
W KR~GU POWTčRZEő 

Fragmentaryczna, rozpisana 
na głosy powieść Brygidy Helbig 
wykorzystuje znany w literaturze 
schemat fabularny. Rozgoryczona 
życiem kobieta wraca po latach 
do swoich korzeni. Powrót do oj
czyzny (także do niespełnionych 
miłości) jest początkiem wielkiej 
podróży duchowej, jaką bohaterka 
podejmuje w poszukiwaniu wła
snego .ja". Zawieszona między 
przeszłością a chwilŃ obecną, 
próbuje wreszcie odnaleŦĺ swoje 
miejsce, co nie jest łatwe, biorąc 
pod uwagę fakt jej podwójnego co 
najmniej wydziedziczenia : jako 
Polka żyjąca w Niemczech boha
terka jest osobą o niepewnym sta
tusie narodowościowym (nie Po
lka, nie Niemka, może obywatelka 
świata), jako kobieta natomiast 
pozbawiona jest szansy na we
wnętrzną spójność w ogóle . Po
wrót do przeszłości, moŨliwy mię
dzy innymi dzięki lekturze zapi
sków prowadzonych przez nasto
letnią jeszcze bohaterkę, staje się 
okazją do zgłębienia tajników wła
snej psychiki, a prowadzić ma do 
odrodzenia. Rozwiązanie proble
mów jednak nie następuje. Boha
terka po raz kolejny ucieka. Wy
daje się, że jej podróż nigdy się 
nie skończy. 

Siegając po temat chętnie 
przez literatów eksploatowany, 
Brygida Helbig korzysta z goto
wych wzorów. Pojawia się rzeczy
wisty pamiętnik z okresu dojrze
wania, czyli dziewicze .. Kwiaty ja
bğoni", a jego lektura, podejmowa-
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na po latach przez autorkę zapi
sków, staje się pretekstem do za
inscenizowania dwugłosu racji, 
który dla "dojrzağej" bohaterki 
oznacza rachunek sumienia. Od
słonięte zostają źródła kobiecych 
kompleksów (oczywiście wszyst
ko, w tym strategię dopasowywa
nia się do innych czy milczenie, 
wynosi się z domu). Dzieciństwo 
jawi się jako sfera obarczona 
grzechem naiwnej nieświadomo
ści, ale też jest w związku z pożą
daniem niewinności idealizowa
ne. Klasyczny problem uwikłania 
w niedojrzałość za sprawą przy
wiązania do fałszywego, bo ideal
nego wizerunku własnego "ja". 
Skoro wszelkie próby wyzwolenia 
kończą się niepowodzeniem, Pa-
łówę-efekt kreacji (autorstwo po
wieści przypisuje się tu tekstowej 
bohaterce) można by odczytywać 
jako zwycięstwo. Byłaby wtedy 
Pałówa powieścią-terapią, powie
ścią-spełnieniem, po długim mil
czeniu (wynikającym z patriar
chalnego zakazu) wyartykułowa
nym wreszcie głosem kobiecym. 
Tylko czy rzeczywiście o głos ko
biety tu chodzi, a jeŜli tak, do któ
rej z kobiet głos ten naleŨy? 

Helbig celowo mnoży imiona 
bohaterek ("Vivijana wiele ma 
imion. Między innymi Anna Mary
ja. Jej nazwisko Birkenwald Brze
zina" - s. 9), gra perspektywą nar
racji, przemawiając w ten sposób 
głosem "kaŨdej" (everywoman?) 
kobiety uwikłanej w kobiecość: 
bohaterka powtarza role swej 
matki, perspektywę "my" dopełnia
ją tragiczne losy innych kobiet 
przegranych. Czeka na nią goto
wa od zawsze matryca. Miotające 
się "ja" poszukuje schronienia we 
wspólnocie, która tylko pozornie 
daje moŨliwoŜĺ okreŜlenia siebie 
("ja" okreŜla się dzięki identyfikacji 
z innym "ja"), w rzeczywistości 
jednak tożsamość wyklucza. Głos 
kobiety jako kobiety nigdy nie jest 
swój, ale zawsze czyjś (każdej in
nej, a właściwie tylko i wyłącznie 
Jego). Choć bohaterkę-narratorkę 
stać na rozpoznanie, to z dystan
sem czuje się nieswojo (kiedy już 
nie-swoje wzięła za swoje), więc 
ucieka w relacje. Bezustannie po
wtarzany proces "stwarzania się 
od nowa", który charakteryzuje tak 
nastolatkň, jak i - wydawałoby się 

- "dojrzağŃ" w końcu partnerkę 
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dialogu, to w rzeczywistości kolej
na zdrada samej siebie. 

Początek powieści zapowiada 
przemianę (zstąpienie do głębin 
podświadomości w celu pokona
nia czyhającej tam hydry - tu 
oczywiście odpowiednia sceno
grafia: schody zaniedbanego 
domu, wyschłe koryto rzeki, czelu
ści mętnego jeziora itp.), ostatnia 
scena jej zaprzecza: rzekome wy
zwolenie z innych, a więc i zma
zanie winy (prawie mistyczne, bo 
pojawia się pomysł multiplikacji 
"ja": "Sama sobie matką, ojcem i 
ukochanym się stanie" - s. 146), 
okazuje się tylko kolejnŃ przebie
ranką bohaterki skazanej na 
wieczne "nie-ja". 

Brygida Helbig przedstawia 
więc dramat kobiety-Syzyfa, tej, 
która żyjąc w kulturze hołdującej 
indywidualności, naznaczona jest 
piętnem wewnętrznej dysharmo
nii. l, niestety, na przedstawieniu 
inicjatywa Helbig się kończy. Błę
dem byłoby spodziewać się roz
wiązań w stylu Gombrowicza, 
choć mogło się wydawać, że już 

samo podjęcie obciążonego lite
racko wątku do czegoś zobowią
zuje. Tymczasem ani nabyta z 
wiekiem wiedza, ani nawet -
wbrew zawartemu w "Epilogu" 
oświadczeniu, że Pałówa jako 
efekt kreacji przywraca bohaterce
narratorce (autorce?) siebie -
podjęta inicjatywa pisarska wy
zwoleniu z innych nie służą. Au
torka przyznaje się do swej bez
radności, z góry niejako odwodząc 
czytelnika od pomysłu inwestowa
nia energii w wysnuwanie błęd
nych, bo nazbyt pochopnych 
wniosków, do jakich mogłyby 
przecież prowadzić instynktowne 
skojarzenia. 

Gdyby bowiem sądzić dzieło 
po okładce, ocena debiutanckiej 
powieści Brygidy Helbig brzmiała
by mniej więcej tak: raczej niecie
kawe i trywialne. Zaproponowane 
przez autorkę zderzenie poczci
wego burego zeszytu uczniow
skiego (chodzi oczywiście o pa
miętnik nastoletniej bohaterki, 
więc o tzw. zeszyt dziewczyński) 
z bezpardonową formułą tytułu, 
odznaczającą się wyrazistą czer
wienią na nijakim tle wyrobu Po
znańskich Zakładów Papierni
czych, chwytem jest czytelnym, 
świadomie demaskatorskim, zdra-

dzającym przy tym 
zawartość środka. 

Nietrudno się do-
myŜliĺ, że zestawienie "Kwiatów 
jabłoni" z Pałówą zapowiada temat 
rodem z repertuaru literatury femi
nistycznej (panienkowatość kon
tra masochistyczne rozliczenie ze 
swoją dojrzałością), ale też wątek 
inicjacyjny a la Gombrowicz oraz 
odwołania do Pałuby Irzykow
skiego, słowem, od razu wiado
mo, że ma się do czynienia z 
metaliteraturŃ (niech czytelnik nie 
zapomina, że okładkę zdobi 
okładka)! Helbig buduje wizytów
kę ze znaków ogranych. Nie po 
to jednak, by inicjować proces 
żmudnych operacji myŜlowych. 
Jej prawda leŨy gdzie indziej. Nie 
o interpretację, ale o sam gest 
przywołania znaków tu chodzi. 
Wtedy, gdy nęcony perspektywą 
"meta" czytelnik byłby skłonny 
doszukiwać się wyższych racji 
proponowanego rozwiązania na 
drodze zawiłych spekulacji (co w 
przypadku metaliteratury czasem 
popłaca), Helbig mówi stop. Nie 
chce powiedzieć niczego nowego 
ponad to, co jest. Autorka ogra
nicza się do biernego stwierdze
nia. Tutaj trzeba się zadowoliĺ 
szczerością Brygidy Helbig, któ
ra wie, że inaczej nie potrafi, i 
przystać na jej gest rozłożonych 
bezradnie rąk. 

Pałówa to jeszcze jedno świa
dectwo rzeczywistości, książka z 
kobiecej niemocy zrodzona i ko
biecej niemocy pomnik. Cóż z 
tego, że autorka zna obowiązują
ce w kulturze reguły mówienia o 
kobiecie (a więc zarówno dyskurs 
logocentryczny, jak i feministycz
ny) i o swej wiedzy stale czytelni
ka zapewnia, skoro nie stać ją na 
wyjście poza zaproponowane 
schematy. Ona, jak każda kobieta, 
powiela, nie dekonstruuje. Nie
przypadkowo chyba w odniesieniu 
do bohaterki sięga Helbig po me
taforę prządki: "JeŜli już nie mo
żesz pracować ani żyć, to przynaj
mniej szyj" (s. 137). Sama autor
ka, jako autorka właśnie, nie wy
kracza poza tradycyjny przydział 
ról, a jej pisanie-tkanie odpowiada 
ocenie, jaką niegdyś wystawiono 
twórczości kobiecej (myŜlň tu o 
słynnych "prządkach banalnej rze
czywistości"). Zakaz mowy, odno
szący się zwłaszcza do sfery sto-



sunków damsko-
. męskich, obowiązu-

je kobietę od dzie
ciństwa. Nawet intymny dzienni
czek nastoletniej bohaterki pełen 
jest eufemizmów i białych plam. 
Wydawać by się mogło, że Pağ·-
wa-efekt transgresji przyniesie w 
końcu wybawienie. Tymczasem 
nie. Zarówno nastolatka, jak i jej 
starsza odpowiedniczka mówią o 
własnych doświadczeniach, żadna 

jednak nie zabiera głosu w spra
wie autentyczności. Wypowiedź 
"dojrzałej" bohaterki tym tylko r·Ũ-
ni się od egzaltowanych może, ale 
jakże czystych, bo naiwnych, wy
nurzeń nastolatki, że tej pierwszej 
czas dodał zmarszczek i wiedzy, 
nie wyłączył zaś z kręgu powtó
rzeń. Fakt, że autorstwo Pałówy 
przypisuje się w .Epilogu" teksto
wej bohaterce, skazuje czytelnika 
na niepewność: z jednej strony 
prowadzić może do utożsamienia 
autorek (tekstowej i "zewnňtrz-
nej"), co zgadzałaoby się z infor
macją zamieszczoną przez Helbig 
na obwolucie, a zapewniającą 
czytelnika, że oto ma on do czy
nienia z historią prawdziwą, z dru
giej jednak - traktowany jako 
chwyt literacki - każe odnosić się 

do zapowiadanego tryumfu z dy-
stansem. Czyżby nawet w akcie 
tworzenia kobieta musiała prze
mawiać głosem "innych"? 

Zgodnie z rozwiązaniami, jakie 
zaproponowała Helbig, tak. Kobie
ca egzystencja (reguła ta obowiŃ-
zuje też samą autorkę) opiera się 
na powielaniu i - podobnie jak Pa-
łówa - składa się z cytatów: "AleŨ 
tak, Robercie , cytat, wszystko 
przecież jest cytat, cytować czy 
nie cytować, oto jest pytanie, i in
nego nie ma ( ... )" (s . 121 ). Nic 
dziwnego zatem, że akt pisania/ 
czytania, tak lubiany przez litera
turę zorientowaną feministycznie, 
jest tutaj jednym z uprzywilejowa
nych przedmiotów narracji. Boha
terki czytają (dorastająca Anna 
Maryja- .książki zbójeckie", czyli: 
Duet o Schumannach - popularny 
romans .dla dorosłych", Anię z 
Zielonego Wzgórza, poezje Ko
chanowskiego i książeczkę do na
bożeństwa; jej dorosła odpowied
niczka - zapiski poczynione w la
tach młodości; wreszcie sama au
torka intertekstualnej Pałówy -
większość pozycji obowiązujących 

szanującego się miłośnika literatu
ry), ale też tworzą. Anna Maryja 
od młodości przygotowuje się do 
stworzenia dzieła swego życia- w 
tok narracji prowadzonej przez 
dojrzałą bohaterkę zostaje wğŃ-
czona improwizacja fragmentu 
rzekomo podejmowanej niegdyś 
próby powieściowej, wykorzystu
jącej zapiski z lat młodości, która 
niczym nie różni się od stylu Pağ·-
wy. Ani nastolatka, ani dorosła 
Anna Maryja nie mówią prawdzi
wie, choć ta pierwsza nie jest 
świadoma swej sztuczności. "Doj
rzała" Anna Maryja nakłada na 
rzeczywistość kliszň lektur czyta
nych w młodości. Spóźniony, bo 
pojawiający się w życiu bohaterki 
na długo po okresie nieświadomej 
fascynacji romansową fabułą, ko
chanek zostaje nazwany imieniem 
wywodzącym się wprost z czyta
nej niegdyś książki o Klarze i Ro
bercie Schumannach. W ten spo
sób, stając przed szansą do
świadczenia uczuć prawdziwych, 
bohaterka, karmiona szeregiem 
zakazów, sama odbiera sobie pra
wo do autentyczności. "Robert" 
traci status prawdziwości, zostaje 
włączony w grę powtórzeń . Pomi
jając już Annę Maryję , pewnie i Vi
vijana ma swoją literackŃ (roman
sową?) odpowiedniczkę. Zrezy
gnowana bohaterka-narratorka 
tworzy po latach własną fabułę, 
na którą składają się zarówno cy
taty pochodzące z przeczytanych 
książek, jak i te budujące od wie
ków historię kobiet l tylko ta -wy
czytana z historii poprzedniczek, a 
przy tym bezustannie powielana -
rzeczywistość jest, zdaniem Hel
big, prawdziwa. 

W imieniu tak pojętej prawdzi
wości Brygida Helbig eksponuje 
wielogłosowość Pałówy, składa 

powieść z czytelnych (najczęściej 
banalnych) aluzji i symboli, nie 
stroni od stylizacji na zawiły mo
dernistyczny język duszy. Manife
stowanie sztuczności jako od
zwierciedlenie obowiązującego 
kobietę zakazu mowy pomysłem 
może jest i dobrym, tylko wykona
niu brakuje finezji. Wydaje się, że 
autorka sama wpada w zastawio
ne przez siebie techniczne pułapki 

n troszcząc się o wyrazistość 
przesłania, zapomina o granicach 
czytelniczej wyrozumiałości. Nie
potrzebnie tyle miejsca oddaje 

głosowi nastolatki - rozdział wy
korzystujący fragmenty pamiętni
ka jest zdecydowanie za długi. 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że literacka fascynacja młodzień
czą nieświadomością wykracza 
poza ramy, jakie nakazywałoby 
odgórne założenie autorskie, a 
omawiany fragment traci status li
terackiego chwytu, zaś zyskuje 
posmak biografizmu, co w przy
padku biografii dotyczącej okresu 
pierwszych miłosnych porywów i 
uniesień, prezentowanej na doda
tek przez samą nastolatkň, po
chwałą nie jest. .. 

Sztuczność w wymiarze, jaki 
zaproponowała Helbig, byłaby do 
zniesienia, gdyby chodziło o paro
dię. Jako czytelnik narażony bez 
przerwy na obecność rekwizytów 
zużytych parodii wręcz pożądam . 

Niezręczny rym w jednym ze zdań 
"Wstępu" zdaje się nawet takie 
odczytanie sygnalizowaĺ: .. Vivija
na wiele ma imion. Między innymi 
Anna Maryja. Nie wiedziała sama, 
kim była, i o mały włos się nie za
biğa" (s. 9). Niestety, jest to zapo
wiedź mylŃca, bo Helbig (poza kil
koma jeszcze sygnałami tego 
typu) traktuje temat Ŝmiertelnie 
poważnie. "Pierwiastek pałubicz
ny" wprowadza konsekwentnie i -
co tu dużo mówić - czasem rów
nież " pałubicznie". W związku z 
tym efekt zniechęcenia czytelnika 
wypada zgodnie z planem, a na
wet ponad plan (zob. zwłaszcza 
rozdział zatytułowany "Robotnik 
sezonowy"). Zastosowana przez 
autorkę strategia dystansu, z któ
rego nic poza wspominanym już 
świadectwem kobiecej niemocy
nie wynika, nie daje się obronić w 
całości, choć momentami - mu
szę przyznać - wypada zgrabnie i 
daje ciekawe efekty stylistyczne: 
"I oto taniec, taniec na lodzie! Ta
niec na parowu dnie! A pod lodem 
zamarznięte liŜcie, martwe liŜcie, 
oczywiście! Pani już gotowa do 
kadryla! Pani zgrabnie główkę 
przechyla. Buty rozdziawiają swo
je paszcze, niech pan klaszcze, 
niechże pan klaszcze! Proszę 
pani, to nie gratka, to nie gadka i 
nie szmatka, do kadryla, do kadry
la, pani usta swe rozchyla ... Cóż 
za noc to niesłychana, bo pani 
spotkała pana, pani Ŝlizga się po 
lodzie, panią los tak strasznie bo
dzie, nikt tej pani już nie kocha, 
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pani zaś po nocach szlocha ... Do 
kadryla, do kadryla, czasu szala 
się przechyla, nie ma czasu, nie 
ma czasu, niech pan ciągnie ją do 
lasu, każda miłość jest kaleka, 
niechże pan już nie odwleka ( ... )" 
(8. 113) itd. 

Szkoda, że autorka Pałówy, 

stojąc na straży prawdy pałubicz
nej, odmawia sobie prawa do in
dywidualnoŜci. Aż chciałoby się 

chwycić za miecz i powalczyĺ, wy
rwać się z kręgu niemocy i bezna
dziei, stworzyć siebie w walce. 
Tyle że to pewnie byłoby już zbyt 
męskie ... No cóż, wydaje się, że 
pastisz nie wystarcza, nawet jeŜli 
jest to pastisz zaplanowany. W 
tym wypadku cel nie uświęca 
środków. Tym bardziej, że mimo 
sztuczności Pałówa pretenduje 
chyba do odzwierciedlania uczuć 
autentycznych, bardzo osobi
stych. Pod płaszczykiem teksto
wych gier ukrywa się bowiem 
skrzywdzona kobieca ufność do 
świata, która - tu posłużę się me
taforą autorki - tkając sobie ko
szulň Dejaniry, szuka zrozumie
nia. Nie wiem, czy je znajdzie, bo 
autorka Pałówy stawia czytelnika 
w dosyć kğopotliwej sytuacji. Z jed
nej strony, mnożąc literackie 
chwyty, podkreŜla sztuczność po
wieści (buduje jak mężczyzna, by 
mówić jak kobieta), z drugiej, po
sługując się językiem wyzwolo
nym z praw logocentrycznego 
dyskursu, chce, jak tekstowa bo
haterka, przemówić szczerze i z 
głębi serca: "Vivijana pragnie żyć. 
Szuka zalŃŨka życia. ( ... )Usta jej 
knebluje miłość i strach. Przemó
wi więc nieco pokątnie, tysiącem 
kolorowych snów. Przemówi rze
ką, płynącą spod języka, zwielo
krotnionym, nieujarzmionym, po
plŃtanym, spiętrzonym językiem 

symboli, językiem bólu i rozko
szy, ryku krów i szumu drzew, Ŝli-
ny i wody, mleka i krwi, krzyku i 
milczenia. Czytajmy tam, gdzie 
nie ma słów. Przekroczmy słowa 
próg" (s. 9). W rezultacie ani inte
lekt, ani czucie nie przemawiają 
wystarczająco silnie, przynaj
mniej do mnie. 

Justyna Gembrawska 

Brygida Helbig: Pałówa. Wy
dawnictwo "b1 ". Gdańsk 2000. 
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