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W powieści Jesień Gringi zauważamy także kolejne odstępstwo od stereotypu. Jest
ono związane z macierzyństwem. Matka pięciorga dzieci, w tym jednego
niepełnosprawnego, początkowo odbiera bycie rodzicielką jako naturalną
powinność kobiety. Pod wpływem potomstwa i emigracji jej pogląd na
macierzyństwo zmienia się. Po pierwsze dzieci wcale nie chcą być chowane pod
matczynym kloszem (bohaterka chciała, by żyły z dala od wojen i totalitaryzmów),
ale wyruszają w świat, są wolne i pragną podróżować (w powojennej ojczyźnie
byłoby to niemożliwe). Rodzi to w bohaterce sagi z jednej strony poczucie
właściwego wyboru miejsca zamieszkania, ale i osamotnienie: „Zostałam sama.
Tęskniłam za nimi” (JG, s.145) – przyznaje Teresa. Przeniesienie niespełnionych
marzeń własnych na potomstwo wcale go nie uszczęśliwia. Po wtóre, poświecenie
się wychowaniu dzieci spowodowało odłożenie własnych aspiracji i ambicji na
plan dalszy. To ogrywanie roli matki nie niesie satysfakcji, ale rozczarowanie.

Janina Surynowa-Wyczókowska chce powiedzieć, że kulturowe i społeczne ramy
ograniczają wolność wyboru, nie pozwalają się cieszyć pełnią życia. Jej bohaterka
jest szczęśliwa tylko wówczas, gdy o nich zapomina. Ale już młode pokolenie (jej
dzieci i wnuki) narzuconej im roli społecznej nie przyjmuje[14].
Wyczółkowska kreuje osobliwą przestrzeń, w której ściera się egzotyka i obcość z
polskimi powinnościami. Mimo że tradycyjnie jej bohaterka anektuje przestrzeń
domową i występuje przede głownie w roli matki i żony (gospodyni domowej), to
autorka powieści przypisuje jej jeszcze jedną rolę. Dzieci powodują, że Gringa
staje się łącznikiem pomiędzy polskością a lokalnością. Swoistym pomostem
pomiędzy oboma kulturami: kraju rodzinnego i kraju zamieszkania. Właśnie na
takiej zasadzie funkcjonuje ona w obszarze społecznym. Na emigracji przestrzeń
domowa nie gwarantuje już spełnienia się w wyznaczonej przez patriarchat roli.
Znaczenie domu – ostoi rodziny, tradycji, patriotyzmu, na uchodźstwie stopniowo
zanika. W tym kontekście symbolicznego znaczenia nabiera sprzedaż dworku,
owej „polskiej idylli”, która na obczyźnie idyllą być przestała.
Tym próbom adaptacji towarzyszą nieustanne tarcia i konflikty. Mimo że
autochtoni są opisywani przez Teresę jako ludzie otwarci, gościnni to zawsze są
przez nią postrzegani jako obcy, odmienni. Kwintesencją wieloletniej
współegzystencji z miejscowymi może być dialog Teresy z argentyńską znajomą:
Cóż? Ty jesteś bardzo biała, a ja ciemna. Widocznie dlatego nie możemy się
zrozumieć (JG, s.214).
Takie napięcia wyczuwane są także w kręgu rodziny. Mąż i jego rodzice, a także
dzieci mają za złe matce otaczanie się polskimi „reliktami” i tkwienie w
przeszłości. Jej polskie sentymenty, tęsknoty, wspomnienia uchodziły w ich oczach
za dziwactwo. Dlatego Gringa pozostaje najchętniej w otoczeniu Polaków, służącej
Katarzyny i wujcia – majora Jankowskiego. Ich wspomnienia, kultywowana
tradycja tworzą namiastkę klimatu polskiego, ale także nie pozwalają przełamać
obcości, powodują zamknięcie się w polskim getcie. Upływ czasu nie złagodzi tego
odczucia. Wspomnienia Gringi mimo że nie posiadają formy typowo
wspomnieniowej są utkane z autopsji autorki, z życia podzielonego na dwie
nierówne, jak się okazuje. połowy – argentyńskiej egzystencji, która toczyła się w
cieniu wspomnień „polskiej wierzby”. Kraj osiedlenia to obszar, na którym
tożsamość polska jest nieustannie poddawana próbie. Ten tożsamościowy

sprawdzian jest także widoczny w relacjach drugoosobowej narratorki i autorki.
Doświadczenia wygnania wydają sie tu być wspólne. Wojciech Ligęza zwraca
uwagę, że:
Między monologującym podmiotem autorskim a bohaterką przeskakują iskry
porozumienia, ustala się pewna wiedza wspólna na temat doświadczenia
obcości, na jaka napotyka Pola w Argentynie (…) Narratorka mówi do „Gringi”
oraz w imieniu Gringi. Prawa introspekcji niekiedy są w tej powieści
nadużywane. Jednak taka konstrukcja nie wyklucza porozumienia ze „zwykłymi
czytelnikami” [15] .
Obczyzna służy tu raczej samopoznaniu niż wymianie ciosów ze środowiskiem
emigracyjnym (jak w przypadku Gombrowiczowskiej strategii). Natomiast formuła
listu-pamiętnika, w jakiej utrzymana jest powieść, umożliwia narratorce-bohaterce
nabranie dystansu wobec opisywanych zdarzeń[16]. Starając się wyjaśnić motywy
własnego postępowania i zrozumieć wyzwania zmieniającej się rzeczywistości,
dokonuje ona zarazem głębokiego przewartościowania światopoglądu i surowego
osądu spuścizny romantycznej. I choć nie odrzuca zupełnie dawnych idei, to stara
się z nich wybrać tylko to, co rzeczywiście niezbędne w nowej sytuacji
egzystencjalnej. Surynowa-Wyczółkowska, podążając drogą wyznaczoną przez
Gombrowicza, opisuje w powieści nieustanny konflikt człowieka ze światem. W
tym starciu każdy jednostkowy wybór decyduje o losie człowieka, ale rodzi też
rozterki związane z polskością. Warto zwrócić uwagę, że ostatnia część sagi niesie
ze sobą odmienną poetykę. Dotąd Surynowa-Wyczółkowska sięgała po tradycyjną
powieść obyczajową, w Jesieni Gringi zaś dominują fragmenty wspomnień i
refleksji na temat minionych lat. Składnia jest urywana, oszczędna, oddająca
zmęczenie życiem „Ja z Jose Marią przy szoferze. Zatrzaskiwanie drzwiczek (…)
Sprzedaliśmy dom. Koniec. Szlus” (JG, s.133).
Wspomnienia Wyczółkowskiej to z jednej strony szczególny pamiętnik
wyobcowania, z drugiej zaś to ślad „wgryzania się” w nową „cudzoziemską
ojczyznę”, w Argentynę i walka o swoją kobiecą podmiotowość, o realizację
własnych ambicji.
Kobiece bohaterki prozy Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej to postacie
wyobcowane, samotne, z dotkliwym poczuciem Inności. Mimo podejmowanych
prób nie potrafią przystosować się do nowych obyczajów i egzotycznej kultury.

Ale narracje te przede wszystkim opowiadają o samotności kobiety w kręgu
bliskich, w rodzinie. To doświadczenie najbardziej dokucza, bo różnice kulturowe
uniemożliwiają bliskość z mężem, z dziećmi. Czas nie leczy tutaj z wyobcowania,
ale je pogłębia. Nieziszczone marzenia, zawiedzione plany zawodowe, a nawet
zaburzone role społeczne, które pozwalały choć w tym domowym wymiarze się
spełnić, wpędzają w depresję i poczucie bezsensu istnienia. W emigracyjnym
zestawie „męskich” tematów” proza Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej choć
przecież także uwarunkowana historycznymi wydarzeniami, wydobywa
mikrohistorie kobiet z niebytu. Pokazuje tym samym mniej heroiczną, choć
równie tragiczną postać wygnania.
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____________
[14] O samotności bohaterki prozy Surynowej-Wyczółkowskiej pisze Marcelina
Janisz. Zob.: tejże, Zagubiona, samotna, zbuntowana – portret emigrantki w prozie
Janiny Surynowej-Wyczołkowskiej, (w:) Filologiczne konteksty współczesności.
Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, red. Z. Czapiga, J. Pasterska, M.
Kołodziej, V. Ciećko, Rzeszów 2013, s.102-115.
[15] W. Ligęza, Doświadczenia latynoamerykańskie we współczesnej literaturze
polskiej (w:) Emigracja. Polonia. Ameryka Łacińska. Procesy emigracji i
osadnictwa Polaków w Ameryce Łacińskiej i ich odzwierciedlenie w świadomości
społecznej, red. T. Paleczny, Warszawa 1996, s. 152.
[16] Taki zabieg jest często obecny w prozie emigracji powojennej (na przykład w
powieściach Kościałkowskiej, Mostwin, Nowakowskiego, Haupta). Jak dowodzą
znawcy problemu, taki kształt utworu świadczy o przyjęciu strategii
autobiograficznej. Zob. J. Smulski, Autobiografia jako postawa i jako strategia
artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1988
z. 4; Cz. Niedzielski, O teoretycznych tradycjach prozy dokumentarnej (Podróż –
powieść – reportaż), Toruń 1966.
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Lektura prozy Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej nie pozostawia wątpliwości, że
głównym problemem nurtującym pisarkę była kwestia wyobcowania i wygnania,
zaś obiektem literackiego zainteresowania stała się kobieta[1]. Wniosek ten
potwierdza wczesna, przedwojenna twórczość autorki Gringi. Zwróćmy uwagę na
wiele mówiące i jednoznaczne w swojej wymowie tytuły powieści: Ambicje
Weroniki (Warszawa 1935), Warszawianki (Warszawa 1935), Egoizm we dwoje
(Warszawa 1937), Jego kobiety (Warszawa 1937), Kobiety i basta! (Warszawa
1937), Płaszcz na dwóch ramionach (Warszawa 1937), Panna Florcia (Warszawa
1939), Świat zamknięty na klucz (Warszawa 1939). Wymienione powieści
zaliczane przez badaczy do literatury obyczajowej, uzmysławiają, że SurynowaWyczółkowska już przed wojną poruszała tematy wówczas przemilczane (tabu):
jak seksualność (kobieca), aborcja, prostytucja; umiejętnie wpisując

(przemycając?) je w utrwalony w literaturze popularnej schemat kobiety – matki,
a więc afirmujący jej tradycyjną rolę społeczną[2]. Po wojnie pisarka
wyemigrowała do Argentyny i tam ponownie powróciła do interesujących ją
zagadnień. W sadze Teresa dziecko nieudane (Londyn 1961), Gringa (Londyn
1968) i Jesień Gringi (Londyn 1976) los kobiety wpisuje w los wygnańca.
Narratorka sagi zanim osiadła w Argentynie doświadczyła traumatycznych
przeżyć związanych z utratą bliskich (śmierć matki), przemocy fizycznej i
psychicznej (gwałt), poniżenia. Kobiece narracje o wygnaniu i wyobcowaniu (które
z tego wygnania po części wynika) różnią się od „mitu” męskiego wygnania. Samo
słowo „wygnaniec” nie ma przecież żeńskiego odpowiednika zaświadczając tym
samym o męskiej jego realizacji. Inność, obcość wpisana w los wygnańca jest
inaczej ujmowana w literaturze tworzonej przez mężczyzn. Bożena Karwowska
słusznie zauważa, że męskie narracje zdominował pierwiastek intelektualny,
wygnanie (w twórczości Gombrowicza czy Miłosza) dotyka indywidualistów,
geniuszy zafrapowanych własnym rozwojem i twórczością[3]. Kobiece opowieści
traktujące o wyobcowaniu wpisują się w schemat matki, na której spoczywa
odpowiedzialność za ciągłość rodziny, dbałość o kultywowanie tradycji narodowej,
patriotycznej przez kolejne pokolenia dzieci wychowanych z dala od ojczyzny.
Pisarki emigrantki, tak jak Wyczółkowska, które przeżyły wojnę, okupację i
powojenną tułaczkę, nadały literacki kształt tym doświadczeniom. Wiele z
powojennych utworów nosi w sobie znamiona autobiografizmu i choć pewnie nie
zawsze ta kategoria ma istotne znaczenie dla interpretacji, to w przypadku autorki
Gringi warto na nią zwrócić uwagę, gdyż pod płaszczykiem fikcji przemycone
zostają tu problemy, o których ze względów kulturowych czy społecznych nie
wypadało otwarcie mówić. Mam tu na myśli kwestie zasadności udziału w
powstaniu warszawskim, odczucia zgwałconej dziewczyny, (Teresa dziecko
nieudane), zachowania Polaków w obozie dla dipisów, postawy rodaków
dorabiających się na wojnie (Gringa), samotność w rodzinie (Jesień Gringi).
Surynowa-Wyczókowska dając literackie świadectwo wyobcowania sięga do jego
źródeł, które tkwią w traumatycznych przeżyciach wojennych bohaterki jej prozy.
To one wpłynęły na późniejszą sytuację, sposób bycia i zachowania bohaterki
sagi. Gwałt, który przeżyła odciśnie piętno na jej dorosłym życiu i relacjach z
mężem. Kapryśna i zbuntowana nastolatka w jednym momencie dojrzewa, staje
się jeszcze bardziej krytyczna w stosunku do świata, do najbliższych i
wyznawanych dotąd idei. Podłożem tego buntu jest przecież także przedwojenne

romantyczno-patriotyczne wychowanie.
Z takiej właśnie perspektywy ocenia romantyczną spuściznę Teresa – bohaterka
powieści Teresa dziecko nieudane Janiny Surynowej Wyczółkowskiej[4]. Jest to
postać, która łączy w sobie zarówno cechy romantyczne, jak i „antyromantyczne”,
co pozwala jej z optymizmem stanąć do konfrontacji z rzeczywistością.
Zachowaniem bohaterki kieruje młodzieńczy i niedojrzały bunt skierowany
przeciw narzuconym przez tradycję wzorcom postępowania. Jej pierwszym
adwersarzem jest matka, której zachowanie wzbudza w Teresie irytację. Młoda
bohaterka powieści nieustannie zarzuca jej nadmierną ufność w patriotyczne
frazesy, a także narażanie siebie i rodziny na niepotrzebne ryzyko. Z
przedstawianej historii wyłania się stopniowo autoportret Teresy:
Teraz dopiero zrozumiałam z jakim rozczarowaniem mama musiała przyglądać
się własnej córce, która tylko gotowała kartoflankę, kuła czasowniki angielskie,
przygotowywała maturę i ani myślała o patriotycznej robocie! A ja słyszeć nie
chciałam o tym, aby mnie badano i bito na Gestapo, jak ciotkę Fafę, i nie
miałam zamiaru „złożyć życia na ołtarzu ojczyzny” (TDN, s, 18).
Nastoletnia bohaterka deklaruje z przekonaniem, że jest racjonalnym,
pozbawionym romantycznych mrzonek człowiekiem, „gwiżdżącym na ideały,
pacyfizmy i inne <izmy>” (TDN, s.14). Obserwacje codziennych zmagań Polaków
z hitlerowskim okupantem stają się dla niej okazją do prowokacyjnych oskarżeń
rodaków o „nierozumny”, „oszalały” polski patriotyzm, polski romantyzm,
nakazujący apoteozowanie cierpienia. Takiej postawie przeciwstawia zachowania
Francuzów i Czechów, którzy zawarli z Niemcami kompromis i rozsądnie nie
narażali swojego życia. Zmianę zachowania i rewizję poglądów bohaterki
Wyczółkowskiej przynosi dopiero śmierć matki, a także osobiste doświadczenie
okrucieństwa (tj. gwałtu dokonanego przez własowców). Szacunek, jaki okazują
zmarłej zupełnie nieznani ludzie, zmusza Teresę do zastanowienia i w
konsekwencji do zmiany dotychczasowej oceny działalności konspiracyjnej matki.
To przeobrażenie „szczenięcia”, jak metaforycznie mówi o sobie bohaterka, jest
tym boleśniejsze, że dokonuje się wraz z demaskowaniem wyidealizowanego
obrazu ojca. Jego życie jest niejako odwrotnością życia matki i jednocześnie
realizacją postawy, którą początkowo nieświadomie naśladowała młoda Teresa.
„Kochające się w złudzeniach” środowisko matki, jak je określa Teresa,
przeciwstawione zostało gromadzie cwaniaków i dorobkiewiczów. Zatem ton

kpiny i buntu, w jakim rozpoczęła swój pamiętnik bohaterka Wyczółkowskiej,
ustępuje ostatecznie dojrzałości i współtworzy psychologiczne studium
dojrzewającej dziewczyny. Postawa narzucana przez matkę nie okazała się
ciasnym ograniczeniem, ale dobrze „skrojonym” światopoglądem, w którym
dojrzała już bohaterka potrafiła się bez trudu odnaleźć. Już odtąd stale
towarzyszyć jej będzie ten niechciany, romantyczny kodeks. A ona sama czy to w
obozie dla dipisów, czy w Paryżu, Londynie lub Buenos Aires, wszędzie tam, gdzie
przyjdzie jej podejmować ważne decyzje, ze zdumieniem odkryje, że kieruje się
właśnie wskazówkami matki i jej wzniosłymi słowami o wolności, romantyzmie i
zapale do pracy:
Zdawało mi się – zauważa Teresa – że ten cały nudny patos od dawna w mojej
pamięci zaginął. Jednak teraz stojąc pod oknem odnajdywałam go. […] Miałam
wrażenie, że mama zwyciężyła mnie w chwili swej życiowej klęski. I to było
dziwne. Paradoksalne. Niezrozumiałe (TDN, s.82).
Ta niejasność sytuacji budzi w bohaterce bunt, ale i dumę. Bowiem
antynomiczność odczuć pozostała trwałym składnikiem jej psychiki. Pamięć o
matce i wpajanym przez nią patriotycznym wychowaniu towarzyszy jej również w
obserwacji emigracyjnego życia. Teresa przy każdej okazji więc poddaje ocenie
przejęte idee. Na przykład, gdy poirytowana obserwuje rodaków w tymczasowym
obozie dla dipisów.
Psiakrew… Na czym to się skończyło to polskie bohaterstwo? – pyta
rozgniewana – Na wyjedzeniu konserw z tysięcy puszek! Na zalewaniu
patriotycznego robaka bimbrem pędzonym po kryjomu! Na rozproszeniu po
świecie! Na miłości do młodych dziewczyn, które trzeba było porzucić. Na
tęsknocie za spokojnym życiem i sprawiedliwością (TDN, s.184).
Jednak przy pierwszej nadarzającej się okazji, wbrew zakazowi ojca, bierze udział
w patriotycznym spotkaniu z wybitnymi polskimi dowódcami: Władysławem
Andersem, Tadeuszem Borem-Komorowskim i Stanisławem Kopańskim. Spotkanie
wywołuje takie same uczucia, jak te kierowane do matki: podziw i złość.
Bohaterka jest dumna z odwagi dowódców, podziwia ich waleczność, ceni
przymioty wodzowskie, ale jednocześnie irytuje ją brak intuicji politycznej
generałów oraz przejawiany przez nich prymat entuzjazmu nad rozsądkiem.
Poświęcenie i śmierć tysięcy żołnierzy było – według bohaterki Wyczółkowskiej –

niepotrzebne, bo Europa szybko zapomniała o bohaterstwie Polaków.
Ambiwalencję uczuć młodej dziewczyny podkreśla także scena spotkania z
przyjaciółmi, gdy Teresa nie znajduje zrozumienia dla zachowania niedawnych
bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy na uchodźstwie zerwali z
patriotycznym etosem i przemienili się łatwo w emigrację zarobkową.
Romantyczny paradygmat warunkuje także życie uczuciowe bohaterki. Nawet jej
miłość okazuje się niespełniona i tragiczna, gdyż na przeszkodzie staje najpierw
rozłąka i niecne kłamstwa ojca, a potem pełen rezygnacji powrót ukochanego do
zajętego przez komunistów kraju.
W czasie podróży po świecie Teresa dojrzewa i nabiera dystansu do wielu
osobistych spraw. Wybierając pomiędzy pragmatyzmem ojca i romantyzmem
matki, stara się znaleźć jakieś trzecie wyjście, które umożliwi jej „bycie
człowiekiem a nie zwierzakiem”(TDN,s.302). Mimo prób zerwania z
romantycznym dziedzictwem zdaje się być od niego uzależniona. Ono zaciąży nad
dalszym jej życiem.
Jesień Gringi Surynowej-Wyczółkowskiej to najbardziej nasycona
autobiograficznie część cyklu poświęconego emigracyjnym losom bohaterki, alter
ego samej autorki. Jak słusznie zauważa Katarzyna Lachowicz:
Ponieważ losy autorki i tytułowej Gringi są w wielu miejscach zbieżne, można
domniemywać, że kryją się w powieści przeżycia, sytuacje, typy ludzkie, detale,
które poznała Janina Surynowa-Wyczólkowska w bezpośrednim doświadczeniu
kobiety, intelektualistki, emigrantki[5].
Nie jest to zatem wspomnienie w tradycyjnym rozumieniu, to raczej, jak pisze
Wacław Lewandowski, „gatunek pograniczny”, w którym materiał wspomnieniowy
miesza się z fikcją literacką[6]. O takim poszukiwaniu nowych sposobów
opowiadania przekonuje również Wojciech Ligęza. Badacz zauważa, że:
Przenikają się tutaj różne perspektywy narracyjne, a podmiot ulega
rozszczepieniu, kiedy „ja” autorskie prowadzi dialog z bohaterką, posługuje się
dwoma perspektywami po to, by negocjować z postacią powieściową właściwą
wersję wydarzeń[7].
Kompozycja ostatniego cyklu sagi przypomina beletryzowany pamiętnik, w którym

pojawiają się krótkie sceny połączone osobą narratorki. To Teresa jest
przewodniczką nie tyle po nowym kraju osiedlenia, raczej opowiada o historii
człowieka wyobcowanego. Odnajdujemy tu zarówno refleksje dotyczące
konkretnego, jednostkowego emigracyjnego doświadczenia, ale i doświadczenia
emigracji w ogóle [8]. Przyjmując takie założenia można Jesień Gringi
rozpatrywać jako zbiór refleksji odnoszących się do miejsc, ludzi i ich
wewnętrznych odczuć związanych z życiem poza granicami ojczyzny. Na obraz
argentyńskiej emigracji składają się opisy krajobrazu, środowiska emigrantów i
społeczeństwa nowego kraju osiedlenia. Przyroda odgrywa tu istotną funkcję. Na
jej tle bowiem dochodzi do zderzenia dwóch rodzajów świadomości: Polakaemigranta i Argentyńczyka-cudzoziemca. Temu rozbiciu tożsamości towarzyszą
skrajne uczucia tęsknoty za ojczyzną, za „maleńkim krzaczkiem niezapominajek” i
budzącej niepokój fascynacji argentyńskim pejzażem określanym jako „rozkwitłe
szaleństwo egzotycznej jacarandy”[9].
Argentyna Surynowej-Wyczólkowskiej to kraj właśnie takiej rozbuchanej,
nieokiełznanej przyrody i ukrytych w niej żywiołów, obcych i przerażających
przybysza z Europy Środkowej[10]. Jednym z takich żywiołów jest trzęsienie
ziemi, którego gwałtowność i skala zniszczeń wprawia w zaskoczenie.
Natychmiast jednak krajobraz spustoszenia i ruin, jaki po sobie pozostawiło,
implikuje obraz zburzonej Warszawy. Ojczyna i obczyzna nieustannie będą się już
przeplatać. W przestrzeń miasteczka (najpewniej chodzi o San Juan), w którym
żyje tytułowa Gringa wpisują się Andy, nazywane przez bohaterkę Kordylierami
(termin Kordyliery obejmuje również południowoamerykańskie Andy). Olbrzymi
masyw górski to jedne z pierwszych wrażeń, jakie odnotowuje Gringa po
przybyciu do Argentyny:
Widziałam góry u wylotu ulicy. Wbite w szafirowe niebo. Codzienne inne.
Różowe, porysowane czarnymi cieniami. To znów granatowe. Albo rozpylone
we mgłach, ledwo widoczne (JG, s. 47).
Jednak zachwyt argentyńskim pejzażem dochodzi do głosu sporadycznie. Gdy
przebywa do Argentyny ktoś z Polski (np. ciotka Fefa), Teresa chce pokazać
najpiękniejsze zakątki nowego kraju, pragnie w przybyszu wzbudzić zachwyt
Argentyną. Ale nie o rodaka tu chodzi. Jest to raczej rodzaj autoterapii, Gringa,
stara przekonać samą siebie, że warto żyć w Argentynie. To poczucie
wewnętrznego rozdarcia będzie zawsze towarzyszyło bohaterce Surynowej. Widok

Kordylierów, wybujałej roślinności, bezkresnych równin fascynuje, ale i
zwielokrotnia poczucie obcości. Dlatego pojawiają się próby zaadaptowania nowej
rzeczywistości poprzez przetransponowanie ojczystych wzorców w przestrzeń
własnego domostwa i rodziny. Bohaterka Surynowej-Wyczółkowskiej nieustannie
poszukuje w obcym pejzażu znanych sobie elementów ojczystej przyrody, w
pożółkłej trawie chce widzieć macierzankę lub złoty rozchodnik, w cedrzyńcu
odnajduje jałowiec. Odnosi się wrażenie, że mimo egzotyki i wybujałej roślinności
nowa ojczyzna jest jedynie namiastką Polski. Charakterystyczne jest tu
porównanie siebie do polskiej wierzby, „która nie chciała się przyjąć i
zaklimatyzować w egzotycznej, wulkanicznej ziemi” (JG, s. 7). Antropomorfizacja
wierzby-polskiego drzewa – symbolu podkreśla obcość i tęsknotę za krajem.
Surynowa-Wyczólkowska stara się oswoić argentyńską rzeczywistość przez
włączanie do obcego świata polskich akcentów. Takie znaczenie ma wybudowany
przez bohaterkę jej wspomnień argentyński dom w stylu szlacheckich dworków z
„ganeczkiem na słupach, facjatką i okiennicami” (JG, s.224) albo ogród, w którym
wbrew klimatowi próbuje pielęgnować polskie kwiaty. Wszystko to jednak okazuje
się czymś zamiast, jest imitacją „kraju lat dziecinnych”. Małżeństwo z
Argentyńczykiem[11] zamiast pomóc w asymilacji, pogłębia wyobcowanie, bo dom
Teresy i Jose Maria to zderzenie dwóch zupełnie różnych kultur, których punktów
stycznych nie może odnaleźć Gringa.
W nowej ojczyźnie Teresa nie potrafi się zaaklimatyzować. Mimo wysiłków męża
Argentyńczyka, który buduje jej dom do złudzenia przypominający polskie dworki
szlacheckie, bohaterka czuje się obco. Ma wrażenie, że ciągle jest Gringą (jak w
tytule drugiej powieści Surynowej), a jej życie na emigracji jest zaledwie imitacją
prawdziwego.
José buduje w centrum miasta dom i ma złudzenia, że to jest dom polski. A więc
dom ma bardzo spadzisty i czerwony dach. Ganeczek na słupach. Facjatkę […]
Przy naszym polskim domu tuje imitują świerki. Patio imituje werandę […](G, s.
224).
Nieprzypadkowo w cytowanym fragmencie pojawia się słowo „imitacja”. Obczyzna
jest tu postrzegana bowiem jako falsyfikat. Budowany na uchodźstwie dom jest
dla bohaterki rodzajem kłamstwa, gdyż jest przekonana, że nie będzie on w stanie
zastąpić tego prawdziwego, który pozostał daleko za „żelazną kurtyną”. Wywołuje

więc wyrzuty sumienia i samooskarżenie o zdradę ojczyzny. Takie odczucia rodzą
się u narratorki w momentach zachwytu dla bujności argentyńskiej przyrody. W
tych spontanicznych relacjach bohaterka sagi zauważa, że w jej język ojczysty
wkradają się obcobrzmiące hiszpańskie słowa oddające świeżość i zapach
kordylierskiego powietrza. Tłumaczy ten fakt następująco:
Bo tak właśnie jest mi pomyśleć poręczniej i łatwiej. „Wynaradawiasz się,
Tereso – myślę idąc do autokaru”(G, s. 65).
Kwestie języka ojczystego i jego zacierania się (obumierania) zaświadczają o
wynarodowieniu. Dlatego wpisując się w schemat matki strażniczki polskości,
Teresa stara się kultywować język polski w rodzinie[12]. Ale sama pochodząca z
mieszanej (polsko-czeskiej) rodziny wie, że utrzymanie językowej czystości jest po
prostu niemożliwe. Zwiedzając Buenos Aires konkluduje, że to przyszła stolica jej
argentyńskich dzieci. Ma zatem świadomość nieuchronności procesów
asymilacyjnych. Jednak pogodzenie się z tym faktem nie przychodzi jej łatwo.
Czuje się Inną, wyobcowaną i rozdartą wewnętrznie[13].
Z pewnością taka postawa nie sprzyja adaptacji w nowym miejscu. Nie ułatwia jej
także córka, z którą Teresa nie może nawiązać kontaktu. Barabrita odczuwa
wyraźnie obcość matki, spowodowaną nie tyle tęsknotą za ojczyzną, ile jej zupełną
odmiennością kulturową. W reakcji na określenie „wstrętna Gringa”,
wypowiedziane w złości przez córkę, Teresa odpowiada:
I ty jesteś Gringa – mówię twardo – bo jesteś moją córką. Złe spojrzenie spod
rozgrzanej grzywki i krzyk: – Wstydzę się, że jestem córką Gringi. Córką de una
Polaca (córką Polki) (G., s.215).
Scena ta przypomina Teresie kłótnie ze swoją matką w Polsce, którą – podobnie
jak teraz jej córka – oskarżała o zbyteczny, anachroniczny patriotyzm. Trzeba
jednak zauważyć, że bohaterka Gringi nie rozpatruje konfliktu z córką w
kategoriach buntu pokoleniowego. Nadaje mu – jak i całej swej egzystencji –
wymiar narodowościowy. Oskarża się bowiem, że niedostatecznie zabiegała o
polskość córki i gdy ta dorosła, nie jest w stanie jej zrozumieć. Niemniej jednak to
właśnie Barabrita wytknie matce zamknięcie w „skorupie polskości” i brak
rozeznania w bieżących sprawach ojczyzny. Przedstawiając Teresie narzeczonego
Polaka – emigranta 1968 roku – zapyta wprost:

A więc? Jeżeli w Polsce nie ma antysemityzmu, to dlaczego ty, Ricardo,
obawiasz się, że mamita, pomimo wszelkiej amistad (przyjaźni) jaką ma dla
ciebie, może być niezadowolona z naszego matrymonio (małżeństwa)? (JG,
s.65).
Wprowadzenie do powieści przedstawiciela nowej fali uchodźców uzmysławia
bohaterce konsekwencje jej długotrwałej samoizolacji, gdyż zrozumienia nie
znajduje już nie tylko u swojego dziecka, ale także u przybysza z Polski. Prowadzi
to do przekonania, że powrót do kraju jest już niemożliwy. Tej ojczyzny, którą
pozostawiła kiedyś jako nastolatka, już po prostu nie ma.
Część 2 ukaże się w poniedziałek, 15 lipca 2019 r.
_______________
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Literackie odwiedziny

Janina Surynowa-Wyczółkowska, San Juan, Argentyna, 1974 r., fot. Archiwum
Emigracji w Toruniu.
Florian Śmieja
Nasza wyprawa samochodowa do Kalifornii obciążyła licznik 16 tysiącami
kilometrów, za to liznęliśmy Meksyk i miasto Tihuana, a także tuzin sławnych
parków z Yellowstone na czele.
Pod San Francisco udało nam się odwiedzić dwu poetów: Jana Kowalika w San
José oraz Jana Leszczę w Palo Alto. Znakomity bibliograf polskiej prasy
emigracyjnej Jan Kowalik (1910-2001) rodem ze śląskiego Skoczowa, tęsknił za
rodzinnymi stronami i w swoich wierszach je sobie przybliżał. Wspomagała go
wyobraźnia, bo kiedy patrzył na sąsiedni łańcuch gór Santa Cruz to widział
łagodne góry Beskidu. Wspominał rodzime grzyby, brakowało mu jednak śpiewu
skowronka, bo te ptaszki na tym kontynencie nie śpiewają. Dlatego jednym z jego
pragnień została skarga

Żeby tak jeszcze
Kilka taktów skowronka

Jan Kowali, fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL.
Z cieszyniakiem Janem Leszczą (1918-1992), który przeżył obóz koncentracyjny
w Dachau, wybraliśmy się do niedalekiej biblioteki w Uniwersytecie Stanford
obejrzeć kolekcję dokumentów złożnych przez Polaków po wyjściu z sowieckiego
zesłania. Tamże pokazywano nam fotografię Lenina, którą posługiwała się policja
szwajcarska, kiedy go inwigilowała.
Jednak najcieplej pamiętam kolibry na patio domu Leszczów uwijające się koło
poideł.z czerwonym nektarem.
*
Choć zaglądałem do Meksyku póki żył Jan Zych, polecialem do Wenezueli, by
odwiedzić Józefa Jennego i wybrałem się do Kolumbii, by szukać śladów Gabriela
Garcii Marqueza, nie zdążyłem zobaczyć Argentyny, by poznać Janinę
Surynową-Wyczółkowską (1897-1985), aczkolwiek byłem pod wielkim urokiem
jej późniejszych książek. Autorka osiadła pod Kordyleriami zbyt daleko od
emigracyjnych ośrodków i choć cieszyła się mirem czytelników i poważaniem
krytyków, nie zdołała przebić się na pierwsze strony, a w wolnej Polsce dziwnie
nie znalazła zainteresowania, a tym bardziej wsparcia, a jej emigracyjne powieści
nie doczekały sie wznowienia w Polsce, gdzie by fascynowały czytelnika. Pisarka,

warszawianka urzeczona swoim miastem i jego aurą, ostatnie dekady życia
spędziła w obcej Argentynie. W wybornej trylogii ukazała zmaganie się polskiego
dziedzictwa z argentyńskim otoczeniem, w opowieści o Grindze, Teresie,
niespokojnej dziewczynie i jej gorzkim emigracyjnym losie. Wyszla ona za mąż za
argentyńskiego Metysa.
Nasze dzieci odziedziczyły po ojcu ambicje narodowe. Szanuję to, ale walczę
zajadle o moją ojczyznę-polszczyznę. Wprawdzie nie zasłużyłam sobie na to, aby
się czuły dziećmi Polki, bo uciekłam z Kraju nie dla żadnych ideologii,
kontrkomunizmów, czy w porywie wolności – tylko z osobistych względów.
Zapowiedziane drugie wydanie powieści na wychodztwie nie doczekało się
realizacji.

Janina Surynowa-Wyczółkowska, San Juan 1974 r., fot. Archiwum Emigracjiw

Toruniu.
_____________
Krótkie wspomnienia i obserwacje Floriana Śmieji drukowane były w odcinkach
jako „Migawki” w „Liście oceanicznym” – dodatku do „Gazety” w Toronto,
pod red. Joanny Sokołowskiej-Gwizdka, w latach 2003-2008, a potem znalazły się
w zbiorze: Florian Śmieja, „Ślady światła”, SILCAN HOUSE, Mississauga 2013,
opracowanie, redakcja, skład, projekt okładki Joanna Sokołowska-Gwizdka.

O Janie Kowaliku:
http://www.cultureave.com/bibliograf-prasy-emigracyjnej-jan-kowalik-1910-2001/

