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Problematyka emigracyjnych utworów Piotra Guzego koncentruje się przede
wszystkim wokół psychiki człowieka. Dominującym aspektem jest poszukiwanie
pierwiastków zła w ludzkiej duszy. Według pisarza człowiek XX wieku poprzez
doświadczenie traumy totalitaryzmów zostaje skazany na pamiętanie,
retrospekcje kształtują jego życie.
W wywiadzie radiowym z 1967 roku Piotr Guzy opowiadając o swojej pierwszej

powieści emigracyjnej – Krótki żywot bohatera pozytywnego zaakcentował juz
wówczas krąg swoich literackich zainteresowań, które stały się dla niego
podstawowym kanonem obecnym w jego prozie:
Mnie interesuje psychika człowieka. (…) problem zła, problem moralny,
moralność w świecie, w którym żyjemy. Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy
(…) są dobrzy, którzy prowadzą normalne (…) cywilizowane życie są
jednocześnie zdolni do tak potwornych zbrodni. Mnie ten problem interesuje,
problem upadku człowieka, na który składają się zarówno czynniki wewnętrzne
w samym człowieku, jakieś (…) wrodzone słabości i zarówno rzeczywistość
zewnętrzna, która w jakiś sposób nie dostarcza człowiekowi hamulców, przy
pomocy których on byłby zdolny opanować to zło, które ostatecznie w każdym
człowieku siedzi. My wszyscy jesteśmy zdolni do potwornych zbrodni i te
zbrodnie „wyżywamy” w naszych snach, (…) w filmach kryminalnych, w
książkach, w których roi się od morderstw, perwersji, itd. Ale sami nie
popełniamy tych zbrodni[29].
Pisarz, zarówno w powieściach i opowiadaniach, podejmuje się uchwycenia
psychologicznych rysów ludzi zmagających się z własnym, wewnętrznym złem lub
warunkami, które wydobywają je na światło. Pobrzmiewa w utworach echo prozy
psychologicznej ze względu na sposób narracji („personalna”) i analizę
psychologiczną, czyli „opis procesów psychicznych bohatera oraz ich motywacji
wewnętrznej”[30]. Takie konstruowanie narracji odnajdziemy m. in. w powieści
Requiem dla pani Tosi:
W głowie Tosi zahuczały bowiem echa przeszłości. Z dna pamięci podniosły się
nigdy dostatecznie głęboko nie pogrzebane sprawy, wypłynęły i jak lawa coraz
szerszym strumieniem ogarniają jej zbolałą świadomość. Tosia musi się bronić.
Tosia musi coś zrobić, czymś się zająć, żeby ten natłok słów, gestów, scen
wyzwolonych niechcąco przez Pawła zatrzymać, zepchnąć z powrotem na dno,
bo zabić ich w sobie nigdy przecież nie zdoła, więc niech przynajmniej od niej
odejdą , niech jej w tej chwili nie męczą[31].
Studium psychologiczne głównej bohaterki to ścieranie się pamięci, wspomnień z
teraźniejszością. Na pierwszy plan wysuwają się emocje Tosi, jej jednostkowa
perspektywa odbierania rzeczywistości, przeplatana całą gamą uczuć. Tak
prowadzona narracja ma na celu pełne oddanie stanów wewnętrznych bohaterki,

w sposób subiektywny, pozbawiony dystansu narratora.
Niewątpliwie ważnym elementem narracyjnym jest strumień świadomości
pełniący funkcję mimetyczną, portretującą ludzki umysł[32]. Także tok fabularny
wydaje się być prowadzony chaotycznie, co podyktowane jest zaakcentowaniem
psychiki postaci, jej perspektywy odbioru rzeczywistości. Zilustrowanie myśli,
wewnętrznego głosu zdaje się być zabiegiem dominującym w prozie Guzego.
Poczynając od omawianej już książki – monologu Krótki żywot bohatera
pozytywnego, strumień świadomości konstruuje rysy postaci i narrację. Wydaje
się wiec, że Guzy czerpie z raz sprawdzonej techniki narracji. Za egzemplifikację
niech posłuży fragment utworu Stan wyjątkowy i narracja Romana Niesztora
dotycząca jego zaginionej żony Aleksandry:
nigdy jej tego nie wybaczyłem, może gdyby potem wszystko się było między
nami ułożyło normalnie, gdyby kochała to dziecko, nawet nie próbowała, taka
wyrodna matka! ile razy ją w myślach dusiłem za to! leży na łóżku, siadam obok,
gładzę jej szyję, Romcio się nie zmienił nic a nic (…), dobrze, niech tak myśli!
wpatruję się w jej oczy, śmieją się, teraz! i oburącz ją za gardło i ściskam, z jej
ust wydobywa się pluskotliwy charkot, ukarzę cię, wyrodna matka, ty! toś ty mi
chciała moje dziecko! ach, Boże, dlaczego ja tak ciągle? no już przestań,
przestań! zwolnij mięśnie, teraz zrób kilka oddechów, już lepiej? Nie wiem, skąd
to się we mnie bierze, ile razy sobie przypomnę, (…) Wyrodna matka, ty! toś ty
mi chciała moje dziecko zabić! i czuję, jak mięśnie się we mnie napinają, jak
cały się sprężam w sobie, wyrodna matka! tak! tak! wyrodna matka! i ściskam i
czuję jak pod palcami trzaskają chrząstki jej gardła, wyrodna matka! moje
dziecko chciała mi![33].
Konstruowanie narracji jest powiązane przede wszystkim z perspektywą postaci, a
co za tym idzie skorelowanie rzeczywistości z odbieraniem jej przez bohatera
literackiego. Aby przybliżyć spersonalizowane postrzeganie postaci pojawia się
mowa pozornie zależna oraz monolog wewnętrzny, a także tzw. „rytm pamięci”
(według niego budowany jest świat przedstawiony)[34]. Z mową pozornie zależną
przechodzącą w monolog wewnętrzny mamy do czynienia w Zwidach na
wysokościach, kiedy to narrator odsłania myśli głównego bohatera, by w końcu
oddać mu głos:
Michał Amadeusz Żywoń nie ma łatwego życia. Znajduje się w bolesnej

rozterce. Miotają nim różne racje. Nie ukrywa, że byłoby mu ciężko rozstać się
ze swoją ambicją. Jest w czołówce. Dobrowolnie się stamtąd wycofać? Wyrzec
się wszystkiego, co dotąd nadawało sens jego życiu? Zakładając jednak, myśli
niepostrzeżenie zbaczają znowu w kierunkach tych grzęzawisk, że będę nadal
pisał, nawet, powiedzmy, z pewnymi ustępstwami na rzecz ich doktryny[35].
W narracji zostają wyeksponowane retrospekcje[36] pozwalające na odtworzenie
życiorysu postaci. Przeszłość bohatera tworzą „istotne przeżycia urazowe”[37],
które kształtują jego teraźniejszy portret psychologiczny. Taki model narracji
występuje w opowiadaniu Odwiedziny u duchów:
Karol prowadzi samochód, zatopiony w niedobrych myślach. Cały wszechświat
jego myśli wypełnia w tej chwili obraz ojca na klęczkach przed tym niemieckim
oficerem, z obiema rękami błagalnie ku niemu wyciągniętymi. I słyszy
załamujący się w płaczu głos: Bitte, bitte nich schiessen! To jest wszechświat
mieszczący się w jego głowie[38].
„Urazem” dla głównego bohatera jest wspomnienie ojca korzącego się przed
niemieckim żołnierzem. Powraca on wielokrotnie w opowiadaniu i dominuje w
umyśle Karola, który opowiada żonie o wojennych losach rodziny. Nękający go
obraz przewija się w jego głowie niczym film:
Karol nie potrafi wyjść poza wywoływane z pamięci wydarzenia, w tle każdej
sceny, każdego widoku, który pamięć wywołuje na wewnętrznym ekranie, widzi
ojca na klęczkach przed tym Niemcem. Właściwie to jest tak, jakby wszystko, co
się wydarzyło owego dnia, stało się właśnie tak, a nie inaczej, żeby w pełni
słonecznego dnia na jego żywych, wybałuszonych od bólu oczach, widok ojca
tak paskudnie korzącego się przed tym Niemcem zdruzgotał jego nie w pełni
jeszcze ukształtowany obraz świata. Odtąd obraz ten miał być na zawsze
naznaczony skazą, pęknięciem nie do sklejenia[39].
Należy zauważyć, że w dwóch pierwszych powieściach emigracyjnych Guzego:
Krótki żywot bohatera pozytywnego i Stan wyjątkowy przeważa narracja
personalna, strumień świadomości, który oddaje szczegółowo i z pietyzmem cały
wachlarz stanów psychicznych bohaterów. W kolejnych powieściach – Requiem
dla pani Tosi czy Zwidy na wysokościach pojawiają się dialogi, które przeważają

nad wewnętrznymi monologami postaci. Autor częściej posiłkuje się narratorem
trzecioosobowym, pozwalając mu na analizowanie procesów psychologicznych,
mechanizmów pamięci. Z kolei w opowiadaniu Ostatnia posługa pojawia się
narracja w pierwszej osobie liczby pojedynczej, co wpływa na zniesienie dystansu
i zbliża formę utworu do spowiedzi, intymnej opowieści. Guzy często posługuje się
modelem narracji przypominającym formułę spowiedzi, zwierzenia (mi. in.: Krótki
żywot bohatera pozytywnego, Stan wyjątkowy, Requiem dla pani Tosi, Będziesz
miłował kata swego, Wstyd). Stworzenie atmosfery intymności, zaufania również
sprzyja wiwisekcji procesów jakie zachodzą w ludzkiej psychice. Niech za
przykład takiej spowiedzi – narracji posłuży fragment powieści Requiem dla pani
Tosi, kiedy bohaterka zwierza się kochankowi:
To, co teraz następuje, jest generalną spowiedzią z jej życia. Tosia mu opowiada
o sobie, swoim domu, najpierw tak ogólnie, skrótowo kluczowe punkty, potem
do pewnych spraw wraca, żeby je rzucić na szersze tło. Powiada: – Ja się
wychowałam w bardzo bogobojnej rodzinie. Od kiedy pamiętam wszystko się u
nas obracało wokół kościoła, który notabene był jakieś dwieście metrów od
domu. Dzwony kościelne… Jeszcze dziś je słyszę. Ciągle trzeba było do kościoła,
ranne msze, sumy, nabożeństwa wieczorne, adoracje najświętszego
sakramentu, roraty, wszystko… Jasne, że byłam w Sodalicji Mariańskiej. Mama
należała do Bractwa Różańcowego, to z nią musiałam na różaniec… I nigdy cię
nie odstępował strach, bo na każdym kroku czyhał grzech i ostateczne
potępienie. Do kina… Mój drogi, nie uwierzysz, ja dopiero po maturze, jak się
przeniosłam na studia do Warszawy, to zaczęłam chodzić do kina. Kino to była
rozpusta[40].
O wiele bardziej emocjonalna spowiedź występuje w utworze Będziesz miłował
kata swego. Ignacy, zmuszony do podpisania zobowiązania do współpracy z
bezpieką, dzieli się swoją mroczną tajemnicą z przyjacielem:
No więc już wiesz, z kim masz do czynienia. Mianowicie ze świnią. Jestem
szpiclem, donosicielem, prowokatorem (…). Smutne to jest wszystko. Obnażył
się, teraz jakby spoglądał na swoje odbicie w lustrze: jakaż to żałosna kreatura,
strzęp człowieka (…). Ignacy płacze. Między jednym chlipnięciem a drugim, (…)
skarży się na swój los, boleje nad tym, co go spotkało: – Paweł, mówię ci, ja już
więcej nie mogę. Ja – powtarza się, bo już raz to powiedział – idę czasami ulicą
w biały dzień i płaczę. Przecież, słuchaj, Paweł, ja znowu nie jestem taki głupi,

wiem, że w każdym człowieku siedzi dobro i zło. Normalny człowiek idzie przez
życie i to zło nie dochodzi u niego do głosu. Dlaczego Pan Bóg pozwolił, żeby
ono we mnie tak podniosło swój obleśny łeb i tak się we mnie rozwielmożniło?
Czy mnie też się nie należy trochę zmiłowania? Paweł, ja bym nigdy, ale to
nigdy! nigdy! bym nie był podejrzewał, że we mnie aż się mrowi od tego
robactwa[41].
Znaczącą rolę odgrywa tu pamięć oraz „czas psychologiczny”, który ma wymiar
subiektywny, a jego zakres zależy od psychiki postaci. Proza psychologiczna
powojenna splata ze sobą dwie zasadnicze funkcje – prezentowania „życia
wewnętrznego bohaterów” oraz „ważnych faktów historycznych”[42]. W
prozatorskich ujęciach Piotra Guzego historia związana z okresem PRL-u, wojną,
„rzeźbi” psychologiczne rafy ludzkiego umysłu, wpływając na sferę osobowości i
tożsamości. Psychologizm i historyzm zdają się iść w parze, budując portret
Polaka – świadka przeszłości XX wieku.
Zazwyczaj kreowane postacie w prozie Guzego są obarczone zniewoleniem
zakotwiczonym w przeszłości, systemie komunistycznym, uzależnieniem od
drugiego człowieka. Proza psychologiczna Guzego to również próba literackiego
ujęcia egzystencji „człowieka gwałconego przez historię”[43]. Bohaterowie
Guzego nie są papierowymi marionetkami, ale odzwierciedlają skomplikowaną,
dwoistą naturę człowieka:
Nie ma ludzi, którzy są bez reszty dobrymi i względnie bez reszty złymi. Każdy
człowiek (…) jest pobojowiskiem dla walki pomiędzy złym i pomiędzy dobrem.
Trochę w tym (…) manicheizmu. (…) Nie mogę pogodzić się z tym, żeby
jakiegokolwiek człowieka całkowicie, kompletnie potępić, bo mnie się wydaje,
że zawsze w człowieku istnieje jakaś iskierka tylko trzeba ją znaleźć,
rozdmuchać ją. Nawet największy zbrodniarz prawdopodobnie posiada taką
iskierkę. Ostatecznie upadli aniołowie to byli aniołowie. Zbrodniarz, to jest
niejako odwrócona strona świętego (…) ja wierzę w człowieka, wierzę w to, że
człowiek może się podnieść, (…) jest zdolny do tego żeby walczyć ze złem. Czy
wygra, czy przegra to inna sprawa, ale wierzę, że istnieją w nim te siły, (…)
impulsy, które dążą do tego żeby go skonfliktowały ze złem które go otacza i
które on sam w sobie widzi[44].
„Wiara w człowieka” zdaje się być osobistym credo pisarza. W prozie dąży on do

pokazania swoich bohaterów w pełnym świetle, od strony psychologicznej, z
bagażem przeszłości, emocji, trudnych relacji międzyludzkich oraz z własnymi
fobiami, psychozami i traumami. Idealnym przykładem jest tytułowa bohaterka
powieści Requiem dla pani Tosi. Autor akcentuje potok myśli, które nieustannie
„zalewają” kobietę:
na Tosię spada jedna z tych chwil, które jakby umieszczają aktualny moment w
tle całego dotychczasowego życia, rozpryskami, strzępami, w migawkowych
rozbłyskach: Biegnie, w białej tiulowej sukience, z siatką na motyle w ręce,
poprzez kwiecistą łąkę (…) W Saskim Ogrodzie na ławce obok jakiegoś
pomnika, z Jerzym, który ja obejmuje przez plecy, na gałązce pobliskiego krzaka
przycupnął maleńki ptaszek (…) Pan mylnie interpretuje moją uprzejmość, to
mnie stawia w dwuznacznej sytuacji… Jerzy z rękami omotanymi drutem
kolczastym nad otwartą fosą… Co dopiero wyszła z wody, spojrzenie Marcina
myszkującego po jej ciele… I kiedy z przedziurawionym od kuli mózgiem zwalał
się do tego rowu… Kucając na płyciźnie morza wypłukuje z siebie nasienie tego
człowieka… Dlaczego ja tam poszłam, na ten dansing, przecież wiedziałam, do
czego to może doprowadzić… To ja ciebie, kurwa, z tego sowieckiego piekła
wybawiłem… I kiedy z przedziurawionym od kuli mózgiem spadał do tej fosy…
(…) Pod Tosią jakby się otwarły ziejące zielonym ogniem czeluście, w które
spada krzycząc, że tak, że jest winna, ale trzeba jej przebaczyć, przecież nie
można całe życie płacić za jeden błąd[45].
W tak poprowadzonej narracji przebijają się fragmenty traum: gwałt, śmierć męża
w Katyniu, krótkotrwały romans. Ich „ciężar” podkreślają bardzo dosadne i
brutalne słowa – myśli, tkwiące głęboko w umyśle bohaterki. Atakujące bohaterkę
wspomnienia pogrążają ją w stanie permanentnej aberracji.
Takie portretowanie człowieka, jako istoty dwoistej pojawia się u Carla Gustava
Junga i jego kategorii cienia, który „reprezentuje ogólnoludzką ciemną stronę w
nas, wrodzoną każdemu człowiekowi skłonność do rzeczy podrzędnych, mniej
wartościowych i ciemnych”[46]. Cień jest naszą nieodłączną częścią, tą „ciemną
stroną”, która najczęściej ukrywa się w podświadomości. To „szuflada”, do której
człowiek wrzuca negatywne doświadczenia, przeżycia, niezrealizowane aspiracje –
wszystko to, co może się stać źródłem frustracji i psychozy. Cień wskazuje, że w
człowieku również jest zło, które pomimo tłumienia może zmaterializować się w
konkretnej sytuacji[47]. Szczególna w tym kontekście wydaje się być powieść Wilk

stepowy Hermanna Hessego, pokazująca dualność natury ludzkiej, w której
drzemie istota człowieka i wilka. Zarówno bohater powieści jak i sam autor są
rozdarci wewnętrznie:, gdyż „Hesse uświadamia nam, że ambiwalencja jest
kategorią stanowiącą ontologiczny aksjomat, trwale wpisany w życie każdego
człowieka”[48]. Motyw cienia ujawniającego się pod postacią sobowtóra jest
dobrze znany z powieści Oscara Wilde`a Portret Doriana Greya czy z noweli
Edgara Allana Poe William Wilson, w którym „mroczne” odbicie jest również
nieodłączną częścią postaci, a śmierć cienia/odbicia oznacza również zagładę jego
„właściciela”, co tylko utwierdza w spójności człowieka z nieodłącznym jego
cieniem[49].
Powieści emigracyjne Guzego są jak zwierciadło, które przede wszystkim pokazuje
labirynty ludzkiej duszy, gąszcz nieustannie płynących wspomnień przeplatanych
z teraźniejszością. Znamienne wydaje się być konstruowanie postaci zagubionych,
rozczarowanych, ale ciągle próbujących odnaleźć cząstkę siebie. Autor nie ocenia
ich postaw, pokazując każdy ich upadek jako kombinację różnych wewnętrznych i
zewnętrznych impulsów. Ich motywacje są w pewnym stopniu bliskie
Camusowskiej wizji świata, przejawiające się w buncie wobec otaczającej
rzeczywistości oraz w ukłuciach absurdu, który definiowany jest jako „atrybut
każdej ludzkiej egzystencji”, nieustanne poczucie sprzeczności, alienacji,
kruchości człowieka w kontaktach ze światem[50]. Życie zatem to nieustanna
walka człowieka ze złem, ale aby ją podjąć jednostka musi sobie zdać sprawę do
czego sama jest zdolna, jak nisko może upaść by dosięgnąć zła i jak mocna, by się
od niego uwolnić. Zdaje się, że temu zadaniu zostały podporządkowane kreacje
bohaterów prozy i technika narracyjna autora Stanu wyjątkowego, wszak życie –
powiada pisarz – to nieustanny stan wyjątkowy.
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