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Kobiece (e)migracje
Jolanta Pasterska, 2015, Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 282.

Jolanta Pasterska da a si! ju" pozna# jako wybitna specjalistka od prozy
emigracyjnej. O ile poprzednie jej monografie ( wiat wed!ug Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda [1999] oraz „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku [2008]) problematyzowa y przede
wszystkim m!skie narracje, o tyle jej najnowsza monografia w centrum zainteresowania stawia opowie$ci kobiece. Ksi%"ka Emigrantki, nomadki, wagabundki… – bo o tej publikacji mowa – przypomina prozy s abo lub „&le”
obecne w czytelniczej $wiadomo$ci. W konsekwencji Pasterska po$wi!ca
uwag! zarówno reprezentantkom tzw. drugiej emigracji niepodleg o$ciowej
(Janina Surynowa-Wyczó kowska, Danuta Mostwin, Olga Scherer, Janina
Ko$cia kowska), jak i przedstawicielkom $redniej (Zyta Rudzka, Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska, Gra"yna Plebanek) i m odej generacji pisarek
(Magdalena Orze , Iwona S abuszewska-Krauze, Dana Parys-White, Joanna
Pawlu$kiewicz, Ewa Winnicka). Ju" pobie"ny przegl%d spisu tre$ci pokazuje,
z jak ró"norodnymi modelami emigracji b!dziemy mieli do czynienia. Jolanta Pasterska, wybieraj%c konkretne opowie$ci „o »byciu emigrantk%« i »byciu
na emigracji«” (s. 8), próbuje zrewaloryzowa# te poj!cia lub pokazywa# ich
nowe znaczenia. W efekcie badaczka analizuje kondycj! duchow% kobiet
XXI wieku, trudy procesu odkrywania samych siebie i stawiania pyta'
o w asn% to"samo$#, udowadniaj%c, jak transformacje polityczno-spo eczno-gospodarcze wp yn! y na zmian! postrzegania emigracji. Pasterska tworzy
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klasyfikacj!, zgodnie z któr% wyró"nia trzy stany psychiczne – wykluczenia,
koczowania i azikowania (wa !sania si!), dzi!ki czemu mo"liwe staje si! nie
tylko uzupe nienie obrazu emigracji jako takiej, ale tak"e pokazanie p ci,
„która w »nienaturalnych« warunkach, w innej rzeczywisto$ci, w innej, obcej
najcz!$ciej, kulturze musi odnale&# si! na nowo” (s. 9). Nie bez powodu zatem najnowsz% publikacj! autorki wiata wed!ug Tyrmanda… otwiera rozdzia
podsumowuj%cy dotychczasowe definiowanie tak zwanej prozy kobiecej
i przekonuj%cy, "e utwory pisane przez kobiety niewiele ró"ni% si! od tych,
których autorami s% m!"czy&ni.
Akcentowanie cech psychicznych kobiety, jej emocjonalno$ci, wyczulenia
na szczegó , %czno$ci z Natur% wynika z podobnie umocowanych wzorów kulturowych. Zatem mo"na przyj%#, "e zarówno „m!ska literatura”,
jak i „kobieca literatura” tkwi% na równi w jednej zestereotypizowanej
rzeczywisto$ci, powielaj%cej klisze ról, p ci, które nabyli$my w procesie
enkulturacji spo ecze'stw. Dla mnie istotne jest jednak co$ innego. Interesuj% mnie wyró"nione przez badaczki „literatury kobiecej” owe domeny, „pola” powie$ci, w których szczególnie mocno akcentowany jest kobiecy pierwiastek, poprzez który pisarki/bohaterki potwierdzaj% swoj%
obecno$# (aktywn%) w otaczaj%cej je rzeczywisto$ci. W tym wypadku rzeczywisto$ci (e)migracyjnej (s. 17).

Niemniej, co wa"ne, Pasterska wybiera empatyczny model czytania literatury, podkre$laj%c (zawart% bez wzgl!du na czas i przestrze') wspólnot! kobiecych do$wiadcze'.
Zgodnie z podpowiedzi% zawart% w tytule ksi%"ki Emigrantki, nomadki,
wagabundki… zosta y podzielone na trzy – wzajemnie dope niaj%ce si! –
sekwencje. Pierwsza z nich (Emigrantki) powraca do realizuj%cych model
mickiewiczowski próz pisarek tzw. drugiej emigracji niepodleg o$ciowej,
w których dominuj%ce wydaj% si! problemy wyobcowania, wykorzenienia
i k opoty z samoidentyfikacj%. Pasterska kolejno omawia Teres" – dziecko nieudane, Gring" i Jesie# Gringi Janiny Surynowej-Wyczó kowskiej, wybrane powie$ci Danuty Mostwin, W czas morowy Olgi Scherer oraz Bih me! Janiny Ko$cia kowskiej, by pokaza#, jak mocne w tych autobiograficzno-egzystencjalnych opowie$ciach s% echa nostalgiczne. Bohaterki tych
opowie$ci, najogl!dniej rzecz ujmuj%c, s abiej lub mocniej t!skni%c za domem, musz% walczy# z zagubieniem w obcej rzeczywisto$ci. Robi% to jednak
na rozmaite sposoby: próbuj%c przenie$# do nowej codzienno$ci warto$ci
wyniesione z ojczyzny (Mostwin), wype niaj%c zakotwiczon% w tradycji ro-
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mantycznej misj! (Ko$cia kowska) lub kwestionuj%c narzucon% wizj! (Scherer). W omawianych tu narracjach pojawia si! zarówno pokora i rezygnacja
(Surynowa-Wyczó kowska, Ko$cia kowska), jak i bunt czy polemika z tradycyjnie pojmowan% rol% kobiety (Mostwin, Scherer). Z nastawionych na rejestrowanie szczegó ów "ycia powszedniego powie$ci autorek z tzw. drugiej
emigracji niepodleg o$ciowej mo"na si! mimo wszystko wiele dowiedzie# na
temat kobiecych potrzeb, t!sknot i aspiracji oraz spojrze# na emigracj! przez
pryzmat innego ni" m!skie do$wiadczenia.
Jeszcze dalej w walce o swoj% podmiotowo$# posz y m odsze pokolenia
pisarek (mi!dzy innymi Rudzka, Filipiak, Gretkowska, Plebanek), które
uwag! koncentruj% przede wszystkim na ograniczeniach, jakim podlegaj%
poprzez uwik anie w spo eczne i kulturowe mechanizmy. W efekcie wiele
miejsca w tych prozach zajmuj% nie tylko kwestie zwi%zane ze sfer% seksualn%, ale tak"e „autobiografizm, szczegó owe opisy pejza"u, pog !bione opisy
kobiecej fizjonomii i fizjologii (menstruacja, ci%"a, aborcja), epatowanie cielesno$ci%, relacje mi!dzy matk% a córk%” (s. 21). Detaliczna analiza i interpretacja powie$ci autorek „$redniej” generacji znajduje si! w drugiej cz!$ci
ksi%"ki Pasterskiej. Nomadki koncentruj% si! g ównie na rozumianym po
levinasowsku wyobcowaniu. Przy czym, co istotne, odmienno$# definiowana
jest tu zarówno przez pryzmat etniczny, narodowy, jak i p ciowy. Portretowane przez Rudzk%, Filipiak czy Gretkowsk% kobiety s% samotne, zagubione,
niezrozumia e, napi!tnowane, a w rezultacie nie potrafi% dopasowa# si! do
nieprzyjaznego otoczenia. Nie mo"na jednak powiedzie# o nich, "e s% emigrantkami. Wszak, o czym nale"y bezsprzecznie pami!ta#, po roku 1989 pisarki opuszcza y ojczyzn! z innych ni" polityczne powodów. S usznie wi!c
Jolanta Pasterska u"ywa poj!cia (e)migracji, podkre$laj%c „tymczasowo$#,
zmienno$#, a nade wszystko dobrowolno$# owej zmiany miejsca i cel podró"y – poznawczo-naukowy, w dalszej za$ kolejno$ci zarobkowy” (s. 23).
W efekcie romantyczne wzorce ust%pi y miejsca refleksji nad ludzk% kondycj% we wspó czesnym $wiecie. Nie tyle zatem historia czy polityczno-patriotyczne problemy, ile (auto)diagnozy to"samo$ciowe, opisywanie szeroko rozumianej pustki i odmienno$ci, swoboda podró"owania i aknienie
przygody lub trudów inicjacji sta y si! nadrz!dnym tematem (nie tylko) kobiecych opowie$ci snutych z perspektywy opuszczaj%cych Polsk! po 1989
roku (e)migrantek.
Nomadyzm to, podobnie jak wagabundyzm, stan umys u i styl "ycia.
Trzecia sekwencja monografii Jolanty Pasterskiej po$wi!cona zosta a beztrosko w!druj%cym po $wiecie tzw. w óczykij(k)om. Podró"owanie jest dla
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nich nie tylko swego rodzaju ucieczk%, ale równie" &ród em wiedzy i zdobywania egzystencjalnych do$wiadcze'. Jak zauwa"a autorka monografii:
Pojawienie si! wagabundek w danym $rodowisku implikuje jego zmian!.
W pierwotno$ci ich zachowa' kryje si! poszukiwanie prawdy o cz owieku i $wiecie wspó czesnym. Dzi!ki nim obna"ane bywaj% fa szerstwa,
demaskowane stereotypy, skrywana wstydliwie prawda wychodzi na
$wiat o dzienne (s. 25).

Prze omowe zwroty, potrzeba uwolnienia si! od dotychczasowego "ycia
i ucisku tradycyjnych ról spo ecznych (matki, "ony, córki, kochanki) sprawiaj%, "e kobiety decyduj% si! na opuszczenie kraju. Najm odsza generacja
pisarek, reprezentuj%ca „emigracj! zarobkow%”, uk ada sobie "ycie daleko od
rodzinnego domu. Niezadomowienie nie jest jednak dla nich problemem,
tote" bez k opotu wchodz% w obc% codzienno$#. Wybieraj% prac! poza granicami kraju nie tyle, by polepszy# swój status ekonomiczny, ile by móc realizowa# w asne marzenia. Poddaj% si! chaosowi i przypadkowi, by poznawa#
obce kultury i nawi%zywa# kontakty z innymi lud&mi lub – jak to ma miejsce
w przypadku Londy#czyków Ewy Winnickiej – rozliczy# si! z histori%.
Zaproponowana przez Jolant! Pastersk% klasyfikacja jest – czego $wiadomo$# ma sama badaczka – umowna i p ynna. Do$# przywo a# twórczo$#
Gra"yny Plebanek, która %cz%c nomadki i wabagundki, „akcentuje dobrowolne przemieszczanie si! ludno$ci maj%ce na celu zmian! miejsca pobytu,
(…) z obczyzny czyni miejsce inicjacji i p aszczyzn! genderowego dyskursu”
(s. 25) oraz portretuje swoje bohaterki w momentach dla nich prze omowych. Ale owa p ynno$# dodatkowo podkre$la zmienno$# narracji
(e)migracyjnych (od uwik ania w histori! do uwolnienia si! spod jarzma tradycji), z jakimi mamy do czynienia od 1945 roku do dzi$. W rezultacie
wspó czesne opowie$ci kobiet o kobietach przebywaj%cych poza ojczyzn%
czerpi% z postmodernizmu, wykorzystuj%c mo"liwo$ci, jakie daje cho#by kultura popularna i wyobra&nia. Odzwierciedlaj%ca transformacje spo eczno-kulturowo-obyczajowe proza przekonuje, "e poruszaj%ce temat (e)migracji
utwory pokazuj% do$wiadczenia wygnania i podró"y wielostronnie i na rozmaite sposoby. Da si!, oczywi$cie, zauwa"y# pewne schematy narracyjne
i klisze konstruowania kobiecej podmiotowo$ci. Nie zmienia to jednak faktu, "e lektura Emigrantek, nomadek, wagabundek… Jolanty Pasterskiej jest inspiruj%ca. Badaczka, opieraj%c swoje ustalenia przede wszystkim na koncepcjach teorii feministycznych (pojawiaj% si! tu mi!dzy innymi odwo ania do
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refleksji Krystyny K osi'skiej, Katarzyny Majbrody, Ewy Kraskowskiej,
Gra"yny Borkowskiej, Ma gorzaty Czermi'skiej, S awomiry Walczewskiej),
antropologii emigracji, „estetyce recepcji i oddzia ywania” Hansa Roberta
Jaussa i „recepcji apelatywnej” Wolfganga Isera, reinterpretuje emigracyjne
symbole i pokazuje nowe znaczenie domu, rodziny, ojczyzny czy macierzy'stwa. Uwag! zwraca tak"e erudycyjno$#, skrupulatno$# i niezwyk a swoboda
w poruszaniu si! po problematyce emigracyjnej. Temat ów, opisywany przecie" na rozmaite sposoby (na przyk ad w wymiarze geograficznym, symbolicznym, spo ecznym, kulturowym, egzystencjalnym czy to"samo$ciowym),
jak udowodni a Jolanta Pasterska, nie zosta do ko'ca wyeksploatowany.
Emigrantki, nomadki, wagabundki… s% zatem wa"nym uzupe nieniem dotychczasowych uwag na temat emigracji. Bogaty materia przyk adowy sprawia,
"e omawiana tu monografia jest lektur% wci%gaj%c% i dynamiczn%. B yskotliwe interpretacje po %czone zosta y z niebywa % wiedz% historycznoliterack%,
dzi!ki czemu ksi%"k! Pasterskiej czyta si! nie tylko z du"ym po"ytkiem poznawczym, ale równie" z ogromnym zainteresowaniem.

