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WiÆcej, bardziej, peniej.
Emigracja wedug Tomasza ychowskiego
Gdyby biografię Tomasza áychowskiego spróbowaý zamknĊý w jednym
sâowie, byâaby nim zapewne „emigracja”. I to nawet nie dlatego, ůe większoœý ůycia spędziâ w dalekiej Brazylii. Wyjazd do Ameryki Poâudniowej nie
byâ bowiem w jego przypadku ani emigracjĊ pierwszĊ, ani jedynĊ, ani – byý
moůe – najwaůniejszĊ. Tomasz áychowski urodziâ się w Angoli i po raz
pierwszy, jako kilkuletni châopiec, wyemigrowaâ wraz z rodzicami wâaœnie
do Polski. StamtĊd na kilka lat wyjechaâ do Niemiec, aby ostatecznie opuœciý
Europę i w styczniu 1949 roku znaleŭý się w Rio de Janeiro. Jeůeli rację ma
Czesâaw Miâosz, ůe emigracja jest „uniwersalnym i nieuniknionym doœwiadczeniem” (Olejniczak 1997, 67) wspóâczesnego czâowieka – i to wâaœnie nie
tylko ta rozumiana jako wyjazd do obcego kraju, ale ta zwiĊzana z przymusowym porzuceniem tego, co najbliůsze, postrzegane jako swojskie, rodzime, a jednoczeœnie bardzo waůne, to biografia Tomasza áychowskiego jest
ciekawĊ egzemplifikacjĊ tej tezy. Miâosz o poczĊtkach swojej emigracyjnej
drogi mówiâ następujĊco:
Wilno nie byâo wcale moim miastem, ja pochodzę z powiatu kiejdaľskiego. Przetransplantowanie do Wilna to juů byâa emigracja. Powiat kiejdaľski jest dla mnie ojczyznĊ kolorów, zapachów, pierwszych wszelkich doznaľ prawdziwie waůnych, które zostajĊ na caâe ůycie w sensie zmysâowego postrzegania (Miâosz 1991, 11).

W swoich wspomnieniach pt. Moja droga na księůyc Tomasz áychowski potwierdza niejako trafnoœý obserwacji Miâosza – dla niego równieů ta „pierw-
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sza ojczyzna” jest miejscem waůnych zmysâowych doœwiadczeľ, które zostajĊ na caâe ůycie, kolebkĊ smaków i zapachów:
W pamięci czteroletniego châopca zachowaây się impresjonistyczne obrazy Angoli i bolesne wydarzenie, gdy pewnego razu wpadâem do ůarzĊcych się jeszcze węgli ogniska, uciekajĊc od klapsa mego Taty. (…) Pamiętam teů gorzki smak chininy (…) Inny smak, tym razem przyjemny,
to potrawa, którĊ gotowali Murzyni i którĊ mnie częstowali: tak zwany
pirão, przyrzĊdzany z mĊki kukurydzianej (áychowski 2010, 13).

Syn plantatora kawy zapamiętaâ teů oczywiœcie jej woľ i – jak sam przyznaje – „pewnie dlatego do dziœ aromat parzonej kawy mnie uwodzi” (áychowski 2010, 9). O silnym zwiĊzku z krainĊ dzieciľstwa, o wadze owych
pierwszych doznaľ œwiadczyý mogĊ nie tylko wspomnienia angolskie rozsiane w wierszach áychowskiego, ale teů wyznanie: „Ciekawe, ůe od kiedy
przekroczyâem szeœýdziesiĊtkę, Angola coraz bardziej staje się obecna w mojej
pamięci” (áychowski 2010, 14).
W biografii Tomasza áychowskiego doœwiadczenie emigracji istnieje w obu
swoich wymiarach: zarówno w tym rekonstruowanym dotĊd wymiarze uniwersalnym, bliskim kaůdemu czâowiekowi, a polegajĊcym na przymusie swoistego „wykorzenienia”, „przetransplantowania” na innĊ (w sensie emocjonalnym, zmysâowym, impresjonistycznym, a niekoniecznie paľstwowym czy
narodowoœciowym) glebę, jak i w wymiarze dosâownym, zwiĊzanym z wyjazdem z rodzinnego kraju. Obie te perspektywy nakâadajĊ się na siebie,
gdyů kaůdorazowo zmiana „wâasnego” (w tym najbardziej prywatnym i intymnym sensie tego sâowa) miejsca poâĊczona jest ze zmianĊ kraju, kultury,
języka, obyczajów, a nawet klimatu (skoro mówimy w gruncie rzeczy
o przeprowadzce z Afryki przez Europę do Ameryki Poâudniowej). Na szereg emocjonalnych strat i zysków, nakâadajĊ się zatem typowe emigracyjne
dylematy1: koniecznoœý oswojenia nowego miejsca, poczucie rozdarcia, obcoœci, zawieszenie pomiędzy róůnymi językami. To ostatnie wydaje się
szczególnie waůne w przypadku poety, któremu sâowa potrzebne sĊ nie tylko do codziennej komunikacji, lecz takůe do tego bardzo specyficznego aktu
ekspresji, jakim jest twórczoœý. Rodzi to u autorów zanurzonych na emigracji w innym ůywiole językowym zarówno gâębokie poczucie zawieszenia

1 Typowe, poniewaů analogiczne problemy adaptacyjne dotyczĊce migrantów w ogóle zostaây opisane w literaturze przedmiotu (przykâadowo: Grzymaâa-Moszczyľska 1998; Lipiľska
2013; Miodunka 1996).
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w swoistym nieprzekâadalnym „pomiędzy”2, jak i dylematy zwiĊzane z dotarciem do potencjalnych czytelników: jaki język wybraý, aby nie byý skazanym na literacki niebyt? Moůna zatem zasadnie podejrzewaý, ůe w poezji
Tomasza áychowskiego temat emigracji i zwiĊzanych z niĊ rozterek zaistniaâ
w sposób znaczĊcy i ciekawy. Celem niniejszego szkicu jest jego przeœledzenie w tomie Spojrzenia (2016), stanowiĊcym doœý reprezentatywnĊ próbkę
twórczoœci tego autora, bo zawierajĊcym w istocie wybór wierszy napisanych
w róůnych latach. Anna Kalewska, autorka fundamentalnych dla polskiej recepcji poezji Tomasza áychowskiego tekstów, okreœla jego drogę twórczĊ
jako stopniowe dojrzewanie do „scalenia ludzkiej egzystencji w doœwiadczeniu emigranta” (Kalewska 2004, 46). Badaczka, przyglĊdajĊc się czterem tomom poetyckim áychowskiego: Glimpses/Vislumbres (1996), Voices/Vozes
(1998), Brisas/Powiewy (2000), Graniczne progi/Limiares de fronteira/Thresholds
(2004), wskazuje znaczĊcĊ ewolucję postawy bohatera lirycznego – przekroczenie doœwiadczenia rozszczepienia na róůne języki i sposoby istnienia (Kalewska 2004, 45–49). Do najnowszego tomu wybrane zostaây wiersze, które
obrazujĊ wâaœnie ów triumf syntezy, celebrację caâoœci, która oparta jest nie
na dzieleniu i rozgraniczaniu, ale mnoůeniu i âĊczeniu, dzięki czemu udaje
się autorowi zbudowaý bardzo interesujĊcy obraz fenomenu emigracji.
W Spojrzeniach temat ten bardzo œciœle, jak moůna się spodziewaý, powiĊzany
zostaâ z problemem toůsamoœci3. Pytanie o to, kim jestem, wydaje się tym najwaůniejszym, a odpowiedŭ na nie wymaga objęcia spojrzeniem roůnych „kontekstów”, w których ja mówiĊce w wierszach potrafi siebie zobaczyý (czasem sĊ
to konteksty opatrywane etykietami: polski, angolski, brazylijski). Co ciekawe,
wszystkie one sĊ postrzegane niejako „od wewnĊtrz”. W wierszach nie podkreœla się odmiennoœci (geograficznych i mentalnych) przestrzeni, w których przyszâo egzystowaý emigrantowi. Refleksja zmierza tu zazwyczaj do zakwestionowania istotnoœci wszelkich tego typu podziaâów. Jak w wierszu Brzoza:
Ekspres Warszawa – Berlin
Po jakiej stronie stoi brzoza?
Jak gâęboko sięgajĊ jej korzenie?


2 O tym, na czym owe poetyckie trudnoœci z przekâadem œwiata na nowy, obcy język polegajĊ, piszę szerzej na przykâadzie wierszy Ludwiki Amber w szkicu: Australia w poezji polskich
emigrantów. Wybrane aspekty (BĊk 2014, 251–252).
3 Jest to tym bardziej oczywiste, ůe problem toůsamoœci âĊczy się nierozerwalnie z kategoriĊ
miejsca i pamięci (Mamzer 2003, 144–145), które sĊ kluczowe równieů w przypadku zjawiska
emigracji.
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Ůywiâa jĊ bardziej polska
czy niemiecka krew?
Ktoœ jĊ tam zasadziâ
zdecydowaâ, ůe wâaœnie ona będzie
granicĊ
(áychowski 2016, 47)

Granice, mówiĊc językiem Szymborskiej, okazujĊ się nieszczelne. Waůna
jest ziemia, na której roœnie drzewo, ůyciodajne soki, których dostarczajĊ
gâęboko wpuszczone w glebę korzenie, a nie nazwy i podziaây (umownie
przecieů) narzucone na owĊ realnĊ przestrzeľ. O tym, ůe podobnie chciaâby
poeta postrzegaý egzystencję ludzkĊ, przekonuje wiersz Dosyý:
Jaka moja w tym wina
– urodzony w Angoli –
ůe nie jestem czarny?
Zaadoptowany przez Brazylię
Ůe jestem gringo?
Jaka wina?
Ůe jestem synem Niemki w Polsce
Polaka w Niemczech?
(áychowski 2016, 91)

Wszystkie wymienione tu dystynkcje majĊ charakter zewnętrzny, to, co
kaůe odróůniaý, dzieliý, klasyfikowaý nie ma zwiĊzku z istotĊ czâowieka –
z jego toůsamoœciĊ i charakterem. Toůsamoœý budowana jest bowiem
dzięki autentycznej jednoœci, dzięki zakorzenieniu w Angoli, Brazylii,
Polsce, w Niemczech. Tylko ta „zewnętrzna” toůsamoœý moůe byý kâopotliwa, wĊtpliwoœci budziý moůe kolor skóry, paszport, urzędowa narodowoœý. Wnętrze stanowi natomiast – skomplikowanĊ, wielowymiarowĊ,
immanentnie zróůnicowanĊ – ale przecieů jednoœý, która nie domaga się
terminologicznej precyzji.
Ta skâonnoœý do âĊczenia (perspektyw, ojczyzn, tradycji) nie umniejsza,
rzecz jasna, ich znaczenia. To, co wyniesione z kaůdej ziemi, kultury, miejsca, etapu ůycia zachowuje swĊ unikalnĊ jakoœý i wyjĊtkowĊ wartoœý. Dlatego w wierszu Ty czytamy:
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W pamięci topografie
twarze
nawet zwierzęta tamtej ziemi
Która ciebie ůywiâa, tuliâa
nigdy nie powiedziaâa adieu
To angolskie w tobie istnieje
obok polskiego
brazylijskiego
Ty – synem tamtej ziemi
tej planety
(áychowski 2016, 58)

Angola istnieje jako konkret – w krajobrazach, zwierzętach, ludziach, którzy mieli swój wpâyw na uksztaâtowanie charakteryzowanego w wierszu
„Ty”. Ale obok tego konkretu istniejĊ inne – równie realne, równie waůne.
Dlatego w innym wierszu pisze poeta:
Im bardziej szukam Brazylii
tym bardziej odkrywam Polskę
i odwrotnie
[..........]
Tak naprawdę
czuję się Polakiem
Brazylijczykiem
(áychowski 2016, 45)

Ale teů Angolczykiem. I kimœ, kto tęskni do Niemiec. Wielokrotnie i w róůnych kontekstach manifestowana w tym tomie zgoda na wielowymiarowoœý
i niejednoznacznoœý (Teraz), „pragnienie rzeczy sobie sprzecznych” (Czuję),
podwójnĊ perspektywę (I odwrotnie) znajduje swĊ najpeâniejszĊ realizację
w figurze emigranta. Najbardziej wprost pisze o tym áychowski w wierszu
pod takim wâaœnie tytuâem:
Pomaâu
pola
lasy
rzeki
morze
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wkraczajĊ
w arterie
ůyây
komórki krwionoœne
Hybryda wewnĊtrz
na zewnĊtrz cudzoziemiec
(áychowski 2016, 42)

Widaý tu wyraŭnie, podkreœlany przez Miâosza, fakt, ůe ojczyzna jest ŭródâem zmysâowych doznaľ. ZwiĊzek z rodzimĊ ziemiĊ ma tu charakter sensualny, fizyczny (niczym w figurze brzozy z cytowanego wczeœniej wiersza).
I pozostaje zapisany we wnętrzu czâowieka na zawsze. Dlatego emigrant
staý się musi hybrydĊ. Nie ma jednak w przywoâanym utworze znaku równoœci pomiędzy „hybrydĊ” a „cudzoziemcem”. Wewnętrzna hybrydycznoœý
jest po prostu poâĊczeniem róůnych elementów, a w okreœleniu tym nie ma
niczego pejoratywnego czy powodujĊcego wyobcowanie4. Co innego „cudzoziemiec”, bo to przecieů ktoœ „obcy”, z „cudzej ziemi”, czyli nie „stĊd”.
Sâowo „cudzoziemiec” będĊce znów zewnętrznĊ, nieadekwatnĊ dystynkcjĊ,
nie zawiera w sobie istoty emigracyjnej toůsamoœci, czyli owego bycia zarówno stĊd, jak i stamtĊd – z kaůdej ziemi, w którĊ emigrant choý na chwilę
zapuœciâ korzenie. I choý w ostatniej strofie wiersza czytamy, ůe „tylko tamta
ziemia wiedziaâa / do jakiego stopnia / do niej naleůaâ”, nie trzeba w tym
geœcie widzieý skâonnoœci do wykluczania, do dokonywania wyborów, do
wartoœciowaľ. „Tamta ziemia” to przecieů w gruncie rzeczy kaůda ziemia,
która weszâa do krwioobiegu, odcisnęâa piętno na komórkach krwionoœnych, zapisaâa się w ůyâach i arteriach.
W wierszu Emigrant nie padajĊ ůadne nazwy paľstw czy narodowoœci,
dzięki czemu ma on mieý wymiar uniwersalny, opisywaý kondycję emigranta
w ogóle, niezaleůnie od konkretnego „kierunku” jego emigracji. Ta uniwersalnoœý wiersza áychowskiego sięga jednak gâębiej, bowiem moůna w niej
widzieý równieů odzwierciedlenie owej „emigracji wewnętrznej”, o której


4 O tym, ůe doœwiadczenie hybrydyzacji – choý trudne – moůe byý równieů niezwykle wartoœciowe przekonujĊ takůe inne relacje emigrantów. Bardzo ciekawym, choý duůo mniej zâoůonym (bo dotyczĊcym jedynie dwóch sfer i kultur: polskiej i australijskiej) od omawianego
w tym szkicu przykâadem jest przypadek Adama Fiali (por. Podemska-Abt 2016, 44–46).
Moůliwa jest jednak równieů interpretacja przeciwna, postrzegajĊca hybrydycznoœý toůsamoœci emigranta w kategoriach pomieszania, braku przynaleůnoœci, podwójnej obcoœci, jak jest
to pokazywane w twórczoœci Rushdiego (por. Koâodziejczyk 2012, 20–24).
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mowa byâa na poczĊtku tego tekstu, do doœwiadczenia której niepotrzebne
jest przekroczenie granicy paľstwa, a jedynie opuszczenie „kraju lat dziecinnych”. Warto jednak zwróciý uwagę na fakt, ůe tylko pozornie wiersz wpisuje się w konwencję przedstawiania emigranta jako rozdartego pomiędzy dwie
ziemie, dwie przestrzenie: swojskĊ i obcĊ. Owa „hybryda od wewnĊtrz”
(szczególnie postrzegana poprzez pryzmat innych wierszy poety, otwarcie wychwalajĊcych wieloznacznoœý i róůnorodnoœý) nie ma wymiaru tragicznego,
przeciwnie, opisuje ona doœwiadczenie pozytywne, wzbogacajĊce, które jedynie z zewnĊtrz postrzegane jest w kategoriach negatywnych („cudzoziemiec”).
PodobnĊ, subtelnĊ grę z tradycyjnymi wyobraůeniami emigranta prowadzi áychowski w wierszu Jeszcze jeden, w którym przywoâuje postaý Chopina:
Smętna melodia unosi się ponad
ŮelazowĊ WolĊ
zdobywa œwiat
Piękno nostalgii
juů nie mówi nam o smutku
opowiada o Polaku-tuâaczu
Jeszcze jednym
(áychowski 2016, 57)

Romantyczna figura Polaka-tuâacza nie pojawia się tu w kontekœcie tragicznym. Choý jej wprowadzeniu towarzyszy atmosfera smutku, nostalgii,
a finaâowy wers zdaje się podkreœlaý fatum ciĊůĊce nad Polakami, których
losem tak często jest wychodŭstwo, to jednak konstrukcja wiersza sugeruje
inne odczytanie. Figura Polaka-tuâacza zostaâa tu przecieů przeciwstawiona
owemu smutkowi wywoâywanemu przez muzykę: melodia „juů nie mówi”
o smutku, mówi teraz o Polaku-tuâaczu i – jak moůna się domyœlaý – sĊ to
dwie odmienne narracje. Finaâowa konstatacja, iů jest to tuâacz „jeszcze jeden” (a zatem jeden z wielu) w tym kontekœcie nie musi wcale brzmieý fatalistycznie, przeciwnie: moůe ona po prostu ujawniaý owĊ uniwersalnoœý
emigracyjnego doœwiadczenia (nie tylko w jego politycznym, ale teů wewnętrznym, psychologicznym znaczeniu).
Kiedy się zatem upieram, ůe temat emigracji jest jednym z najwaůniejszych
w tomie Spojrzenia, mam na myœli jego doœý specyficznĊ realizację. Próůno
bowiem w zbiorze tym szukaý wierszy, które szczegóâowo opisywaâyby
kondycję emigranta oraz wyzwania, jakim musi on sprostaý. Wyciszeniu ulegajĊ obecne przecieů we wczeœniejszych tomach znaki pęknięcia, poczucia
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obcoœci, bytowania rozdartego (Kalewska 2004, 46). Znajduje się tu natomiast caây szereg utworów, w których bycie synem wielu ziem, krain i kultur
przekâada się na poczucie radosnej róůnorodnoœci, zgody na sprzecznoœci
i paradoksy, akceptacji dla innoœci. I choý w zbiorze tym jest (tylko jeden)
wiersz zatytuâowany wprost Emigrant, nie sposób oprzeý się wraůeniu, ůe inny utwór – Wspóâczeœni – choý termin ów w nim nie pada, nie tylko dotyczy
w istocie tego samego fenomenu rozumianego w obu (nieustannie tu przywoâywanych znaczeniach), ale teů zawiera bardziej precyzyjnĊ definicję opisywanego zjawiska. „Raptem spojrzenie się rozszerza” – pisze poeta. I dopiero z tej poszerzonej perspektywy, obejmujĊcej „rasy, stany, wiek”, staje
się jasne, ůe myœlenie o losie czâowieka poprzez pryzmat dosâownie rozumianej emigracji jest nie tyle niemoůliwe, co pozbawione sensu. Wiersz koľczy się takĊ charakterystykĊ „przechodnia przypadku”:
Jest częœciĊ mego œwiata
(nie wie!)
w nim wspóâistniejĊ moi przodkowie
i ci co kiedyœ tak się o mnie
wyraůĊ
(áychowski 2016, 76)

Wieloœý, wspóâistnienie, róůnorodnoœý korespondujĊ tu z odrzuceniem
granic i wszelkich zewnętrznych dystynkcji. „Emigracja” okazuje się tak samo faâszujĊcym, sztucznie narzuconym terminem, wymuszajĊcym wytyczanie granic tam, gdzie jest tylko wędrówka, akumulacja i synteza5.
Trudno się powstrzymaý od uwagi, ůe w tej sytuacji nie dziwi ani to, ůe
Tomasz áychowski jest poetĊ tworzĊcym i publikujĊcym w trzech językach:
po polsku, angielsku i portugalsku6, ani to, ůe pytanie o toůsamoœý wydaje
mu się âatwe:

5 Opisywana w tym szkicu postawa nie jest równoznaczna z dĊůeniem do tego, co Danuta
Mostwin nazywa trzeciĊ wartoœciĊ, czyli „energiĊ wytworzonĊ na skutek konfrontacji jednostki (i jej wartoœci) z nowym ukâadem” (Mostwin 1995, 235). Choý równieů ona prowadzi do
pogâębienia wiedzy o sobie samym, daje spokój wewnętrzny i wzbogaca sposób myœlenia, to
jednak jej istotĊ nie jest konfrontacja wartoœci i przeâamywanie wynikajĊcych z niej kryzysów,
ale zdolnoœý akceptacji sprzecznoœci, zgoda na paradoksy i umiejętnoœý przyswajania odmiennych i zróůnicowanych elementów nie tylko w œwiecie wartoœci, ale teů w kaůdej w zasadzie dziedzinie ludzkiego doœwiadczenia.
6 O fenomenie „pomnaůania doœwiadczenia wieloœci bytu” w œcisâym zwiĊzku z „pomnaůaniem języków” szczegóâowo pisze Anna Kalewska, konkludujĊc (w kontekœcie wiersza Você
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Polak, Brazylijczyk czy Angolczyk?
Trudne pytanie? Nie, nietrudne! To przecieů oczywiste, ůe jestem…
Polakiem, Brazylijczykiem i Angolczykiem. W Brazylii tęsknię do Polski,
w Polsce do Brazylii, a tu i tam – do Angoli. Ale to nie wszystko. Tęsknię
teů do… Niemiec. Moje serce jest zwiĊzane z kaůdym miejscem tego Boůego œwiata, w którym spędziâem jakĊœ czĊstkę mego ůycia (áychowski
2010, 127).

Tomasz áychowski (obok Henryka Siewierskiego i ks. Zdzisâawa Malczewskiego) zostaâ uhonorowany NagrodĊ LiterackĊ ZwiĊzku Pisarzy Polskich na Obczyŭnie za rok 2016 za popularyzowanie kultury polskiej
w œwiecie. UznajĊc zasâugi laureata na tym polu, warto jednoczeœnie zauwaůyý, ůe poezjĊ swojĊ promuje áychowski myœl duůo bardziej uniwersalnĊ: o potrzebie jednoœci w wieloœci, o sile hybryd i bogactwie, którym jest
róůnorodnoœý.
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também?): „Trzy róůne doœwiadczenia, trzy róůne zapisy rzeczywistoœci: portugalski, angielski,
polski, ba – francuski. W kaůdej z nich áychowski czuje się swobodnie, nie ma juů potrzeby
przekraczania granic i progów” (Kalewska 2005, 56).
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More, fully, intense.
Emigration according to Tomasz ychowski
The aim of the article is to describe the way in which Tomasz áychowski defines the phenomenon of emigration in his poems from the volume Spojrzenia (Glances, 2016). Emigration
is not only regarded from different perspectives here, but the author also plays with the traditional image of an emigrant. In his poetry Tomasz áychowski promotes the idea of unity in
multiplicity and the value of diversity.
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