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Joanna Barska

Na po³udnie do Raju. Po¿egnanie z Afryk¹ K. Blixen
Któregoœ wczesnego ranka w Dolinie Muminków
W³óczykij obudzi³ siê w swoim namiocie
i poczu³, ¿e nadesz³a jesieñ i czas ruszaæ w drogê.

Historia miasta to palimpsest, wci¹¿ nowe
teksty zapisywane jeden na drugim na
u¿ywanym pergaminie – pisa³a Olga Stanis³awska w jednym z esejów1 , uto¿samiaj¹c
przestrzeñ z histori¹ ludzi, mieszcz¹c¹ w sobie
dialog, spotkanie. W Po¿egnaniu z Afryk¹ owo
spotkanie jest tym bardziej frapuj¹ce,
¿e prze¿yte przez duñsk¹ arystokratkê –
wymaga od niej dostosowania rytmu dotychczasowego ¿ycia do „taktu afrykañskiej
orkiestry”2. Wystudiowane ruchy modelki, pokazowy snobizm, nonszalancki uœmiech czy
kapryœnoœæ3 wydaj¹ siê nie przystawaæ do ludzi
spontanicznych, nieska¿onych cywilizacj¹,
a jednak ¿aden z europejskich kolonizatorów nie
z¿ywa siê z nimi tak, jak pisarka.
Choæ urodzona jeszcze w XIX wieku, by³a
Blixen wyzwolon¹ intelektualistk¹4 , kobiet¹
o wielu imionach. Czêœæ pseudonimów
stworzy³a sama, czêœæ zosta³a jej nadana:
w dzieciñstwie mówi³a o sobie Tanne, satyryczne
obrazki publikowa³a jako Peter Lawless,
opowiadania m.in. jako Osceola5 . Kenijscy
s³u¿¹cy nazywali j¹ Msabu, W³adczyni albo Pani
Baronowa, dla reszty Afrykañczyków by³a
Memsahib Wahoga, kobiet¹ Niespokojnego albo
N’jerri – Pisklêciem; z safari powraca³a jako

Lwica Blixen. Dla Denysa Fincha-Hattona,
przyjaciela i kochanka, pozosta³a Tytani¹ lub po
prostu Szeherezad¹. Doœæ wspomnieæ, ¿e przed
podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu pyta³a
sekretarkê: „Jak siê tu nazywam?”6 .
Buntownicz¹ krew odziedziczy³a po
ojcu7 – jej idolu i powierniku, który, jako namiêtny
myœliwy i podró¿nik, zdobywa³ prerie Nebraski
i lasy stanu Wisconsin oraz barwnie opisywa³
swoje spotkania z Indianami. Kiedy pope³ni³
samobójstwo, dziesiêcioletnia Karen poczu³a siê
zdradzona. Poci¹gaj¹ca rzeczywistoœæ ojca
mocno utkwi³a w jej pamiêci – spontaniczna,
pozbawiona wiêzów i konwenansów, ró¿ni³a siê
znacznie od ¿ycia m³odej arystokratki. Ucieka³a
wiêc Blixen w przestrzenie wyobraŸni i masek,
tworz¹c prywatne theatrum mundi. Zape³nia³a
bruliony trollami, koboldami, sk³ada³a sentymentalne strofy, dramaty pe³ne przemocy
i namiêtnoœci, a wszystko to zdobi³a ornamentami z grymasami diab³ów i krynolinami dam. By³
to œwiat trochê wyczytany, trochê przekalkowany, przesi¹kniêty literatur¹ islandzk¹,
têtni¹cy niespo¿yt¹ energi¹ i buntem przeciw
bigoterii rodziny8 . Kiedy najbli¿si zaczêli
rozgl¹daæ siê za odpowiednim kandydatem na
mê¿a, Blixen szybko znalaz³a towarzysza

Por. O. Stanis³awska, Jerozolima, „Tygodnik Powszechny” 2000 nr 38, s. 13.
K. Blixen, cyt. za: A. Cielecka, Niezwyk³y romans z literatur¹, „Kultura” 1987 nr 51, s. 12.
3 Por. M. Jedrzejec Aoustin, Karen Blixen przypomniana, „¯ycie Literackie” 1985 nr 39, s. 7.
4
Por. T. Raczek, Karuzela z Madonnami. 57 bardzo zakrêconych kobiet, Micha³ów-Grabina 2003, s. 31.
5
Pseudonimy te by³y niejednokrotnie prowokacj¹ – Osceola to powstañczy wódz Indian, natomiast angielski przymiotnik
„lawless” (samowolny) odnosi³ siê do staronordyckiej niekaralnoœci. Por. D. Brennecke, Karen Blixen, prze³. J. £ukosz,
Wroc³aw 1997, s. 27.
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w kuzynie, Brorze Dinesenie, i – po œlubie –
uciek³a wraz z nim do Afryki. Duñskie powietrze
zosta³o zu¿yte9.

Afryka Blixen – przestrzenie barw,
dŸwiêków i zapachów
Przy Kijabe i Kedong,
Nad Suswa i Ngong
moim wielkim, wolnym krajem,
krain¹ mojego serca10.
Dinesenowi zawdziêcza Blixen wprowadzenie w œwiat polowañ i drapie¿nej przyrody,
owo oszo³omienie, ekstazê, w której mog³a siê
rozmyæ i zjednoczyæ z natur¹ – gêst¹, intensywn¹, bêd¹c¹ swoistym ekstraktem raju, gdzie,
aby dotkn¹æ nieba, wystarczy wyci¹gn¹æ rêkê:
Sto szeœædziesi¹t kilometrów bardziej na
pó³noc wy¿ynê przecina³a linia równika,
farma zaœ le¿a³a prawie dwa tysi¹ce metrów
nad poziomem morza. W po³udnie
odczuwa³o siê tê wysokoœæ tak, jak gdyby
cz³owiek znalaz³ siê blisko s³oñca. [...]
Po³¹czenie wysokoœci z po³o¿eniem
geograficznym sprawia³o, i¿ krajobraz nie
mia³ sobie równego na ca³ym œwiecie [...] –
Afryka przedestylowana przez dwa tysi¹ce
metrów atmosfery, mocno skoncentrowana
treœæ kontynentu11.

Od pierwszych zdañ Afryka rysuje siê
nam dynamiczna i, mimo swej surowoœci,
kipi¹ca od kolorów i zapachów. Poziomo
uk³adaj¹ce siê listowie drzew daje wra¿enie
bezustannego, lekkiego ko³ysania przestrzeni
(5). Nierealnoœæ zostaje pog³êbiona odczuciem
przebywania w ciê¿kiej, p³ynnej materii, bêd¹cej
jednoczeœnie czymœ przejrzystym i orzeŸwiaj¹cym.
Stoj¹c w [...] cieniu i widz¹c przed sob¹
oz³ocone góry, a nad sob¹ klarowne niebo,
mia³am takie wra¿enie, jakbym st¹pa³a po
dnie morza wœród przep³ywaj¹cych tam

9

pr¹dów i patrzy³a ku jego powierzchni (61).
[...]
Na afrykañskim p³askowy¿u powietrze jest
wczesnym rankiem tak ch³odne i œwie¿e,
¿e cz³owiekowi ci¹gle przychodzi na myœl, i¿
podró¿uje nie po ziemi, lecz w g³êbokiej
wodzie, po dnie morza. Czasem nie ma
nawet pewnoœci, czy siê w ogóle porusza
(172).

Jednoczeœnie ¿ycie afrykañskiego
p³askowy¿u „toczy siê jak gdyby wysoko w powietrzu” (5). Przestrzeñ podlega nieustannym
metamorfozom, owej p³ynnoœci trwania poddaj¹
siê nawet góry Ngong. Wyznaczaj¹c czteroma
szczytami kierunki œwiata, powinny stanowiæ
punkt odniesienia, coœ sta³ego i pewnego,
zamiast tego jednak zmieniaj¹ one swój wygl¹d
nawet kilkakrotnie w ci¹gu dnia (6). Kenia wci¹¿
ukazuje nowe oblicze, zaskakuj¹c i fascynuj¹c.
Przyjrzyjmy siê jej odcieniom:
Niebo by³o zwykle j a s n o n i e b i e s k i e
lub b l a d o l i l i o w e, bardzo rzadko nieco
ciemniejsze, pe³ne potê¿nych i niewa¿kich
chmur, zmieniaj¹cych siê ci¹gle i ¿egluj¹cych we wszystkich kierunkach. Mia³o
jednak ukryt¹ moc b ³ ê k i t u, którego
g³êboki, œwie¿y odcieñ nak³ada³o na pasma
wzgórz i na lasy. W po³udnie powietrze nad
ziemi¹ o¿ywa³o jak p³on¹cy ogieñ; iskrzy³o
siê, falowa³o i b³yszcza³o jak wodne
kaskady, na kszta³t zwierciad³a odbija³o
i podwaja³o wszystkie przedmioty, tworzy³o
przeró¿ne fatamorgany (5-6).
[...] teren stanowi prawdziw¹ mozaikê
poletek kukurydzy, gajów bananowych i ³¹k;
gdzieniegdzie widaæ n i e b i e s k ¹ smu¿kê
dymu nad tubylcz¹ wiosk¹, skupiskiem
sto¿kowatych kretowisk. Na zachodzie,
g³êboko w dole, le¿y wysuszona ksiê¿ycowa kraina – afrykañski ni¿. B r ¹ z o w a
pustynia jest nieregularnie nakrapiana
kêpami kolczastych krzaków, krête koryta
rzek pod¹¿aj¹ za nierównymi pasami
c i e m n e j z i e l e n i. To lasy mimozowe,

Por. tam¿e, s. 29.
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podawaæ w nawiasach, odnosz¹ siê do tego wydania.
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z³o¿one z potê¿nych drzew o rozleg³ych
konarach i kolcach jak gwoŸdzie. Tutaj
rosn¹ kaktusy, tutaj mieszkaj¹ ¿yrafy
i nosoro¿ce (7).

Na p³askowy¿u czuje siê ogromn¹
przestrzeñ nieba, narzucaj¹c¹ tonacjê rozci¹gniêtej pod ni¹ ziemi. Ze wzglêdu na wysokie
po³o¿enie, barwy wydaj¹ siê md³e i przypalone,
miejscami przypominaj¹ ceramikê (5). Br¹zy,
ciemne zielenie i b³êkity – oto istota kolorów,
³¹cz¹cych siê, przenikaj¹cych i pulsuj¹cych we
wrz¹cym powietrzu; zmieniaj¹cych natê¿enie
i rejestr w zale¿noœci od pór dnia czy roku.
Przestrzeñ pory suchej wydaje siê nieograniczona, spogl¹da siê w bezlitosne niebo i odlicza
dni do marca, kiedy to, po czterech miesi¹cach
oczekiwania, nadci¹ga nadzieja na deszcz. Ten
dar niebios jest synonimem ¿ycia; jego brak
dyktuje postrzeganie œwiata, œmiertelne dŸwiêki
w afrykañskim akordzie: „[...] wszelkie barwy
znika³y, pola i lasy straci³y zapach. Przygniata³o
uczucie nie³aski ¿ywio³ów. Na po³udniu spalone
równiny le¿a³y czarne i opustosza³e, posypane
szarym i bia³ym popio³em” (38). Burza nie tylko
przenosi barwy do ni¿szych, g³êbszych
rejestrów, lecz wp³ywa równie¿ na odczucie
przestrzeni:
Któregoœ wieczoru, tu¿ przed zachodem
s³oñca, sceneria krajobrazu zaczyna³a siê
zacieœniaæ, góry zbli¿a³y siê i stawa³y coraz
intensywniejsze, coraz wyraŸniejsze
w swym czystym, niebieskim i zielonym
kolorycie. Kilka godzin póŸniej gwiazdy
znika³y na niebie i czu³o siê powietrze
miêkkie, ciê¿kie i brzemienne b³ogos³awieñstwem.
Gdy nad g³ow¹ przelatywa³ coraz
g³oœniejszy szum, to by³ wiatr w ga³êziach
wysokich drzew – lecz nie deszcz. Gdy
szelest toczy³ siê po samej ziemi, to by³ wiatr
wœród krzaków i wysokich drzew – lecz nie
deszcz. Gdy ³omota³o i t³uk³o siê nieco
wy¿ej, to by³ wiatr wœród ³anów kukurydzy –
tak bardzo przypominaj¹cy odg³os deszczu,
¿e raz po raz cz³owiek ulega³ z³udzeniu
i nawet odczuwa³ zadowolenie jak wtedy,
kiedy siê jak¹œ rzecz upragnion¹ zobaczy
przynajmniej na scenie – lecz nie deszcz
(37).

Pierwsze dŸwiêki brzemiennego nieba,
pochylaj¹cego siê coraz bardziej nad ziemi¹,
szumy, szelesty, suche trzaski – wszystko to
potêguje oczekiwanie, czas, który – zazwyczaj
przychylny Afrykañczykom – wystawia ich teraz
na próbê. Cisza poprzedzaj¹ca odpowiedŸ na
modlitwê ziemi. Strojenie instrumentów przed
ostatecznym rozwi¹zaniem afrykañskiej
dominanty:
Dopiero gdy ziemia odpowiedzia³a jak p³yta
rezonansowa g³êbokim, p³odnym rykiem,
a ca³y œwiat rozœpiewa³ siê doko³a we
wszystkich wymiarach, gór¹ i do³em – to by³
deszcz. Wywo³ywa³ takie uczucia jak powrót
nad d³ugo niewidziane morze, jak objêcie
kochanka (37).

DŸwiêkom odpowiadaj¹ zapachy: dni
s³onecznych i deszczowych, poranków,
wieczorów, cieni drzew i rozgrzanego p³askowy¿u. „Na rozleg³ych równinach tu i tam
stercza³y
stare,
powykrêcane
kikuty
cierniowców, trawa wygl¹da³a jak posypana
tymiankiem i mirtem; miejscami zapach by³ tak
silny, ¿e a¿ krêci³o w nosie” (5). Drobniutkie
kwiaty rosn¹ce na stepie rozkwitaj¹ w marcu,
pokrywaj¹c ziemiê du¿ymi, ciê¿kimi liliami, które
zagêszczaj¹ powietrze ciê¿k¹ woni¹.
Nieruchome powietrze wczesnego poranka
eksploduje o wschodzie s³oñca nowymi
zapachami: œwie¿ymi krzewami oliwkowymi,
sw¹dem spalonej trawy i dusz¹cym odorem
rozk³adu (172). W ciszy i cieniu afrykañskiego
lasu natomiast drzewo pachnie agrestem (143).
Cykliczny proces przechodzenia nocy
w dzieñ odbywa siê jakby mimochodem:
przestrzeñ ogarniêta spokojem i g³êbok¹ cisz¹,
ostatnie gwiazdy gasn¹ce na jasnym, pogodnym niebie, wilgotna trawa, rosa b³yszcz¹ca jak
srebro na wzniesieniu pod drzewami. MroŸne,
szczypi¹ce powietrze. „Choæby nie wiem, ile razy
cz³owiek sam to prze¿y³ ci¹gle trudno uwierzyæ
w tym ch³odzie i cieniu, ¿e za kilka godzin upa³
i blask bêd¹ nie do zniesienia – myœla³a Blixen,
obserwuj¹c, jak mg³a uk³ada³a siê wed³ug
kszta³tu gór. – [...] okropnie zimno musi byæ teraz
bawo³om, je¿eli pas¹ siê na zboczach i znajduj¹
siê [...] w chmurze” (60).

Na po³udnie do Raju. Po¿egnanie z Afryk¹ K. Blixen

Illo tempore, czyli oczami Boga
W Czasach mitycznych Nieœmiertelni
stworzyli Œwiat […]: zakreœlili jego granice,
wyznaczyli œrodek i ustawili rzêdy kamieni,
zapewnili dostatek ³ososi i ¿o³êdzi, wypêdzili
choroby. Ten Œwiat nie jest ju¿ jednak
ponadczasowym i niezmiennym Kosmosem, w którym ¿yli Nieœmiertelni. Jest to
œwiat ¿ywy, zamieszkany i wykorzystany
przez istoty z krwi i koœci, poddany prawu
stawania siê, starzenia i œmierci. Wymaga
on równie¿ okresowej naprawy, odnowy
i umacniania. Œwiat mo¿na jednak odnowiæ
tylko przez powtarzanie tego, co Nieœmiertelni uczynili „onego czasu” (in illo tempore),
to znaczy przez powtórzenie stworzenia.
To dlatego kap³an odtwarza wzorcow¹
(archetypow¹) wêdrówkê Nieœmiertelnych,
powtarza ich czyny i s³owa […]12 .

W Po¿egnaniu z Afryk¹ czêsto wspomina Blixen o wielkoœci, wolnoœci i niezrównanej
szlachetnoœci otaczaj¹cego j¹ œwiata (5). „Na tej
wysokoœci oddycha³o siê ³atwo, p³uca wci¹ga³y
o¿ywcz¹ lekkoœæ, tchnienie optymizmu. Na tej
wysokoœci cz³owiek budzi³ siê rankiem i myœla³:
«Jestem tu, gdzie powinienem byæ»” (5-6) –
pisa³a. Farma, po³o¿ona wysoko, niemal¿e pod
samym niebem, mia³a staæ siê dla pisarki
obrazem wszechœwiata. Poszukuj¹c niezmiennoœci, wyznaczy³a Blixen kamienny stó³,
splamiony krwi¹ tajemniczo zamordowanych
hinduskich m³ynarzy, na punkt œrodkowy owej
rajskiej przestrzeni, nada³a mu wymiar sacrum.
To tu dziej¹ siê najwa¿niejsze rzeczy: tu w Nowy
Rok siedzi z Denysem, tu rozwi¹zuje wszelkie
problemy farmy i podejmuje naczelnika
Kikujusów, tu wreszcie przed odjazdem pije
ostatni¹ herbatê. Jest wiêc stó³, a z nim ca³y dom
o kolistym, „niezmiennym jak orbita gwiazdy”
(155), podjeŸdzie, swoistym omphalos –
pêpkiem œwiata13. To sta³y punkt, przez który
przebiega axis mundi, oœ ³¹cz¹ca Niebo i Ziemiê.
Po obu stronach drzwi wejœciowych przybija
Blixen dwie stare latarnie okrêtowe, nabyte
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w kopenhaskim sk³adzie ¿eglarskim; odt¹d
„Ziemi, która mknie w przestrzeni, nie grozi ju¿
kolizja” (165). Doczepia duñskie latarnie do
afrykañskiego œwiata, próbuje go oswoiæ; spaja
w jednoœæ rzeczywistoœci pozornie nieprzystaj¹ce do siebie – zegar z kuku³k¹ i ksi¹¿ki miesza
z Kikujusami i krowami. Aspekt ten podkreœla
Stanis³awska w notatkach z lektury Po¿egnania...:
Gdy Blixen patrzy na sawannê, widzi „kraj
starego, przepiêknego perskiego dywanu”.
Jak arras, afrykañska d¿ungla jest
przepe³niona opowieœciami. To d¿ungla
nierealna, las mityczny, w którym s³oñ
wydr¹¿a „tunel wysoki jak nawa gotyckiej
katedry”, po którym chodz¹ elandy „wprost
z rysunku na staroegipskim nagrobku”
i dziki, „figury wyciête z ciemnego papieru”.
Natura i kultura nak³adaj¹ siê na siebie. [...]
Lampart jest wspania³y, bo jest jak
z gobelinu. Flamingi, bo przypominaj¹ chiñski wzór na porcelanie. Dziêki nim rozwija
siê przed jej oczami arras pogr¹¿ony dot¹d
we œnie zapomnienia, fili¿anki pokryte
kurzem, dzieciñstwo, m³odoœæ, wszystkie
niespe³nione aspiracje, Dania14 .

Radoœæ Blixen jest zatem radoœci¹
rozpoznania, nie – poznania. Dunka tropi
w afrykañskim lesie ukryte wiêzi pojêæ i rzeczy,
wprowadza skojarzenia, nadaje porz¹dek. Kenia
to miejsce sacrum, przestrzeñ, w której dusza
obcuje z Bogiem. Dla pisarki œwiatem rz¹dz¹
prawa odwieczne, w naturze wyra¿a siê sam
Bóg; to tu odnajduje Blixen pierwotn¹
szczêœliwoœæ, harmoniê i pojednanie. Jak
zauwa¿a Stanis³awska, „ów œwiat jest w istocie
œwiatem platoñskim, neoplatoñskim, œwiatem
«Wielkiego Paradygmatu». [...] Przedmioty s¹
dla niej [dla Blixen – przyp. J.B.] wcieleniami idei,
rzeczy wi¹¿¹ ukryte zwi¹zki. To œwiat
uporz¹dkowany. Prawo, które o¿ywia naturê,
rozdziela to, co wysokie i to, co niskie, sacrum
i profanum” 15. Wznios³oœæ, do której d¹¿y i której
szuka pisarka, jest dla niej znakiem pewnej jakc

M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, prze³. B. Kupis, Warszawa 1994, s. 151.
Por. O. Stanis³awska, Widok z Ngong. Notatki o „Po¿egnaniu z Afryk¹”, „Zeszyty Literackie” 1996 nr 1, s. 109.
14
Por. tam¿e, s. 107.
15
Por. tam¿e, s. 106.
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doœci natury, znakiem samego Boga. Kreuj¹c
otaczaj¹cy j¹ œwiat na rajskie sacrum, ods³ania
pragnienie odnalezienia swoich bogów, œwiata
szlachetnego, czystego, takiego, jaki by³ illo
tempore.
„Masywne zwierzêta, z potê¿nymi rogami
zagiêtymi poziomo do ty³u, wynurza³y siê z [...]
mg³y jedno po drugim tak, jakby nie nadchodzi³y,
lecz tu na miejscu, przed mymi oczyma ktoœ je
tworzy³ i wypuszcza³ w miarê ukoñczenia
kolejnej sztuki” (15) – pisze Blixen. W dniu
stworzenia wystêpuje ona w roli Adama,
nazywaj¹c wy³aniaj¹cy siê œwiat. Nie powstaje
on jednak ex nihilo , lecz – jak zauwa¿a
Stanis³awsk16 – zostaje odtworzony powtórnie,
jest ziemi¹ odzyskan¹. Nazywaj¹c, Blixen nie
tylko oswaja nieznany, groŸny œwiat, nie tylko
ogarnia go rozumem, lecz przede wszystkim
tworzy Raj, z jego w³asn¹ mitologi¹17 , z jego
w³asn¹ kosmogoni¹. Ka¿dy element odzyskany,
od-tworzony ma swój pierwowzór w „akcie” par
excellence, akcie archetypowego gestu BogaStwórcy: stworzeniu œwiata18 . Kiedy pisarka leci
samolotem nisko nad farm¹, obserwuj¹c
zwierzêta na stepie, doœwiadcza tego jeszcze
g³êbiej. „Cz³owiek patrzy na nie [na zwierzêta –
przyp. J.B.] tak jak Bóg, zanim jeszcze kaza³
Adamowi nadaæ imiona tym zwierzêtom, które
stworzy³” (180). Afryka wydaje siê uchylaæ r¹bka
swej tajemnicy, niewyra¿alnej i wznios³ej: „Za
ka¿dym razem, gdy wznosi³am siê w powietrze
[...] mia³am uczucie takie, jak po dokonaniu
wielkiego, nowego odkrycia. «A wiêc to tak –
myœla³am. – O to chodzi³o. Teraz rozumiem

wszystko»”19 . Wdziera siê Blixen w powietrzn¹
przestrzeñ i „przy³apuje” bawo³y, pas¹ce siê
w górach, ³owi obrazy niedostêpne cz³owiekowi.
Jej „widzia³am” to œwiadectwo kogoœ, kogo
dopuszczono do najwiêkszej tajemnicy, kto
st¹pa³ po ogrodach Raju20.
Ale œwiat illo tempore to przecie¿ tak¿e
ludzie. To chromy Kikujus o imieniu Kamante,
który dziêki pomocy Blixen zostaje wyleczony.
Pisarka przygl¹da mu siê uwa¿nie: „[...] wcale
nie uwa¿a³am go za brzydkiego ch³opca, chocia¿
trzeba dodaæ, ¿e ja patrzy³am na niego jakby
oczyma stwórcy” (28). Stworzy³a go wiêc na
nowo, na swój obraz i podobieñstwo, byæ mo¿e
odruchowo, podœwiadomie, zdziwiona, gdy
malec wraca jako chrzeœcijanin, mówi¹c „jestem
taki jak ty” (28). Ten swoisty „awans” z Adama
na Boga z Ksiêgi Genesis powtarza siê
w opowieœci o Jogonie, tubylcu, który poprosi³
Blixen o spisanie historii ¿ycia, maj¹cej s³u¿yæ
jako zeznanie w s¹dzie. Gdy kobieta odczytywa³a mu ustêp z jego imieniem, Jogona
wpatrywa³ siê w sw¹ opiekunkê z uroczystym
szacunkiem, spokojnie i powa¿nie. „Takim
spojrzeniem musia³ Adam powitaæ Boga, gdy
Ten stworzy³ go z prochu i tchn¹³ w niego ducha,
czyni¹c go ¿ywym cz³owiekiem” (94) – pisze
Blixen. Dokument – jedyny, jak siê wydaje, trwa³y
dowód jego istnienia – traktuje Kikujus z nabo¿eñstwem, wierz¹c, ¿e w papierze znajduje siê
jego d u s z a. Przesz³oœæ, zmienna przy ka¿dej
próbie odtworzenia, zosta³a uchwycona
i utrwalona na jego oczach, sta³a siê Histori¹21 .
Blixen kontynuuje wiêc gest Boga, bêd¹cy

Por. tam¿e, s. 107.
Pisz¹c o m i c i e, mam na myœli znaczenie pojawiaj¹ce siê w dwudziestowiecznych badaniach, gdzie nie oznacza
on „baœni” czy „zmyœlenia”, lecz – brzemienn¹ w znaczenia œwiêt¹ tradycjê, pierwotne objawienie, które uwa¿ane jest
za „historiê prawdziw¹”, poniewa¿ odnosi siê do f a k t ó w r z e c z y w i s t y c h. Por. M. Eliade, Aspekty mitu, prze³.
P. Mrówczyñski, Warszawa 1998, s. 7, 12; ten¿e, Mity, sny i misteria, prze³. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 8-23;
C. Kluckhohn, Myths and Rituals: A General Theory, „Harvard Theological Review”, t. XXXV/1942, s. 45-79.
18
Por. M. Eliade, Aspekty..., s. 37.
19
K. Blixen, dz. cyt., s. 180. Z doœwiadczeniem latania wi¹¿e siê ciekawe zagadnienie czasu. Otó¿, pewnego razu,
chc¹c pokazaæ okaza³e stado bawo³ów, pas¹ce siê w górach, Denys „porwa³” Karen prosto z przyjêcia, jakie urz¹dza³a
w swoim domu. Gdy wróci³a ona z podniebnej wyprawy na przyjêcie, dzbanek z herbat¹ na kamiennym stole by³
jeszcze tak gor¹cy, ¿e sparzy³a sobie o niego palce. „Czegoœ podobnego doœwiadczy³ prorok, gdy przewróci³ dzban
z wod¹, po czym archanio³ Gabriel wzi¹³ go z sob¹ i przefrun¹³ z nim przez siedem niebios. Gdy powróci³, woda jeszcze
nie ca³kiem wyciek³a z dzbana”, por. tam¿e, s. 184.
20 Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 104.
21
Por. tam¿e. Inaczej nieco zachowywali siê tubylcy, których Blixen poprosi³a o pozowanie do portretu. Wierz¹c, ¿e jeœli
portret jest podobny, dusza modela wchodzi w obraz, nie byli raczej sk³onni do pozowania. Z czasem jednak Blixen
zauwa¿y³a, ¿e przestali siê obawiaæ: „[...] mnie jako malarce nie schlebia³o, kiedy okazywali mi coraz to wiêksze zaufanie”.
Cyt.za: D. Brennecke, dz. cyt., s. 48.
16
17

Na po³udnie do Raju. Po¿egnanie z Afryk¹ K. Blixen
pierwowzorem wszelkiego „tworzenia”, ów mit
pochodzenia nie powtarza jednak modelu
kosmogonicznego. Afryka ju¿ istnia³a, chocia¿ jej
struktura by³a inna, choæ nie by³a jeszcze Afryk¹
Blixen. Mityczne obrazy pisarki opisuj¹
pochodzenie, uzasadniaj¹ nowy – bo nie
trwaj¹cy od zarania œwiata – stan. S¹ wiêc one
swoist¹ kontynuacj¹ i uzupe³nieniem mitu
kosmogonicznego, opowiadaj¹, w jaki sposób
œwiat zosta³ zmieniony, wzbogacony lub
zubo¿ony22 .
„Wci¹¿ zdolni do tworzenia mitów, tubylcy
mog¹ zrobiæ z kogoœ symbol” (83) – pisa³a
Blixen, œwiadoma, ¿e sta³a siê dla Kikujusów
„wê¿em z br¹zu”, symbolem dobrej, opiekuñczej
si³y, a wiêc nie tylko wyroczni¹ i sêdzi¹, ale
równie¿ p³aczk¹ i lekarzem. Wiara w uzdrowienie jej rêkoma opiera³a siê paradoksalnie na
jej niepowodzeniach – gdyby ich nie by³o, trudno
by uznaæ przywrócenie do zdrowia za g³os
zmiennego Losu23 . Pisarka traktowa³a tubylców
jak ksi¹dz, który wypija kielich za swoich
wiernych – w ich imieniu – i upaja³a siê bosk¹
moc¹ tworzenia. Przejmuj¹c mêskie role, pracê
bogów, porz¹dkowa³a chaos, nadawa³a mu
struktury, ustanawia³a prawa 24 .
„Mitologiczny” pierwiastek mentalnoœci
tubylców, o którym pisa³a Blixen, widoczny jest
równie¿ w stosunkach z „bia³ymi”, którym nawet
po bardzo krótkiej znajomoœci nadane zostaj¹
imiona-desygnaty, stanowi¹ce jedyny znak
rozpoznawczy (82). Staje siê wiêc Blixen
Opatrznoœci¹ i przewodnikiem25 – mimo ¿e jej
„podopieczni” znaj¹ teren daleko lepiej,
s¹ gotowi pójœæ za swym niedoœwiadczonym
pasterzem na koniec œwiata. Zdobycie zaufania
nie jest jednak ³atwe, tak jak i poznanie
krajowców. Oto jak opisuje ich Dunka: „Byli
p³ochliwi i mieli wyostrzony s³uch; przestraszeni, potrafili w mgnieniu oka ukryæ siê w swym
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w³asnym œwiecie jak dzikie zwierzêta, które
uciekaj¹, widz¹c lub s³ysz¹c nag³y ruch
cz³owieka, po prostu znikaj¹. [...] zdaje siê,
i¿ obawiali siê nas tak, jak ktoœ obawia siê
nag³ego, piekielnego ha³asu, a nie tak, jak ktoœ
obawia siê cierpienia i œmierci” (17-18). Ci mistrzowie w sztuce udawania i mimikry czêsto
uciekali siê do enigmatycznych odpowiedzi czy
milczenia. Poprzedzanie zdania d³ug¹ pauz¹
dawa³o wra¿enie celowoœci ka¿dego s³owa,
powodowa³o, ¿e wypowiedŸ – „jakby brzemienna w poczucie odpowiedzialnoœci” (41) –
nabiera³a perspektywy. „Pogodzi³am siê z faktem – pisa³a Blixen – ¿e chocia¿ sama nigdy nie
pozna³am ich i nie potrafi³am w pe³ni zrozumieæ,
oni przejrzeli mnie na wskroœ i zawsze wiedzieli,
jak¹ podejmê decyzjê” (19).
Ró¿nice w postrzeganiu œwiata by³y znaczne. Krajowcy potrafili osi¹gn¹æ pe³n¹ zgodê
z natur¹ i czasem, a przede wszystkim ze sob¹.
Traktuj¹c ¿ycie jak ¿ywio³, nie rozumieli napiêcia
i obawy ryzyka Europejczyków, wyprawiaj¹cych
siê na safari. „Jak ryby w g³êbokiej wodzie, które
nie potrafi¹ zrozumieæ naszej obawy przed
utoniêciem”26 . Ten spokój, biernoœæ, a nawet
rezygnacja, przejawia³y siê równie¿ w chorobie.
Kikujusi, przygotowani na niespodzianki
przeznaczenia, ka¿d¹ zmianê czy nie³askê
(Natury, osadników) przyjmowali ze spokojem,
godzili siê z bosk¹ wol¹ (117). Nie rozumieli oni
europejskiego poœpiechu, przyjezdnym natomiast trudnoœæ sprawia³o przyzwyczajenie siê do
rytmu Afryki, rytmu Natury: „Myœliwi [...] musz¹
siê stosowaæ do wiatru, do barw i woni terenu,
musz¹ te¿ przybraæ tempo takie samo jak ca³e
otoczenie. [...] Gdy cz³owiek raz uchwyci rytm
Afryki, stwierdza potem, ¿e powtarza siê on
w ca³ej muzyce kontynentu” (16). Metrum Natury
staje siê rytmem cz³owieka.

Por. M. Eliade, Aspekty..., s. 27.
„Gdybym mog³a zagwarantowaæ ka¿demu pacjentowi pomyœlny wynik leczenia, to kto wie, czy ich szeregi nie zrzed³yby
znacznie. [...] czy moi pacjenci mieliby nadal pewnoœæ, ¿e Pan Bóg stoi po mojej stronie?” (23).
24
Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 109.
25
Trzy razy z rzêdu pierwsza dostrzeg³a Blixen ksiê¿yc w Ramadamie, zyskuj¹c popularnoœæ wœród muzu³mañskich
boyów.
26
„Tê pewnoœæ siebie, tê sztukê p³ywania posiadaj¹ – tak myœla³am – dlatego, ¿e przechowali wiedzê, któr¹ my utraciliœmy
jeszcze za pierwszych rodziców; ze wszystkich czêœci œwiata szczególnie Afryka uczy nas tego, ¿e Bóg i Szatan s¹
jednym, majestat obu jest równie odwieczny, nie ma dwu nie maj¹cych pocz¹tku, lecz jest jeden tylko – mieszkañcy
Afryki nie mieszali osób ani nie dzielili substancji” (19).
22
23
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Krajowcy byli Afryk¹ z krwi i koœci. Wszystko (ludzie, ale te¿ wszystkie elementy
natury) tworzy³o ró¿ne wyrazy tej samej idei,
ró¿ne wariacje na ten sam temat. [...] My
biali, w butach i z naszym wiecznym
poœpiechem, kontrastowaliœmy z krajobrazem. Krajowcy zgadzali siê z nim (20).

Choæ niekiedy, têskni¹c za rozmow¹
z bia³ym cz³owiekiem, czu³a Blixen, jak „kroplami ucieka ¿ycie” (19), zawsze mia³a wra¿enie
milcz¹cej, ukrytej w cieniu obecnoœci Afrykañczyków, ¿yj¹cych obok, choæ na innej nieco
p³aszczyŸnie. Ta wiêŸ, zacieœniaj¹ca siê z dnia
na dzieñ, tworzy farmê (19-20); to ona sprawia,
¿e w ksi¹¿ce, obok Afryki, farmy czy plantacji,
pojawia siê czêsto zaimek „nasza”.
¯yj¹c w tak ukszta³towanym Œwiecie,
cz³owiek nie czuje siê uwiêziony w swoim sposobie bycia, tak¿e i on jest bowiem „otwarty”.
Mo¿e porozumiewaæ siê ze œwiatem, poniewa¿
u¿ywa tego samego jêzyka co on: jêzyka
symbolu. Jeœli Œwiat przemawia do cz³owieka za
poœrednictwem gwiazd, roœlin i zwierz¹t, rzek
i ska³, pór roku i nocy, to cz³owiek odpowiada mu
swymi snami i wyobraŸni¹, za pomoc¹ swych
Przodków i totemów – zarazem „Natura”, nadnatura i istoty ludzkie – za spraw¹ swej gotowoœci do œmierci i rytualnego zmartwychwstania
w obrzêdach inicjacyjnych, swej zdolnoœci do
ucieleœnienia ducha poprzez za³o¿enie maski
itp. Gdy Œwiat staje siê zrozumia³y dla cz³owieka
archaicznego, to i on czuje, ¿e jest „ogl¹dany”
i rozumiany przez Œwiat27.

Doœwiadczanie pe³ni
Trawa by³a mn¹, powietrze i dalekie góry]
by³y mn¹,
zmêczone wo³y by³y mn¹. Oddycha³am]
razem z wiatrem
szumi¹cym w ga³êziach drzew28.
Komuniê ze zwierzêtami zastêpowa³a
niekiedy Blixen namiêtnoœci¹ polowania, które
traktowa³a nie jak barbarzyñsk¹ zachciankê,
lecz swoiste misterium zjednoczenia, wyraz
pragnienia i szacunku, harmonii ³¹cz¹cej œwiat
27
28

M. Eliade, Aspekty..., s. 142.
K. Blixen, dz. cyt., s. 205.

ludzki i zwierzêcy. Zabija³a lwa, by zwi¹zaæ siê
z nim przymierzem krwi i zdobyæ jego szacunek.
Ale polowanie to równie¿ swoisty flirt. Kiedy
Dunka przebywa razem ze swym przyjacielem
i kochankiem, Denysem Finch-Hattonem, d³ugo
poszukiwane lwy pojawiaj¹ siê znik¹d. Safari
staje siê inicjacj¹ zwi¹zku; towarzysz pisarki
nadaje ucieczce do Ziemi Obiecanej sens.
„ChodŸmy – mówi do niego Blixen – zaryzykujmy
niepotrzebne ¿ycie. Bo je¿eli ¿ycie ma jak¹œ
wartoœæ, to polega ona na tym, i¿ jej nie ma. Frei
lebt wer sterben kann. Wolny ¿yje ten, kto umie
umrzeæ” (176). Z pocz¹tku kobieta nie jest
jednak przygotowana na strza³, który rozlega siê
tu¿ przy niej: „nie bardzo zdawa³am sobie
sprawê, co to znaczy, czy to burza, czy te¿ ja
jestem na miejscu lwa?” (179). Oszo³omienie
i zagubienie wzmaga siê, gdy kolejny lew wydaje
ostatni, gniewny jêk: „W jednym momencie
Afryka sta³a siê nieskoñczenie ogromna,
a Denys i ja nieskoñczenie mali. Poza krêgiem
œwiat³a z naszej latarni istnia³a tylko ciemnoœæ,
w tej ciemnoœci dwa lwy i deszcz z nieba. Gdy
g³êboki jêk zamilk³, usta³ wszelki ruch” (178).
I potem: „Szybkimi ³ykami wypiliœmy ¿ywe,
musuj¹ce wino. ¯adne z nas nie powiedzia³o ani
s³owa. W czasie polowania tworzyliœmy jeden
organizm i nic nie mieliœmy sobie do
zakomunikowania” (179). Podczas kolejnego
polowania Denys strzela do lwicy. Gdy przy jej
œcierwie znajduje lwa, podaje broñ Karen.
Jej strza³ jest deklaracj¹ mi³oœci: „Sta³am na
trawie, g³êboko oddychaj¹c, rozpierana
poczuciem wszechmocy” (174). Upojona
szampanem i górskim powietrzem, jest Blixen na
granicy objawienia; polowanie stawia na tym
samym szczeblu, co mi³oœæ: zabijaæ razem to
byæ jednoœci¹ – pisze. Po œmierci Denysa lwy
przychodz¹ na jego grób, ustanawiaj¹c w ten
sposób pewien rytua³ natury – lew i lwica s¹
symbolem kochanków, grób natomiast (który
mia³ byæ te¿ jej grobem) le¿y wysoko, tu¿ pod
niebem. To chwila pojednania dwóch œwiatów,
¿a³oba przyrody, jej rytualny p³acz.
Tê symbiozê obrazuje równie¿ Lulu –
antylopa, która pierwsze kroki stawia na
posadzce baronowej. Widz¹c j¹ w rêkach kikujuskich dzieci, Blixen ignoruje zwierzê. Dopiero

Na po³udnie do Raju. Po¿egnanie z Afryk¹ K. Blixen
w nocy budzi siê, drêczona mrocznymi snami:
„Dwa razy w ci¹gu tego dnia przeje¿d¿a³am obok
niej, jak kap³an i lewita w jednej osobie” (56) –
wyrzuca sobie, ka¿¹c swoim boyom odszukaæ
ma³¹ antylopê. Mityczny palimpsest zyskuje
tkankê nowego opowiadania: „Lulu przychodzi³a
do nas ze œwiata natury, aby nam pokazaæ,
¿e ¿yliœmy z nim w zgodzie. Dziêki temu mój
dom zlewa³ siê z afrykañsk¹ ziemi¹ tak,
¿e trudno by³o odró¿niæ, gdzie jedno siê koñczy,
a zaczyna drugie” (63).
Marzeniem Blixen by³o doœwiadczenie
œwiata w jego pe³ni, syntezy czterech wymiarów; by „p o w i e t r z e nad z i e m i ¹ o¿ywa³o
jak p³on¹cy o g i e ñ; iskrzy³o siê, falowa³o jak
w o d n e kaskady”29 . Pisarka powtarza jednak
nieustannie: „najwa¿niejsze by³o powietrze” (5),
brataj¹c je z wod¹; zach³ystuje siê powietrzem
czystym jak Ÿród³o i upajaj¹cym jak wino.
W Po¿egnaniu... wielokrotnie powraca myœl,
¿e mo¿na ¿yæ pod wod¹; Blixen ma wra¿enie
st¹pania po dnie oceanu, a gdy noc przechodzi
w dzieñ, œwiat jak w Ksiêdze Genesis wy³ania siê
z jednoœci wód. „Marzenia o zanurzeniu
w wodzie – pisze Stanis³awska – to marzenia
o regresji do tego, co p³ynne, niezró¿nicowane,
pierwotne, do czasów, nim pojawi³a siê bolesna
œwiadomoœæ, ¿e «ja» ma granice, za którymi
rozpoœciera siê obce terytorium”30.
Pragn¹c zespolenia z ca³ym œwiatem,
po¿¹dliwie têskni¹c do niedostêpnej dla niej
przestrzeni, ucieka Blixen w œwiat literatury.
Pisanie rozpoczyna siê w momencie dramatycznym – w czasie trwaj¹cej zbyt d³ugo suszy;
kobieta kryje siê w opowieœci przed monotoni¹
i bezczynnoœci¹. „Wszystko bardziej mnie
poci¹ga ni¿ pisanie. Podró¿e, taniec, ¿ycie,
wolnoœæ, malowanie obrazów”31 – powtarza³a
wczeœniej wielokrotnie.
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Zmierzch bogów.
Przestrzenie prawdy
A traveller! By my faith, you have]
great reason to
be sad: I fear you have sold your own]
lands, to see
other men’s; then, to have seen much,]
and to have
nothing, is to have rich eyes]
and poor hands32 .
Nie mo¿na posi¹œæ obcych ziem, nie
skazuj¹c siê zarazem na wygnanie z w³asnego
œwiata. Utrata i nieposiadanie jest te¿ tajemnic¹
zwi¹zku z Denysem Finch-Hattonem. Blixen nie
opowiada o swoim ma³¿eñstwie, kochanka
nazywa „przyjacielem”. Dla niego siada ze
skrzy¿owanymi nogami przed kominkiem i,
niczym Szeherezada, snuje swoje d³ugie opowieœci, dla niego czyni s³owo Ÿród³em niemal
fizycznej przyjemnoœci i zmys³owoœci. Mimo to
przez karty powieœci przechodzi samotnie,
dumnie i bez wahania. Okazuje siê, ¿e jednoœæ,
jakiej mia³a doœwiadczaæ podczas polowania,
jest nieosi¹galna33 . Po¿egnanie z Afryk¹ staje
siê wiêc ksi¹¿k¹ o fundamentalnej niemo¿liwoœci
posiadania: Denysa, farmy, Afryki, wszystkiego
naraz. Pisanie ma uwiarygodniæ ¿ycie Karen,
nadaæ mu sens.
Jêzykiem umiejêtnie obejmuje Blixen
odmienne zjawiska czasoprzestrzeni34 , co pozwala zachowaæ ci¹g³oœæ i jednoczeœnie
heterogenicznoœæ doœwiadczenia, przekraczaæ
granicê miêdzy tym, co wewnêtrzne, a tym,
co zewnêtrzne; ³¹czyæ porz¹dek syntagmatyczny z paradygmatycznym, gramatykê
z topik¹ 35 . Przyjrzyjmy siê konstrukcji przestrzeni mentalnych [mental spaces ].

Cyt za: O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 113.
Tam¿e, s. 113-114.
31
Cyt. za: D. Brennecke, dz. cyt., s. 33.
32 W. Shakespeare, As You Like It , London 1994, s. 83.
33
Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 114.
34
Czasoprzestrzeñ (chronotop) stosujê w rozumieniu Bachtinowskim, jako „wzajemne powi¹zanie stosunków czasowych
i przestrzennych przyswojonych artystycznie w literaturze”. Por. M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieœci,
[w:] Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1981, s. 279.
35 Por. G. Fauconnier, Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction In Natural Language, London 1980, cyt za:
D. Korwin-Piotrowska, Czytanie tekstu – czytanie przestrzeni, [w:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce , red. G. Habrajska,
J. Œlósarska, Kraków 2006, s. 88-89.
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Do ostatnich dni ¿yje Blixen ju¿ tylko
w Afryce, tylko Afryk¹. Po¿egnanie… jest
pomostem zawieszonym ponad czasem36 . Spod
pióra wyrywaj¹ siê zaimki wskazuj¹ce „tu”,
sugestia spontanicznego widzenia, które – wraz
z pojawiaj¹cym siê niekiedy czasem teraŸniejszym – wyznaczaj¹ sferê podmiotowego „jatutaj-teraz”37 . W³aœnie temu istnieniu podporz¹dkowana zostaje czasoprzestrzeñ, „stawanie siê”
krajobrazu.
Mamy wiêc wymiar zewn¹trztekstowy –
Blixen-pisarkê, autorkê empiryczn¹, wspominaj¹c¹ wieczory z Denysem – przechodz¹cy
w wymiar wewn¹trztekstowy: Blixen-opowiadaczkê (podmiot wystêpuj¹cy na kartach Po¿egnania…38), nastêpnie – podmiot konkretnej
opowieœci tworzony na jej potrzeby, niekiedy te¿
Blixen-bohaterkê. Podobnie rzecz ma siê
z przestrzeni¹: jest Afryka realnie istniej¹ca,
afrykañska quasi-topografia, przedestylowana
przez pamiêæ i wyobraŸniê (te¿ interpretacjê39 )
Blixen, nastêpnie Dania, przestrzeñ, sk¹d Blixen
pisze, fikcyjna przestrzeñ obecnoœci podmiotu,
a za ni¹ jeszcze realna przestrzeñ minionej
egzystencji uosabiana przez postaæ. W³¹czaj¹c
w to przestrzeñ odbiorcy (przedstawionego:
Denys-s³uchacz, Kikujusi-s³uchacze, implikowa-

nego, czy wreszcie czytelnika realnego), mamy
ca³¹ gamê przestrzeni mentalnych, wystêpuj¹cych równoczeœnie w sferze wypowiedzi40 .
„Mia³am w Afryce farmê u stóp gór
Ngong” (5). Ju¿ pierwsze zdanie rzuca cieñ na
ca³¹ opowieœæ. Afryka ze wspomnieñ i marzeñ
to przestrzeñ ju¿ bardzo daleka – geograficznie
i czasowo. Zwroty „odk¹d siêgam pamiêci¹”,
„kiedy wracam myœl¹”, uciekanie od konkretnych
dat ku ogólnym okreœleniom („tu¿ po nastaniu
pory deszczowej”, „pewnego dnia”, „gdy by³am
jeszcze nowicjuszk¹ w Afryce”), wraz
z dominuj¹cym czasem przesz³ym, opisuj¹ raj
utracony. To gesta, pieœni tu³acza, zmieniaj¹ce
wspomnienia w opowieœci z³otego wieku,
w których wszystko powstawa³o i by³o
nazywane, nabiera³o sensu. Ale tak naprawdê
Blixen nigdy nie pozna³a Afryki, dla niej Afryk¹
by³a Kenia. Pars pro toto.
„Ide¹ raju zawsze by³o stworzenie tak
przekonuj¹cej iluzji, aby rzeczywistoœæ sama
chcia³a jej sprostaæ”41 – pisa³a. I stwarza³a iluzjê,
pisz¹c przeciwko „samotnoœci dnia za dniem”,
dla urojeñ, wyobra¿eñ, dla przemiany42 .
Prze¿ywaj¹c w³asn¹ biografiê poprzez literaturê,
nie zdobywa³a powtórnie farmy, lecz znów j¹
traci³a; czerpa³a z tej odgrywanej wci¹¿ na nowo

36 Interesuj¹ce wydaje siê zagadnienie czasu w powieœci Blixen – czasu jako chwili, punktu na osi, jako odcinka,
interwa³u pomiêdzy dwoma wydarzeniami, jako trwania, a przede wszystkim owego durée (za H. Bergsonem) – czasu
subiektywnego, w którym poszczególne momenty zlewaj¹ siê z sob¹ tak, ¿e przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ
przechodz¹ jedna w drug¹. Por. H. Markiewicz, Czas i przestrzeñ w utworach narracyjnych, [w:] tego¿, Wymiary dzie³a
literackiego, Kraków 1984, s. 123; K. Ajdukiewicz, Czas, [w:] tego¿, Jêzyk i poznanie, t. II, Warszawa 1965, s. 384;
P. Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris 1962, s. 716.
37
Por. J. Bachórz, Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach proz¹ w okresie miêdzypowstaniowym 183163, Gdañsk 1972. Por. te¿: D. Korwin-Piotrowska, dz. cyt., s. 89.
38
Podmiot czynnoœci twórczych (korelat regu³ systemowych jêzyka) i podmiot mówi¹cy, wystêpuj¹cy bezpoœrednio w
tekœcie. Narrator Po¿egnania… (przyjmuj¹c modalnoœæ jako kryterium) jest narratorem autorskim asertuj¹cym.
Terminologiê stosujê za: H. Markiewicz, Autor i narrator , [w:] tego¿, Wymiary…, s. 73-96.
39
Jako reprezentacja analogiczna, mo¿e Po¿egnanie… obyæ siê bez fikcji, jednak narratorka wyraŸniejszymi czyni
wybrane sk³adniki œwiata przedstawionego (mamy tu ujêcie interpretacyjne, wydobywaj¹ce w³aœciwoœci emotywne i
symboliczne przedmiotu). Por. H. Markiewicz, Czas i przestrzeñ w utworach narracyjnych, [w:] tego¿, Wymiary…, s.
137. Œmia³e wkroczenie autora do tekstu w roli bohatera, œwiadomoœæ Blixen, ¿e literatura jest czêœci¹ ¿ycia, a miêdzy
autork¹ a rzeczywistoœci¹ jest jedynie sfera tekstu, a tak¿e traktowanie s³owa jako przestrzeni œciœle zespolonej z
¿yciem, narzêdzia stawania siê – to wszystko wskazuje na zbli¿enie do “sylleptycznej” koncepcji podmiotowoœci – por.
R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowoœci w literaturze polskiej ostatniego stulecia, “Teksty Drugie” 1994 (26) z. 2,
s. 17-27.
40
Por. D. Korwin-Piotrowska, dz. cyt., s. 89. Kategoria przestrzeni obejmuje tu równie¿ przestrzenie interakcyjne
wyznaczone przez powi¹zania interpersonalne miêdzy postaciami, osobowoœci poszczególnych bohaterów i treœci ich
œwiadomoœci. Por. J. Paw³owski, Przestrzeñ w „Kosmosie”, [w:] Przestrzeñ i literatura. Studia, red. M. G³owiñski, A.
Okopieñ-S³awiñska, Wroc³aw-Warszawa 1978, cyt. za: H. Markiewicz, Czas i przestrzeñ…, s. 142.
41
Cyt za: D. Brennecke, dz. cyt., s. 60.
42
Por. tam¿e, s. 66-67.

Na po³udnie do Raju. Po¿egnanie z Afryk¹ K. Blixen
utraty freudowsk¹ rozkosz – masochistyczn¹
i narcystyczn¹ zarazem43 . Kreœl¹c swój
autoportret, tworzy³a postaæ bia³ej kolonizatorki,
tak jak wczeœniej tworzy³a Jogonê. Mia³a
œwiadomoœæ, ¿e wszystko, co jej dotyczy, nale¿y
ju¿ do przesz³oœci44 ; ¿e ka¿dy ma w³asn¹
prawdê, a ta, pozwalaj¹ca przenosiæ siê
z cz³owieka na cz³owieka, jest oszustwem. Gdy
ono wyra¿a historiê prawdziw¹, to – choæ
czytelnikom i s³uchaczom wydawaæ siê to mo¿e
bajaniem – sk³ada œwiadectwo o stanie
konkretnej jaŸni. Pocz¹tek i zakoñczenie
powieœci s¹ potwierdzeniem stabilnoœci owej
jaŸni, tworz¹ dwa sta³e bieguny, pomiêdzy
którymi rozpoœciera siê przestrzeñ prawdy
Blixen45 . Jedno znaczenie ods³ania drugie, tak
jak jedna opowieœæ poci¹ga za sob¹ nastêpn¹,
ewokuje kolejne wspomnienia, nanizane na
sznur dawno zapomnianego œwiata. Dunka
pochyla siê nad nimi i ostro¿nie wy³awia, staraj¹c
siê ocaliæ jak najwiêcej. Drobne zwyciêstwo
w walce z utrat¹. Historia Blixen staje siê histori¹
ludzkoœci: pisarka przygl¹da siê stworzeniu
œwiata, wydaje siê, ¿e potrafi obj¹æ je myœl¹.
Okie³znuje dzikoœæ, zabija, zarz¹dza, buduje
dom i stanowi prawa. „Gdy odchodzi, pozostawia
po sobie zbiór legend chwal¹cych jej czyny,
i wiern¹ dru¿ynê towarzyszy” – pisze
Stanis³awska46 .
Ostatecznie jednak nigdy nie uda³o siê
Blixen staæ czêœci¹ tego obcego, egzotycznego
Edenu. Ciesz¹c siê ka¿d¹ chwil¹ komunii
z natur¹, odczuwa³a jednoczeœnie gorycz bycia
kimœ obcym; musia³a przyznaæ: „Afryka powoli
odsuwa³a siê ode mnie jak morze przy odp³ywie”.
I dalej: „[przybysze] wierzyli w to, ¿e s¹
dezerterami, którzy musz¹ kiedyœ zap³aciæ za
sw¹ lekkomyœlnoœæ, ale w istocie byli
wygnañcami, którzy nadrabiali min¹ na tym

43

43

wygnaniu” (162). Wola³a wiêc Blixen wracaæ do
Dnia Stworzenia. Jak zauwa¿a Stanis³awska,
Po¿egnanie… „rozgrywa siê na terytorium
elementarnych têsknot cz³owieka, pomiêdzy
dwoma sprzecznymi na pozór pragnieniami –
potrzeb¹ ³adu i ¿alem za utracon¹ prajedni¹”47 .
Pisarka buduje struktury, hierarchie i katalogi,
têskni¹c jednoczeœnie do stanu jednoœci,
ekstazy i roztopienia siê we w³asnym „ja”.
Jednak to owe coincidentia oppositorum
stanowi¹ upragnion¹ tajemnicê pe³ni.
Jêzyk Blixen to jêzyk mê¿czyzny. Pod
pseudonimem Isak Dinesen pisze Dunka pó³
ksi¹¿ki, nie wyjawiaj¹c swojej to¿samoœci48 ; dla
niej to jedna z form igrania z w³asn¹ p³ciowoœci¹.
Powo³uj¹c swoj¹ Afrykê do ¿ycia, czyni siebie
jednoczeœnie w³adc¹ i legendarnym bohaterem,
ojcem-za³o¿ycielem49 . Pragnie pozostawiæ po
sobie œlad: „Czy powietrze ponad równin¹ dr¿y
kiedy kolorem, który ja nosi³am, albo czy dzieci
znaj¹ tak¹ zabawê, w której powtarza siê moje
imiê, albo czy ksiê¿yc w pe³ni rzuca na szuter
drogi cieñ podobny do mnie, albo czy or³y z gór
Ngong wypatruj¹ mojego nadejœcia?” (65). Ale
jest to nie tylko pragnienie odciœniêcia znaku,
pisarka chce bowiem z n a c z y æ, wrosn¹æ
w œwiadomoœæ tubylców, w œwiadomoœæ Afryki.
„W dobrym teatrze – pisze50 – opuszczenie sceny nie oznacza znikniêcia, nawet jeœli
postaæ pokaza³a siê po raz ostatni; ona wci¹¿
pozostaje czêœci¹ sztuki”. Do koñca ¿ycia
baronowa Blixen wychodzi³a wieczorami przed
swój rodzinny dom, by spojrzeæ na po³udnie.
„Skoro ja znam pieœñ o Afryce, o ¿yrafie,
o afrykañskim ksiê¿ycu le¿¹cym na plecach... to
czy Afryka zna jak¹œ pieœñ o mnie?” (65).
Dziœ w domu u stóp gór Ngong mieœci siê
muzeum. Ta czêœæ Nairobi nazywa siê Karen.

Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 115.
Por. M. Szejnert, dz. cyt., s. 4.
45
Por. D. Brennecke, dz. cyt., s. 83-84.
46
Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 107.
47 Tam¿e, s. 113.
48
Mam tu na myœli wersjê anglojêzyczn¹, polski czytelnik bowiem odkrywa p³eæ autorki ju¿ w pierwszym zdaniu: „M i a ³ a m
w Afryce farmê [...]” (5).
49
Por. O. Stanis³awska, dz. cyt., s. 112.
50
K. Blixen, Motta mojego ¿ycia, cyt. za: D. Brennecke, dz. cyt., s. 129.
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