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„Jest nas coraz wiÆcej
1
i coraz wiÆcej bÆdzie nas umieraÂ” .
O Grochowie Andrzeja Stasiuka
Wydany w 2012 roku zbiór czterech opowiadaľ Andrzeja Stasiuka pt. Grochów jest sentymentalnym wspomnieniem czasów dzieciľstwa i mâodoœci autora. Twórca przywoâuje wydarzenia z przeszâoœci, którym daleko do sielskich obrazów – szczęœcie i beztroskę zastępujĊ tu ból, samotnoœý, choroby
i œmierý. Poczucie pustki i straty kreowane jest przez pisarza, który naczelnym motywem swojej ksiĊůki czyni pojęcie utraty2, prowadzĊcej w konsekwencji do nieprzepracowanego przez lata urazu.
Doœwiadczenia opisane w Grochowie stanowiĊ swoistĊ próbę pogodzenia
się z traumĊ3. Ów stan umysâu:

1

Stasiuk 2012, 39.
Naleůy wspomnieý o rozpoznaniach Barbary Skargi, która „zauwaůa, ůe pojęý straty
i utraty nie wolno utoůsamiaý, traktowaý synonimicznie. Strata moůe byý przykra, utrata ma
mocniejsze znaczenie – wskazuje na dramatycznoœý, tragedię, jej nieodwracalnoœý i następujĊcĊ po niej pustkę, samotnoœý, rozbicie rytmów czasowych i ukâadów przestrzennych. Utratę
moůna analizowaý z uwzględnieniem dwóch wymiarów: jej aspektu formalnego zwiĊzanego
aspektem temporalnym (okres ůycia, w którym nastĊpiâa strata) i jej aspektu treœciowego (dotyczĊcego tego, co zostaâo utracone lub jest zagroůone). Kaůda utrata pozostawia œlad w psychice czâowieka” (Okupnik 2012, 104).
3 Traumę rozpatruję za definicjĊ podanĊ przez Agnieszkę Widerę-WysoczaľskĊ i Alicję
KuczyľskĊ: „W literaturze podmiotu wyróůnia się dwa typy doœwiadczeľ traumatycznych
wywoâanych przez róůne zdarzenia: typ I, prosty i jednorazowy oraz typ II, chroniczny i zâoůony. Typ prosty dotyczy wpâywu katastrof naturalnych i spowodowanych nieintencjonalnym
dziaâaniem czâowieka oraz wojen i terroru na funkcjonowanie poszkodowanej osoby. Typ
2
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W latach 50. XX wieku (…) wedâug klasyfikacji międzynarodowych
i amerykaľskich byâ okreœlany jako ogromny stres pojawiajĊcy się w ůyciu
osoby, u której wczeœniej nie stwierdzono zaburzeľ psychiatrycznych, wywoâujĊcych przemijajĊcy sytuacyjny syndrom (Widera-Wysoczaľska 2011, 21).

Stasiuk przywoâuje cztery róůne historie, które bezpoœrednio âĊczĊ się
z pojęciem utraty. Jak podkreœla Agnieszka Widera-Wysoczaľska:
zdarzeniem traumatycznym jest sytuacja, której osoba sama doœwiadcza,
jest jego œwiadkiem lub sâyszy o zdarzeniu, w którym wystĊpiâa œmierý
lub zagroůenie œmierciĊ; zagroůenie zdrowia fizycznego lub zagroůenie
powaůnym zranieniem; moůe ponosiý konsekwencje katastroficznego
zdarzenia lub byý œwiadkiem jego konsekwencji u innej osoby, ale sama
nigdy nie byâa zagroůona, oraz osoba byâa konfrontowana z konsekwencjami wystĊpienia zagroůenia ůycia osoby bliskiej. Reakcjom tym towarzyszyâo subiektywne przeůywanie w postaci lęku, bezradnoœci, uczucia
przeraůenia (Widera-Wysoczaľska 2011, 24–25).

Zdarzenie traumatyczne, indywidualna trauma zakorzeniona w czâowieku
moůe mieý zatem podâoůe w przeůywanej utracie. Jeden z jej typów zakâada
„ůaâobę spowodowanĊ stratĊ i wynikajĊcĊ z niej zmianĊ istniejĊcej sytuacji
ůyciowej” (Widera-Wysoczaľska 2011, 32)4 oraz „traumę więzi” (Widera-Wysoczaľska 2011, 31), którĊ dostrzec moůna u Andrzeja Stasiuka.

zâoůony i chroniczny odnosi się do konsekwencji, jakie pozostajĊ w osobie w wyniku intencjonalnego i œwiadomego krzywdzenia jej przez drugiego czâowieka. (…) Interpersonalna trauma moůe
byý doœwiadczana w róůnych okresach ůycia. Często bywa zwiĊzana z pozostawaniem w relacjach
z osobami, którym jednostka ufa i od których oczekuje miâoœci, lojalnoœci i bezpieczeľstwa” (Widera-Wysoczaľska, Kuczyľska 2011, 11–12). Warto równieů wspomnieý, ůe „literatura w róůny
sposób opisuje podstawowe dwa typy zdarzeľ traumatycznych doœwiadczanych przez czâowieka.
Tradycyjne podejœcia do traumy uznawaây lęk (fear) za najwaůniejszĊ reakcję, która pozwala sklasyfikowaý dane zdarzenie jako traumatyczne. Natomiast Jennifer Freyd w swoim dwuwymiarowym
modelu zdarzeľ traumatycznych z 1996 roku (Two-Dimensional Model for Traumatic Events) zasugerowaâa, ůe w zaleůnoœci od kontekstu ich wystĊpienia zdarzenia traumatyczne róůniĊ się zarówno
stopniem lęku, jak i poczuciem zdrady. (…) W ten sposób podzieliâa ona zdarzenia traumatyczne
na naturalne (zwiĊzane raczej wyâĊcznie z lękiem) i interpersonalne (poâĊczone z róůnym poziomem lęku i poczucia zdrady)” (Widera-Wysoczaľska 2011, 22). Inna, równie istotna definicja zakâada zaœ, ůe jest to „reakcja na niespodziewane, przytâaczajĊce i nagâe zdarzenie albo zdarzenia,
których nie sposób w peâni uchwyciý, kiedy się wydarzajĊ. PowracajĊ one z opóŭnieniem we
flashbackach, koszmarach sennych i innych powtarzajĊcych się zjawiskach” (Caruth 2015, 31).
4 Naleůy dodaý, ůe autorka ůaâobę tę umieszcza w trzech róůnych podtypach traumy:
„a) ůaâoba po stracie osoby (œ m i e r ý , rozwód, separacja), b) ůaâoba po stracie domu (w wy-
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Autor na niespeâna stu stronach opisuje niezwykle intymne, bardzo prywatne
doœwiadczenia zwiĊzane ze œmierciĊ bliskich – babki, przyjaciela z dzieciľstwa,
znajomego malarza i szesnastoletniej suczki. Zdarzenia z mâodoœci stanowiĊ
zatem klamrę ůycia Stasiuka, który nie potrafi wyzwoliý się od retrospekcji,
umieszczajĊc je na tle wspóâczesnej cywilizacji. Melancholia natomiast spowodowana jest wydarzeniami z przeszâoœci, które w dzisiejszym œwiecie,
peânym poœpiechu i emocjonalnej pustki, przybierajĊ na sile. Pisarz nie chce
zapomnieý – stale odtwarza to, co minęâo, i zagâębia się w przeszâoœý.
Stasiuk, podobnie jak Marc Augé, âĊczy „dwa sâowa: »ůycie« i »œmierý«,
najprostsze ze wszystkich, które moůna pojĊý, gdyů sĊ najbardziej sprzeczne
i jednoczeœnie sobie najbliůsze, bo niemoůliwe jest uůywanie jednego bez
myœlenia o drugim” (Augé 2009, 21). Grochów stanowi swoisty tren ůaâobny5,
który udowadnia, ůe ůycie jest jedynie oczekiwaniem na koniec, który nadchodzi często raptownie, bez wczeœniejszego ostrzeůenia. Autor doskonale
zdaje sobie sprawę z tego, ůe
ůycie i œmierý okreœlajĊ się tylko przez wzajemnĊ relację, a wszechobecnoœý ofiary w ludzkich religiach potwierdza ów przymus porzĊdku semantycznego. Ůycie jednych wymaga œmierci drugich: ten frazes moůe
odnosiý się zarówno do banalnoœci faktów materialnych i fizycznych, jak
teů ulega symbolizacji w zaâoůonych konstrukcjach intelektualnych. Podobnie jest w przypadku tego, co pojmujemy jako intymnĊ więŭ między
œmierciĊ a jednostkowoœciĊ: skoľczonoœý okreœla jednostkę od urodzenia
aů do œmierci; wszelkie twierdzenia typu: „umiera się zawsze samotnie”
albo „œmierý zmienia ůycie w przeznaczenie” – z âatwoœciĊ przysâowia
czy z literackĊ elokwencjĊ, byý moůe trochę przesadzonĊ – tylko potwierdzajĊ tę oczywistoœý. Wyraŭnie okreœlenie œmierci jako horyzontu
indywidualnego ůycia nabiera jednak innego sensu, bardziej subtelnego
i powszedniego, gdy za definicję ůycia przyjĊý ůycie między dwiema
œmierciami. Tak wâaœnie jest w przypadku pamięci i zapomnienia. (…)
Pokrewieľstwo par – ůycie i œmierý, pamięý i zapominanie – jest wszędzie odczuwane, wyraůane, a nawet symbolizowane (Bieľczyk 2012, 22).

Prozaik korzysta więc z tego poâĊczenia, by cofnĊý się do minionego. Grochów stanowi retrospekcję, w której teraŭniejszoœý nie istnieje. „Tu” i „teraz”
zastępowane jest przez „tam” i „kiedyœ”, które okreœlajĊ to, co dzisiejsze,

niku katastrofy lub przemocy domowej), c) ůaâoba po stracie pracy” (Widera-Wysoczaľska
2011, 32).
5 Sformuâowania tego uůywa między innymi Marek Bieľczyk (2012, 36).
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bieůĊce, a „dla narratora tej ksiĊůki najwaůniejszym modusem czasu staje się
przeszâoœý” (Piętniewicz 2012, 111). Opisywane zdarzenia sĊ wyrazem nieprzepracowanej traumy, niepogodzenia się z odejœciem bliskich i ciĊgle niedajĊcej się zaâagodziý ůaâoby. Wskazuje na to równieů fakt, ůe autora Dukli:
interesuje przeszâoœý, ale nie taka, która jest pojmowana jako mocna,
stabilna struktura, do której moůna w kaůdej chwili ůycia się odnieœý
i wynieœý z niej caâĊ i peânĊ genealogię swojej osoby. Stasiuka bowiem interesuje bardziej pamięciowy œlad, coœ, co jest ulotne i efemeryczne (…).
[Pisarz – N.Ů.] zatem w swoim uporczywym przywoâywaniu nieobecnego nie zmierza do tego, aby nieobecne w peâni zostaâo uobecnione.
Zmierza raczej do tego, ůeby daý wyraz swego rodzaju „pamięciowej
rozsypce”, uâomnoœci pamięci, która moůe tylko przywoâaý œlady, odpryski większej caâoœci, do której narrator nie roœci sobie dostępu ani prawa
(Piętniewicz 2012, 112).

Œmierý pozostawia w autorze œlad, którego nie da się wymazaý. Stasiuk
sięga zatem w swoim zbiorze do konkretnego typu pamięci, jakĊ jest pamięý
autobiograficzna:
dotyczĊca historii indywidualnej danej osoby i archiwizujĊca wspomnienia majĊce dla pamiętajĊcego wartoœý emocjonalnĊ. Pamięý owa realizuje
się tekstowo najpeâniej w literaturze autobiograficznej i posâuguje się
swoistĊ narracjĊ. Przeszâoœý jest kreowana tak, by tworzyý sensowny obraz wâasnej historii i spójnĊ toůsamoœý oraz pomóc w ksztaâtowaniu
swojego wizerunku, co nieraz odbywa się za cenę uproszczeľ i znieksztaâceľ. Wagę narracyjnoœci jako sposobu postrzegania swojej toůsamoœci oraz wyznacznika pamięci autobiograficznej podkreœlajĊ zarówno
psychologowie, filozofowie, jak i literaturoznawcy. Narracja pomaga postrzegaý wâasne wspomnienia jako continuum. Trzy doœwiadczenia czasowe – przeszâoœý, teraŭniejszoœý i przyszâoœý – sĊ w narracji o sobie spójne i wzajemnie się przenikajĊ. Teraŭniejszoœý nigdy nie istnieje w odizolowaniu i oderwaniu od tego, co byâo i co będzie. Owo trwanie wyznacza
wâaœnie narracyjne ujęcie wâasnego ůycia, przepracowywanie minionego
– „pisanie z pamięci” (Czempka-Wewióra 2011, 192).

Dla Stasiuka to pamięý stanowi więc podstawowe ŭródâo twórcze. UpâywajĊcy czas jest dla niego nieuchwytny, a powrotami do przeszâoœci stara się
zdefiniowaý teraŭniejszoœý. Naleůy się zatem zgodziý z MariĊ CzempkĊ-WewiórĊ, która podkreœla, ůe
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konceptualizacja czasu w przestrzeni pamięciowej ma kilka wymiarów.
Język wspomnieľ zawiera w sobie czas skierowany zarówno w przeszâoœý, jak i nakierowany na teraŭniejszoœý, ale i w przyszâoœý. Predykaty
pamiętam, wspominam, przywoâuję oznaczajĊ nie tylko zwrot w stronę tego,
co byâo i minęâo, ale ponowny akt kreacji (Czempka-Wewióra 2011, 196).

Prozaik niemal od pierwszych stron Grochowa wpisuje swoje doœwiadczenia
w tematykę œmierci. Tanatos staje się naczelnĊ figurĊ zbioru – swoistego zapisu ůaâoby i utraty, z którĊ trudno się pogodziý. Juů w pierwszym opowiadaniu pt. Babka i duchy autor wraca do wspomnienia z dzieciľstwa, kiedy to
wiejskie kobiety przywoâywaây historie o marach ukazujĊcych się miejscowym. Mistyczna więŭ, która wytworzyâa się między babkĊ a Stasiukiem,
oparta jest w duůym stopniu na wierze staruszki w duchy. Przekonanie o istnieniu zjaw z zaœwiatów sprawiâo, iů „prawda, ůe czâowiek bliůszy jest œmierci, potępieniu i przypadkowoœci niů zbawieniu, znajdowaâa w jej [babki –
N.Ů.] ůyciu ucieleœnienie” (Stasiuk 2012, 11).
Opowieœci snute przez podlaskie mieszkanki opierajĊ się na doœwiadczeniu
œmierci, które dla kilkuletniego wówczas Stasiuka sĊ przejmujĊcymi historiami. Anegdoty przekazywane przez babcię pozostawiajĊ gâęboki œlad
w œwiadomoœci autora, który wyznaje: „nie pamiętam ich wszystkich, pamiętam ledwo okruchy. Natomiast przechowywaâem aurę tych opowieœci: niesâychanie zwyczajnĊ, pozbawionĊ zdziwienia i wykrzykników” (Stasiuk 2012, 9).
Beznamiętne opisy babki odzwierciedlajĊ niejako styl narracji Stasiuka. Zauwaůa to równieů Janusz Majcherek, puentujĊc:
Jedynie babka autora, bohaterka pierwszego „ni to wspomnienia, ni to
opowiadania”, snuâa opowieœci, w których „pojawiaây się od czasu do
czasu pęknięcia, nitki wĊtku i osnowy rozstępowaây się i przezieraây
przez nie zaœwiaty, nadprzyrodzone, w kaůdym razie Inne”. Wydaje się,
ůe wnuk odziedziczyâ po babce ten dar (Majcherek 2012, 220).

Autor Opowieœci galicyjskich prowadzi narrację niespiesznie, w specyficznym
rytmie, akcję podporzĊdkowujĊc nawracajĊcym, migawkowym wspomnieniom obfitujĊcym w liczne symbole i metafory.
Podobne sĊ historyjki opisywane przez babcię:
o tym, jak pewna matka w samo poâudnie zobaczyâa w polu postaý nieznajomej, starej kobiety w szarej sukni i tego samego dnia jej dziecko zachorowaâo, a następnie zmarâo. Historia o tym, jak babka któregoœ wie-
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czora weszâa do obory i coœ, uciekajĊc, omal jej nie przewróciâo i ůadna
krowa nie miaâa mleka (Stasiuk 2012, 12).

SĊ one przepeânione mistycznĊ aurĊ, niedopowiedzeniem; sacrum w ustach
babki miesza się z profanum.
Opowieœci z dzieciľstwa sĊ jednak jedynie pretekstem do tego, by przywoâaý postaý babci w ogóle. Jej œmierý jest jednĊ z pierwszych, z którymi spotyka się Stasiuk. Dziecięce wspomnienie jest mgliste i niepeâne.
Babka umarâa jesieniĊ. Byâem zbyt maây, by zapamiętaý dokâadnĊ datę.
Wiaâ wtedy wiatr i byâem z ojcem na miejscu, bo lekarze obliczyli skrupulatnie nie tylko dni, ale chyba i godziny. Leůaâa na przykrytej czarnym
materiaâem desce, caâa w czerni, szczupâa i spokojna. Przed zâoůeniem
do trumny (taki byâ zwyczaj) wszyscy krewni caâowali jĊ w czoâo. Byý
moůe byâem zbyt maây, by pojĊý ideę œmierci. Wiedziony przyzwyczajeniem i uczuciem pocaâowaâem jĊ w usta, jak przy kaůdym powitaniu na
poczĊtku wakacji. Zdziwiâem się, ůe jest taka twarda i nieruchoma i ůe nie
pachnie ůadnym z tych ciepâych i znanych zapachów (Stasiuk 2012, 12).

W pamięci pozostaje jednak œlad, który nie pozwala o sobie zapomnieý –
„Potem, gdy juů umarâa, często wyobraůaâem sobie œmierý. Mimowolna wizja byâa zawsze ta sama: stara kobieta o dobrotliwej i trochę ironicznej twarzy, twarzy mojej babki” (Stasiuk 2012, 14). Pisarz ůaâobę po stracie przeůywaâ więc âagodnie, w typowo dziecięcy sposób. Dopiero po latach uœwiadomiâ sobie, czym jest dla niego œmierý bliskiej osoby. Jako dorosây czâowiek
w rozmowie z DorotĊ WodeckĊ wspominaâ:
Babka to jakoœ tak naturalnie umarâa. W pokoju w Gródku. W krainie
duchów, z którymi rozmawiaâa. W otoczeniu ciotek. Miaâem z osiem lat.
Spaliœmy z bratem ciotecznym w jednym âóůku, za œcianĊ. O œwicie weszâa ciotka i powiedziaâa: „Nie macie juů babci” (Ůycie to jednak strata
jest… 2015, 45).

To proste zdanie wypowiedziane do kilkuletniego châopczyka zostawia
w jego pamięci odcisk. Po niemal pięýdziesięciu latach Stasiuk dalej pamięta
sytuację towarzyszĊcĊ œmierci babki. Trup nie odrzucaâ go ani nie wywoâywaâ
lęku. „Strach przyszedâ póŭniej. W chwili, gdy zobaczyâem na zewnĊtrz domu
czarnĊ koœcielnĊ chorĊgiew ze srebrnym krzyůem. (…) To byâa pierwsza
w ůyciu lekcja o przewadze symbolu nad rzeczywistoœciĊ” (Stasiuk 2012, 12–13).
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Symbolicznie zatem autor rozpoczyna swojĊ opowieœý od tych pierwszych,
ledwo wyâaniajĊcych się z pamięci retrospektyw, zgodnie z maksymĊ: „zapominanie stanowi ůywĊ siâę pamięci, a dowodem jego dziaâania jest wspominanie” (Augé 2009, 29). Umieranie jest zaœ pokazywane z czterech róůnych stanowisk, poczĊwszy od tego najbardziej prymarnego, dziecięcego,
a na wspomnieniu najœwieůszym – sprzed kilku lat – skoľczywszy. Stasiuk
pokazuje reakcje na umieranie:
w róůnych wariantach, w róůnych stadiach rozwoju osobowoœci – identyfikowanej przez niego w inicjacyjnym okresie dzieciľstwa, z wyobraůeniem pierwszej doœwiadczonej œmierci jednej z najbliůszych osób (…).
Póŭniej zaœ w opowiadaniu koľczĊcym tom, wizji wyzutej z wszelkich
wyobraůeľ, symboli i poezji, doœwiadczanej w swojej bezwzględnej surowoœci, stawiajĊcej wyzwanie w latach peânej dojrzaâoœci (…) (Orski
2012, 11)6.

To wâaœnie ostatnie opowiadanie w sposób szczególny ujawnia traumatyczne przeůywanie œmierci. Najdâuůszy, najbardziej metaforyczny, poœwięcony przyjacielowi, zatytuâowany tak jak caây zbiór, tekst ten jest wyrazem
gâęboko tâumionego urazu.
Stoâeczny Grochów to miejsce najwczeœniejszych wspomnieľ, obrazów,
zapachów – takich jak aromat zbutwiaâych desek. Bardzo zmysâowo opisuje Stasiuk ten œwiat wyjęty z pamięci. Mâodzieľcze odczuwanie œwiata
zderza ze œmierciĊ, która wtedy nie istniaâa. Wtedy, kiedy narrator wâóczyâ się z przyjacielem po Polsce, z gitarĊ, z piosenkami Woody Guthriego, z pâóciennym workiem i marzeniami o Ameryce. W pociĊgach towarzyszyâ im zapach tytoniu, kurzu i szczyn, czyli zapach wolnoœci. Stasiuk
opisuje ekstatyczne wręcz bycie w œwiecie – nawet lepki kombinezon,
który trzeba zaâoůyý w fabryce, albo skajowe siedzenia w autobusie wywoâujĊ intensywne doznania. „Nie od razu jesteœmy œmiertelni. Wtedy
nie byliœmy. Teraz wracam do nich (…). Tamte dni. Gdy nic nam nie


6 Ciekawie o tym swoistym „dozowaniu” œmierci pisze równieů Marta Brzeziľska: „Na poczĊtku jest nostalgicznie, jakby na rozbieg, krótka historia o babce, która umieraâa, i o duchach, które widywaâa, o dzieciľstwie i o tym caâym, nasyconym barwĊ przemijania, obrazie
autorskich wspomnieľ. A potem, jakby niepostrzeůenie zaczyna się podróů i opowieœý:
o zdychajĊcym starym psie, o umierajĊcym czâowieku, o Grochowie, który daje się postrzegaý
jako stan niknĊcej œwiadomoœci. Opowiadanie o œmierci jest u Stasiuka historiĊ dynamicznĊ,
opartĊ nie tylko na konfrontowaniu przeszâoœci i chwili obecnej, ale na podróůy w sensie fizycznym, dosâownym” (Brzeziľska 2012, 139).
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groziâo” – pisze w Grochowie. Kiedy œmierý się pojawia? – zastanawia się
narrator. Wydaje nam się, ůe nic się nie zmieniâo, jesteœmy tacy sami jak
dawniej i kiedy œmierý nagle się objawia, nie wiemy, jak się zachowaý
(Sobolewska 2012).

Stasiuk próbuje odpowiedzieý na te pytania, jednoczeœnie odwoâujĊc się
do jednej z trzech form zapominania Marca Augé – figury powrotu,
której zasadniczym celem jest odzyskanie przeszâoœci przez zapominanie
teraŭniejszoœci – na drodze konfrontacji z przeszâoœciĊ najnowszĊ – aby
ponownie ustanowiý więŭ z przeszâoœciĊ bardziej odlegâĊ, wyeliminowaý
czas przeszây „zâoůony” na korzyœý przeszâego „prostego” (Augé 2009, 60)7.

Autor Grochowa rozpamiętuje utratę przyjaciela, by jednoczeœnie powróciý
do wydarzeľ z dalekiej przeszâoœci – mâodzieľczego, peânego werwy i chęci
do dziaâania etapu ůycia.
Grochów jest dla Andrzeja Stasiuka miejscem magicznym. Nie istniejĊ tu
œmierý, choroba, samotnoœý. Zâo omija warszawskĊ dzielnicę. Jednak juů
nawet mâodoœý podszyta jest lękiem i niepewnoœciĊ, tęsknotĊ za czymœ jeszcze nieokreœlonym. Jak wspomina pisarz: „Przychodziliœmy tam, ůeby syciý
wâasnĊ melancholię. Ůeby pielęgnowaý w sobie nieokreœlone poczucie straty” (Stasiuk 2012, 44). W symbolicznej rozmowie z przyjacielem pyta:
„Przechodziâo ci w ogóle przez myœl, ůe umrzesz? Albo ůe ja umrę? Ůe kiedyœ będziemy patrzeý, jak nas zakopujĊ albo wkâadajĊ do pieca? Ůe tylko to
będziemy mogli dla siebie zrobiý? Tylko patrzeý?” (Stasiuk 2012, 83). Lata
beztroski mijajĊ jednak bezpowrotnie, a w opowiadaniu Grochów prozaik
kontrastowo zestawia je z obecnym stanem zdrowia przyjaciela, który powoli
umiera. Oczekiwanie na œmierý jest niezwykle przejmujĊce – autor „ukazuje,
ůe œmiertelnoœý wœlizguje się w nas jeszcze za ůycia, dyskretnie, ale nieodwoâalnie, jak noc do pokoju” (Krzymianowski 2012, 113).
Odchodzenie bliskiej osoby jest przez Stasiuka sprowadzone do zadawania
kolejnych pytaľ, często kierowanych do przyjaciela, który nie moůe juů
przemówiý. Natomiast autor Taksimu nie zna odpowiedzi na stawiane znaki
zapytania, poniewaů:


7 Autor wyróůnia jeszcze następujĊce figury: zawieszenie, „którego intencjĊ jest utwierdzenie
się w teraŭniejszoœci przez chwilowe zawieszenie przeszâoœci i przyszâoœci” (Augé 2009, 61),
oraz rozpoczęcie „albo raczej ponowne rozpoczęcie (…). DĊůy [ono – N.Ů.] (…) do odnalezienia
przyszâoœci przez zapominanie przeszâoœci, do stworzenia warunków dla nowego narodzenia,
z definicji otwierajĊcego się na wszelkĊ moůliwĊ przyszâoœý” (Augé 2009, 61–62).
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Trudno powiedzieý, kiedy do nas dociera, ůe to się stanie. Moůe nie dociera, dopóki nie nadejdzie? Moůe nawet teraz, gdy juů wiem, ůe to jest,
ůe przyjdzie do kaůdego, to i tak na razie oglĊdam się na innych? Odganiam, odpędzam, umykam? Tak jak wtedy gdzieœ koâo Gödöllŋ, gdy powiedziaâ, ůe za jakiœ czas najprawdopodobniej umrze, a ja nie podjĊâem
tematu. A w kaůdym razie nie wprost. Bo ani razu nie powiedziaâem
„œmierý”, ani nie powiedziaâem „umrzeý” (Stasiuk 2012, 54).

Uciekanie od tematów trudnych, próba ůycia dniem codziennym, pomijanie sâów, które raniĊ, przeraůajĊ i wywoâujĊ strach, jest jednym z objawów
wyparcia. Mechanizm obronny zostaje uruchomiony, jednak po œmierci
męůczyzny mur, który odgradzaâ Stasiuka od negatywnych emocji, zostaje
zburzony. Lęk przed zanurzeniem w problemy przyjaciela i zagâębieniem
w temat choroby jest przez niego oddalany, spychany na kraniec œwiadomoœci, jednak po utracie wspomnienia wracajĊ do pisarza ze zwielokrotnionĊ
mocĊ. Wówczas, gdy wspólnie podróůowali, nie potrafiâ zmierzyý się z tragicznym losem – „tylko sâuchaâem, zostawiajĊc go z tĊ wiedzĊ sam na sam”
(Stasiuk 2012, 51), a teraz stara się pogodziý ze œmierciĊ, która pozostawia
w jego umyœle trwaây œlad.
O swoistej traumie moůe œwiadczyý fakt, ůe autor z niezwykâĊ precyzjĊ jest
w stanie przywoâaý miejsca, które zwiedzaâ wraz z chorym przyjacielem.
Sâowa, które wypowiadali podczas mijania kolejnych europejskich miast,
trwale zapisujĊ się w jego pamięci. Stasiuk niemal stale ůyje przeszâoœciĊ,
w którĊ zagâębia się coraz mocniej. Wydaje się, ůe traumatyczne wspomnienia stara się zâagodziý opisami Grochowa z lat 80. XX wieku, jednak rozdŭwięk między retrospekcjami jeszcze mocniej podkreœla wstrzĊsajĊcy wymiar utraty. Ironicznie, bez emocji zaznacza: „ůycie pierwszy raz w ůyciu nas
wystrychnęâo. Tak. Ůe on juů myœli œmierý, a ja, spryciarz, jeszcze nie” (Stasiuk 2012, 61). Jednak jest to przekonanie niezwykle zâudne, poniewaů tęsknota za przeszâoœciĊ jest dla Stasiuka swoistĊ idée fixe opowiadaľ.
Narrator odbywa zatem podróů w gâĊb siebie, swoich obaw, wspomnieľ
i nigdy nie zaâagodzonych strat, które tkwiĊ w nim gâęboko, a wydarzenia
sprzed lat sĊ stale obecne w jego teraŭniejszym ůyciu. Jak sam pisze:
Tamte zdarzenia sĊ tak wyraziste jak te ostatnie. PrzebijajĊ, przeœwiecajĊ.
I teraz, gdy o nich myœlę, to wszystko dzieje się równoczeœnie. Tamte
wypâywajĊ na powierzchnię, ciemna toľ się rozstępuje i juů sĊ. Nic nigdy
nie przepadâo? I teraz powraca? (…) Więc jak to jest, ůe to wszystko
trwa, a my zostajemy coraz bardziej sami? Jak on z kaůdym dniem. Tak
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myœlę, bo przecieů trudno jest z kimœ dzieliý powolnĊ œmierý. Zwâaszcza
z kimœ, z kim się tylko ůyâo (Stasiuk 2012, 63).

Moůna wnioskowaý, ůe Stasiuk przeůywa utratę tak silnie równieů z powodu samotnoœci, ale nie tylko swojej – przede wszystkim pochyla się nad samotnoœciĊ przyjaciela, któremu nie potrafiâ pomóc. W jednym z wywiadów,
zapytany o to, czy byâ „zây na niego, ůe umiera” (Ůycie to jednak strata jest…
2015, 43), odpowiedziaâ:
Czasem czuâem zniecierpliwienie. Tak jak wobec psa, który mi zdychaâ
na werandzie. To sĊ straszne uczucia. Nieproste. PoplĊtane. Zâoœciâem
się, ůe nie jest taki jak kiedyœ. Choroba cię zmienia, zabiera powoli ze
œwiata. Stajesz się starcem, trochę dzieckiem. Nie nadĊůasz za ůyciem.
Chudniesz, stajesz się bezradny. Dziwne uczucia wtedy przychodzĊ:
zniecierpliwienie pomieszane z czuâoœciĊ. Wstyd, ůe nie potrafię mu powiedzieý nic sensownego, ůe nie potrafię wejœý w tę jego straszliwĊ samotnoœý. (…) Nie chciaâem się na to zgodziý, dlatego pewnie nie podejmowaâem tematu. Stare zâudzenie, ůe nienazwane nie istnieje, ůe jak
nie wywoâasz œmierci, to ona nie przyjdzie (…). Kiedy powiedziaâ mi, ůe
umrze, gdzieœ koâo Gödöllŋ na Węgrzech, nie podjĊâem tematu. Bo się
zwyczajnie baâem, ůe będę musiaâ w to wejœý, a nie miaâem sâów na pocieszenie. Co miaâem powiedzieý? „Do zobaczenia w raju”? A moůe nie
trzeba byâo nic mówiý? Moůe trzeba byâo byý z nim na tyle, na ile się daâo? Jeŭdziý? Opiekowaý się? Tak. Przestaliœmy mówiý o œmierci (Ůycie to
jednak strata jest… 2015, 43–44).

Strach przed szczerĊ rozmowĊ zostaâ zamieniony na tęsknotę i pustkę.
Obawa przed zmierzeniem się z trudnĊ sytuacjĊ sprawiâa, ůe podzielenie się
z przyjacielem swoimi lękami byâo niemoůliwe, jednak autorowi brakuje
obecnoœci kompana z dzieciľstwa, a niewypowiedziane sâowa stajĊ się wyrzutem sumienia. Refleksje, w które obfituje opowiadanie, sĊ swoistĊ próbĊ
rozliczenia się z przeszâoœciĊ. Stasiuk wspomina jĊ tak, jakby sam umieraâ –
niezwykle sensualnie, ze szczególnym zwracaniem uwagi na szczegóây, ale
jednoczeœnie starajĊc się ukryý emocje, nie ujawniaý zbyt wiele, chowajĊc się
za metaforĊ, dwuznacznoœciĊ, nierzadko ironiĊ.
Wydaje się, ůe pisarz zawieszony jest w nicoœci, między teraŭniejszoœciĊ,
którĊ nie potrafi się cieszyý, a przeszâoœciĊ, wpâywajĊcĊ na to, co tu i teraz.
Marek Bieľczyk trafnie zatem interpretuje Grochów jako „ksiĊůkę o uwięzieniu w losie i o uciekaniu od niego” (Bieľczyk 2012, 36) oraz o „uporczywym
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pamiętaniu” (Bieľczyk 2012, 36), bo pamięý to spiritus movens kaůdego z czterech opowiadaľ. Utrata i pamięý sĊ dla Andrzeja Stasiuka tak nieodâĊczne
jak œmierý i ůycie. O zmarâym przyjacielu mówi szczerze:
Brakuje mi go. Nawet nie dlatego, ůe umarâ. Do tego moůna się przyzwyczaiý. Po prostu trochę inaczej się myœli o czyimœ ůyciu jako rzeczy
dokonanej. Trzeba się przyzwyczaiý, ůe juů nic się nie zmieni i będziemy
mieli tylko przeszâoœý. Ale brakuje mi tego miejsca, gdzie jest. Nie ůebym
od razu chciaâ odwiedzaý grób. W kaůdym razie niekoniecznie. Ale
chciaâbym wiedzieý, ůe istnieje w jakiejœ materialnej postaci. (…) Ůe
gdzieœ spoczywajĊ dowody na jego istnienie i na istnienie tego wszystkiego, co przechowuje pamięý. Chyba ůe ona wystarcza sobie samej. No
więc czasami brak mi tego miejsca. MówiĊc wprost, brak mi jego resztek,
chociaů moůe to brzmieý makabrycznie. Dowodu, ůe ůyliœmy prawdziwym ůyciem, nie? (Stasiuk 2012, 91–92).

Skremowane ciaâo i rozsypane w górach prochy przyjaciela sĊ dla Stasiuka
jednĊ z przyczyn urazu. Nie potrafi stawiý czoâa ostatniemu stadium ůaâoby,
poniewaů brak grobu nie pozwala mu pogodziý się z utratĊ. Jak sam pisze:
Czâowiek, który ůyje dâuůej, powinien mieý szansę stanĊý na ziemi, pod
którĊ spoczywa ten, który umarâ. Wiedzieý, ůe on tam jest. Ůe koœci
umarâego czuwajĊ nad ůyciem tego, który jeszcze ůyje. Póâtora metra pod
ziemiĊ. Ůe moůna na tym miejscu postawiý stopę i czerpaý z niego siây
(Stasiuk 2012, 92)8.

Dla autora Murów Hebronu grób pozwala uleczyý, przepracowaý tęsknotę
za minionym. Jednak nie tylko kremacja zwâok, ale równieů umieranie
w szpitalnej sali wywoâuje brak kontaktu z ziemiĊ, symbolicznego pojednania z tym, co boskie i ludzkie.


8 Istotę grobu dla przezwycięůenia traumy po œmierci Stasiuk podkreœlaâ równieů w rozmowie z DorotĊ WodeckĊ. „Myœl musi dotykaý czegoœ konkretnego. Chciaâbym wiedzieý, ůe
on jest pod tym drzewem. Ůe koœci umarâego czuwajĊ nad ůyciem tego, który jeszcze ůyje.
I ůe to ůycie trwa nieprzerwanie. Grób jest potrzebny, ůeby wiedzieý, skĊd się jest. (…)
Wspóâczesne cmentarze sĊ odhumanizowane. Idzie pani na Wólkę WęglowĊ w Warszawie
i tam nie ma miejsca na osobiste spotkanie ze zmarâym. Gigant. Fabryka pochówków. Skâadowisko ciaâ. Prawie wysypisko. Zabrano nam moůliwoœý spotkania się z minionym w pejzaůu wiejskim albo miejskim, skromnym, oswojonym. Ta kremacja teů nie jest rytuaâem. Kiedy
kremowaliœmy Wieœka, to nawet nie byâo czasu na wzruszenie” (Ůycie to jednak strata jest…
2015, 45).
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W drugim opowiadaniu, zatytuâowanym Augustyn, prozaik przywoâuje postaý Augustyna Barana. Byâ to „zaprzyjaŭniony ze Stasiukiem pisarz z maâej
podkarpackiej wsi Izdebki, który po wylewie krwi do mózgu straciâ pamięý,
mowę, doznaâ częœciowego paraliůu, trafiâ do szpitala, a potem przebywaâ
w kilku domach opieki” (Ignatiuk 2013, 124). Pobyt przyjaciela w szpitalu
odziera jego powolnĊ œmierý z czâowieczeľstwa. Odór szpitalnych sal, ludzkich
ciaâ i ich wydzielin sprawia, ůe dla pisarza pobyt Barana w oœrodkach opiekuľczych jest jednym z najmocniej zapamiętanych „obrazów z umierania”.
Starania o odzyskanie pamięci przez Augustyna byâo dla pisarza jak powrót do zdrowia, „odzyskiwanie wâasnego ůycia, myœli, uczuý” (Stasiuk
2012, 21). Emerytowany nauczyciel, który cierpi z powodu paraliůu i zaniku
mowy, jest uosobieniem samotnoœci i „fizjologii zamierania” (Franaszek
2012, 44). Odwiedziny, podczas których Stasiuk uwaůnie obserwuje przyjaciela i wyczekuje poprawy, stajĊ się wstępem do ůaâoby i rachunku sumienia.
Dla autora Dukli opowiadanie to moůe stanowiý swego rodzaju spowiedŭ,
której nie wieľczy jednak rozgrzeszenie, ale poczucie winy.
Za maâo wypowiedzianych sâów, wysâuchanych zdaľ, zadanych pytaľ,
bo teraz „najgorszy byâ ten nieruchomy wzrok. Wydawaâo się, ůe patrzy
przez nas na wylot. Baâem się. Czasami jest tak, ůe patrzymy się w oczy
psa i nagle dostrzegamy w nich nicoœý”. Pozostaâa tylko najprostsza
forma czuâoœci – przytulanie, gâaskanie, dotyk. Ten sam dotyk, którym
przedostajemy się przez granicę dzielĊcĊ nas od zwierzęcia (Franaszek
2012, 44).

Czas, którego jest zbyt maâo lub który zostaâ wykorzystany niedostatecznie, jest dla Stasiuka wyrzutem sumienia. W przypadku przyjaciela
z tytuâowego opowiadania milczenie byâo oznakĊ trwogi, strachu przed
powaůnĊ rozmowĊ. Tu brak wypowiedzianych sâów jest traumatycznym
dowodem na dojmujĊce skutki choroby, która powoli prowadzi do œmierci.
Samotnoœý Barana jest jednoczeœnie samotnoœciĊ pisarza – „Augustyn
zmarâ w lipcu w domu opieki (…). Umarâ w lipcu i nikogo przy nim nie
byâo” (Stasiuk 2012, 27).
Jednak nie tylko œmierý przyjacióâ jest dla prozaika ŭródâem traumy.
W kolejnym opowiadaniu Stasiuk skupia się na umieraniu starej, szesnastoletniej suki (co waůne, suka „umiera”, nie „zdycha”!), która – jak dowiadujemy się z naturalistycznego opisu – straciâa wszystkie zmysây
i „przypomina stary, strzępiĊcy się dywanik” (Ignatiuk 2013, 124).

NATALIA ÓRAWSKA: „Jest nas coraz wiÆcej i coraz wiÆcej bÆdzie nas umieraÂ”…

255

Powolne konanie psa stanowi pozostajĊce w pamięci doœwiadczenie, które
dla Stasiuka jest w pewnym stopniu nowe: „pierwszy raz oglĊdam powolnĊ,
dâugĊ œmierý istoty, z którĊ przez lata dzieliâo się wâaœciwie kaůdĊ chwilę”
(Stasiuk 2012, 35). Pozbawiona węchu, tracĊca sierœý, zjadajĊca wâasne odchody suka jest uosobieniem tego, co najbardziej fizjologiczne w procesie
umierania. Podobnie jak Augustyn, pies traci kontrolę nad swoimi odruchami, czynnoœciami ůyciowymi i jest skazany na pomoc innych. „Ten psi ni to
nekrolog, ni to wspomnienie o ůyjĊcym zwierzęciu” (Stasiuk 2012, 36) jest
obrazem tragicznej straty, którĊ autor JadĊc do Babadag przyrównuje do
œmierci czâowieka: „Tak więc patrzĊc na sukę, nie mogę uwolniý się od wizji
czâowieczeľstwa w stanie umieralnoœci” (Stasiuk 2012, 36). Coraz bardziej
samotna, chora, pozbawiona wszelkich przyjemnoœci psiego ůycia suka jest
więc dla autora symbolem œmierci w ogóle.
Cztery opisane w Grochowie utraty majĊ metaforyczny wymiar, który Andrzej Stasiuk sprowadza do refleksji na temat ludzkiej œmierci we wspóâczesnym œwiecie. Traumatyczne doznanie odejœcia komentuje następujĊco: „Bo
przecieů uczestniczĊc w œmierci innych ludzi, w œmierci bliskich, sami trochę
umieramy, sami stajemy się trochę bardziej œmiertelni. Po prostu kupujemy
kolejnĊ usâugę, by nie traciý wâasnego czasu” (Stasiuk 2012, 37). Uraz, jaki
pozostawia nigdy nieodkupiona strata przyjaciela, ukochanego zwierzęcia,
czâonka rodziny, jest dla niego dĊůeniem do pogodzenia się z nieobecnym.
O tym, jak bardzo traumatyczne jest doznanie pustki i tęsknoty po œmierci,
œwiadczy fragment Suki:
Czasami nawiedza mnie wizja miasta, wielkiego miasta, w którym wszyscy umierajĊcy pozostajĊ w mieszkaniach. Na wysokich piętrach nowoczesnych wieůowców, na strzeůonych osiedlach, które pustoszejĊ o poranku, by zaludniý się dopiero wieczorem, odgrodzeni cienkimi œcianami
od ulicznego zgieâku, od skâębionego, drapieůnego ůywioâu wspóâczesnych metropolii, wœród nigdy nie milknĊcego skowytu miasta, z poœwiatĊ neonów w gasnĊcych ŭrenicach. TakĊ mam wizję. Ůe nie umiera się
w szpitalach, hospicjach i domach starców, tylko w domach, w mieszkaniach, które przez większoœý czasu stojĊ opustoszaâe. Kâopot mamy
z posiadaniem i wyprowadzaniem psa, a co dopiero z umierajĊcym. A jak
znieœý trumnę z ósmego piętra? (Stasiuk 2012, 38).

PrzeraůajĊcy obraz samotnoœci, sprowadzania sacrum w sferę profanum, nieumiejętnoœý godnego przeůywania ůaâoby jest dla Stasiuka obrazem ponowoczesnego œwiata. Scheda przodków, o której pisze zarówno w pierwszym,
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jak i w ostatnim opowiadaniu, jest dla niego specyficznĊ formĊ kontaktu
z tym, co juů minione. Przenikliwy wzrok babki i spojrzenie Augustyna,
cierpiĊce oczy psa, zapachy wsi, szpitala, mijanych w podróůy miejscowoœci
i odgâosy tętniĊcego ůyciem miasta oraz cisza szpitalnych oddziaâów skâadajĊ
się na gâęboko tâumione urazy spowodowane przemijaniem bliskich. Zmysây, które odczuwajĊ mocniej, sĊ wyostrzone, przywoâujĊ z pamięci obrazy
stanowiĊce jeden z objawów traumy po utracie.
Naleůy podkreœliý – na co zwraca uwagę Maâgorzata Okupnik – ůe
utrata jest doœwiadczeniem uniwersalnym, towarzyszĊcym czâowiekowi
na kaůdym etapie jego rozwoju, obejmujĊcym szeroki zakres zagadnieľ
osobistych, psychologicznych i spoâecznych. Utrata jest teů doœwiadczeniem paradoksalnym – z jednej strony powszechnym, wpisanym w kondycję ludzkĊ, z drugiej – unikalnym, bardzo indywidualnym, niepowtarzalnym. Samo pojęcie utraty wymaga dopeânienia: traci się kogoœ lub coœ
(Okupnik 2012, 104).

Stasiuk traci bliskich, ale równieů poczucie bezpieczeľstwa, szczęœcia,
osobistego speânienia. OdchodzĊcy bohaterowie kolejnych opowiadaľ symbolizujĊ traumatycznĊ samotnoœý, której pisarz nie potrafi się wyzbyý. Melancholijne, nostalgiczne opisy âĊczĊ się tu z ůaâobĊ, która trwa nawet wiele
lat po œmierci.
W przypadku Stasiuka wypada więc nie zgodziý się ze zdaniem Przemysâawa Rojka, który pisaâ:
Ůaâobę od melancholii odróůnia zatem rachunek ekonomiczny: w przypadku starty uœwiadomionej (ůaâoba) kosztem nakâadu siâ psychicznych
dochodzi jednak do speânienia wymagania stawianego przez zasadę rzeczywistoœci i strata zostaje ostatecznie przepracowana (Rojek 2011, 416).

Andrzej Stasiuk Grochowem udowadnia, ůe wizja œmierci – mimo ůe obecnie staje się jednym z produktów popkultury – jest przeraůajĊca, peâna
smutku, bólu, niekoľczĊcej się tęsknoty. Odtwarzanie w pamięci minionych chwil, staâe zanurzenie w tym, co byâo, i próba opisania tego to
„chwilowe zawieszenie samotnoœci istnienia” (Ůycie to jednak strata jest…
2015, 176). Bez przeszâoœci zaœ nie istnieje teraŭniejszoœý i przyszâoœý, zatem nie dziwi konkluzja pisarza: „Mnie interesuje to, co przeůyâem” (Ůycie
to jednak strata jest… 2015, 176).

NATALIA ÓRAWSKA: „Jest nas coraz wiÆcej i coraz wiÆcej bÆdzie nas umieraÂ”…
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‘There are more and more of us and more of us will be dying’.
On Grochów by Andrzej Stasiuk
Andrzej Stasiuk’s collection of short stories Grochów (2012) is a sentimental reminiscence of
the author’s childhood and youth. Stasiuk recalls events from the past: happiness and ease are
replaced by pain, loneliness, sickness and death. The author of the article explains how the
feeling of emptiness and loss is created by the writer, for whom the idea of loss is the main
theme of the book. The aim of the text is to interpret Grochów, according to the category of
trauma and the attempt to present Stasiuk’s creativity through the torments of the past.
Keywords: Andrzej Stasiuk, trauma, past, loss

