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Abstrakt: Emilia Kledzik: PROWINCJA W NAJNOWSZEJ LITERATURZE POLSKIEJ I NIE-
MIECKIEJ ORAZ WSPÓ�CZESNYCH POLONISTYCZNYCH I GERMANISTYCZNYCH BA-
DANIACH LITERACKICH. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, ss. 149–164, ISSN 1733-165X. Ar-
tyku� prezentuje analiz� toposu prowincji w literaturze polskiej i niemieckiej powsta�ej po 1989 
roku. Mimo odmiennych historycznoliterackich �róde�, cezura upadku muru berli�skiego wyzna-
cza pocz�tek zaskakuj�cej kariery tej figury literackiej, co, zdaniem autorki, ma zwi�zek  
z postkolonialnym profilem literatur po prze�omie. Podobnie w badaniach literaturoznawczych  
i krytyce literackiej: topos prowincji wyst�puje w ró�nych funkcjach: jako potwierdzenie i �ród�o 
to�samo	ci narodowej (polskie „kresy” i niemieckie Prusy Wschodnie) oraz próba jej anty-
wspólnotowego, postmodernistycznego prze�amania (w twórczo	ci Stasiuka i Tokarczuk) oraz 
	ladu quasi-to�samo	ci wschodnioniemieckiej. Postulowany model lektury tekstów dotycz�cych 
regionu koncentruje si� wokó� postaci narratora i kategorii (antropologicznego) punktu widzenia. 

Abstract: Emilia Kledzik, THE PROVINCE IN THE MOST RECENT POLISH AND GERMAN 
LITERATURE AND IN THE CONTEMPORARY POLISH AND GERMAN LITERARY CRITI-
CISM. „PORÓWNANIA” 6, 2009, Vol. VI, pp. 149–164, ISSN 1733-165X. The article presents an 
analysis of the topos of the province in Polish and German literature after 1989. In spite of differ-
ent historical and literary sources, the turning point of the fall of the Berlin wall marks the be-
ginning of the surprising career of this literary figure which, according to the author, is con-
nected to the postcolonial profile of the literatures after the breakthrough. The topos of province 
in literature studies and literary criticism has different functions: as an affirmation and source of 
national identity (the Polish “borderland” and German West Prussia) and a test of its anti-
________________ 
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community, postmodern character (in Stasiuk and Tokarczuk’s works) and a tint of Western 
German quasi-identity. The proposed model for the understanding of the texts of the region  
is focused around the person of the narrator and the categories of the (anthropological) point  
of view. 

W pewnych stanach duszy, prawie nadnaturalnych, 
ca�a g��boko	
 �ycia objawia si� w przedstawieniu 

tak zwyczajnym, jakby przed oczami. 
Przedstawienie to staje si� symbolem. 

(Ch. Baudelaire) 

Prowincja to stan umys�u, a nie miejsce na mapie. 
(K. Brakoniecki) 

Prowincja jako kategoria przestrzeni geograficznej, tworz�ca opozycj� do centrum, 
nazywanego równie� metropoli�, jest nieod��cznym sk�adnikiem teorii postkolonial-
nej. Pisa
 wi�c o niej w kategoriach geopolitycznych by�oby truizmem; ka�da wszak�e 
kolonia jest w istocie prowincj� imperium, a na tej i innych bazuj�cych na niej dycho-
tomiach opiera si� dyskurs postkolonialny; jego zaledwie ma�� cz�	
 stanowi� badania 
literaturoznawcze. Zagadnienie, któremu zamierzam przyjrze
 si� w niniejszym tek-
	cie mie	ci si� w obszarze poetyki historycznej i dotyczy prowincji jako tematu bada� 
literaturoznawczych oraz jej obrazu w wybranych przeze mnie literaturach Europy 
�rodkowej w roli, by u�y
 terminu pozna�skiego badacza, „	ladu prze�omu”2, a zatem 
sposobu, w jaki z wschodnioniemieckich i polskich tekstów literackich za po	rednic-
twem portretu prowincji, wy�ania si� obraz nowych europejskich dychotomii, ukon-
stytuowanych po upadku muru berli�skiego. 

Co ��czy ów topos z badaniami postkolonialnymi? W analizach polskich naukow-
ców, opisuj�cych rodzim� literatur� za pomoc� narz�dzi tego, niezmiernie ostatnio 
popularnego, nurtu teoretycznoliterackiego, wa�n� rol� zdaje si� odgrywa
 problem 
przestrzennej organizacji 	wiata przedstawionego. Pod tym k�tem dzie�a literackie 
charakteryzowano po wielokro
 równie� bez pomocy dyskursu postkolonialnego – 
wystarczy wspomnie
 kanoniczny zbiór analiz pod redakcj� Micha�a G�owi�skiego3 – 
ten jednak, jak s�dz�, okazuje si� przydatny w próbach komparatystycznego uj�cia 
wspomnianych literatur. Kategorie postkolonialne pozwalaj� bowiem po��czy
 ele-
menty zbiorowego dyskursu to�samo	ciowego (by nie powiedzie
 – zwi�zanego  
z ekspresj� to�samo	ci narodowej) ze 	cis�� analiz� utworu literackiego, ujawniaj�c  
w ten sposób analogie nieuchwytne dla innych sposobów lektury. Fenomen prowincji 
– obecny w obu wspomnianych zbiorach tekstów literackich – staje si� zatem pryzma-
tem ��cz�cym elementy twórczo	ci nazywanej dot�d „zaanga�owan�” z jej – niejedno-
________________ 

2 P. Czapli�ski, �lady prze�omu. O prozie polskiej 1976–1996. Kraków 1998.  
3 Przestrze� i literatura: studia. M. G�owi�ski, A. Okopie�-S�awi�ska (red.). Warszawa 1978.  
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krotnie podkre	lanym przez badaczy4 – przeciwie�stwem: prób� odrzucenia wszelkiej 
wspólnotowo	ci. Cz�stotliwo	
 jej wyst�powania w badanym okresie historycznolite-
rackim nasuwa przypuszczenie, �e owa popularno	
 wi��e si� w pewien sposób  
z prze�omem 1989 roku. Przestrze� prowincji jako pole bada� postkolonialnych sta
 
si� zatem mo�e podstaw� do refleksji nad kondycj� spo�ecze�stw postsowieckich, 
potencjalnych postaw wzgl�dem przemian politycznych w perspektywie minionej  
i „przeczuwanej”, nadchodz�cej kolonizacji. W niniejszym tek	cie postaram si� udo-
wodni
, �e prawid�owo	
 ta jest wynikiem nie tyle sugerowanego przez literaturo-
znawców odrzucenia wspólnoty, co cz�stokro
 prób� zabrania g�osu w jej obronie. 

Topos prowincji z punktu widzenia diachronii posiada skrajnie odmienne realiza-
cje i uwarunkowania w obu wymienionych historiach literatur. Jego bogate dzieje  
w pisarstwie niemieckoj�zycznym wynikaj� bodaj z silnej regionalizacji tego obszaru 
j�zykowego i ma�ej skuteczno	ci silnego, scentralizowanego dyskursu narodowego, 
zarówno w Niemczech, jak i w Austrii. Z kolei na przyk�ad Serbo�u�yczanie s� – jako 
s�owia�ska mniejszo	
 narodowa – „skazani na prowincjonalno	
”, co sprawia, �e 
obraz ten jest w ich literaturze stale obecny i – niemal od zawsze – klasycznie postko-
lonialny. W literaturze polskiej kariera prowincji jest, jak si� wydaje, spadkiem po hi-
storycznie silnym pr�dzie ziemia�sko-ludowym, tradycji romantycznej (polska pro-
wincja b�dzie wi�c – w przeciwie�stwie do Niemiec, a podobnie do �u�yc – miejscem, 
gdzie tworzy si� dyskurs narodowy) i m�odopolskiej „ch�opomanii”. Mieczys�aw D�-
browski, wspólnie z innymi badaczami geopoetyki5, zwanej równie� geografi� literac-
k�6 lub geografi� humanistyczn�, zauwa�a, �e jest ona jednak – w przypadku twórczo-
	ci rodzimych pisarzy – niepe�na lub zak�ócona: wynika z „rozczarowania lub te� (…) 
wyobra�onej t�sknoty za tym, czego w�a	nie nie do	wiadcza”7. Prawid�owo	
 ta zdaje 
________________ 

4 O nowej literaturze zaanga�owanej pisze Kazimierz Brakoniecki, nazywaj�c j� “now� literatur� 
spo�eczn�” i charakteryzuj�c w nast�puj�cy sposób: “niweluj�c podzia�y na literatur� wysok� i nisk�, 
zaanga�owan� i niezaanga�owan�, wytworzy�aby sprzyjaj�c� atmosfer� dla nowego rozumienia pod-
miotowej (opartej na poetyce wyznania autobiograficznego) egzystencjalnej literatury uczestnicz�cej”.  
K. Brakoniecki, Prowincja cz�owieka: obraz Warmii i Mazur w literaturze olszty�skiej. Olsztyn 2003, s. 10.  

5 „Geopoetyka ma s�u�y
 badaniu i ��czeniu w procesie artystyczno-kulturalnym lokalnych kul-
tur, odleg�ych miejsc geograficznych i duchowych w celu wytworzenia syntetycznej filozofii symbio-
zy ze 	wiatem.” K. Brakoniecki, op. cit., s. 43. El�bieta Rybicka przytacza definicj� Kennetha White’a: 
„studium zwi�zków intelektualnych i zmys�owych pomi�dzy cz�owiekiem a Ziemi� w celu wykszta�-
cenia harmonijnej przestrzeni kulturowej. Pyta�em siebie samego, jaki temat móg�by by
 dzisiaj pod-
stawowy dla naszego 	wiata? Wyda�o mi si� oczywiste, �e jest to nasz stosunek do Ziemi, do planety. 
Ekologia? Tak, ale nie wy��cznie. Chodzi nie tylko o to, by zachowa
 naturalne przestrzenie, ale 
umiejscowi
 kontakt, stosunek, wyrazi
 go: kwestia ekspresji (j�zyka) jest fundamentalna. To wszyst-
ko kieruje nas do poezji, do poetyki (…). K. White, Atlantica. Wiersze i rozmowy. T�um. i wybór K. Bra-
koniecki. Olsztyn 1998, s. 21, 22, cyt. za: E. Rybicka, Geopoetyka. O mie�cie, przestrzeni i miejscu we wspó�-
czesnych teoriach i praktykach kulturowych, w: Kulturowa teoria literatury. G�ówne poj�cia i problemy.  
M.P. Markowski, R. Nycz (red.). Kraków 2006, s. 479.  

6 K. Brakoniecki, op. cit., s. 42. 
7 M. D�browski, w: Metropole – Provinz. Urbanität und Ruralität in den slavischen Sprachen, Literatu-

ren und Kulturen. T. Bruns, G. Ressel (Hrsg.). Trier 2008, s. 37. Wspó�cze	nie o literaturze b�d�cej 
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si� zreszt� dotyczy
 wi�kszo	ci twórców literatury opiewaj�cej Miejsce; jak pisa� Jose-
ph Roth: „Prawdziwymi literackimi prowincjami s� prowincje utracone”.8 St�d – 
stwierdza D�browski – na kartach polskich utworów rzadko oddaje si� g�os samemu 
mieszka�cowi prowincji, dodajmy, �e tak�e w ogólno	ci dzieje si� to niezwykle rzad-
ko, co równie� wynika
 mo�e z postkolonialnego charakteru samej tej kategorii9.  
W literaturze postsowieckiej fenomen prowincji zbiega si� dodatkowo z kresem ko-
munistycznej centralizacji i rozpoznawaniem niejednorodno	ci kulturowych w tym, co 
do tej pory musia�o pozostawa
 monolitem10. Jacek Kolbuszewski s�usznie zauwa�a, 
�e wszelkie próby wzniecenia artystycznych inicjatyw regionalnych w systemie ko-
munistycznym skazane by
 musia�y na pora�k�: 

Literacka twórczo	
, maj�ca by
 narz�dziem spontanicznej ekspresji ludzi zwi�zanych ze 
swoj� „ma�� ojczyzn�” sta�a si� zjawiskiem sterowanym, realizowan� oczekiwan� pa�-
stwow� polityk� kulturaln�, kreuj�c� warto	ci z góry narzucane11. 

Inna badaczka wspomina o zwi�zanej z procesami globalizacyjnymi �atwo	ci� podró-
�owania i po��czon� z ni� popularno	ci� „literatury topograficznej”, w której bohaterem 
jest równie� sama przestrze�12. Na gruncie polskim owo odkrywanie regionu wi�za
 si� 
b�dzie tak�e z podejmowaniem tematów, jakimi dotychczas w nostalgiczny sposób zaj-
mowa�a si� wy��cznie literatura emigracyjna: rozrachunków polsko-niemieckich, polsko-
ukrai�skich, polsko-�ydowskich, wysiedle�, deportacji, lokalnych konfliktów. 

Przy ca�ej ukazanej ró�norodno	ci owych tradycji tym bardziej zastanawia
 mo�e 
popularno	
 obrazów prowincji w napisanych po upadku �elaznej kurtyny polskich  
i wschodnioniemieckich tekstach literackich. W moim przekonaniu, �ród�a tej koincy-
dencji s� w istocie postkolonialne i tkwi� w charakterystycznym dla tej cz�	ci Starego 
Kontynentu, a uwypuklonym postsowiecko	ci� przekonaniu o byciu „gorsz�” Europ�, 
miejscem, w którym historia toczy si� niejako „ponad g�owami”, cho
 przecie� kosz-
tem autochtonów. W eseju Andrzeja Stasiuka z tomu Moja Europa. Dwa eseje o Europie 
zwanej �rodkow�, pojawia si� fragment dobrze ilustruj�cy owo przekonanie: 

Ja (…) dziecko mazowieckich nizin – odczuwa�em nieustanny przeci�g, nieustanny cug ci�-
gn�cy ze wschodu na zachód i z powrotem. Czasem mia� on dos�own� posta
 zwyk�ego 
wiatru, czasem przybiera� metaforyczn� form� otwartej, niczym nie ograniczonej otch�ani, 
by w ko�cu nieco si� skonkretyzowa
 jako wiatr historii o zadziwiaj�co przewidywalnym 
kursie: albo w t�, albo w t�, ale zawsze t�dy13. 

________________ 

przedmiotem mojego zainteresowania zwyk�o si� pisa
 jako o „literaturze lokalnej”, „literaturze re-
gionalnej” lub „literaturze miejsc magicznych”. 

8 Cyt. za K. Brakoniecki, op. cit., s. 39 
9 Ibidem. 

10 Por. Z. Rykiel, Typologia ruchów regionalnych w Polsce, w: Region, regionalizm – poj�cia i rzeczywi-
sto��. Zbiór studiów. K. Handke (red.). Warszawa 1993, s. 87.  

11 J. Kolbuszewski, Literackie oblicza regionalizmu, w: K. Handke (red.), op. cit., s. 187.  
12 E. Rybicka, op. cit., s. 485. 
13 A. Stasiuk, J. Andruchowycz, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej �rodkow�. Wo�owiec 2001, s. 80.  
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Wspó�czesn� prowincj� w tym rejonie Europy charakteryzowa
 mo�na nie tylko 
poprzez 	rodkowoeuropejsko	
, ale przede wszystkim – lokalno	
. Jej (nieliterack� 
wprawdzie, ale utrafiaj�c� w klucz postkolonialny) specyfik� przedstawia Kazimierz 
Brakoniecki, pisz�c o Polsce pó�nocno-wschodniej: 

Warmia i Mazury pozosta�y najbiedniejszym rejonem w Polsce o najwy�szym wska�niku 
bezrobocia, który charakteryzuje si� ma�o aktywnym, rewindykacyjnie nastawionym plebej-
sko-drobnomieszcza�skim elektoratem, który cierpi na chorob� zwan� utrat� nadziei na 
lepsz� przysz�o	
 (chocia�by edukacyjn� dla dzieci), z oligarchiczn� w�adz� (bez wzgl�du 
na rodowód partyjny), osamotnionym regionem, który zachwalany – nie tylko przez litera-
tów peerelowskich – jako raj dla my	liwych i w�dkarzy, serdecznie opiewany w b�yskotli-
wych lirykach i piosenkach �eglarsko-wakacyjnych (od Ga�czy�skiego po Osieck�) nie jest 
dobr�, blisk� ojczyzn� dla najbardziej zdeterminowanych, najambitniejszych m�odych ludzi, 
którzy lepszej przysz�o	ci szukaj� w Warszawie, Poznaniu, czy Berlinie14. 

Brakoniecki domaga si� wi�c „demitologizacji” tej przestrzeni, zamiany „tonu nar-
cystycznego i nostalgicznego na ton odpowiedzialno	ci egzystencjalnej”15. 

Wywód o literackiej prowincji poprzedzi
 nale�a�oby rozwa�aniami na temat 
wspó�czesnych bada� po	wi�conych przestrzeni w tek	cie, na które brak tu miejsca. 
Zasygnalizuj� jedynie, �e przy jej opisie pos�ugiwa
 si� b�d� kategoriami zastosowa-
nymi przez Micha�a G�owi�skiego w pracy na temat symbolicznego uporz�dkowania 
przestrzeni: b�dzie ona zatem konkretna, zamkni�ta i posiadaj�ca wyra�ne kszta�ty  
i granice wyznaczone klasyczn� opozycj�: centrum-peryferia16. Wi�za
 z ni� nale�y 
równie� kreowan� na wzór romantyczny swoist� psychizacj� krajobrazu: Homi Bha-
bha udawadnia, �e zawarta w tek	cie autorefleksja i stosunek do rzeczywisto	ci jest  
w istocie pochodn� wizualno	ci17. W ten sposób dokonuje si� przej	cie mi�dzy tzw. 
rzeczywisto	ci� zewn�trzn� a projekcj� narratora. Oto jak ów problem charakteryzuje 
El�bieta Rybicka: 

Literackie krajobrazy – jako kombinacja literatury i krajobrazu – s� wytworami spo�eczny-
mi, gdy� ideologie i wierzenia ludzkie zarówno je kszta�tuj�, jak i s� przez nie kszta�towane. 
W konsekwencji literatura i geografia nie s� ju� dwoma odr�bnymi trybami wiedzy, wy-
obra�niowym i faktograficznym, gdy� – zgodnie z ponowoczesn� logik� i podobnie jak  
w przypadku antropologii – nast�pi� proces „literaturyzacji” geografii oraz, równocze	nie, 
proces „u	wiatowienia” (worldliness) literatury, czyli jej powi�zania z rzeczywisto	ci�18. 

Bohaterowie tekstów literackich przebywa
 wi�c b�d� i opisywa
 (niezale�nie od 
ich pochodzenia, o którym poni�ej) miejsca: mniej zurbanizowane, s�abiej zaludnione, 
bardziej egzotyczne, czyli zdominowane przez „natur�” w wi�kszym stopniu ni� po-
________________ 

14 K. Brakoniecki, op. cit., s. 8. 
15 Ibidem, s. 11.  
16 Por. M. G�owi�ski, Przestrzenne tematy i wariacje. W: idem, Poetyka i okolice. Warszawa 1992, s. 200.  
17 H. Bhabha, DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy wspó�czesnego narodu. Prze�. T. Dobrogoszcz. 

„Literatura na �wiecie” 2008, nr 1/2, s. 202.  
18 E. Rybicka, op. cit., s. 478. 
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zostaj�ca nieustannym uk�adem odniesienia przestrze� miejska, powracaj�ca w ich 
wspomnieniach lub prezentowana w miar� rozwoju akcji. Znajduje to odzwierciedle-
nie w konkretnych opisach przyrody, na ró�ne sposoby dominuj�cej nad cywilizacj�: 
w tekstach powtarzaj� si� obrazy rozpadaj�cych si� (symbolicznych, postkomuni-
stycznych, postfaszystowskich) budynków, w które „wkracza” �ywio� naturalny (jak 
to si� dzieje w twórczo	ci Wolfganga Hilbiga), czy w portretach „zezwierz�conych” 
spo�eczno	ci, porzucaj�cych obowi�zuj�ce w „centrum” normy na rzecz prawa natu-
ralnego. Nie chodzi tu rzecz jasna o naiwny mimetyzm, ale o kszta�towanie czytelni-
czych wyobra�e� topograficznych o tym, czym jest prowincja i z jakim rejonem Euro-
py nale�y j� ��czy
. 

Opozycyjno	
 prowincji i przestrzeni miejskiej porówna
 mo�na do przedmiotu 
bada� imagologii, nauki zajmuj�cej si� kulturowymi obrazami obcych spo�ecze�stw, 
przestrzeni, to�samo	ci narodowych. W ten sposób w analizowan� problematyk� 
wkrada si� poj�cie Innego jako przedmiotu opisu i zwi�zanych z nim stereotypów 
(których analiza bywa zreszt� mylona z badaniami postkolonialnymi19). Wyidealizo-
wane stanowisko wzgl�dem obco	ci zak�ada – zdaniem Ortfrieda Schäffera – umiej�t-
no	
 zrelatywizowania w�asnej pozycji: 

Chodzi tu o zdolno	
 postrzegania siebie i swojego punktu widzenia jako jednej z wielu 
mo�liwo	ci i dostrzegania przy tym, �e to CO my sami i w JAKI sposób odbieramy jako co	 
obcego, zale�y g�ównie od naszej w�asnej historii20. 

Takie do	wiadczenie prowincji, widoczne szczególnie w wariantach powie	ci po-
dró�niczych z elementami powie	ci edukacyjnej jest, jak pisze Manfred Schmeling, 
polem eksperymentu dla JA, dla którego kontakt z obco	ci� staje si� bod�cem do 
przemiany, nabrania dystansu do siebie, okre	lenia w�asnej to�samo	ci21. Wydaje si�, 
�e owa „edukacyjna” funkcja prowincji bliska jest twórczo	ci Andrzeja Stasiuka, któ-
rego bohaterowie i narratorzy z Bia�ego kruka, Dukli i Opowie�ci galicyjskich przechodz� 
przemian� w kontakcie z metafizyczn� przestrzeni� peryferii. 

Jak jednak zdefiniowa
 sam� prowincj� jako kategori� tekstow�? W polskich  
badaniach literaturo- i kulturoznawczych poj�cie to wyst�puje rzadko i bywa zast�-
powane okre	leniami: peryferia, kresy, „ma�a ojczyzna”, region, lokalno	
. Ka�dy  
z wymienionych „niepe�nych synonimów” zwi�zany jest z odmienn� interpretacj�  
i warto	ciowaniem tej przestrzeni. Podzia� ów pokrywa si� zreszt� ze sposobem wyko-
rzystania toposu prowincji w polskiej literaturze najnowszej: otó� bywa ona znakiem 
nostalgii lub postmodernistycznym narz�dziem dekonstrukcji to�samo	ci zbiorowych. 
________________ 

19 W. Bolecki, My�li ró	ne o postkolonializmie. Wst�p do tekstów nienapisanych. „Teksty Drugie” 2007, 
nr 4, s. 6–14.  

20 O. Schäffer, Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten zwischen Faszination und Bedrohung. Opladen 
1991, s. 12.  

21 M. Schmeling, „Nie b�dziesz czyni� 	adnego obrazu…” Obco�� kulturowa jako dziedzina bada� litera-
turoznawstwa porównawczego, w: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. M. Cie	la-Korytowska 
(red.). Kraków 1996, s. 367.  
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Pierwszy przypadek dotyczy literatury tzw. kresów; prowincja to miejsce z jednej 
strony wielokulturowe, a z drugiej arcypolskie, którego funkcjonowanie i lokalna spe-
cyfika oparta jest na cykliczno	ci natury, uto�samiane ze spo�eczn�, duchow� i este-
tyczn� harmoni� oraz szcz�	liwym czasem dzieci�stwa. Jest to wi�c prowincja a la Jan 
Jakub Rousseau, umo�liwiaj�ca cz�owiekowi powrót do stanu b�ogiej pierwotno	ci. 
Naukowo-eseistyczn� analiz� odpowiadaj�c� temu obrazowi stanowi tom Jana Ka-
mi�skiego pt. Metafizyka prowincji, zbieraj�cy eseje i wywiady z sympatykami bia�o-
stocczyzny. Charakterystyczne jest dokonywane przez jednego z nich odwrócenie 
stereotypu prowincja-centrum: 

Natomiast to, co jest dzisiaj realnym miastem, sprawia, �e po przyje�dzie do niego mam po-
czucie, �e znajduj� si� w d�ungli. Aby w nim przetrwa
, musia�bym nauczy
 si� nowych spo-
sobów �ycia, bardziej pierwotnych, odwo�uj�cych si� do najprostszych instynktów �ycio-
wych22. 

Tak rozumiana prowincja – jako przestrze� idylliczna – jest por�cznym narz�-
dziem w dyskursie kolonizatorów, pozwala bowiem na „tuszowanie” dyskryminacji, 
przys�anianej kategori� pami�ci, która – cho
 pe�ni tak� funkcj� – oficjalnie nie mo�e 
ro	ci
 sobie prawa do obiektywizmu i kompletno	ci. Pojawiaj�ca si� w jej tle tzw. 
„wielka historia” wzmacnia jednak dyskurs, który pozornie dekonstruuje: „ma�a ojczy-
zna” jest ku�ni� to�samo	ci narodowej niekoniecznie wy��cznie w wymiarze lokalnym. 
Ilustruje to dobitnie przypadek literatury niemieckiej z lat dwudziestych i trzydziestych 
dwudziestego wieku, kiedy to prowincja jako ostoja „germa�sko	ci” sta�a si� ulubionym 
toposem wspieraj�cego ideologi� nazistowsk� nurtu Blut und Boden. 

Drugi – pozornie odmienny – typ lokalno	ci pojawiaj�cej si� w literaturze polskiej 
to „prowincja postmodernistyczna”, której funkcj� jest poprze�omowe rozbijanie 
„wielkich” narracji narodowych. Jej synonimy to „region” i „lokalno	
”, a wyst�puje 
np. w „pogranicznej” prozie Olgi Tokarczuk (Dom dzienny, dom nocny) i Andrzeja Sta-
siuka (Dukla). W tym nurcie znalaz�yby si� zatem z jednej strony te prowincje, których 
sensem jest dekonstruowanie mitów narodowych, a w konsekwencji promocja lokal-
no	ci w duchu Europy Regionów, a z drugiej – obrazy realistycznie „zaanga�owane”, 
do których mo�emy zaliczy
 np. dokument Ewy Borz�ckiej pt. Arizona. Te ostatnie 
stanowi� cz�stokro
 t�o dla narracji postkolonialnych, ukazuj�cych postpegeerowskie 
wsie (	wiat po upadku imperium) lub wkraczanie do owych zaniedbanych, zapo-
mnianych, zdemoralizowanych spo�eczno	ci nowego dyskursu dominacji i w�adzy – 
„dzikiego” kapitalizmu, skazuj�cego osady i ich mieszka�ców na ostateczn� zag�ad�. 

Na gruncie polskim figura prowincji s�u�y zatem przede wszystkim interpretato-
rom twórczo	ci Andrzeja Stasiuka, czy Olgi Tokarczuk oraz tzw. „badaniom kreso-
znawczym”. Te ostatnie, jak stwierdzono powy�ej, okazuj� si� szczególnie podatne na 
dyskurs (post)kolonialny23. Na osobn� uwag� zas�uguje zbiór pt. Region i regionalizacja 
________________ 

22 J. Kami�ski, Metafizyka prowincji. Bia�ystok 2001, s. 41.  
23 Por. B. Baku�a, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego. „Teksty Dru-

gie” 2006, nr 6, s. 11–33.  
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– poj�cia i rzeczywisto��, pod redakcj� Kwiryny Handke, analizuj�cy problem od strony 
etnologicznej i antropologicznej, niezwykle wi�c przydatny badaczowi-postkolonia-
li	cie. O dawnej synonimiczno	ci poj�
 „regionalizacja” i „prowicjonalizm” wspomina 
sama redaktorka we wst�pie do omawianego tomu: 

Zdecydowan� przewag� zyska� jednak termin regionalizm – motywowany znaczeniem 
podstawowego wyrazu „region”, „obszar”, „cz�	
 ca�o	ci (obszaru)”, podczas gdy analo-
giczna pierwotna relacja mi�dzy terminem prowincjonalizm i wyrazem podstawowym 
prowincja przesta�a funkcjonowa
 ze wzgl�du na zmian� zakresu znaczeniowego wyrazu 
prowincja (pierwotnie równie� „obszar”, „cz�	
 ca�o	ci (obszaru)”, zw�aszcza „jednostka 
administracyjna” – dzi	 synonim podrz�dno	ci wobec centrum, np. stolica – prowincja czy 
prowincja kulturalna) 24. 

W powy�szym fragmencie ukazany zosta� aksjologiczny w istocie charakter termi-
nu „prowincja”. W�a	nie owo przesuni�cie znaczeniowe unaocznia zale�no	
 pomija-
n� dotychczas w badaniach literatury regionalnej – próbuj�cej dowarto	ciowa
 peryfe-
rie wzgl�dem metropolii, rozumianej jako centrum dyskursu wrogiego lokalnej 
to�samo	ci. Do tej pory bowiem – co ciekawe, wy��cznie w badaniach literaturoznaw-
czych25 – podkre	lano istnienie to�samo	ci lokalnej bez wskazywania na jej w istocie 
antagonistyczne, opozycyjne nacechowanie: prowincja jest antytez� centrum i broni si� 
przed zaw�aszczeniem, prób� mówienia w jej imieniu, odebrania jej autonomiczno	ci. 
Dopiero badania postkolonialne zwróci�y uwag� na skomplikowane napi�cia mi�dzy 
metropoli� a peryferiami. Jak pisze El�bieta Rybicka: „Miasto [w literaturze postkolo-
nialistów] staje si� w nich nie tyle agor�, co przestrzeni� agonu – g��bokiego konfliktu 
kulturowego”26. 

Na polu germanistycznym autorem najbardziej wnikliwej analizy toposu prowincji 
jest badacz literatury regionalnej, Robert Mecklenburg. Jego zdaniem, od czasu mo-
dernistycznego odkrycia przestrzeni miejskiej, ka�dy literacki objaw zainteresowania 
peryferiami jest nacechowany – paradoksalnie „nienaturalny”. Prowincja to ideolo-
giczny polisem, którego potocznymi konotacjami s�: ograniczone terytorium, oddale-
nie od centrum i lokalna specyfika, marginalno	
, zacofanie, blisko	
 natury (sfery 
agrarnej), dominacja obrazów przyrody, krajobrazów naturalnych, etc. Cechy te prze-
k�adaj� si� na wyobra�enie specyficznych realiów �ycia, mentalno	ci i systemów war-
to	ci, splataj�c ze sob� elementy estetyczne i socjologiczne. Z opozycji okre	laj�cych 
________________ 

24 K. Handke, Przedmowa, w: Eadem, op. cit., s. 19. Natomiast Jacek Kolbuszewski ka�e rozdziela
 
oba poj�cia, traktuj�c regionalizm jako „ruch spo�eczny, maj�cy zaspokoi
 aspiracje danego regionu  
u (…) zintegrowa
 go z skuteczniej z organizmem pa�stwa”, prowincjonalizm za	 to „próby wydoby-
cia czy artystycznego przetworzenia w literaturze (sztuce) pewnych warto	ci lokalnych. Por. J. Kolbu-
szewski, op. cit., s. 187.  

25 Por. wypowied� Zbyszko Chojnackiego: „Z jednej strony ro	nie integracja i likwidowanie ba-
rier mi�dzypa�stwowych, a z drugiej nast�puje wzrost d��e� separatystycznych i nacjonalizmu oraz 
odr�bno	ci etniczno-kulturowych. Przyczynia si� to do zwi�kszenia roli spo�eczno	ci regionalnych  
i lokalnych i ich samorz�dno	ci.” J. Kami�ski, op. cit., s. 13.  

26 E. Rybicka, op. cit., s. 477.  
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poj�cie prowincji, takich jak: miasto/wie	, cywilizacja/natura, centrum/margines, 
z�o�ono	
/prostota, totalno	
/partykularyzm, jednakowo	
/odr�bno	
, wyprowadzi
 
mo�na kilka „	cie�ek ideologicznych”, którymi pod��a my	lenie o prowincji: antycy-
wilizacjonizm, romantyzm, socjalizm utopijny, regionalizm (polityczny), nurty ekolo-
giczne27. 

Germani	ci zwracaj� uwag� na – podobn� do obserwowanej w literaturze polskiej 
– nies�ychan� karier� nostalgicznych Prus Wschodnich. Ironia polega na tym, �e to 
w�a	nie obci��ona ideologicznie Heimatroman pojawia si� w kolejnej ods�onie powie	ci 
rozrachunkowej, tym razem przedstawiaj�c niemieck� prowincj� jako oderwan� od 
nazistowskiego centrum dowodzenia, dotkni�t� absurdem wojny, który burzy jej har-
monijno	
 i idylliczno	
, b�d�ca t�em dla bohaterskich postaw i tragedii wyp�dzenia. 
Oto kolejny dowód, �e nostalgiczne obrazy „ma�ych ojczyzn”, sprowadzaj�c histori�  
z poziomu „wielkiego dyskursu” do lokalno	ci s� raczej narz�dziem resentymentu  
i ksenofobii, ni� rzeczywistego pojednania. 

Drugi, przeciwny, typ prowincji, wy�aniaj�cy si� np. z analiz Wolfganga Englera 
(Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land)28 i przewijaj�cy si� przez ca�� tzw. 
„literarur� wschodnioniemieck�”, s�u�y do prezentacji procesu dekolonizacji oraz 
powtórnej kolonizacji, jaka dotkn��a mieszka�ców by�ej NRD po zburzeniu muru ber-
li�skiego. Co ciekawe, okre	lenie „prowincja” w�a	ciwie nie pojawia si� w tym kon-
tek	cie w badaniach literaturoznawczych, wyst�puje natomiast w tytu�ach powie	ci  
i wypowiedziach krytyków literackich. Ci ostatni zwracaj� uwag� na charakterystycz-
n� cech� wschodnioniemieckich powie	ci o prowincji: s� one mianowicie nastawione 
na realizm krytyczny, odzwierciedlaj� rzeczywisto	
 „tak�, jak� ona (pozornie) jest”, 
nie próbuj�c jej mityzowa
 lub idealizowa
 – w przeciwie�stwie do idyllicznej prowin-
cji Prus Wschodnich. Co zatem sprzyja uto�samieniu by�ego NRD z prowincj�? Przede 
wszystkim: wzgl�dna hermetyczno	
 granic Wschodnich Niemiec, gwarantuj�ca po-
wstanie zamkni�tej przestrzeni, pozbawionej kontaktów z zachodnim, „cywilizowa-
nym” 	wiatem, „wyzyskany krajobraz” [gebeutelte Lansdschaft] wyeksploatowanych 
kopalni w�gla kamiennego oraz mniej lub bardziej narzucona, sztuczna to�samo	
 
wschodnioniemiecka, wi���ca si� z ca�ym repertuarem zachowa� i stereotypów (np. 
pozorna bezpruderyjno	
 przejawiaj�ca si� w wi�kszej liczbie pla� dla nudystów)29. 
Przyk�adem – g�o	na powie	
 Ingo Schulze pt. Simple Storys. Geschichten aus einem ver-
sunkenen Land, gdzie miejscem akcji trzynastu epizodów z �ycia obywateli by�ej NRD 
czyni si� Altenburg: miasto skolonizowane przez Sowietów w po�owie lat pi�
dziesi�-
tych (z powodu le��cej w pobli�u kopalni uranu) i ponownie kolonizowane przez 
Niemców Zachodnich po upadku �elaznej kurtyny. Mieszka�cy prowincjonalnego 
miasteczka przybyli tutaj przed laty przesiedleni podobnie jak bohaterowie opowia-
________________ 

27 R. Mecklenburg, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman. Königsstein im Taunus 
1986, s. 13 i n.  

28 W. Engler, Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land. Wyd. 4. Berlin 2004.  
29 Ibidem. 
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da� Andrzeja Stasiuka, na ich oczach, bez pytania ich o zdanie, rzeczywisto	
 zmienia 
si� i dokonuje kolejnej wolty. Zjednoczenie Niemiec oceniane jest przez cz�	
 history-
ków jako proces „ubezw�asnowolniania” by�ej NRD, nazywany równie cz�sto „koloni-
zacj�”. Jak stwierdzaj� autorzy tomu Kolonisierung der DDR, t�umacz�c prowokacyjny 
tytu� swej publikacji, poprzez kolonizacj� rozumie
 nale�y „polityczn�, ekonomiczn�  
i kulturaln� dominacj� jednego systemu spo�ecznego nad drugim”30. Na terenie by�ej 
NRD rodzi si� wi�c zaczerpni�ta z teorii Homiego Bhabhy, klasycznie postkolonialna, 
„to�samo	
 hybrydyczna”, która ujawnia si� w granicznych przestrzeniach spo�ecze�-
stwa narodowego w zak�óceniu perspektywy mówi�cego: podmiot jednocze	nie znaj-
duje si� wewn�trz dyskursu, jak i poza nim. Uwidocznia si� to np. w postaci „innego” 
– bo „enerdowskiego” Niemca, nieustannie podró�uj�cego mi�dzy niemieckim 
Wschodem a Zachodem, poszukuj�cego swojego „ja”, spogl�daj�cego na siebie  
„z zewn�trz” z powie	ci Wolfganga Hilbiga. Posta
 ta nie wpisuje si� w prosty para-
dygmat „pana” i „poddanego”, jaki cechuje dyskurs kolonialny NRD po 1989 roku; jej 
opis ulega zwielokrotnieniu poprzez przytaczanie „cudzych g�osów”, pozycjonuj�cych 
mówi�cego o sobie bohatera jednocze	nie jako „siebie samego” (na gruncie „to�samo-
	ci enerdowskiej”) i „innego” („dzikiego” przybysza ze Wschodu), tym samym dekon-
struuj�c oba te poj�cia w procesie formowania to�samo	ci. 

Prowincja – poniewa� – jak pisze wspomniany ju� Mecklenburg, jest przestrzeni� 
o mniejszej g�sto	ci semantycznej, z �atwo	ci� poddaje si� mityzacji i stanowi t�o dla 
jednostkowego do	wiadczenia sacrum: wydaje si�, �e nieprzypadkowo w obrazach 
prowincji cz�stokro
 pojawiaj� si� miejsca kultu religijnego (niekoniecznie chrze	cija�-
skiego) wpisane w „naturalno	
” przyrody. Dzieje si� tak w Opowie�ciach galicyjskich 
Stasiuka i analizowanym przez Zbigniewa Benedyktowicza filmie Andrzeja Tarkow-
skiego pt. Nostalgia31. Na uwag� zas�uguje przytaczany przez badacza fragment  
wywiadu z re�yserem, kiedy ten zarzeka si�, �e kadr, w którym wiejski dom zostaje 
dos�ownie wpisany w ruiny dwunastowiecznej 	wi�tyni, nie ma znaczenia symbolicz-
nego. Ranga symbolu w przestrzeni prowincjonalnej jest bowiem znacznie inna ni�  
w „tradycyjnej” przestrzeni narracyjnej: kontakt z �ywio�em naturalnym „u	wi�ca” 
niemal ka�dy przedmiot, czyni�c z niego symbol w postaci czystej: zestawienie, z��-
czenie dwóch dotychczas rozdzielonych cz�	ci. Tarkowski stwierdza równie�, �e stara-
j�c si� odzwierciedli
 prowincj� na ta	mie filmowej, kierowa� si� prymatem absolutne-
go weryzmu: „Kiedy jednak ekran przybli�a widzowi rzeczywisty 	wiat, umo�liwia 
obserwowanie go w ca�ej pe�ni, przekazuje jego zapach, pozwala jakby przez skór� 
odczu
 jego wilgo
 i sucho	
 – wtedy okazuje si�, �e widz ju� zupe�nie utraci� zdolno	
 
bezpo	redniego, emocjonalnego odbioru tych wra�e�”32 – w istocie, literacka prowin-
cja jest bardziej synestezyjna i stwarza pozory absolutnej autentyczno	ci, swoim anty-
________________ 

30 Kolonialisierung der DDR. Kritische Analysen und Alternativen des Einigungsprozesses. W. Dümcke, 
F. Vilmar (Hrsg.). Münster 1996, s. 8.  

31 Z. Benedyktowicz, O prowincji. „Konteksty“ 2008, nr 2, s. 37.  
32 Ibidem.  
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estetyzmem jawi si� czytelnikowi jako „prawdziwsza” ni� 	rodowisko wielkomiejskie. 
Prowincja to „czysty materia�“, ma wyra�a
 tre	ci estetyczne, jest por�czniejsza ni� 
przestrze� miejska, poniewa� jest semiotycznie pusta – tak powstaje, jak go nazywa 
Mecklenburg, „obiektywnie b��dny”33 efekt tabula-rasa. 

Z powodu wspomnianej „mniejszej g�sto	ci semantycznej” przestrzeni prowincjo-
nalnej, tak�e jej historyczno	
 �atwo podda
 si� mo�e kolonialnej manipulacji: pro	ciej 
jest napisa
 dzieje miejsca stereotypowo „ahistorycznego”, pustego ni� przepe�nionej, 
dynamicznej, p�ynnej przestrzeni metropolii. „Kolonializm zagarnia te� przesz�o	
 
podbitego ludu, ko	lawi j�, zniekszta�ca, unicestwia” – pisa� Franz Fanon34. Instancj�, 
od której zale�e
 b�dzie kolonialny lub postkolonialny kszta�t literackiej prowincji jest 
narrator – obserwuj�cy opisywany 	wiat z ironicznego dystansu lub familiarnej blisko-
	ci, oddaj�cy g�os mieszka�com peryferii, lub mówi�cy w ich imieniu. Przyk�adem – 
obraz prowincji w Opowie�ciach galicyjskich Andrzeja Stasiuka. W ca�ym tek	cie z �a-
two	ci� odnajdziemy 	lady narratorskiego dystansu wzgl�dem 	wiata przedstawione-
go i jego bohaterów. Sympati� opowiadaj�cego zdaje si� zdobywa
 wy��cznie �ywio� 
naturalny. Co wi�cej, spo�eczno	
 galicyjskiej wsi jest przez narratora konsekwentnie 
pozbawiana historii: s� przesiedle�cami, a zatem jego zdaniem – o dziwo! – nie po-
siadaj� �adnej wspólnej narracji, która mog�aby by
 podstaw� to�samo	ci zbiorowej, 
co w konsekwencji staje si� przyczyn� ich degeneracji, zezwierz�cenia, upadku moral-
nego. To�samo	
 zreszt� – zdaniem krytyków postkolonialnych – jest produktem, 
opartym nie tyle na „archeologii”, co na „opowiadaniu” przesz�o	ci na nowo35. Opo-
wiadaj�cy bardzo skrupulatnie pisze wi�c w ich imieniu histori� miejsca, w którym si� 
– jak�e przypadkowo – znale�li. Najdobitniejszym fragmentem, w którym ujawnia si� 
sk�onno	
 narratora do zape�niania „bia�ych plam” na mapie pami�ci o prowincji jest 
cz�	
 pt. Cerkiew, po	wi�cona fantazmatowi nieistniej�cej ju� 	wi�tyni, powstaj�cemu 
w wyobra�ni mówi�cego. Krytyka literacka wielokrotnie przytacza�a ów fragment 
jako przyk�ad tworzenia historii prywatnej, lokalno	ci, przeoczaj�c kompletnie jak�e 
istotny w moim przekonaniu fakt, �e w �adnym miejscu Opowie�ci galicyjskich pierw-
szoosobowy narrator nie pozbywa si� ironicznego stosunku do opisywanej przestrzeni 
lub zamieszkuj�cych j� wie	niaków. 

Inaczej dzieje si� w opowiadaniu wschodnioniemieckiego pisarza, Wolfganga Hil-
biga, pt. Alte Abdeckerei36. W�druj�ce po peryferiach enerdowskich miast dziecko nie 
podejmuje si� oceny opisywanej przestrzeni – jest jej „naiwnym”, a przez to mo�liwie 
najbardziej obiektywnym obserwatorem. Historyczna palimpsestowo	
 prowincji po-
zostaje zagadk�, mo�liw�, lecz niekonieczn� do rozwik�ania przez czytelnika. W naj-
mniejszym stopniu nie ujmie to literackiej wizji Hilbiga uroku i warto	ci, poniewa� jej 
________________ 

33 N. Mecklenburg, Die grünen Inseln. Zur Kritik des literarischen Heimatkomplexes. München 1987,  
s. 10. 

34 F. Fanon, O kulturze narodowej. W: Wykl�ty lud ziemi. Prze�. H. Tygielska. Warszawa 1985, s. 143. 
35 Por. S. Hall, To	samo�� kulturowa a diaspora. Prze�. K. Major. „Literatura na �wiecie” 2008, nr 1/2, 

s. 167.  
36 W.Hilbig, Alte Abdeckerei. Erzählung. Frankfurt am Main 1991. 
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sens le�y nie tyle w przedstawianiu prowincjonalnych patologii, co przestrzeni,  
w której historia fizycznie styka si� z �ywio�em naturalnym, zostaje przeze� opleciona, 
zdominowana i zag�uszona. 

W opisie literackiej prowincji kluczowe znaczenie posiada kategoria punktu wi-
dzenia; przestrze� ta cz�stokro
 bywa „punktem obserwacji“ lub „miejscem obserwo-
wanym“ przez instancje nadawczo-odbiorcze. Poniewa� omawiana kategoria tekstowa 
zosta�a zaadaptowana na potrzeby literaturoznawstwa z takich dziedzin nauki, jak 
kulturoznawstwo, czy etnologia, analiza podmiotów mówi�cych wymaga uwzgl�d-
nienia tak popularnego ostatnio elementu antropologicznego, dzi�ki któremu mo�liwy 
jest podzia� przestrzeni na „oswojon�“ i „obc�“ (podmiotowi) oraz „centraln�“ i „pery-
feryjn�“ (prowincjonaln�). Pisze Manfred Schmeling: 

B��d bada� nad narracj�, przed którym nie ustrzeg�y si� najnowsze opracowania, polega na 
rozpatrywaniu zagadnie� perspektywy przede wszystkim jako technicznego zabiegu narra-
cyjnego. A to w�a	nie perspektywa mo�e by
 wyrazem pewnego 	wiatopogl�du, vision du 
monde37. 

Analizuj�c zatem teksty o 	rodkowoeuropejskich peryferiach nale�y uwzgl�dni
, 
kim jest osoba je opisuj�ca i do kogo si� zwraca38: czy identyfikuje si� z opisywan� 
przez siebie przestrzeni� i oddaje jej g�os, czy próbuje „mówi
 w jej imieniu”, kolonial-
nie j� sobie podporz�dkowuj�c. W tym miejscu j�zyk kolonialny nierzadko wkrada si� 
równie� w analizy literaturoznawców: za przyk�ad niech pos�u�y tekst Rüdigera 
Bernhardta, Litauische Geschichten – Inhaltsangabe oder Gattungsbezeichnung? z nie-
mieckoj�zycznego tomu pt. Provinz als Zentrum39. Artyku� jest analiz� tzw. „prowincji 
figuralnej”, w której, jak w soczewce koncentruj� si� g�ówne faktory �ycia danej zbio-
rowo	ci. Autor stawia tez�, �e kwitn�ca od prze�omu 1989 roku popularno	
 powsta�ej 
w pierwszych dziesi�cioleciach XX wieku literatury dotycz�cej niemieckich kresów 
wschodnich (na przyk�adzie twórczo	ci Ernsta Wicherta, Johannesa Bobrowskiego  
i Hermanna Sudermanna) zaowocowa�a narodzinami nowego wzorca gatunkowego: 
akcja tych powie	ci toczy si� w miejscach wypartych na dziesi�ciolecia z niemieckiej 
pami�ci zbiorowej (Prusy Wschodnie), przedstawianych jako konfrontowana z stech-
nicyzowanym obrazem miasta przestrze� nostalgiczna, na wiele sposobów odleg�a od 
wspó�czesno	ci, opieraj�ca si� urbanizacji, gdzie kultywuje si� prac� fizyczn� (jako 
uszlachetniaj�c� form� przeciwstawiania si� �ywio�owym si�om natury) i etyczn� nie-
skazitelno	
. G�ównym przymiotem litewskiej prowincji staje si� wieczna i nieznisz-
________________ 

37 M. Schmeling, op. cit., s. 368.  
38 Por. M. Czermi�ska, Punkt widzenia jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonal-

nej, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 12. O poj�ciu focus jako kategorii „antropologizuj�cej” badania nad 
narracj� pisze równie� Anna �ebkowska, Poj�cie focus w narratologii – problemy i inspiracje, w: Punkt 
widzenia w tek�cie i dyskursie. J. Bartmi�ski (red.). Lublin 2004, s. 219–238.  

39 Provinz als Zentrum. Regionalität in Literatur und Sprache. Ein polnisch-deutsch-nordisches Sympo-
sium. D. Albrecht, A. Degen, B. Neumann, A. Talarczyk (Hrsg.). Aachen 2007. Zob. recenzja w: „Po-
równania“ 5/2008, s. 230–238.  
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czalna naturalno	
, dotycz�ca zarówno przestrzeni przyrodniczej, jak i sfery spo�ecz-
nej: litewscy autochtoni trwaj� przy swoich „poga�skich” – jak nazywa je Bernhardt – 
tradycjach, co umacnia ich opór wobec pruskiej w�adzy. �ywio� polityczny nie jest 
jedynym, z jakim zmagaj� si� mieszka�cy regionu: co najciekawsze, zdaniem badacza, 
z�o w powie	ciach o wschodniopruskiej prowincji uosabia si� w postaci demonicznej 
kobiety oraz – w drugiej kolejno	ci – pokus zwi�zanych ze stopniowym stapianiem si� 
pierwiastka miejskiego i prowincjonalnego. Nie we wszystkich analizowanych przez 
badacza przyk�adach literackich narratorzy wyst�puj� z pozycji obserwatorów „dziw-
no	ci”, przywo�uj�cych lokalne podania i opisuj�cych tradycyjne rytua�y – a zatem 
reprezentantów „cywilizowanego” 	wiata metropolii. U Sudermanna narratorem 
zwykle jest „cz�owiek z ludu”, niestroni�cy od gwarowych sformu�owa� i litewskich 
wtr�tów j�zykowych. Narracja jest „rozchwiana”, wszystko dzieje si� jakby na oczach 
odbiorców, natomiast opowiadacz dokonuje oceny bohaterów: „Narrator nieustannie 
s�dzi swoje postaci, jakby byli cz�onkami jego rodziny, jakby �y� mi�dzy nimi i by� za 
nich odpowiedzialny”40. Bernhardt dostrzega w tym zabiegu 	lady �ywio�u oralnego 
(powtarzanie informacji, szereg komentarzy odnarratorskich warunkowany potrzeb� 
nieustannego skupiania uwagi s�uchaczy), mo�e ono by
 jednak odczytywane przez 
pryzmat powielania stereotypów dotycz�cych „niecywilizowanych” regionów kraju, 
peryferii. W istocie, z punktu widzenia instancji nadawczo-odbiorczych w tek	cie lite-
rackim, nie mo�na dokona
 prostego uto�samienia Sudermanna-autora i jego przeko-
na� z ekspresj� jego opowiadacza – jest ona bowiem rodzajem projekcji wyobra�e� 
autora, jak móg�by wypowiada
 si� „prosty” mieszkaniec wschodniopruskiej prowin-
cji, a zatem prób� zaw�aszczenia jego j�zyka. W innym miejscu Bernhardt przyznaje 
zreszt�, �e narrator Sudermana odró�nia si� od ho�ubionych przez jego autora opo-
wiadaczy Flauberta, czy Stendhala: nale�y do 	wiata przedstawionego i nie kryje swo-
jego we� zaanga�owania. Kolejna uwaga: czy Sudermann przyjmowa� do wiadomo	ci 
istnienie „litewskiej to�samo	ci narodowej”? W�tpliwo	ci nasuwa rozdzia� artyku�u 
po	wi�cony Litauische Geschichten Sudermanna: Bernhardt uwa�a je za przyk�ad 
„dwunarodowego porozumienia, które uzupe�nia miejski styl �ycia nacechowan� rol-
niczo naturalno	ci�”41. Badacz podkre	la, �e „naturalno	
” ma w wypadku wspo-
mnianego zbioru równie� wymiar gatunkowy: Geschichte nawi�zuje do ludowego, 
oralnego pochodzenia zawartych w nim opowiada�, zaznacza jednak, �e s� to w isto-
cie „niemieckie historie o Litwinach, Polakach, �ydach, Niemcach i Rosjanach, którzy 
pisz� wielonarodow� histori�”42. „Litewsko	
” ma przy tym by
 synonimem „natural-
no	ci” rzekomo „wolnej od ideologicznych prze�adowa�”43, „symbolem symbiotycznej 
relacji mi�dzy lud�mi a krajobrazem, dzi�ki której wykszta�ca si� bezkonfliktowa at-
________________ 

40 R. Bernhardt, Litauische Geschichten – Inhaltsangabe oder Gattungsbezeichnung?. w: Provinz als 
Zentrum, op. cit., s. 67. 

41 Ibidem, s. 77–78. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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mosfera”44. Jak to wykaza� cytowany ju� Bogus�aw Baku�a45, przyk�ad tzw. polskiej 
literatury kresowej ka�e zachowa
 sceptycyzm wzgl�dem narracji metropolitarnej, 
gloryfikuj�cej podporz�dkowane (ideologicznie, ekonomicznie, spo�ecznie) peryferia. 
Ponadto Bernhardt sam zaznacza, �e opowiadania Sudermanna przedstawiaj� krajo-
braz odchodz�cego 	wiata, niszczonego przez industrializacj�, maj� wi�c bardziej 
wymiar nostalgiczny i utopijny, ni� w istocie krytyczny. Opowiadanie Die Reise nach 
Tilit to najwyra�niejsza konfrontacja wsi i miasta, prowincjonalnej etyki i miejskiego 
rozpadu systemu warto	ci, naturalno	ci i sztuczno	ci – miasto i wie	 zostaj� tak prze-
�adowane symbolami (ju� nie jako przeciwstawienie litewskiej wsi – niemieckiemu 
miastu), �e zyskuj� niemal mitologiczn� wielko	
46, powi�zan� równie� z krytyk� 
warto	ci chrze	cija�skich (pojmowanych jako „antynaturalny” porz�dek na ziemiach 
Europy �rodkowej). To kolejna charakterystyczna cecha prowincji w tym rejonie 	wia-
ta47. Dowodem na kolonialne w istocie spojrzenie Bernhardta jest nast�puj�ce zdanie  
z jego podsumowania: „Lituaische Geschichten Sudermanna, jako reprezentatywne dla 
opowiada�, fragmentów i pojedynczych narracji Ernsta Wicherta i Ernsta Wiecherta, 
Johannesa Bobrowskiego i Güntera Grassa zawieraj� kanon warto	ci, który dzi	 wyda-
je si� by
 zacofany, o którym musi sobie jednak przypomnie
 	rodkowoeuropejska 
publiczno	
 czytelnicza, je	li jest zainteresowana dalsz� egzystencj� (sic!). To kanon 
etyczny, w którym podstawowymi elementami s�: gotowo	
 do [podejmowania] roz-
mowy, wspólnego �ycia, pomocy i poniesienia ofiar, naturalne �ycie cyklicznych, sen-
sownych czynno	ci48. „Takie spojrzenie na „mniej cywilizowan�” cz�	
 Europy nosi  
z jednej strony charakterystyczne dla ca�ej literatury tzw. Prus Wschodnich cechy ide-
alizacji, z drugiej jednak skazuje j� na wieczne „zacofanie” cywilizacyjne, podkre	laj�c 
jej rzekomo „bardziej naturalne” walory �ycia w otoczeniu i rytmie przyrody, w odda-
li od decyzyjnego centrum 	wiata. Je	li do tego doda
 jeszcze element rozrachunkowy 
– jakoby w idyllicznym klimacie �agodnia�y antagonizmy historyczne – otrzymujemy 
klasyczn� narracj� kolonialn�, wspart� dodatkowo podobnie ukierunkowan� beletry-
styk�. Badacz nie uwzgl�dnia bowiem, �e przytaczane przez niego historie s� przecie� 
przez „kogo	” opowiadane – a owym „kim	” jest przedstawiciel 	wiata zewn�trznego, 
który by
 mo�e popada nawet w rzeczywisty zachwyt, ale jest on nieod��cznie zwi�-
zany z jego cywilizacyjnym pochodzeniem. 

Postkolonialno	
 	rodkowoeuropejskiej prowincji nie jest jednak jej pierwszopla-
now�, wyrazist� cech�. Apele polskich entuzjastów postkolonializmu o próby dosto-
sowania teorii wywodz�cej si� z Trzeciego �wiata do rzeczywisto	ci Drugiego �wiata, 
pozostaj� jak dot�d – pomin�wszy rozwa�ania teoretyczne i krytyczne – bez odzewu 
wi�kszego ni� epizodyczny; racj� ma Dariusz Skórczewski uzasadniaj�c taki stan rze-
________________ 

44 Ibidem. 
45 B. Baku�a, op. cit. 
46 R. Bernhardt, op. cit., s. 73. 
47 Por. M. Janion, Niesamowita S�owia�szczyzna. Kraków 2006.  
48 R. Bernhardt, op. cit., s. 79. 
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czy s�ab� znajomo	ci� teorii postkolonialnej w	ród polskich literaturoznawców49, cho
 
w moim przekonaniu, wi�ksze znaczenie mo�e mie
 w tym wypadku powszechna, 
poprze�omowa niech�
 do literatury „spo�ecznie zaanga�owanej“. Znamy sytuacj�  
z pocz�tku lat dziewi�
dziesi�tych, kiedy to postulaty krytyki literackiej mia�y ambicj� 
prze	cign�
 dokonania samych literatów; w rezultacie kwesti� sporn� pozostawa�o, 
czy to sztuka, czy jej komentatorzy kreuj� literack� rzeczywisto	
. A projekty te mówi-
�y niemal jednog�o	nie: im dalej od „zaanga�owania“, tym lepiej dla sztuki s�owa.  
W latach dziewi�
dziesi�tych XX wieku postkolonializm nie móg� zapu	ci
 korzeni  
w polskiej literaturoznawczej glebie, poniewa� u�y�nia�y j� wówczas kategorie jak 
najdalsze od �atwo kojarzonego z marksizmem sposobu artystycznego komentowania 
rzeczywisto	ci. 

Dzi	, kiedy zm�czyli	my si� dekonstrukcj�, cho
 nie na tyle, by w zupe�no	ci po-
rzuci
 jej metody aksjologicznego „rozmontowywania“ tekstu, kiedy powoli znów 
zaczynamy oczekiwa
 od literatury, �e na nowo zabierze g�os w wa�nych spo�ecznych 
kwestiach, nie staj�c si� przy okazji tani� publicystyk�, kategoria prowincji prze�ywa 
swój skromny renesans. Po pierwsze, za spraw� integracji z tzw. Star� Europ�, której 
czujemy si� zwykle gorsz�, mniej atrakcyjn� siostr�. Po drugie, za spraw� zasz�o	ci 
historycznych, które uczyni�y z Europy �rodkowej prowincj� Zwi�zku Radzieckiego. 
Po trzecie, w ramach dyskursu 	rodkowoeuropejskiego równie� da si� wskaza
 centra 
i kolonizowane przez nie peryferie. Dwie pierwsze perspektywy prowincjonalno	ci 
znakomicie ��czy i ilustruje powie	
 Piotra Siemiona, Niskie ��ki, w której znajdziemy 
zarówno (jak zauwa�a Pawe� Dunin-W�sowicz) jedyny w historii polskiej literatury 
najnowszej opis wymarszu wojsk sowieckich z Polski, jak równie� ponury krajobraz 
wschodnioeuropejskiej prowincji, widziany okiem obywatela „lepszego“ 	wiata – no-
wego centrum kulturowej kolonizacji, Anglika50. Co ciekawe, krajobraz ten ulega 
transformacji wraz ze zmian� ustroju (przed 1989 rokiem w 	wiecie przedstawionym 
dominuj� odcienie szaro	ci, brud i przygaszone 	wiat�o, wi�kszo	
 wydarze� toczy si� 
noc�; po prze�omie Wroc�aw obrasta ró�nokolorowymi bilboardami), ale s� to w isto-
cie dwa ró�ne oblicza prowincji: pierwsze – mroczna, obca, nieprzyjazna przestrze�; 
drugie – kwintesencja kiczu. Ten sam prowincjonalny kicz pojawia si� cz�stokro
  
w twórczo	ci Andrzeja Stasiuka: np. w postaci kiosku z rozmaito	ciami, stoj�cego na 
dukielskim rynku, czy mrugaj�cych reklamami ekranów telewizorów mieszka�ców 
Beskidu Niskiego. Ju� natomiast olszty�ska powie	
 Mariusza Sieniewicza pt. Czwarte 
niebo, czy Nic Dawida Bie�kowskiego wyra�nie akcentuje topos prowincji-ostoi warto-
	ci tradycyjnych, które zostaj� wystawione na pokuszenie globalizacji i kapitalizmu.  
W domy	le: jest to 	wiat, który dopiero co wyodr�bni� si� na kulturowej mapie Euro-
py, a ju� znika, przyt�oczony unifikuj�cym dyskursem popkultury, kultem pieni�dza, 
brakiem poszanowania dla ludzkiej godno	ci. 
________________ 

49 D. Skórczewski, Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teo-
rii postkolonialnej i jej polskich perspektywach. „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2, s. 33–55.  

50 P. Siemion, Niskie ��ki. Warszawa 2002.  
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Opisana powy�ej ambiwalencja prowincji, która potrafi by
 nacjonalistyczn� 
twierdz�, ale równie� zal��kiem kontrkultury i subwersywno	ci, odpowiada w moim 
przekonaniu podstawowym dylematom postkolonializmu. Pisze o nich Dariusz Skór-
czewski, rozwa�aj�c kwestie nomenklaturowe: czy postkolonializm pokrywa si� zna-
czeniowo z post-kolonializmem?51 Wspomina o nich równie� Fajfer-Du
, stwierdzaj�c, 
�e najwi�kszym paradoksem postkolonialno	ci jest jej t�sknota za równie czarno-
bia�ym 	wiatem, jak ten sprzed postkolonialnego przewrotu52. Podobnie dzieje si�  
z prowincj�: cho
 sama jest kwintesencj� hybrydyczno	ci, zawsze d��y
 b�dzie do 
ujednolicenia, uniformizacji; cho
 to od niej zaczyna si� rysa w prostych opozycjach, jej 
istnienie opiera si� w istocie na szeregu przeciwstawie�. 
________________ 

51 D. Skórczewski, op. cit. 
52 H. Du
-Fajfer, Etniczno�� a literatura, w: Kulturowa teoria literatury, op. cit., s. 446. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


