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To"samo#$ i wolno#$ w perspektywie postkolonializmu
w Mimesis Paw%a Huellego
Mimesis oznacza na ladowanie. Koncepcja ta rozwini!ta zosta"a przez Arystotelesa w Poetyce. Kategoria na ladowania mo#e dotyczy$ szeroko rozumianych zjawisk #ycia i post!powania cz"owieka w dziele sztuki lub utworze
literackim. Nie oznacza jednak wiernego kopiowania rzeczywisto ci, ale dopuszcza stosowanie np. satyry czy groteski. W opowiadaniu Paw"a Huellego
mimesis odnosi si! do na ladowania Boga i jego praw oraz oddania prawdziwego opisu tego, co si! zdarzy"o – ujawnienia prawdy.
G"ówna bohaterka (w opowiadaniu bezimienna, w artykule nazywana
Dziewczyn% lub Pann% Wolzke) i Jakub zostaj% poddani opresji, ale w opowiadaniu staraj% si! wyzwoli$ swe to#samo ci spod jej wp"ywu. Jedna z bohaterek – Hanna Wolzke – wypowiada si! w ten sposób: „Mówi%, #e na laduj% Boga. Ale czy cz"owiek mo#e porwa$ si! na takie sprawy? Za wysoko!
Dlatego ich #ycie to udr!ka, bo kiedy im si! nie udaje, s% okrutni, niech mi
pan wierzy, do wiadczy"am tego” (Huelle 2008, 40). Pomys" na ladowania
Boga przez menonitów wydaje si! niemo#liwy do realizacji, przekraczaj%cy
ludzkie si"y i prowadz%cy w ko&cu nawet do ca"kowitej utraty wiary w Boga
– co spotyka g"ówn% bohaterk!, siostr! Hanny. Dochodzi ona do konkluzji:
Sz"o o grzech: zwyczajny ludzki grzech, którego nie da"o si! wypleni$
nawet w takich miejscach jak to, nawet przy takich prawach, jakie tu mieli
od stuleci, a skoro tak, to ca"y wiat by" pogr%#ony, nie by"o ju# nadziei
i to, co zapisano w Ksi!dze o przyj ciu Pana zapowiedzianym uciskiem
i znakami, mog"o zwyczajnie si! nie spe"ni$, bo jak by mia"o to nast%pi$,
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jak by to mia"o si! wydarzy$, skoro niesprawiedliwych nie mo#na by"o
ju# odró#ni$ od sprawiedliwych? (Huelle 2008, 35).

Równie# opowie $ g"ównej bohaterki jest prób% na ladowania prawdy.
Stara si! ona w pe"ni odda$ przed narratorem wszystko, co si! wydarzy"o.
Mimesis to opowiadanie podzielone na sze $ rozdzia"ów, przy czym ostatni
ró#ni si! od poprzednich perspektyw% narracyjn%. Narratorem Mimesis jest
pisarz z Europy, który stanowi alter ego autora. O uto#samieniu z nim wiadczy nie tylko podobne brzmienie nazwiska Helke (Huelle b"!dnie czytane),
ale równie# fakt, #e jest on twórc% pracy pod tytu"em Stó , któr% Huelle
opublikowa" naprawd!. Pisarz spotyka si! z g"ówn% bohaterk% swojego
opowiadania, aby mog"a ona dopowiedzie$ spisan% przez niego histori!. Zabieg ten nadaje autentyczno ci prezentowanej fabule. Narrator jest tutaj bohaterem swojej historii. Bohaterka – Panna Wolzke – opowiada mu dzieje
swego #ycia. Wspomnienia te s% fragmentaryczne i urywane.
Narrator jest sprawozdawc%, którego postawa jest bezstronna, poparta dowiadczeniem inno ci oraz gotowo ci% do przyjmowania odmienno ci bez
niech!ci i natr!tnego moralizatorstwa. Aksjologia w Mimesis przejawia si!
w podstawowym elemencie postkolonializmu, którym jest manicheizm –
wyra'ny dualizm dobra i z"a. (wiat g"ównej bohaterki opowiadania Mimesis
jest ca"kowicie dualny. Wiara jej przodków nauczy"a j%, #e wszystkie dobre
rzeczy pochodz% z wewn%trz – w jej przypadku z osady, w której mieszka,
oraz od jej duchowego przewodnika czy ojca. Natomiast to, co na zewn%trz,
jest z"e, splugawione, bez czci i honoru. Z"amanie zasad menonickich powoduje publiczne upomnienie, a w przysz"o ci grozi nawet wygnaniem. Po
opuszczeniu wioski i zamieszkaniu w Stanach Zjednoczonych system wartoci Dziewczyny ulega zatarciu. Wiara, kiedy b!d%ca g"ównym spoiwem jej
to#samo ci, teraz staje si! coraz mniej istotna. Panna Wolzke traci wszelkie
wcze niejsze punkty odniesienia, ale te# dzi!ki temu oraz dzi!ki swej opowie ci wyzwala w"asn% to#samo $. Opowiadanie Mimesis nale#y do nurtu
zwanego realizmem magicznym, który „charakteryzuje si! mieszank% wydarze& wydaj%cych si! by$ rzeczywistymi oraz czystej, niejednokrotnie ocieraj%cej si! o absurdy, fantazji” (Vogel 2007, 227).
Opowiadanie jest tak#e w znacznym stopniu oparte na fabule. Sam Huelle
stwierdzi", #e zmy lenie i forma to rzeczy, które go najbardziej interesuj%,
a nawet fascynuj%. O#ywczy duch opowie ci oraz tworzenie historii pozwoli"o skomponowa$ atrakcyjn% fabu"!. (wiat ukazany jest jako rzeczywisto $
przenikni!ta pierwiastkiem Tajemnicy. Rzeczywisto $ w opowiadaniu Paw"a
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Huellego tylko pozornie sk"ada si! z czynno ci oczywistych: ogl%dania
przedmiotów w opuszczonych domach, podarunku skrzypiec, wizyty
w USA – wszystko to zdolne jest znaczy$ cokolwiek tylko wtedy, gdy zaczniemy traktowa$ poszczególne rzeczy i zdarzenia jako znaki Tajemnicy:
„Realny jest lad wiod%cy ku tajemnicy. Najwa#niejsza zatem dla bohatera
i narratora stanie si! wiadomo $, #e nic nie jest tylko tym, czym jest, #e
wszystko skrywa w sobie jaki sens. (…) Domys" istnienia sensu stanowi
ogniwo #ycia” (Czapli&ski 1997, 134–135). Metafizyka pozwala poczu$ magiczno $ tego opowiadania. Wioska jawi si! jako wyczarowany inny wiat,
który przeciwstawia si! wiatu realnemu. Cechami utworu Huellego s%: cis"e powi%zanie #ycia z konkretnym miejscem, podkre lenie zgodno ci rytmu
#ycia ludzkiego z przyrod% oraz z"agodzenie przemijalno ci wplecionej
w cykliczny porz%dek nawracaj%cych do wiadcze& i rytua"ów powszednio ci.
W opowiadaniu wydarzenia cz!sto przywo"ywane s% poprzez wspomnienia
bohaterów, dla których charakterystyczna jest wierno $ szczegó"om, realiom
miejsca, sprz!tom domowym, wygl%dom rzeczy. Wydarzenia opisane s%
w sposób realny, ale niejednokrotnie w fabu"! zostaj% wpl%tane wydarzenia
fantastyczne, jak ukazywanie si! ducha Harmenszoona.
Poszukiwania stylu odpowiedniego dla przedstawienia synkretycznych
kultur i ich niejednorodnych historii (…) daj% w efekcie teksty, w których
cudowno $ jako cecha charakterystyczna rzeczywisto ci przedstawionej
wpleciona zostaje w narracyjn% siatk! nacechowan% metafikcyjno ci% i labiryntow% intertekstualno ci% (Ko"odziejczyk 2008, 142–143).

Na cudowno $ w tym opowiadaniu sk"ada si! ci%g"a obecno $ przesz"o ci
czy te# ukazywanie si! ducha. Tekst cechuje si! intertekstualno ci%, gdy# odnosi
si! on do wcze niej ju# podejmowanego przez autora tematu menonitów
oraz wspomina o realnie napisanym przez niego opowiadaniu Stó . Poetyka
Mimesis przedstawia wydarzenia fantastyczne, jakby by"y realistycznymi. Czytelnik niejednokrotnie dzi!ki takiemu chwytowi zastanawia si!, czy takie sytuacje mog"yby mie$ miejsce naprawd!. Elementy postkolonialne "%cz% si!
z kwesti% poszukiwania autentyczno ci, problemu tworzenia i utrzymania
wspólnoty wyobra#onej. Opowiadanie przepe"nione jest magi% i niezwyk"%
moc%. Dzi!ki w"%czeniu do tekstu fikcji autor poszerzy" jego horyzonty
i nada" historii uniwersalne znaczenie.
Kwestie dotycz%ce to#samo ci Dziewczyny i Jakuba to wa#ne elementy
opowiadania. Odnosz%c si! do teorii postkolonializmu, nakre l! ich wyzwalanie si! spod opresji grupy i nakazów wiary. „Kolonializm mo#e si! rozwija$
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i rozwija" si! w ró#nych rejonach wiata, a grupa jego ofiar nie jest ograniczona tylko do nie-bia"ych nie-Europejczyków” (Thompson 2005, 296).
Skolonizowani to ci, którzy nie maj% g"osu, którzy znajduj% si! w sytuacji
podrz!dno ci, st"umienia oraz opresji, w tym przypadku w"a nie Jakub
i Dziewczyna. Ich to#samo ci s% rozproszone, wielowymiarowe i dynamiczne. „)elazn% figur% my li w dyskursach postkolonialnych jest bowiem nieodmiennie konfrontacyjny podzia" na »my« i »oni«” (Bolecki 2007, 11).
Prawdziwe znaczenie tego, kim jest Jakub, uleg"o zatarciu, erozji z powodu
wygnania, ci%g"ej tu"aczki. Natomiast to#samo $ Dziewczyny dozna"a
uszczerbku wskutek poddania rodzimej kultury sytuacji opresji ze strony
cywilizacji pozornie lub faktycznie wy#szej kulturowo lub rasowo. Zosta"a
uznana za istot! ni#szego rz!du, ale nie jest przekonana o swej ni#szo ci –
ci%gle próbuje si! buntowa$, ale nie osi%ga przez to szcz! cia, lecz tylko traci
sw% wiar!. „Jednostka godzi si! na unicestwienie z woli Boga; ugina si!
przed kolonizatorem, przed losem i za spraw% swego rodzaju nowej wewn!trznej równowagi osi%ga spokój kamienia” (Fanon 1985, 33).
Zarówno Jakub, jak i Dziewczyna czuj% si! obco w ród swoich kultur i rodzin, a nawet nie mog% pozby$ si! obco ci i niedomówie& mi!dzy sob%. „Ich
g"ównym problemem jest zagadnienie to#samo ci – kim by$, dok%d i $, co
robi$. Skoro nie s% tacy jak inni, kim zatem s%” (Said 2009, 168). Kszta"towanie wiadomo ci, to#samo ci g"ównej bohaterki dokonuje si! poprzez jej
wyzwalanie z zamkni!tej kultury. Osada menonicka, w której #y"a, ogranicza
jej wolne my lenie, wi!zi w miejscu, nie pozwala, by by"a sob%. Dochodzi
tutaj do kolonizowania ludzkiego umys"u. Ludzka to#samo $ nie jest naturalna i stabilna, ale jest konstruowana, a czasami nawet otwarcie wymy lana.
Bohaterka potrzebuje czasu, by si! z tego uwolni$. Wyzwolenie jest wiadomo ci% siebie, a ta nie jest równoznaczna z zamkni!ciem si! na innych, tylko
nigdy nieko&cz%cym si! procesem prowadz%cym do prawdziwego samowyzwolenia. Dziewczyna d"ugo traktuje wiar! menonick% jako co niepodwa#alnego i nienaruszalnego, lecz do wiadczenia wojenne zmieniaj% jej spojrzenie na t! kwesti!. Pami!$ Dziewczyny ma cechy tragiczne. Zdarzenie
z przesz"o ci – wywiezienie ca"ej osady do obozu – powoduje u niej g"!bok%
traum!. Nie potrafi tak#e powiedzie$ siostrze, #e to jej m%# Ludwik zabi"
Harmenszoona – broni si! przed mówieniem o przesz"o ci z bliskimi. Jej
to#samo $ jest zagro#ona.
Ból wspominania jest wieloimienny. Ma w swojej dyspozycji mgliste obrazy, (…) które chocia# rozwidlaj% si!, maj% jedn% cech! – zawsze potra-
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fi% ugodzi$ w cho$by najbardziej zadawnion% ran!. Takie jest zadanie
pami!ci tragicznej (Kuczy&ska 2009, 662).

Dziewczyna ci%gle b!dzie prze#ywa$ to, co si! sta"o. Nie zapomni, #e porzuci" j% ukochany, nie zapomni te# swego wykroczenia przeciw wierze oraz
samotno ci w wiosce. Odzyskuje zdolno $ mówienia, gdy u wiadamia sobie
mi"o $ do Jakuba. „Intymne do wiadczenia tkwi% w nas tak g"!boko, #e (…)
cz!sto nie jeste my ich nawet wiadomi. Kiedy wyp"ywaj% one na powierzchni! naszej wiadomo ci, wyst!puj% z ogromn% moc%” (Tuan 1987,
173–174). Dziewczyna opuszcza w ko&cu osad! i idzie za g"osem serca, wyrusza w w!drówk! z Jakubem. Zarówno to#samo $ Jakuba, jak i Dziewczyny jest hybrydyczna, wielowymiarowa, niesuwerenna. Wp"ywa na to wiele
czynników, a najwa#niejszym s% oczywi cie dramatyczne wydarzenia II wojny wiatowej, w które bohaterowie zostaj% wpl%tani. „Jedyn% mo#liwo ci%
artykulacji kwestii podmiotowo ci mieszcz%c% si! w ramach dyskursu postkolonialnego jest uznanie hybrydyczno ci, ambiwalencji, a wi!c i nieoznaczonoci to#samo ci, za stan powszechny i po#%dany” (Szkudlarek 1993, 309).
W opowiadaniu Mimesis wa#na jest tak#e problematyka ucieczki od wolnoci, któr% przeanalizuj!, bazuj%c na koncepcji Ericha Fromma. Rozwa#! ten
problem w czterech aspektach. Pierwszy dotyczy$ b!dzie kwestii zwi%zanej
z dylematem pomi!dzy wolno ci% a pozostaniem w osadzie Panny Wolzke
(ju# po odwiedzinach u siostry w Gda&sku). Drugi – kwestii wyboru mi!dzy
wolno ci% a przynale#no ci% Dziewczyny do natury. Trzeci za – wyboru
mi!dzy wolno ci% a mi"o ci% Dziewczyny do Jakuba. Czwarty natomiast odnosi
si! do wolno ci do wiadczonej przez bohaterk! w Stanach Zjednoczonych.
W Mimesis Dziewczyna ucieka od swej wolno ci. Mo#na tutaj zauwa#y$
pewn% hierarchi!. Przestrze& ludzi z zewn%trz nie wyzwala g"ównej bohaterki. To tam w"a nie znajduje si! Hanna i nazi ci (Gda&sk). Góruje nad ni%
wiat w"adzy. Ona, cho$ znajduje si! we wspólnocie menonickiej, czuje si!
osamotniona i wyizolowana. Zostaje podporz%dkowana, znajduje si! pod
wp"ywem opresji. Podczas podró#y po Gda&sku co zmienia si! w bohaterce.
Pragnie pozna$ wiele nowych rzeczy, krajobrazów. Jednak obok jej wrodzonego pragnienia wolno ci istnieje tak#e instynktowna potrzeba podporz%dkowania si!. Doprowadza to do jej powrotu do osady i poniesienia kary.
Do wiadcza traumy i przestaje mówi$, poniewa# w osadzie panuje pewien
wzorzec kulturowy – pos"usze&stwo wobec Harmenszoona.
Spo"ecze&stwo pe"ni tutaj funkcj! represyjn%. Zanika integralno $ „ja”
Dziewczyny, jej indywidualno $ i wolno $. Ulega ona spo"ecze&stwu, ale
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czuje wewn!trzny bunt przeciw tak surowym ograniczeniom. Bunt ten jest
skierowany przeciw tym, od których czuje si! zale#na. Teraz ju# wie, #e
w wiosce nie istnieje wybór, wolno $ ani nawet samodzielne my lenie. Ojciec jest dla niej bardzo wa#ny, trac%c go, traci te# cz%stk! siebie i dawnego
#ycia, ale przestaje odczuwa$ z jego strony dominacj! oraz t"umienie swojej
spontaniczno ci i niezale#no ci. D%#enie spo"eczno ci do sprawnego funkcjonowania osady staje na drodze do pe"nego rozwoju osobowo ci Panny Wolzke.
Osada jest spo"eczno ci% wrog% ludzkiemu szcz! ciu i samourzeczywistnieniu.
Jednostka przestaje by$ sob%; w pe"ni adoptuje ten rodzaj osobowo ci,
który oferuj% jej wzory kulturowe; dzi!ki temu staje si! zupe"nie podobna
do innych, taka, jak% ci inni spodziewaj% si! zobaczy$. Znika rozbie#no $
mi!dzy „ja” i wiatem, a wraz z ni% wiadomy l!k przed samotno ci%
i bezsi"%. (…) A jednak cena, jak% za to p"aci – utrata samego siebie – jest
wysoka (Fromm 2005, 180).

Rezygnacja ze spontaniczno ci i indywidualno ci prowadzi do zablokowania #ycia. Dziewczyna d"ugo chce spe"nia$ oczekiwania innych, a# w ko&cu
tego zaprzestaje i zaczyna podejmowa$ samodzielne decyzje. „Gdy obserwujemy zjawisko ludzkich decyzji, uderza nas, jak dalece ludzie si! myl%, uwa#aj%c
za »swoje« decyzje to, co w istocie jest uleganiem konwencji, obowi%zkom
albo zwyczajnej presji” (Fromm 2005, 192–193). Jej w"asne „ja” zostaje
zast%pione obrazem pozornym, który chc% widzie$ mieszka&cy osady oraz
ojciec. Dziewczyna nie ma tak#e swobody post!powania wedle w"asnej woli,
bo nie wie ju#, czego chce, co my li i co czuje. Nagina si! do wizji autorytetów i przyswaja sobie jakie „ja”, które nie jest jej. Staje si! uleg"a i bezsilna.
Wiara i obyczaje menonickie, mimo #e wydaj% si! jej niedorzeczne, sprz!gaj%
j% jednak z innymi i s% ucieczk% przed zupe"n% izolacj%, cho$ cz!sto czuje
tam znikomo $ siebie jako jednostki. B!d%c w wiosce, rezygnuje z niezale#no ci swego indywidualnego „ja”, podporz%dkowuje si!.
Niemal zawsze wyst!puje u tych ludzi znamienna zale#no $ od si" zewn!trznych, innych osób, instytucji, natury. Nieskorzy upiera$ si! przy
w"asnych sprawach, nie robi% tego, na co maj% ochot!, lecz poddaj% si!
faktycznym albo rzekomym nakazom owych zewn!trznych si". (…) )ycie odbieraj% w ca"o ci jako co przygniataj%cego i pot!#nego, co wymyka
si! ich w"adzy i kontroli (Fromm 2005, 142).

W osadzie Dziewczyna do wiadcza w"a nie takich uczu$. Ta tendencja jest
ucieczk% od niezno nej samotno ci. Bohaterka czuje si! odmienna od in-
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nych ludzi, przynale#y do przyrody. Jeszcze w wiosce, gdy zostaje sama, odczuwa l!k przed powrotem nazistów, przed niebezpiecze&stwem wiata.
Wkrótce wyzwala si! z wi!zów spo"ecznych i opuszcza wiosk!. Na szcz! cie
nigdy nie zatraci swojej wi!zi z natur%. Tylko dzi!ki spontanicznemu zwi%zkowi z przyrod% "%czy si! ze wiatem i zachowuje cz%stk! swej to#samo ci.
Jest cz! ci% natury – ziemi, na której #yje, drzew i kwiatów, zwierz%t. Owo
uto#samienie z przyrod%, a wcze niej z wiar%, daje jej poczucie bezpiecze&stwa. Jakub wi%#e si! na krótko z bohaterk%, aby poczu$ si! z"%czonym ze
wiatem zewn!trznym i unikn%$ samotno ci. Dla niej jest to prawdziwa mi"o $, wi!c gdy zostaje porzucona, nie potrafi zrozumie$, co do tego doprowadzi"o. Gdy ca"uje go spontanicznie, jest to dla niej chwila prawdziwego
szcz! cia. „G"ówny komponent takiej spontaniczno ci stanowi mi"o $, ale
(…) nie mi"o $ jako posiadanie tej osoby, lecz mi"o $ jako spontaniczna
afirmacja innych, jako zjednoczenie jednostki z innymi” (Fromm 2005, 243).
Jakub wi%#e si! z Hann%, która podziela jego zapatrywania i ma bli#sze mu
usposobienie. Dziewczyna natomiast chce zjednoczy$ si! ze wiatem poprzez mi"o $, ale jej uczucie zostaje odrzucone przez Jakuba. Ta mi"o $ jest
afirmacj% drugiego cz"owieka, jego dzia"a& i charakteru; bohaterka chce da$
mu szcz! cie, rozwój, niezale#no $ i wolno $. Wcze niej #y"a po ród ludzi,
a mimo to doznawa"a uczucia kompletnej izolacji. Potem jako jedna z dwojga
ocala"ych w wiosce doznaje osamotnienia fizycznego (nie potrafi porozumie$ si! z Willmanem, wi!c go unika), a# do czasu, gdy jej samotno $ zast%pi mi"o $ do Jakuba.
W Stanach Zjednoczonych Dziewczyna zyskuje wi!cej wolno ci przez
eliminacj! tradycyjnych, spo"ecznych ogranicze& swej osady, ale staje si!
wyizolowana, wewn!trznie wyja"owiona. Traci zdolno $ wiary w cokolwiek,
a nawet w Boga. Przestaje cieszy$ si! #yciem, sprowadza je tylko do automatycznych czynno ci. Jej egzystencja nie nabiera oczekiwanego sensu. Wykonuje wiele rzeczy automatycznie – ale #ycie przep"ywa jej przez palce. Ju#
nigdy nie zjednoczy si! ze wiatem, nie zyska mi"o ci, solidarno ci z lud'mi,
lecz tylko pozorn% wolno $ nieprowadz%c% do szcz! cia. Staje si! ona niezno nym ci!#arem, równoznacznym ze zw%tpieniem i #yciem pozbawionym
sensu i celu. Doznaje moralnej samotno ci, bo nie czuje si! zwi%zana z #adnymi warto ciami, symbolami i wzorami. Równie# Jakub nie odnosi sukcesu,
na który liczy (chce zosta$ artyst% muzycznym), i popada w alkoholizm.
Wolno $ nie jest wi!c dla Dziewczyny s"odkim podarunkiem, lecz trudem,
zmaganiem si! z sam% sob%, ze swoj% samotno ci% i l!kami. Tego samego
uczucia do wiadcza Jakub. D%#enie do prawdy i wolno ci jest sk"onno ci%
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tkwi%c% g"!boko w naturze ludzkiej. To w"a nie prawda jest najwa#niejsz%
broni% w walce cz"owieka o wolno $. Opowiadanie Mimesis utwierdza we
wniosku, #e brak silnej wi!zi z lud'mi doprowadzi w ko&cu do pewnej dezintegracji osobowo ci Panny Wolzke, ale nie ca"kowitej, bo przez ca"e #ycie
czuje ona silne oparcie w swej wewn!trznej przynale#no ci do natury i wiata.
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Identity and freedom in postcolonial perspective – Mimesis by Pawe% Huelle
The aim of this work is to interpret – by means of the postcolonial strategy of reading – a
short story titled Mimesis, published in Pawe" Huelle’s collection: Opowie!ci ch odnego morza.
This kind of interpretation reveals a choice of new perspectives, aiming at the healing of
trauma by explaining the symptoms and revealing hidden facts. In Mimesis by Huelle, this
happens due to the character’s narration. The author of the article presents a process of the
characters identity creation during their encounters with different cultures (Huelle exemplifies
a multicultural mosaic in his short story). All the way through the imagery of the characters,
the author of the article enhances the main axiological features and describes the process of
identity creation, thus an act of liberating oneself from restrictions of one’s own culture.
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