
Temat pracy: Trauma i epifania w Piotrusiu Leo Lipskiego i Tłach Stanisława Czycza

Trudno byłoby mi  umotywować impuls  każący sformułować temat  mojego magisterium 

właśnie w ten a nie inny sposób inaczej niż osobistym zainteresowaniem i pewnością, że wszystkie 

elementy w nim zawarte ściśle się ze sobą łączą, pomimo iż niekoniecznie musi się tak wydawać na 

pierwszy  rzut  oka.  Leo  Lipski  i  Stanisław  Czycz  to  pisarze,  którzy  przyciągali  mnie  swoją 

twórczością od pierwszego kontaktu z nimi. Obaj osobni, stojący na uboczu, dość minimalistyczni 

w formie, ale o maksymalistycznych ambicjach treściowych. Obaj znajdujący swą niszę gdzieś w 

niezdefiniowanym miejscu pomiędzy poezją a prozą. Wreszcie – z pewnością o obu nie napisano 

jeszcze wszystkiego, gdyż nie pisano zbyt często. Studia literackie na temat traumy również wydają 

mi  się  ciekawym,  efektywnym i  wciąż świeżym kluczem, który przyłożony do tekstów potrafi 

dawać interesujące rezultaty.  Epifania  zaś  „od zawsze”  stanowiła  dla  mnie  trop literacki,  który 

pociągał  mnie  najbardziej,  a  połączenie  go  z  aspektem  traumy wydawało  mi  się  spojrzeniem 

zasadnym  i  dość  nowym.  Zarówno  trauma,  jak  i  epifania  są  elementami  łączącymi  te  dwa  – 

wydawałoby się – różne dzieła dwóch – wydawałoby się – różnych twórców.

W pierwszym rozdziale pracy starałem się nakreślić ramy swoich rozważań. Poświęciłem go 

na opis teoretycznych ujęć traumy i sprecyzowanie tego, w jaki sposób będę w mojej pracy odnosił 

się do dotychczasowych wyników studiów nad nią. Ważne jest również przedstawienie postaci obu 

opisywanych przeze mnie twórców – uogólniające spojrzenie na całość ich niezbyt  obszernego 

dzieła oraz uwzględnienie kontekstu ich biografii i doświadczeń (dlatego, że u obu biografia w jakiś 

sposób przenika do dzieł, ale także dlatego, że nie jestem zwolennikiem całkowitego separowania 

badanego  dzieła  od  postaci  jego  autora).  Już  na  wstępie  należy dobrze  uargumentować  wybór 

pisarzy, których chce się porównywać, i znaleźć płaszczyzny, na których to porównanie miałoby się 

odbywać. 

Przyjąłem  rozumienie  traumy  na  dwa  sposoby:  a)  jako  nabyty  wskutek  bolesnych 

doświadczeń uraz psychiczny, b) jako zaczerpnięte z teorii Jacques’a Lacana Realne oraz zespół 

doświadczeń  z  nim  związanych.  Co  bardzo  istotne  –  nie  są  to  w  moich  rozważaniach  dwa 

wykluczające się podejścia, ale wręcz przeciwnie – komplementarne i połączone. Doświadczenie 

traumy, czyli  potocznie:  uraz psychiczny, jest  dla mnie jednocześnie doświadczeniem Realnego. 

Wyjaśniam to na podstawie artykułu Agaty Bielik-Robson zatytułowanego  Słowo i trauma: czas  

narracja, tożsamość. Badaczka przedstawia tezę Lacana, który twierdzi, że jedynym możliwym dla 

człowieka sposobem doświadczania świata jest doświadczanie go poprzez narrację. Rzeczywistość 

jest bezładnym i chaotycznym strumieniem przypadkowych i niepołączonych ze sobą wydarzeń, 

których doświadcza się nieświadomie. Dopiero wtórnie istota ludzka konstruuje z owego „czarnego 

nurtu”  narrację  i  dopiero  na  jej  podstawie,  dopiero  rozumiejąc  –  jest  w  stanie  doświadczyć 



rzeczywistości. Nie jest to jednak nigdy rzeczywistość sama w sobie, ale indywidualna opowieść o 

niej. Rzeczywistość sama w sobie to Realne – coś, czego człowiek z samej swojej natury nie może 

doświadczyć bezpośrednio. Doświadczenie traumatyczne to innymi słowy doświadczenie Realnego, 

swego rodzaju nie-doświadczenie. Wydarzenie traumatyzujące powoduje u osoby, która je przeżyła, 

zaburzenie polegające na zerwaniu się osobistej  narracji o świecie, pojawieniu się  – w miejscu, 

gdzie  zwykle  pojawia  się  opowieść  –  ciemnego  miejsca.  To  działanie  traumy pozwala  zatem 

człowiekowi, na ile to możliwe, zbliżyć się do Realnego, którego cechą jest to, że przeraża i na 

zawsze pozostanie czymś nieodkrytym. Trauma zarówno „jest” Realnym, jak i powoduje najbliższe 

z  możliwych  spotkań  z  Realnym.  Innymi  słowy  –  działanie  traumy  obnaża  ludzką  strukturę 

poznawczą.

Następnie,  za  Dominickiem LaCaprą,  wyróżniam cztery  konstytutywne  aspekty  traumy: 

wydarzenie traumatyczne, doświadczenie traumy, pamięć oraz reprezentację i kolejno je omawiam, 

a także zwracam uwagę na nieodłączny od tematu traumy wymiar etyczny.  Przytaczam między 

innymi  słowa  Cathy Caruth,  która  twierdzi,  że  właśnie  studia  nad  traumą  dzięki  konieczności 

równoczesnego uwzględniania dwóch jej aspektów  – epistemologicznego i etycznego  – stanowią 

miejsce,  w  którym  łączą  się  dyskursy:  kulturowy  i  dotyczący  sposobu  poznawania,  skutkując 

możliwością przekroczenia „etycznego paraliżu” spowodowanego brakiem wiary w bezpośrednią 

referencjalność.  Według  Cathy  Caruth  studia  nad  traumą  stanowią  więc  szansę  dla  dalszego 

istnienia  historii  jako dziedziny wiedzy,  która nie  jest  wyłącznie dyskursem władzy.  W dalszej 

części  pracy  przechodzę  do  rozważań  na  temat  konieczności  i  etyczności  wyrażania  traumy 

(zwłaszcza w kontekście II wojny światowej i Zagłady Żydów jako wydarzeń traumatycznych na 

niewyobrażalną  skalę)  i  opowiadania  o  traumatycznych  wydarzeniach  oraz  piszę  o  strategiach 

podobnych poczynań literackich. Później przybliżam sylwetki Stanisława Czycza i Leo Lipskiego 

oraz  zaznaczam,  że  nie  interesuje  mnie  rozważanie  wydarzeń  traumatycznych  według  logiki 

rywalizacji (jedna z krzywd wydaje się być w jakiś sposób większa i dotkliwsza od drugiej – nie 

można ich zatem porównywać) ani podejście do zagadnienia traumy jako do czegoś świętego i 

nietykalnego ze względów moralnych. Tematem mojej pracy są sposoby reprezentacji traumy w 

wybranych przeze mnie dziełach literackich – jest to praca literaturoznawcza. 

W drugim, analitycznym rozdziale swojej pracy zajmuję się opisem śladów manifestowania 

się traumy w pamięci i świadomości bohatera/podmiotu lirycznego oraz „instancji nadawczych” 

Piotrusia  i  Teł  (w obu dziełach  łączą  się  one  również  w pewien sposób z  postaciami  samych 

autorów). Rozpoczynam od rozważenia, jak wygląda stosunek autora do pamięci i przedstawiania 

historii w obu książkach, by przejść do dokładnego określenia, kim są bohaterowie obu dzieł, co 

czytelnik o nich wie,  co przeżyli  oraz jaka jest  ich sytuacja  przedstawiona na kartach książek.  

Następnie  określam „świadomość” oraz sposób percepcji  świata  u bohaterów,  a  zatem również 



mówiących głosów w Piotrusiu i Tłach. Obaj są bohaterami traumatycznymi, ale ukształtowanymi 

różnie, tak jak różne jest źródło ich traumy i sytuacja, w której się znajdują. Do szczególnych cech 

należą  kalectwo  Piotrusia,  bohatera  Lipskiego  oraz  tak  zwana  „świadomość  katastroficzna” 

podmiotu  lirycznego  debiutu  Czycza  –  obie  te  cechy  w  bardzo  silny  i  szczególny  sposób 

manifestują się w tekstach. Przyglądam się tematowi miłości i seksu w obu dziełach, gdyż to w nim 

widoczna  jest  trauma,  w  obu  tekstach  manifestowana  inaczej.  Później  analizuję  funkcję 

traumatycznego powtórzenia, które także pojawia się na różnych płaszczyznach obu tekstów. Na 

końcu przechodzę do sposobów tematyzowania przez obu autorów zagadnienia Realnego, a zatem 

niewyrażalnego, i refleksji na ten temat, a w konsekwencji do odczucia nicości i absolutnej pustki, 

która  pojawia  się  w  miejscu  traumy,  czyli  tam,  gdzie  ciągłość  narracji  została  zaburzona  lub 

zerwana.  Pokazuję,  że  wyrażenie  niewyrażalności,  pustki  i  nicości  to  w  przypadku  dzieł  obu 

autorów najważniejsze zadanie pisarskie i główny jego temat. 

W trzecim rozdziale pracy skupiam się już nie na śladach traumy w świadomości i pamięci 

bohaterów, ale na konkretnych sposobach wyrażania traumy, a zatem czegoś, co wyrazić się do 

końca  nie  daje.  Rozpoczynam  od  prześledzenia  fragmentów  wypowiedzi  autotematycznych  i 

wszelkich refleksji podmiotów mówiących na temat języka, jego możliwości, przystawalności do 

faktycznej treści życia oraz mówienia o niewyrażalnym. Kwestia języka i mówienia okazuje się 

oczywiście jedną z najważniejszych w obu dziełach. Książki Czycza i Lipskiego nie tylko starają 

się jak najlepiej  wyrazić niewyrażalne, ale również określić mniej lub bardziej  wprost stosunek 

autorów  do  zagadnień  języka  i  sposobów  uczynienia  go  medium  opisującym  rzeczywistość. 

Uwzględniam  w  swojej  analizie  dwa  poziomy  języka:  język  narratora  oraz  język  postaci 

dialogujących  lub  wypowiadających  się  na  kartach  książek.  Przykładowy zabieg:  zastosowanie 

jąkania i wszelkich niepłynności mowy ma różną wagę i wcale nie identyczne znaczenie na tych 

dwóch piętrach narracji.

Następnie pokazuję w obu tekstach zastosowanie najbardziej typowych tropów dla twórców 

chcących  wyrażać  traumę  lub  niewyrażalne.  Mowa o  użyciu  poetyki  fragmentu  i  wypowiedzi 

logoreicznej, a także czegoś, co Dominick LaCapra nazywa „opętaniem przez głosy”. Wszystkie te 

strategie mają znaczenie w Tłach oraz Piotrusiu. Potem wyróżniam swoisty chwyt, który łączy obu 

autorów:  stosowanie  kontrastów.  Dokonuję  istotnego  rozróżnienia,  ponieważ  obaj  twórcy 

korzystają z kontrastu w inny sposób i odmiennie organizują pod tym względem teksty. U Czycza 

czytelnik  spotyka  się  zwykle  z  dwubiegunowymi  opozycjami,  np.  brzydotą  i  urodą,  życiem i 

śmiercią, jasnym i ciemnym. Lipski natomiast zestawia ze sobą na małej przestrzeni dużą liczbę 

symboli należących do różnych porządków, co sprawia, że nawet w jednym zdaniu kontrastuje ze 

sobą  kilka  elementów,  tworząc  nie  kontrast  dwubiegunowy,  ale  jakby  niezliczoną  ilość 

mikrokontrastów.  Obaj  autorzy  uważają  efekt  kontrastu  za  najmniej  wyeksploatowany  środek 



stylistyczny.  Ma  on  w  dodatku  pewną  cechę,  która  jest  dla  obu  dzieł  kluczowa  –  stosowanie 

kontrastu,  a  zatem  swego  rodzaju  „szoku”,  wpływa  na  odbiór  tekstów  raczej  na  poziomie 

afektywnym, emocjonalnym niż na poziomie dyskursywnym. Obaj pisarze zdawali się kształtować 

swoje dzieła właśnie w ten sposób, uważając, że tylko na płaszczyźnie emocjonalnej możliwe jest 

wyrażenie  tego,  co  wyrazić  się  nie  daje.  Zarówno  Tła, jak  i  Piotruś  oddziałują  właśnie  w ten 

sposób. 

Dopiero na tym etapie pracy wprowadzam pojęcie epifanii. Posługuję się oczywiście pracą 

Ryszarda Nycza  Literatura jako trop rzeczywistości.  Poetyka epifanii  w nowoczesnej literaturze  

polskiej.  Łączę  epifanię  z  afektywnym  działaniem  literatury.  Definiuję  ten  trop  literacki  i 

umieszczam go na planie historycznym jako charakterystyczny głównie dla modernizmu. Dokonuję 

też rozróżnienia epifanii na dwa rodzaje: epifanię opisywaną w tekście, a także taką, która „dzieje 

się” bezpośrednio w tekście i ma stać się także udziałem czytelnika. Posługując się słowami Nycza: 

dzieło  może  być  traktowane  albo  jako  „zapis”,  albo  jako  „miejsce”  epifanijnych  wydarzeń. 

Następnie zaś wykazuję, że epifania ma kluczowe znaczenie zarówno dla Teł, jak i dla Piotrusia. Co 

jednak najbardziej istotne – jest to epifania odwrócona, naznaczona traumą, prowadząca raczej w 

stronę śmierci i nicości niż w stronę poznania. Prawda poznania okazuje się jego niemożliwością. 

Otwarte pozostaje pytanie, czy to skutek urazów w psychice podmiotów mówiących obu dzieł, czy 

próba uniwersalnej diagnozy. Dodatkowo konstatuję na podstawie ostatniej sceny Piotrusia, że jest 

to utwór z gruntu performatywny, starający się oddziaływać bezpośrednio na czytelnika, a wręcz 

czyniący z niego uczestnika dzieła. 

W zakończeniu pracy rekapituluję dotychczasowe ustalenia, a także wprowadzam cytat z 

książki Nycza, w którym odróżnia on tradycyjną epifanię charakterystyczną dla Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego  od  antyepifanii  Witolda  Gombrowicza,  która  ma  ukazywać  iluzoryczność 

rzeczywistości i sądów na jej temat. Ten gombrowiczowski rodzaj epifanii jest zarazem epifanią 

Lipskiego i Czycza. Kończąc, wprowadzam tezę autorstwa Jean-François Lyotarda, który twierdzi, 

że  formację nowoczesną można odróżnić od ponowoczesnej  właśnie na podstawie stosunku do 

niewyrażalności: estetyka modernistyczna charakteryzowałaby się nostalgią za tym, czego nie da 

się poznać i tęsknotą za iluzją wyższego ładu, zaś estetyka ponowoczesna – akceptacją aporii i  

konstruowaniem nowych sposobów mówienia tylko po to, aby wciąż mówić o tym, o czym nie da 

się opowiedzieć.  Okazuje się więc,  że Stanisław Czycz i  Leo Lipski to twórcy,  których czytać 

należy jako autorów przynależących już do formacji ponowoczesnej. 

Za główną zaletę mojej pracy magisterskiej uważam próbę stworzenia w pełni autorskiej 

propozycji  interpretacyjnej,  która  –  mam  nadzieję  –  pozwala  spojrzeć  na  dzieła  omawianych 

autorów w inny sposób niż miało to miejsce dotychczas. 


