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„PrzynalenoyÂ do narodu
kompletnie pozbawionego znaczenia”.
Soren Gauger jako polski pisarz z Kanady
Recenzję ksiĊůki Sorena Gaugera – Kanadyjczyka, który w 1998 roku zdecydowaâ się przenieœý z Vancouver i zamieszkaý w Polsce oraz posâugiwaý
się językiem polskim – Adam Wiedemann rozpoczyna w następujĊcy sposób:
Raz czy drugi zdarzyâo się, ůe jakiœ imigrant polityczny bĊdŭ matrymonialny opanowaâ język polski tak dalece, ůe mógâ się nim posâugiwaý
równieů jako językiem literatury. Byli to wszak przybysze z krajów kulturowo zmarginalizowanych, dla których polski obieg wydawniczy stanowiâ
wręcz obietnicę „szerszego zasięgu”. Tym razem, chyba po raz pierwszy,
mamy do czynienia z literatem, który z języka-hegemona przestawia się
na język dajĊcy mu po prostu moůliwoœý uczestnictwa w ůyciu literackim
kraju, w którym zdecydowaâ się zamieszkaý (Wiedemann 2014).

Polski prozaik i poeta zaznacza waůnĊ w ůyciorysie Gaugera decyzję o wyborze języka. Pierwszym językiem tego autora jest angielski, w którym opublikowaâ dwa tomy opowiadaľ Hymns to Millionaires (2004), Quatre Regards sur
l’Enfant Jesus (2004) oraz œwietnie przyjęte przekâady z języka polskiego. Decyzja
Gaugera byâa o tyle radykalna, ůe polszczyzna staâa się dla niego językiem
œwiadomego wyboru. Soren Gauger nie ma polskich korzeni, nie mówiâ po
polsku w dzieciľstwie, w koľcu nauka polszczyzny nie byâa powodowana –
jak pisze Wiedemann – „imigracjĊ matrymonialnĊ”. Moůna powiedzieý, ůe
to nie język wybraâ Gaugera, ale odwrotnie: język polski okazaâ się œwiadomym i przemyœlanym elementem dalszego ůycia oraz kariery pisarza. Tym,
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co najmocniej przyciĊgaâo go do Polski i języka polskiego, okazaâa się rodzima
literatura, znaczĊco róůna od doœwiadczeľ czytelniczych Kanadyjczyka.
Soren Gauger zdecydowaâ się zamieszkaý w Polsce po lekturze ksiĊůek
Brunona Schulza, Jana Potockiego i Witkacego. Czytaâ je, rzecz jasna, w tâumaczeniu na język angielski. Jednym z gâównych powodów przeniesienia się
do Polski byâa chęý tâumaczenia z języka polskiego. Na kilkunastoletni dorobek w tym zakresie skâadajĊ się dzieâa takich autorów jak Bruno Jasieľski,
Jerzy Ficowski czy Wojciech Jagielski. Gauger jest takůe znawcĊ literatury
polskiej, zwâaszcza jej marginesów (często przez rodzimych badaczy niedocenionych), które promuje poza PolskĊ. Wiedemann pisze o Gaugerze:
deklaruje teů zamiâowanie do twórczoœci Ludwika Sztyrmera i Michaâa
Choromaľskiego, obdarzony jest więc wyrafinowanym gustem oraz
zdolnoœciĊ wyâuskiwania zjawisk tyleů wybitnych, co i trochę juů odsuniętych na boczny tor (Wiedemann 2014).

Jeœli nawet tâumaczowi nie udaje się przekonaý zagranicznych wydawnictw
do publikowania utworów marginalnych polskich pisarzy, eseje na ich temat
zamieszcza w obcej prasie (zob. Gauger 2016). Na liœcie tytuâów, z którymi
wspóâpracuje krakowski pisarz, sĊ „Chicago Review”, „Metamorphoses:
A Journal of Literary Translation”, „Calque”, „Prague Literary Review”,
„Words Without Borders”.
Gauger jest nie tylko tâumaczem, ale takůe jednym ze staâych wspóâpracowników Instytutu KsiĊůki, programowo zajmujĊcego się promowaniem polskiej
literatury wspóâczesnej poza krajem. Znaczna liczba tâumaczeľ fragmentów
wspóâczesnych polskich ksiĊůek opublikowanych w katalogach Instytutu sygnowana jest przez krakowskiego pisarza. Gauger stale wspóâpracuje z pismem „2+3D”, Wydawnictwem Literackim, GaleriĊ Zderzak, GaleriĊ Atlas
Sztuki, MiesiĊcem Fotografii, Muzeum Narodowym oraz KorporacjĊ Ha!art.
Przenosiny Kanadyjczyka do Polski to takůe przemyœlana strategia artystyczna, rodzaj unikatowej kreacji artystycznej w polskim œwiecie literackim.
Badanie kompleksu niszoyci
Reakcję dwudziestodwuletniego Kanadyjczyka, studenta literatury angielskiej, który styka się z twórczoœciĊ Witkacego, Potockiego i Schulza, po latach pisarz relacjonuje w ten sposób:
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Język bardzo przemówiâ do mojej wyobraŭni i nie znaâem absolutnie
nikogo, kto by się nim interesowaâ. A zawsze potrzebowaâem pewnej
intymnoœci w literaturze i w sztuce w ogóle – poczucia, ůe rozmowa
toczy się między dwiema osobami, a nie w tâumie (Pluszka 2014).

W innym miejscu Gauger zaznacza, ůe kiedy w Vancouver pochâaniaâ polskie ksiĊůki, wyobraůaâ sobie, ůe jest jedynĊ osobĊ na œwiecie czytajĊcĊ polskĊ literaturę. Intymnoœý, unikatowoœý i moůliwoœý wyróůnienia się w tâumie
nie byây jedynymi powodami przenosin i zanurzenia się w polskiej kulturze.
Pytany o to przez Adama Pluszkę, Gauger odwoâuje się do Gombrowicza,
któremu wydawcy zagraniczni chcieli skreœlaý fragmenty dotyczĊce Polski
jako niewiele znaczĊce dla czytelnika poza krajem.
Gombrowicz się sprzeciwiâ, poniewaů jego zdaniem te opinie mogây
równie dobrze dotyczyý ludzi z innych „drugorzędnych” kultur. Jako
przykâad podaâ Kanadę. Wydawaâo mi się wtedy, ůe podczas gdy Kanada
pogrĊůyâa się w marazmie artystycznego niebytu (wciĊů niewiele się
zmieniâo), Polska wypracowaâa bardzo ciekawĊ odpowiedŭ na swój
„kompleks niůszoœci” (Pluszka 2014).

PojawiajĊcy się w rozmowie termin „kompleks niůszoœci” Gauger będzie
ukontekstawiaâ w kilku miejscach; takůe jego dorobek, zarówno pisarski, jak
i translatorski, będzie próbĊ badania tego fenomenu.
Autor Nie to / nie tamto, zapytany o inne mechanizmy radzenia sobie z „kompleksem niůszoœci”, wskazuje na silnĊ obecnoœý patriotyzmu i konserwatyzmu w sferze publicznej:
W Kanadzie tacy ludzie nie pojawiajĊ się np. na uniwersytetach, co sprawia, ůe rozmowa jest bardzo jednolita, wszyscy w zasadzie się zgadzajĊ ze
sobĊ. Politycznie nie mam nic wspólnego z konserwatyzmem, ale kulturowo uwaůam, ůe moůe mieý pozytywny wpâyw, hamujĊc trochę lewicowĊ tendencję, aby œlepo goniý za nowoœciami i niechlujnie poâĊczyý politykę ze sztukĊ. Ostatnio, owszem, ten kulturalny konserwatyzm jest
coraz bardziej spychany na margines i stĊd niepokojĊce wraůenie, ůe
wszystko, co się dzieje w teatrze, jest z jednego matriksu – nie ma ůadnego konfliktu lub przypomina się, ůe nie wszystko z przeszâoœci jest œmiechu warte1.

1 Na

podstawie wywiadu via e-mail przeprowadzonego na potrzeby niniejszego tekstu.
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W psychologii osobowoœci „kompleks niůszoœci” definiuje się jako zorganizowany zespóâ wyobraůeľ i wspomnieľ o duůej sile afektywnej, który jest
częœciowo lub caâkowicie nieœwiadomy i zorganizowany wokóâ jĊdra kompleksu, czyli uczucia niůszoœci. Kompleks niůszoœci w takim rozumieniu jest
odpowiedzialny za postrzeganie œwiata, emocje, wartoœci, zachowania, przetwarzanie informacji (Hall, Lindzey, Campbell 2004). W audycji wyemitowanej w Programie Drugim Polskiego Radia w grudniu 2014 roku (Radomski
2014) Gauger wprost okreœliâ swój projekt przyjazdu i zamieszkania w Polsce jako rozwiĊzanie zagadki: jak radzĊ sobie ludzie urodzeni jako „drugorzędni obywatele œwiata”? Strategie lekturowe traktowane sĊ przez niego jako wyjœcie z tej sytuacji ze wskazaniem między innymi na hermetycznoœý
i dziwacznoœý, czyli cechy pozwalajĊce na wykreowanie czegoœ oryginalnego.
Jak wskazuje Gauger: „czâonek (…) drugorzędnego kraju (Kanada, Rumunia, Buâgaria) ma dwa wybory, moůe naœladowaý tę tradycję, która jest obok,
w przypadku Kanady to będĊ Stany Zjednoczone, albo moůe doâĊczyý do
tej drugiej tradycji, która jest tak naprawdę maâo interesujĊca” (Radomski
2014). Tymczasem w Polsce wedâug Gaugera na tak zarysowanej mapie,
zwâaszcza w okresie międzywojennym, zostaâa wypracowana nowa i oryginalna
kultura, nieporównywalna z innymi doœwiadczeniami z Europy czy ze œwiata.
Tę obsesję badania drugorzędnoœci czy kompleksu niůszoœci potwierdzajĊ
fragmenty powieœci Nie to / nie tamto. Chociaů Gauger zaznacza, ůe bohater
jego ksiĊůki to postaý fikcyjna, znajdziemy w niej akapit, który koresponduje
z prasowymi czy radiowymi wypowiedziami pisarza:
Kiedy dziesięý lat temu po raz pierwszy przybyâem do Polski, moim wyâaࡥcznym celem byây obserwacje antropologiczne. Interesowaâo mnie, jak
ludzie radzĊ sobie z przynalezࡆnosғciaࡥ do narodu kompletnie pozbawionego znaczenia. Ciekawiâ mnie ten, jak go wówczas postrzegaâem, stan historycznej i kulturowej niewazࡆkosғci. Z biegiem czasu równowaga siâ ulegâa zmianie; poczaࡥtkowo niedostrzegalnie, potem jednak z przeâomowaࡥ
i nieodpartaࡥ energiaࡥ (Gauger 2014a, 126).

Obraz Polski jest na tyle przerysowany i oparty na stereotypach, ůe Soren
Gauger pisze raczej o wymyœlonym kraju, widzianym z perspektywy Zachodu, niů o realnych wraůeniach z lat spędzonych w Krakowie:
polski sғwiat z jego starymi, kramarzaࡥcymi sieࡥ kobietami w chustkach, jego bâotnistymi polami, po których bâaࡥkajaࡥ sieࡥ bezpanғskie psy, jego
gâeࡥboko zakorzenionym przekonaniem, zࡆe nic dobrego nie wyjdzie nigdy
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z owego skrawka ziemi na tej zafajdanej kuli – ten sғwiat ciaࡥgle obrzydzaâ
mnie i odrzucaâ. Niemniej zrozumiaâem, zࡆe nie potrafieࡥ opusғcicғ tego
miejsca; nie teraz, nie z caâym tym cieࡥzࡆarem, który zgromadziâ sieࡥ na moich barkach. Po wszystkich moich absurdalnych wysiâkach, zࡆeby odnalezғcғ jakiesғ znaczenie posғród niczego i dla nikogo, na dobre zaplaࡥtaâem
sieࡥ w ten mój tak zwany idealizm i wszelkie próby powrotu do rzeczywistosғci byâyby, zࡆe tak to ujmeࡥ, kompletnie czcze (Gauger 2014a, 126).

Kraków
DecydujĊc się na ůycie w Polsce, Gauger wybraâ Kraków, który byâ dla
niego toůsamy z „marzeniem artystycznym, noblistami, programem, gdzie
moůna uczyý się polskiego” (Radomski 2014). Obecnie jako wspóâpracownik wielu wydawnictw i instytucji oraz peânoprawny czâonek ůycia literackiego, o Krakowie wyraůa się w następujĊcy sposób: „Kraków wydaje się byý
maây, jego œrodowisko artystyczne jest doœý agresywne dla siebie” (Radomski 2014). Jak sam przyznaje w jednym z wywiadów, ze względu na pochodzenie i akcent ciĊgle jest traktowany jako kanadyjskie kuriozum. Taka sytuacja jest wynikiem róůnicy kulturowej, zasadzajĊcej się na polskim podziwie
ůywionym dla „wielkiego œwiata”. Wedâug Gaugera w Polsce kaůda odmiennoœý
wzbudza zainteresowanie, inaczej niů w USA czy Kanadzie, gdzie wszyscy sĊ
skĊdœ. Wydaje się, ůe waůne tu jest czynione z punktu widzenia obcokrajowca rozpoznanie Krakowa i krakowskiej kultury lat 90. i póŭniejszych:
Kiedy przyjechaâem do Krakowa w 1998 roku, zachwycaâa mnie pewna
hermetycznoœý polskiej kultury. Mikroklimat, którego nie daâo się pomyliý z niczym innym na œwiecie. Moůna byâo iœý na spotkanie z Mroůkiem,
Miâoszem, Pendereckim albo LupĊ, kultura byâa powszechnie dostępna,
a ludzie rozmawiali o niej jak o czymœ, co ma niezwykâe znaczenie, bezpoœredni wpâyw na ich ůycie. Teraz bardziej widaý międzynarodowe
formuây. Choýby w tym, ůe festiwale coraz częœciej organizujĊ nie pasjonaci, a raczej absolwenci zarzĊdzania kulturĊ (Pluszka 2014).

W jego rozumieniu zatem Polacy nie odrobili lekcji z realizowania wâasnego modelu kultury, ale bliůsze sĊ im strategie naœladowania, co dla Gaugera
nieuchronnie oznacza poraůkę i nieumiejętnoœý radzenia sobie z kompleksem niůszoœci. Teksty literackie krakowskiego pisarza, inspirowane polskimi
doœwiadczeniami i poetykami, mogĊ byý przykâadem zastosowania jednego
z mechanizmów obronnych radzenia sobie z tymi zmianami.
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JÆzyk polski i obywatelstwo
Soren Gauger w wywiadach, które ukazaây się po wydaniu powieœci Nie to
/ nie tamto, potwierdza takůe stereotypy o demonicznej trudnoœci języka polskiego. Z przekorĊ mówi o sobie jako niezdolnym do jego opanowania oraz
przyznaje się do indywidualnego sposobu posâugiwania się językiem: „za
kaůdym razem stwarzam polski od zera – tak jakbym w ogóle nie miaâ podstaw, z których mógâbym czerpaý” (Pluszka 2014). Jako osoba pragnĊca
mówiý pâynnie po polsku, jeszcze w Kanadzie przez pięý miesięcy uczyâ się
języka polskiego z emigracyjnĊ poetkĊ GraůynĊ ZambrzyckĊ, następnie
w Krakowie odbyâ roczny intensywny kurs na Uniwersytecie Jagielloľskim,
gdzie – jak zaznacza – przede wszystkim nauczyâ się gramatyki2. Odmienny
byâ sposób uczenia się języka polskiego w rodzaju „staroœwieckiego DIY”,
polegajĊcy na czytaniu dawnych dzieâ literatury polskiej, wypisywaniu dwudziestu dwóch sâówek (tyle mieœciâo się na stronie) do notesu i ich zapamiętaniu. Pierwsze próby pisarskie byây konsultowane ze Stefanem Klemczakiem, profesorem antropologii z UJ, który wskazywaâ Gaugerowi bâędy.
Autor Nie to / nie tamto zawsze chciaâ pisaý po polsku, ale jednym z powodów
odsuwania tego procesu byây nieudane i zarzucone próby tâumaczenia jego
tekstów literackich przez polskich tâumaczy. Przekâady udawaây się jedynie
w przypadku mniejszych form, jak felietony dla „MiesiĊca w Krakowie”, eseje
o designie do „2+3D” czy inne mniej lub bardziej uůytkowe formy. Język polski jest jedynym „obcym” (?) językiem, w którym Gauger pisze i z którego
tâumaczy. Pisarz czyta takůe w językach rosyjskim, wâoskim i francuskim.
Swoistym ukoronowaniem zanurzenia się w polskiej kulturze i badania kompleksu niůszoœci Polaków jest przyznanie Gaugerowi polskiego obywatelstwa
(marzec 2014), co zbiegâo się publikacjĊ jego powieœci napisanej po polsku.

TwórczoyÂ w jÆzyku polskim
Adam Wiedemann wskazuje na ůywioâ pastiszowy, „stosowanie narracyjnych cudzysâowów” (Wiedemann 2014) jako silnik prozy Gaugera. CechĊ
charakterystycznĊ jego tekstów jest teů umieszczanie akcji w nieokreœlonym

2

Na podstawie wywiadu via e-mail przeprowadzonego na potrzeby niniejszego tekstu.
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„niegdyœ” i „gdzieœ”, co dla Wiedemanna jest wręcz programowym pominięciem postulatu nawiĊzywania do teraŭniejszoœci i daje efekt podwójnej
staroœwieckoœci „wytwarzanej œwiadomie i z wdziękiem” (Wiedemann 2014).
Zwaůywszy na deklaracje Gaugera, ůe w swojej bibliotece ma gâównie pozycje wydane przed drugĊ wojnĊ œwiatowĊ3, teoria o anachronicznoœci jest jak
najbardziej uzasadniona. „Staroœwieckoœý” to sâowo klucz do zrozumienia
twórczoœci polskiego pisarza z Kanady.
W języku polskim Gauger opublikowaâ dwa opowiadania: Co œmierý do nas
mówi w 23. numerze wrocâawskiego czasopisma „Rita Baum” z 2012 roku
i Co do nas mówi œmierý w 42. numerze krakowskiego pisma „Ha!art” z 2013,
napisane samodzielnie i oryginalnie po polsku. Dystans prawie 15 lat dzieli
zatem decyzję o przenosinach do Polski i nauce języka polskiego oraz publikację w drugim języku. Jedno z tych opowiadaľ autor przetâumaczyâ póŭniej
na angielski. Ukazaâo się ono w amerykaľskiej antologii Writing That Risks:
New Work from Beyond the Mainstream (Holmberg, Steinberg 2013).
Wiedemann wskazuje na nawiĊzania „do literatury brukowej, groszowych
kryminaâów, poradników religijnych, sĊdowych pitavali i opowieœci »z dreszczykiem«” (Wiedemann 2014). Wskazane gatunki sĊ nieustannym ŭródâem
inspiracji prozy Gaugera. Dwa opowiadania publikowane w prasie literackiej
stanowiĊ rodzaj opowieœci lustrzanych, nieznacznie róůniĊ się tytuâem, dotyczĊ tych samych zdarzeľ i bohaterów, opowiadane sĊ jednak z innych perspektyw. DziaâajĊ jako osobne caâoœci, dopeâniajĊ się, ale zagadki zawarte
w poszczególnych tekstach rozwiĊzane sĊ dopiero po przeczytaniu obydwu.
Jak juů zostaâo wspomniane, trudno wskazaý miejsce i czas akcji. Od narratora dowiadujemy się, ůe podróůny jadĊcy samochodem na odcinku autostrady Kielce–Skarůysko przez moment zerka przez barierkę, ůeby mimochodem zauwaůyý „ozdobiony grób wœród brzóz, sosen i bóg wie czego tam
jeszcze”. Tajemniczy grób uruchamia akcję dziejĊcĊ się w sĊsiedztwie dwóch
identycznie zbudowanych domostw, w których mieszkajĊ zupeânie róůni bohaterowie: z jednej strony Ksawery Bundt – samotnik, bibliofil próbujĊcy
skupiý się na pisaniu, z drugiej Balczyľski – hodowca krów. Dŭwięk zarzynanych i wystraszonych zwierzĊt będzie zarzewiem tajemnicy, koszmaru
i zbrodni…
Zarówno realny, jak i oniryczny œwiat bohatera zacznĊ wypeâniaý ryki setek krów: „Najpierw tylko ten basowy pomruk, niczym chór olbrzymich ůab,
potem ciemnoœý się rozjaœniaâa, odsâaniajĊc caâe pole ich cięůko wzdychajĊ
3

Na podstawie wywiadu via e-mail przeprowadzonego na potrzeby niniejszego tekstu.
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cych ciaâ” (Gauger 2013, 93). Bundt nie moůe skupiý się na swojej pracy,
czyli tworzeniu prozy pornograficznej na podstawie zdaľ z Biblii. Narrator
wyjaœniajĊcy czytelnikowi akcję podaje nawet fragmenty biblijnych przeróbek:
Y opuœciâ ůonę swĊ, aby ognia spróbowaý. A przyszedâ y widziaâ anyola
w ogniu, w poůĊdliwoœciach ziemskich, bestyia z obfitami piersiami, biaâymi jak weâna biaâa, kuszĊcymi go. Y rzekâ: bym cudzoâoůyâ. Y dawaâa
mu policzki. A nogi iego podobne mosiĊdzowi, a oczy iego iako pâomieľ
ognia, a iuů gaâĊŭ iego odmâadza się. Niewiasto, rzekâ, ptacy niebiescy
odpoczywaiĊ na gaâĊŭ mego. Y staâo się. Poâoůyâ się, widziaâa iego miecz,
dzieweczka dotknęâa… (Gauger 2013, 93).

Historia opowiadana przez Gaugera napędzana jest przez spotęgowany
ryk krów, który buduje nastrój, tworzy dziwnoœý fabuây i wywoâuje odrazę
czytelnika.
Nie jest prawdĊ, ůe rzeŭnia wydaje demoniczne dŭwięki tylko wtedy, gdy
krowy umierajĊ – chociaů wtedy teů, owszem. Najgorszy moment, de
facto, następuje, kiedy jedna krowa intuicyjnie zdaje sobie sprawę – nie
dowiemy się, w jaki sposób – ůe wkrótce się zacznie. Moůe to poprzedzaý rzeŭnię jako takĊ nawet na caâe trzy godziny. Wtedy jedna krowa wydaje dâugĊ, bardzo rzewnĊ skargę: trzyma jednĊ nutę na caây gâos jak
chórmistrz, zapraszajĊc pozostaâe krowy do udziaâu w tej wspólnej ůaâobie. I tak, krowa po krowie, caâe stado doâĊcza się do tej ponurej nuty,
która powoli, prawie niedostrzegalnie, zmienia się wedâug jakiejœ nieznanej zwierzęcej molowej gamy i nagle Bundt uprzytamnia sobie, ůe nie
moůe zebraý myœli, poniewaů caây dwór jakby wibruje od krowich lamentacji (Gauger 2013, 95).

NieustajĊcy dŭwięk, który wprowadza bohatera w rodzaj choroby psychicznej, doprowadza ostatecznie do konfesji u miejscowego aptekarza. Ten
ostatni, drapiĊcy „poůóâkâymi paznokciami po âuszczĊcej się skórze na âysej
gâowie, œmigaâ oczami spod grubych okularów od wahadâa zegara œciennego, póâek peânych zasuszonych zwierzĊt i owadów w sâoikach” (Gauger
2013, 95), wskazuje na specjalny rodzaj liœci laurowych, mogĊcych byý truciznĊ. Bundt wykorzystuje tę wiedzę, by zabiý zarówno stado, jak i lokaja
podkradajĊcego poůywienie bydâu. Ostatecznie musi zginĊý takůe œwiadomy
incydentu aptekarz, którego pokawaâkowane ciaâo lĊduje zâoůone w skrzyni
w specjalnie przygotowanej dziurze w ogrodzie koâo domu bohatera. Druga
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narracja opowiada wersję Balczyľskiego, przedstawia jego rozpacz po stracie
krów i chęý odzyskania majĊtku, która doprowadza go do dostrzeůenia
w grobie aptekarza skarbu. Caâoœý koľczy się przebiciem czaszki Balczyľskiego kulĊ z pistoletu Bundta.
Gauger kreuje narratora, jakby celowo chciaâ postarzyý swojĊ opowieœý,
uczyniý jĊ programowo staroœwieckĊ, taniĊ i nostalgicznĊ. Nazywa go historykiem, ale korzystajĊcym z doœý podejrzanej literatury („Nasze jedyne ŭródâo – Ůywoty pamiętnych architektów Geroulda De Clou, notorycznego pijaka
i bawidamka” [Gauger 2013, 93]), uůywa liczby mnogiej oraz jest ostentacyjnie wszechwiedzĊcy („NiewĊtpliwie ten upiorny œpiew byâ tym, co najbardziej Bundta opętaâo, co najsilniej napędzaâo go do okropnych czynów, które zaraz opiszemy” [Gauger 2013, 93]) i lubi wtrĊcaý do narracji francuskie
sâowa („A teraz mógâ tylko bezradnie patrzeý na denouement” [Gauger 2013,
93]). Szpikuje takůe narrację dygresjami, które stanowiĊ jej znaczĊcĊ częœý:
„Bo wâaœnie teraz – wracajĊc do naszego bohatera tam, gdzie go zostawiliœmy w trakcie podnoszenia widelca z jajecznicĊ, stygnĊcĊ podczas dygresji”
(Gauger 2013, 93). Te wszystkie elementy stanowiĊ rodzaj chwytów zakazanych we wspóâczesnej literaturze, z czego pisarz znakomicie zdaje sobie
sprawę. Istotne jest, ůe autor Co do nas mówi œmierý nie jest postmodernistycznym przeœmiewcĊ konwencji, lecz raczej próbuje narracji poniekĊd dzisiaj
niemoůliwej, starej, out of date.
OsobnĊ kwestię stanowi uůywanie języka polskiego w opowiadaniach.
Dzięki niektórym rzadkim sformuâowaniom udaje się Gaugerowi wykreowaý nastrój nienormalnoœci. Narodowy Korpus Języka Polskiego nie odnotowuje uůycia przysâówka „porywczo” w odniesieniu do pulsu; dziwacznoœý
językowa czasem realizowana jest na poziomie uůycia aspektu, nierzadko
zdarzajĊ się ŭle odmienione przez przypadki wyrazy czy brak spójników
(„Cios wprost nos w lokalu”). Wydaje się jednak, ůe takie odstępstwa od
normy potraktowaý naleůy bardziej jako elementy stylu niů bâędy językowe.
Nie to / nie tamto
Wydana w 2014 roku powieœý Nie to / nie tamto stanowi rodzaj czarnej
komedii, ksiĊůki fantastycznej i jednoczeœnie taniego kryminaâu. Utwór
skâada się z wielu wĊtków, przeplatanych kolejnymi narracjami i powrotami
porzuconych opowieœci. Pod względem struktury przypomina kompozycję

196

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18)

szkatuâkowĊ Jana Potockiego, zmieszanĊ z traktatowĊ odpowiedziĊ na sâynne dzieâo duľskiego filozofa Sørena Kierkegaarda Albo-albo (imiennika krakowskiego pisarza).
Powieœý Nie to / nie tamto napisana byâa pierwotnie po angielsku, ale nie
zostaâa wydana w tym języku. Pierwszy etap prac nad polskĊ wersjĊ to próba
tâumaczenia z języka angielskiego przez samego pisarza. Ten proces okazaâ
się jednak poraůkĊ, gâównie ze względu na stylizację tekstu na staroœwieckĊ
polszczyznę (ksiĊůka po angielsku takůe sprawia wraůenie, jakby nie byâa napisana wspóâczeœnie). Gauger podsumowaâ to następujĊco:
jedna rzecz pisaý coœ wprost po polsku (bo wtedy dziwacznoœý wychodzi
ze sposobu uůywania języka), a druga przetâumaczyý na język nie-swój
(bo często wtedy dziwacznoœý wychodzi z języka angielskiego i mamy
najgorszĊ z moůliwych opcji – zâe tâumaczenie). KsiĊůka sama w sobie
jest juů doœý dziwna, moja polszczyzna jest dziwna, ale dodaý do tego
dziwacznoœý tâumaczenia – wspóâczuâbym czytelnikowi4.

„Kompletnym bigosem” (okreœlenie pisarza) zakoľczyâo się opisane stadium tworzenia ksiĊůki. Kolejnym etapem byâa wspóâpraca z Bartâomiejem
Woŭniakiem, odpowiedzialnym za tâumaczenie i stylizację tekstu, o której
Gauger opowiada w filmie nakręconym dla Instytutu KsiĊůki:
powiedzmy, naâoůyâ sobie podâogę do tej ksiĊůki i razem ustawiliœmy
meble. To byâo ciekawe doœwiadczenie, bo wczeœniej pracowaâem jako
tâumacz literacki i wypracowaâem, powiedzmy, wiernoœý wobec autora,
w tym przypadku ja sam byâem autorem, caây czas byâem zmuszony
przypomnieý sobie, ůe ta moja wiernoœý byâa wobec siebie, i ja byâem w stanie robiý cokolwiek. A więc to byâo tâumaczenie jak najbardziej w cudzysâowie (Gauger 2014b).

Zamieszczone tu fragmenty prezentujĊ kolejno wersję angielskĊ (1), pierwsze podejœcie polegajĊce na samodzielnym tâumaczeniu autora (2) i efekt
wspóâpracy z Bartâomiejem Woŭniakiem (3):
(1) I groped at my neck, and indeed: my fingers struck something knobby and misshapen. The skin was coarse where once it hadn’t been, and
the flesh wiggled about, just as though a solid, spherical bone had
formed beneath the skin.

4 Na

podstawie wywiadu via e-mail przeprowadzonego na potrzeby niniejszego tekstu.
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(2) DotknĊâem szyi i faktycznie: moje palce natrafiây na coœ gaâowatego
i zdeformowanego. Tam gdzie skóra szyja byâa kiedyœ gâadka, staâa się
szorstka, ciaâo w tym miejscu poruszaâo się tak jakby utworzyâa się pod
skórĊ twarda, okrĊgâa koœý.
(3) Objaࡥâem swojaࡥ szyjeࡥ i rzeczywisғcie moje palce natrafiây na jakiesғ gruzâowate znieksztaâcenie. Naskórek staâ sieࡥ szorstki w miejscu, w którym
nigdy taki nie byâ, a ciaâo dyndaâo, zupeânie jakby pod skóraࡥ uformowaâa
sieࡥ zwarta, kulista kosғcғ.

Wartoœý stylizacyjnĊ tekstu docenili krytycy piszĊcy o prozie Gaugera: „Ekscentrycznoœý sytuacji znajduje odbicie w ekscentrycznoœci języka, którego silne zmetaforyzowanie, skâonnoœý do sâów rzadkich i wyraůeľ niepospolitych
moůe byý ŭródâem niemaâej czytelniczej satysfakcji” (Wiedemann 2014).
Wskazywano takůe na obecne w tej prozie zapoůyczenia: od Jana Potockiego (konstrukcja szkatuâkowa), poprzez Bolesâawa Leœmiana, pisarzy wschodnio- i œrodkowoeuropejskich (Gyula Krudy, Michaiâ Buâhakow, Bruno Schulz,
Andriej Bieây, Danilo Kiš), dawnĊ anglojęzycznĊ literaturę kryminalnĊ i literaturę grozy (np. tradycja Edgara Allana Poego, Roberta Montgomery’ego Birda, Washingtona Irvinga), po eksperymentatorów języka angielskiego (Laurence Sterne, Robert Burton, Felipe Alfau, James Hogg), sugerujĊc, ůe Gauger
wprowadza nowĊ tematykę i rozwiĊzania rzadkie w polskiej prozie.
***

Odrębnoœý Gaugera we wspóâczesnej polskiej prozie zasadza się nie tylko
na języku. Kampania wizerunkowa pisarza takůe zostaâa wykreowana w stylu
vintage, wydaniu ksiĊůki towarzyszyâa sesja zdjęciowa autora przy starej maszynie do pisania, pojawiaây się deklaracje o niekorzystaniu z mediów spoâecznoœciowych, nieuůywaniu telefonów komórkowych czy innych wynalazków XXI wieku. Wydaje się, ůe poczucie aury dzieâa sztuki w przypadku
Sorena Gaugera jest doœý istotne, a mechaniczna reprodukcja nigdy nie
zaistniaâa. Polska jest krajem, który umoůliwia Kanadyjczykowi realizację
takich strategii pisarskich.
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Piotr Marecki: ‘Belonging to the nation of no importance’.
Soren Gauger as a Polish writer from Canada
Soren Gauger is a Canadian writer who has decided to write in Polish. The author of the article examines the writer’s motivations, the way he develops his ideas and his first literary creation in Polish. Soren Gauger’s works reflect his attitude towards Polish culture where he invents defence mechanisms based on feelings of inferiority. In Soren Gauger’s literary works
he can be seen to be disregarding the influence of popular trends in hegemonic cultures, referring to old and old-fashioned works, and styling himself on marginality and fantasticality.
Keywords: bilingualism, intercultural communication, inferiority complex, Polish as a foreign
language

