w poczuciu nigdy niezaůegnanego konfliktu.
W 2015 roku bohaterka postanawia poznaý Korn. Bliŭniaczka nie męczy
się juů z powodu zmarnowanej mâodoœci, poniewaů gdy cioteczna wnuczka
jĊ odnajduje, kobieta cierpi na chorobę Alzheimera.

20 Rzadko jej sny będĊ przybieraý formę miâego sennego marzenia. W jednym z koszmarów
œni o pobycie w nielubianym Szczecinie. NocnĊ marę przegania sâowami: „Poproszę o sen z Gdaľska” (Parys 2016, 273), jednak nawet w nocy nie będzie w stanie uwolniý się od przytâaczajĊcej jĊ codziennoœci.
21 O wpâywie snów na podœwiadomoœý zob. m.in. Freud 2007; Freud 2010; Fromm 2016.
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Gdzieœ w jednej z tych czystych dzielnic [Hamburga – N.Ů.] znajdę Gerdę, matkę Karoliny, która cofnęâa się w czasie i aktualnie ma piętnaœcie
lat. Jej córka i córka Karola, Karolina, mówi, ůe mama, jeœli ma dobry
dzieľ, potrafi w godzinę streœciý kilka miesięcy. Teraz zatrzymaâa się na
maju 1943 roku, za chwilę będzie w Warszawie kolejna âapanka i do cegielni bydlęcym wagonem przybędzie Karol (Parys 2016, 88).

Bolesna przeszâoœý nie dotyka jej tak mocno jak Ruth. W jej chorobowych
urojeniach najwaůniejsze sĊ wspomnienia z czasów szkolnych, o Karolu natomiast opowiada niewiele lub nic. Okazuje się, ůe bardziej niů Gerda przeszâoœý rozpamiętuje jej córka, która nigdy nie przebaczyâa ojcu. WypytujĊca
jĊ o intymne szczegóây Dagmara uruchamia w kuzynce traumatyczne œlady
z przeszâoœci. PoczĊtkowo Karolina skrywa emocje, oszukuje dziewczynę, ůe
widziaâa się z tatĊ kilkukrotnie, ale ostatecznie wyznaje, ůe „czekaâa na Karola caâe ůycie, ale przyjechaâ tylko raz” (Parys 2016, 108)22 na pogrzeb Maximiliana.
Podobny zawód przeůywa Rika, która z relacji „niewnuczki” dowiaduje się
szczegóâów z ůycia Karoliny i aů do œmierci ma nadzieję, ůe ta jĊ odwiedzi.
Okâamuje nawet rodzinę, ůe otrzymaâa od siostrzenicy list, jednak „upozorowaâa ten list od Karoliny przed nami, przed sobĊ” (Parys 2016, 292), próbujĊc pocieszyý nie tylko bliskich, ale przede wszystkim siebie. Po jakimœ
czasie Dagmara dowiaduje się, ůe listy Ruth kierowane do siostry i jej dziecka zostaây przeczytane przez córkę Gerdy dopiero po wielu latach, gdy adresatka „juů dawno leůy pod brzozĊ” (Parys 2016, 291).
Mimo przeciwnoœci losu, „w Biaâej Rice mamy akurat do czynienia z happy
endem – Dagmara szczęœliwie rozpracowaâa tajniki niemieckiej gramatyki,
a następnie rzuciâa na kolana swojĊ berliľskĊ klasę, pięknie i bezbâędnie deklamujĊc Zbójców Schillera. Przeœcignęâa więc Rikę, gdyů ta do koľca swoich
dni nie opanowaâa polskiej fonetyki; jej »jarzębina« pozostaâa »jadůembinĊ«”
(Nowacki 2016). Okazuje się zatem, ůe po poznaniu przeszâoœci niemieckiej

22 Historię Karoliny Dagmara komentuje w typowy, ironiczny sposób: „Aha, Karol, warszawiak, ůoânierz AK, Zoja, zaprzysięůony w roku 1939 jako ůywa torpeda, zagarnięty przez
gestapo podczas âapanki, wysâany na roboty przymusowe do Hamburga, to w pamięci koleůanek i kolegów szkolnych [Karoliny – N.Ů.] niemiecki ůoânierz w rosyjskiej niewoli. Saâatka
z pociĊgu przewraca mi się w ůoâĊdku, a co dopiero się robi Karolowi w grobie” (Parys 2016,
90). Jednak gdy przyszywana krewna zagâębia się w opowieœý, majĊc ůal nie tylko do ojca, ale
równieů do matki, Dagmara kolejny raz ubolewa nad tym, ůe podjęâa się zadania poznania
prawdy o rodzinie. „Nagle bardzo ůaâuję, ůe grzebię w cudzych sprawach, ůe byâam œwiadkiem starej âzy” (Parys 2016, 110).
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częœci rodziny dziewczyna znajduje ukojenie, przezwycięůa traumę babki.
Jako jedyna wyzwala się od męczĊcej jĊ przeszâoœci – traum z dzieciľstwa
(rozstanie rodziców, przeprowadzka do Szczecina, emigracja i zâe relacje z ojczymem oraz uraz trzeciego pokolenia). Trzeba jednak pamiętaý, ůe pisarka
„w centrum rodzinnej opowieœci stawia najbardziej tajemniczĊ postaý – owĊ
przyszywanĊ babcię z Niemiec” (Gajdowski 2016), a ona nigdy, podobnie
jak Karolina, nie godzi się z bolesnymi wspomnieniami.
Magdalena Parys w swojej ksiĊůce ukazuje zatem bardzo róůne kreacje kobiece, obarczone wieloma negatywnymi doœwiadczeniami, mierzĊce się z licznymi traumami sprzed lat. Autorka Tunelu prezentuje je z perspektywy przeszâoœci i pracy pamięci. Próbuje przedstawiý bohaterki z trzech perspektyw –
podczas wojny, na chwilę po jej zakoľczeniu oraz w okresie PRL-u. W Biaâej
Rice zbiegajĊ się przeůycia kilku pokoleľ – Ruth i Gerdy, na których relacjach zawaůyâo poznanie Karola, Karoliny i Dagmary, które âĊczĊ podobne
przeůycia z dzieciľstwa (obie wychowywaây się w niepeânych rodzinach),
matki Dagmary zmuszonej do podjęcia próby ponownego uâoůenia sobie
ůycia po rozwodzie, a potem emigracji, sĊsiadki Szapiââowej, noszĊcej w sobie widmo wojny i niechęý do Niemców. Kaůda z nich obarczona jest odmiennymi przejœciami, trudnymi do przepracowania zdarzeniami z przeszâoœci. Jednak wszystkie tworzĊ obraz kobiety odwaůnej, zdecydowanej i silnej,
gotowej do podejmowania zâoůonych decyzji, o sprecyzowanych poglĊdach
i wartoœciach. Szczególne miejsce wœród nich zajmuje równieů Redaktorka –
uosobienie kobiety energicznej, wpâywowej, nieustępliwej. W opozycji do
nich pokazani zostali męůczyŭni (ojciec i ojczym Dagmary, dziadek Karol,
pradziadek Maximilian) – często nieobecni, pochâonięci waůnymi sprawami,
niedostępni dla swoich córek, sprawiajĊcy wraůenie nieprzyjaznych, surowych, châodnych w kontaktach.
Czwarta strona okâadki zapowiada powieœý, która jest „oparta na prawdziwych wydarzeniach” (Parys 2016), co kâóci się z tezĊ postawionĊ przez
samĊ pisarkę w posâowiu, gdyů prozaiczka podkreœla, ůe więcej jest w publikacji zmyœleľ niů prawdy. Jest to równieů sprzeczne z wywiadem, którego
udzieliâa Joannie Janowicz, a po którego lekturze zasadne wydaje się postawienie znaku równoœci między autorkĊ a gâównĊ bohaterkĊ Biaâej Riki, zob.:
W ogóle nie miaâam pomysâu na tę ksiĊůkę. Kiedy pisze się takie osobiste, trudne rzeczy, nie do koľca przefiltrowane, trzeba zdaý się na intuicję. Ona podsunie ten wâaœciwy klucz. (…). Gdy pojawiây się pierwsze
zdania, natychmiast pojawiây się teů róůne wĊtpliwoœci. Czy ja mogę, czy
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mam prawo o tym pisaý? Kto mi daâ to prawo? I w pewnym momencie
wpadâam na pomysâ rozwiĊzania: postanowiâam byý uczciwa i te moje
niepewnoœci teů ujĊý w ksiĊůce. Chciaâam w ten sposób uprzedziý pytania mojej rodziny i mojej redaktorki. Dlatego w ksiĊůce pojawiajĊ się te
wszystkie gâosy, które udzielajĊ mi reprymendy. Ja juů z wyprzedzeniem
mówię im: czekajcie, zanim wy mnie zaatakujecie, to ja juů wam odpowiem, bo was znam, wiem, co powiecie. StĊd wchodziâam w tę narrację
mojej babci, wchodziâam w tę narrację mojej mamy, mojego taty, mojego
ojczyma. I to byâo proste, to byâo naturalne. To byâo tak, jakbyœmy siedzieli wszyscy przy stole i rozmawiali o naszej rodzinnej historii, trochę
się przy tym kâócĊc i spierajĊc. Nie, to absolutnie nie byâo zaplanowane,
to wyszâo nagle23.

Jak pisze Maâgorzata KĊkiel, „[autorka – N.Ů.] ma, oczywiœcie, prawo zacieraý œlady, ukrywaý się za elementami fikcji (jeůeli rzeczywiœcie je wprowadza, bo jak ma to czytelnik sprawdziý?), ale lepiej byâoby zostaý albo przy
literaturze faktu, albo przedstawiý œwiat wykreowany” (KĊkiel 2016, 37). Parys swojĊ niekonsekwencjĊ prowokuje – jej bohaterka do zâudzenia przypomina jĊ samĊ (emigrantka, potem studentka w Berlinie, zwiĊzana z polskim Pomorzem), a opisywana historia œciœle wiĊůe się z jej osobistymi przeůyciami24. Nawet podczas próby przewiezienia Dagmary i jej brata przez
niemieckĊ granicę pomaga im „pewien sâynny filozof” (Parys 2016, 258),
w którego osobie czytelnik bez trudu rozpoznaje Leszka Koâakowskiego.
Sâuszna zatem moůe wydawaý się obserwacja Dominiki Ůukowskiej-Gardziľskiej:


„Tematów na ksiĊůki mam na kilka ůyý”… W tym samym wywiadzie Parys dopowiada: „To
ksiĊůka osobista, poniewaů zawiera emocje, które towarzyszyây mojemu dzieciľstwu, ale to
nie jest ksiĊůka autobiograficzna. (…) to byâ mój sposób na uporzĊdkowanie wszystkiego, co
się wydarzyâo w moim ůyciu, jednak nie oznacza to, ůe wszystko w tej ksiĊůce jest prawdĊ. To
powieœý. Muszę byý szczera, piszĊc ksiĊůki, nie myœlę o czytelniku i bardzo go za to teraz
przepraszam” (tamůe).
24 Wszystkie postaci w Biaâej Rice majĊ wymyœlone imiona, ale dziadek Parys – Antoni jako
jedyny występuje w ksiĊůce pod prawdziwym imieniem. Nie przeczy temu sama autorka:
„Musiaâam zostawiý go takim, jakim byâ. Najprawdziwszym” (Wielki âamacz serc… 2017). Na
inny trop autobiograficzny naprowadza, wyznajĊc: „Ciekawe, ůe dopiero po ukazaniu się tej
ksiĊůki [Biaâej Riki – N.Ů.] obie moje rodziny zdecydowaây się wyjaœniý wiele tajemnic z przeszâoœci, rozmawiaý o tym. Tata pojechaâ do mieszkania, gdzie spodziewaâ się odnaleŭý rzeczy,
które naleůaây do dziadka. Znalazâ jego farbki, a takůe notes, który naleůaâ do jego mamy.
Przywiózâ mi to do Berlina, bez sâowa poâoůyâ na stole. Na moich dzieciach zrobiâo to tak
ogromne wraůenie, ůe zapytaây, czy w ogóle mogĊ dotknĊý tych przedmiotów. Wczeœniej
o nim specjalnie z nimi nie rozmawiaâam” (Wielki âamacz serc… 2017).
23
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[uwagę – N.Ů.] przyciĊga gâównie powieœý, której historia, poczĊwszy od
koľca XIX wieku aů do dzisiaj, jest nader zawiâa. Dzisiejsze póâki z ksiĊůkami zachęcajĊ kupujĊcych estetykĊ okâadek, interesujĊcym tytuâem, popularnoœciĊ autora lub teů sukcesem sprzedaůy osiĊgniętym w innych
paľstwach. Mimo to czytelnik wydaje się zagubiony w księgarni i przytâoczony wieloœciĊ propozycji. (…) StĊd interesuje mnie pytanie, czy
wspóâczesny œwiat popkultury zmierza wyâĊcznie ku umasowieniu sprzedaůy i poszukiwaniu zysku z dobrze rozreklamowanej, choý maâo wartoœciowej pozycji? Czy teů w nowych formach publikacji ksiĊůek odnaleŭý
moůna coœ więcej niů zmiany podyktowane chęciĊ zysku ze sprzedaůy
produktu? (Ůukowska-Gardziľska 2011, 56).

Bez wĊtpienia Biaâa Rika gra na emocjach czytelnika juů z poziomu okâadki, która zapowiada przejmujĊcĊ historię o dziedziczonej pamięci opowiedzianĊ z perspektywy reprezentantki mâodego pokolenia. Pozostaje jednak
poczucie, ůe trauma niebabki jest znacznie silniejsza niů posttrauma niewnuczki, bo w przypadku Riki „strasznie trudno byý w Polsce zwykâym
czâowiekiem. Pamięý nie wybacza” (Parys 2016, 143).
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‘Memory does not forgive’.
On Biaa Rika [White Rika] by Magdalena Parys
Biaâa Rika (White Rika, 2016) presents the trauma of a third generation. Magdalena Parys,
referring to autobiographical motifs, recalls past events – the difficult childhood of the main
character, specific family relations, and the tragic experiences of a so-called grandmother. The
author of the article discusses the types of trauma connected with the experience of war, un-
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successful relationships within a family and the period of growing up. She concentrates on
female characters, as the women in Biaâa Rika represent a wide variety of women with different features and values. The aim of the article is to interpret Biaâa Rika in the context of post-trauma with past torments and the work of memory always in the background of one’s consciousness.
Key words: post-trauma, past, Second World War, Magdalena Parys

