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GENTE RUTHENUS, NATIONE  
POLONUS, CZYLI ALIENACJA  
W CENTRUM
O WIERSZACH TKACZYSZYNA-DYCKIEGO

—

EWA KULIŚ

Gente Ruthenus, natione Polonus – ta tożsamościotwórcza formuła przywołana w jed-
nym z wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego w doskonały sposób oddaje pro-
blematykę ukraińsko-polskiego powinowactwa autora1. Pogranicze, pojmowane jako 
specyficznego rodzaju kondycja oraz „miejsce autobiograficzne” (określenie Czermiń-
skiej), funkcjonujące w świecie poetyckiej opowieści na zasadzie realnej przestrzeni 
topograficznej wyposażonej „we właściwą sobie kulturową symbolikę”, stanowi temat 
eksponowany w kolejnych utworach2. Wólka Krowicka i jej okolice z jednej strony 
przedstawiane są jako „kraj szczęśliwy” i bezpowrotnie utracony, w którym język pol-
ski krzyżuje się z chachłackim, cerkiew i kościół katolicki współistnieją obok siebie, 
z drugiej zaś terytorium to naznaczone zostaje konfliktogennym piętnem, ujawnia-
jącym się w relacjach o przesiedleniach, prześladowaniach, krwawych mordach, akcji 

„Wisła”3. Szczególne usytuowanie geopolityczne rodzinnych stron poety naraża je na 

1 E. Tkaczyszyn-Dycki, XCII. Gente Ruthenus, natione Polonus, [w:] idem, Oddam wiersze w dobre 
ręce, Wrocław 2010, s. 115.

2 M. Czermińska, Miejsce autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 5/2011,  
s. 183. 

3 Tkaczyszn-Dycki w przypisie do cyklu siedmiu wierszy pod wspólnym tytułem Gniazdo zamieścił 
komentarz, w którym opowiadając o losach własnej familii, tłumaczył, że w UPA znaleźli się wszyscy 
członkowie rodziny od strony matki. W wyniku akcji „Wisła” zostali oni deportowani, lecz dzięki 
przejściu z kościoła unickiego do rzymskokatolickiego uzyskali pozwolenie na powrót  
w Lubaczowskie. Zob. E. Tkaczyszyn-Dycki, Przypis m.in. do cyklu siedmiu wierszy pod tytułem 

„Gniazdo”, [w:] idem, Imię i znamię, Wrocław 2012, s. 56.
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kolonialną opresję (mogącą nadejść z Zachodu lub 
Wschodu), przyczyniającą się do dehistoryzacji i natu-
ralizacji doświadczenia Innego, wyniszczenia narodów 
i kultur. Zapewne też z tego powodu kluczową katego-
rią organizującą materię twórczej wypowiedzi staje się 

„rytuał ocalania od zapomnienia”, stwarzającego szansę 
na wyzwolenie się spod jarzma przemocy symbolicznej4. 

Mechanizm pracy pamięci umożliwia odtworzenie prze-
mian dziejowych, w toku których świątynie stanowiące 
nieodzowny element wielokulturowej topografii pogra-
nicza przekształcone zostały w budynki użytku publicz-
nego. Zgodnie z relacją Tkaczyszyna-Dyckiego cerkiew 
z Krowicy Hołodowskiej zamieniono w skład nawozów 
sztucznych, a synagogę znajdującą się w gminie Wielkie 
Oczy w skup jaj. Profanacja świątyń przez kolonizatorów 
jedynie  pozornie pozbawia je wymiaru sacrum. Wpisa-
nie wzmianek na ich temat w materię wiersza przywra-
ca im odebraną świętość, pozwalając na przechowanie 
w pamięci pierwotnego przeznaczenia tych budowli. 
Przeobrażenia, którym poddane zostały obiekty sa-
kralne, wskazują na szczególny rodzaj ciągłości między 
sferami lokowanymi zazwyczaj opozycyjnie w tym, co 
pierwotne i nad nim nadpisane, znosząc tak zarysowa-
ne rozgraniczenie i przyczyniając się do wykształcenia 
złożenia, które za Haraway nazwać można zbitką „na-
turakultura”. Kamienie jako jedyne materialne ślady po 
świątyniach stają się przeciw-morfemami historycznymi, 
umożliwiającymi przechowanie pamięci o przeszłości. 
Jak powiada poeta, ten, kto „potrzebuje natchnienia musi 
obracać się nie tylko pośród kamieni ale i nieczytelnych 
inskrypcji”5, nieustannie przypominając o pierwotnym 
przeznaczeniu elementów służących za budulec nowo 
powstałych konstrukcji wzniesionych z pozostałości po 
cerkwiach i cmentarnych płytach. 

Dawne miejscowości zostały zdewastowane, a ich na-
zwy własne wymazane z kart dziejów w celu uspraw-
nienia procesu, który za Bhabhą nazwać można „odbie-
raniem pamięci historycznej”6. Gestowi unieważnienia 
przeszłości przeciwstawiona zostaje „artykulacja archa-

4 M. Zaleski, Formy pamięci: o przedstawieniu przeszłości w pol-
skiej literaturze współczesnej, Gdańsk 2004, s. 28. 

5 E. Tkaczyszyn-Dycki, CCLXXIV., [w:] idem, Oddam wiersze…,  
s. 416.

6 H.K. Bhabha, Miejsca kultury, przekł. T. Dobrogoszcz, Kraków 
2010, s. 126.

icznego”7 przejawiająca się w umieszczaniu w materii 
wiersza wzmianek na temat różnego rodzaju pozosta-
łości, podejmująca rozpaczliwą próbę umiejscowienia 
w przestrzeniach zgliszcz (nie)materialnych śladów po 
skupiskach ludzkich osad, po których „nie został ka-
mień na kamieniu”8. Te szczególnego rodzaju topografie 
zasługują na miano, by przywołać termin ukuty przez 
Romę Sendykę, „nie-miejsc pamięci” definiowanych 
w kategoriach lokalizacji, w których doszło do aktów 
ludobójstwa, przechowywanego jedynie we wspomnie-
niach żyjących świadków, nieupamiętnionego rytuałem 
pochówku ani inną formą inskrypcji wyrytą w trwałym 
tworzywie (pomniki, muzea, płyty)9. Najczęściej osoby 
zamieszkujące te tereny nie mają nic wspólnego z ofia-
rami, których pochodzenie etniczne jest odmienne od 
społeczności. Cechą wspólną tego rodzaju obszarów jest 
współwystępowanie szczątków zwierzęcych, ludzkich, 
roślinnych, ruin i nowej zabudowy. Resztkowy krajo-
braz po zdewastowanych świątyniach, zdemolowanych 
cmentarzach, miejscach kaźni tworzy „wyrwę w jego 
typowej, oswojonej strukturze”, wywołując uczucie nie-
pokoju i sprawiając, że chciałoby się zapomnieć o prze-
szłości10. Tkaczyszyn-Dycki pisząc o terenach, wokół 
których „ciągną się dziś pola i nieużytki”, sięga do me-
morialnego gestu najdobitniej wyrażonego w Miłoszow-
skiej przestrodze „poeta pamięta”, czyniąc tym samym 
z przestrzeni wiersza pomnikowe miejsce artykulacji 
(nie)obecnego. Zazwyczaj objawia się ono pod postacią 
resztki utrwalonej w nietrwałym materiale, któremu 
przypisywana jest rola przechowywania historii o lo-
sach wspólnoty po katastrofie, ujawniająca się w życze-
niu, by „śnieg biały i czysty jak sen na więziennej pryczy 
zachował nasze imiona”11. Sformułowanie to jest gestem 

7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 416. 
9 Sendyka zaznacza, że termin „nie-miejsce pamięci” zaczerpnęła 

z wypowiedzi Claude’a Lanzmanna, który z kolei inspirował się 
ustaleniami Pierre’a Nory, w polemiczny sposób odnosząc się 
do jego koncepcji. W pierwotnym ujęciu „miejsce pamięci” sta-
nowiło formę praktyki kulturowej w materialny sposób utrwalają-
cej zbiorowe wspomnienia. Reżyser Shoah poprzez dodanie do 
terminu Nory partykuły „nie” pragnął zwrócić uwagę na istnienie 
lokalizacji związanych z traumą stawiającą opór procesowi 
pamiętania. Zob. P. Nora, Między pamięcią a historią: les lieux 
de memoire, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 
10/2011; R. Sendyka, Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci 
(non-lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 1-2/2013.

10 R. Sendyka, Pryzma..., s. 326.
11 E. Tkaczyszyn-Dycki, XV. Zamieć, [w:] idem, Imię i znamię, s. 19. 
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tworzenia przeciw-historii, spisywanej w opozycji do 
zasady fałszowania przeszłości, polegającej na tuszowa-
niu niewygodnych zdarzeń czy też, parafrazując tytuł 
powieści Odojewskiego, „zasypywaniu wszystkiego, za-
wiewaniu”, pokrywającym ślady po dokonanych zbrod-
niach. Śnieżna skorupa otulająca ziemię nie zmazuje 
rozlanej krwi, nie przynosi w ten sposób oczyszczenia, 
lecz uruchamia proces powrotu opowieści na temat 
dziejowej zawieruchy, torując drogę powrotu tego, co 
wypierane. We współtworzeniu procesu upamiętnia-
nia niezwykle istotną rolę odgrywają również zjawiska 
atmosferyczne i rośliny funkcjonujące w tej poezji na 
zasadzie równouprawnionych świadków historii, zwra-
cających uwagę na „sprawczość przyrody”12.

Autor Kochanki Norwida nawołuje, by tworzyć kontr-
-narracje dzięki wsłuchiwaniu „się w przeszłość w wiatr / 
który nie uwolnił nas od wspomnień”, sugerując, że pod-
jęcie takiego tropu przyczynić się może do pogłębionego 
zrozumienia geopolitycznego położenia Polski13. Przypi-
sanie wspomnianemu zjawisku atmosferycznemu per-
formatywnej roli jątrzenia ran demaskuje strach przed 
powtórzeniem agresji Rosji, podkreślając ogrom dziejo-
wej zawieruchy i uświadamiając, że „wiedza o ludziach 
jako gatunku”14 jest „elementem ogólnej historii życia”15: 

jutro przyjdą Rosjanie
Hryniawska widzi ich jak znowu 
niszczą jej ogród czyli Polskę
i tulipany co na jedno wychodzi16.

Przytoczony fragment wiąże sfery naturalną i polityczną, 
ujmowane w kategoriach Agambenowskiego sprzężenia 
pary bios/zoe, uwydatniającego jedność losów wobec 
katastrofy. W jej obliczu dochodzi do uśmiercenia, jak 
powiedziałaby Haraway, „gatunków stowarzyszonych”, 

12 R.C. Foltz, Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu historycz-
nym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposób 
historycy mogą pomóc ocalić ziemię, [w:] E. Domańska (red.), 
Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, 
Poznań 2009. 

13 E. Tkaczyszyn-Dycki, CLXXVI., [w:] idem, Oddam wiersze…,  
s. 207. 

14 C. Dipesh, Klimat historii. Cztery tezy, tłum. M. Szcześniak, 
„Teksty Drugie” 5/2014, s. 195.

15 Ibidem, s. 196.
16 E. Tkaczyszyn-Dycki, CLXXV., [w:] idem, Oddam wiersze…,  

s. 206. 

wymuszającego przemyślenie na nowo relacji między 
nimi17. Metonimia ogród – Polska – tulipan – (Polka?) 
znosi ontologiczne podziały między bytami, przyczynia-
jąc się do skonstruowania acentrycznego obrazu świata 
podlegającego rozpadowi. Wyłonienie się Latourowskie-
go „kolektywu bez obszaru zewnętrznego” wytwarza 
niezredukowany model opisu doświadczenia zagłady, 
obejmujący wszelkie formy istnienia18. W świetle po-
wyższych ustaleń niezwykle interesujące wydaje się wy-
korzystanie przez Tkaczyszyna-Dyckiego topiki roślin-
nej konotującej powiązania z witalnością i żywotnością,  
a także z żeńskością, poezją, pięknem. Pofałdowana, 
trójkątna struktura kwiatu przywodzi na myśl kobiece 
łono, miejsce powstawania nowego istnienia, wiązane 
z bujnością niczym (nie)ograniczonego życia znoszącego 
opozycję żywe/martwe. W wykorzystanym wyliczeniu 
istotną rolę odgrywa to, co nie zostało dopowiedziane. 
Poeta, zwracając uwagę na różnicę genderową, stara się 
wydobyć z mroków historii ślady podporządkowania ko-
biecej Innej, której doświadczenie „kryje się w jeszcze 
większym cieniu” niż historia męskiego skolonizowane-
go19. W zapiskach dotyczących ukraińsko-polskiego po-
winowactwa odnaleźć można wzmianki na temat babki 
poety, która zamieszkiwała Borową Górę, gdzie: 

karmiła i opierała
ukraińskich żołnierzy (lecz zawsze
pod osłoną nocy) to musiało się 
skończyć jak najgorzej dla żony i córki 
rezuna20. 

W tym sposobie prezentacji tematu samo słowo „gwałt” 
zostaje przemilczane, opisywany akt otacza aura tajemni-
cy – odbywa się pod osłoną nocy nasuwającej skojarzenia  
z romantyczną scenerią, która wbrew pozorom nie ma 
nic wspólnego z romantyzmem. Pograniczna przestrzeń 
zaprezentowana zostaje jako miejsce, na którym ścierają 
się z sobą obszary „polityki płci” mającej na celu „upo-

17 Zob. D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych,  
[w:] A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, 
Poznań 2013. 

18 B. Latour, Polityka natury: nauki wkraczają do demokracji, przekł. 
A. Czarnacka, Warszawa 2009, s. 65. 

19 G.C. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, 
przekł. E. Majewska, „Krytyka Polityczna” 24-25/2010, s. 214. 

20 E. Tkaczyszyn-Dycki, VI. Płacz, [w:] idem, Kochanka Norwida, 
Wrocław 2014, s. 10. 
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korzenie wroga” poprzez „profanację ich kobiet”21. Choć większej roli nie odgrywa 
tutaj przynależność najeźdźców do narodu ukraińskiego, polskiego czy rosyjskiego, 
to szczególnego rodzaju zagrożenie łączy się ze strachem przed pojawieniem się tych 
ostatnich, co wiązać należy z wydarzeniami rozgrywającymi się w czasie drugiej wojny 
światowej. 

Lęk przed opresją motywowany jest wspominkami na temat agresji żołnierzy Związku 
Radzieckiego, zdobywających hegemoniczną pozycję nie tylko poprzez dokonywanie 
materialnych zniszczeń, ale także przewracanie „jaśniepańskiego wiatru” (metafory 
poczucia wyższości) „do góry nogami”22. W celu rekompensaty niższości podporządko-
wani produkują stereotypowe przedstawienia ludności ukraińskiej, zgodnie z którymi 
każdy reprezentant tej grupy etnicznej ma „czarne podniebienie” i w przeszłości był 
banderowcem/rezunem. „Kolonialna fantazja”, by posłużyć się określeniem Bhabhy, 
sprzyja rozwijaniu postaw agresji wobec Innych, prowadząc do wytworzenia „szeregu 
kompleksów”, odbijających się negatywnym echem w wyobrażeniach podporządko-
wanych o samych sobie23. Podatność na zagrożenie, które nadejść może z jakiejkol-
wiek z otaczających stron, prowadzi ku wykrystalizowaniu się podmiotowości zde-
finiowanej przez „traumę niższości wynikającą ze świadomości wyobcowania z tego, 
co Uniwersalne”24. Niemożność odnalezienia powszechnego  systemu w twórczości 
Tkaczyszyna-Dyckiego potwierdzają literackie poszukiwania odpowiedniej formy 
wypowiedzi, stanowiące główny temat zbioru Imię i znamię. Zmagania z językiem, 
polegające na wykorzystywaniu słów pochodzących z różnych systemów – od gwary 
chachłackiej poczynając, a na polszczyźnie kończąc – wiodą ostatecznie ku wyborowi 
drugiej z wymienionych struktur. 

Sygnalizowane już w zbiorze Kochanka Norwida zdecydowanie się na formę wypo-
wiedzi właściwą dla jednego z romantycznych poetów wykluczonych najdobitniej 
dochodzi do głosu w wyznaniu zamieszczonym w Nie dam ci siebie w żadnej postaci: 

ciotka która była kurierką w UPA
z niczym się nie zdradziła
nikogo nie wydała kiedy ją uwięziono 
i wzięto na przesłuchanie
[…]
i to ona w 1978 roku (przyjechawszy
do nas z Pozezdrza) zażąda
żebym rozmawiał z nią po ukraińsku
ale ja także dokonałem wyboru25.

Dokonanie wyboru tworzenia w polszczyźnie wskazuje na proces „importu obcych 
wzorców kulturowych”, odbywający się na zasadzie samokolonizacji podkreślającej 

21 S. Agacinski, Polityka płci, przekł. M. Falski, Warszawa 2000, s. 161.
22 E. Tkaczyszyn-Dycki, Oddam wiersze…, s. 207.
23 J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 435. 
24 Ibidem, s. 21. 
25 E. Tkaczyszyn-Dycki, XXVIII. Przyjazd z Pozezdrza, [w:] idem, Nie dam ci siebie w żadnej postaci, 

Kraków 2016, s. 30. 
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„brak przymusu z zewnątrz”26. Świadoma selekcja języka, w którym formułowana jest 
materia wypowiedzi, odciska piętno „zdrady” na opisywanym projekcie, co potwier-
dzają słowa: „i nie jestem / bez winy odkąd piszę po polsku przeciwko komu”27. Diagno-
za pojawiająca się w wywodzie poety demaskuje dwuznaczność obecną w autorskiej 
strategii pisania „polszczyzną przeciw polszczyźnie”. Przywoływanie bolesnych wyim-
ków z polsko-ukraińskiej historii za pomocą środków wyrazu właściwych dla kultury 
opresora stawia głoszącego te słowa poetę w pozycji, którą krytyka postkolonialna 
określa mianem kompradora. 

Terminem tym określa się przedstawicieli elity, która została zindoktrynowana „w kul-
turze władzy kolonizacyjnej” i oficjalnie należy do społeczności podporządkowanej, 
pośrednicząc w „procesie szeroko pojętej wymiany między metropolią a peryferią”28. 
Zazwyczaj funkcję tę pełni społeczność akademicka lub środowisko artystyczne, które 
obsadzone zostaje w roli reprezentanta i obrońcy własnej populacji, a zarazem zo-
bligowane jest do tłumaczenia dyrektyw hegemona. Postawa ta nie jest zwyczajnym 
przykładem kolaboracji, gdyż dostrzec w niej można element praktyki akomodacji, 
pojmowanej jako przystosowanie się do odgrywania ról narzucanych przez dominującą 
kulturę, w którym przebijają różne odczucia – od niechęci poczynając, a na zadowo-
leniu kończąc29. U źródeł barwnej gamy zachowań i postaw wobec opresora znajduje 
się sytuacja podporządkowania, dążąca do zanegowania różnic kulturowych i histo-
rycznych, osadzająca doświadczenie skolonizowanego po stronie tego, co prymitywne. 
W tym miejscu należałoby spróbować udzielić odpowiedzi na nasuwające się pytanie: 
w jaki sposób Tkaczyszyn-Dycki przekracza obraźliwe określenia języka? W celu zi-
lustrowania działania wspomnianego mechanizmu posłużę się opisem upodobnienia 
kultury lokalnej do dominującego centrum Wówczas ta pierwsza „przybiera postać 
prześmiewczego odbicia”30. 

Wyodrębniona przez autora Miejsc kultury strategia mimikry, definiowana jako „od-
wrócenie procesu dominacji poprzez zaprzeczenie”, przewartościowanie i deformacje 

„dyskryminujących efektów tożsamości” doskonale obrazują sposób działania nega-
cyjnego mechanizmu, w wyniku którego dochodzi do wykrystalizowania się niejed-
noznacznej przestrzeni, pozwalającej na wyłamanie się spod czujnego oka władzy 
i umknięcie kontroli31. Obnaża ona pozycję autorytetu poprzez przesunięcie akcentu 
z tożsamości na różnicę, w której zachowane zostaje podobieństwo do symbolu, ale 
również uwydatnia się „ja” i jego „podwojenie”, zaburzające proces produkcji wiedzy 
w taki sposób, że przestaje być ona respektowana32. Zachwianie pozycji kolonizatora 
powoduje, że ten nie może być dłużej uznawany za wzór reprezentacji dla podpo-
rządkowanych, lecz musi sprawować nad nimi władzę. Ta przyjmowana jest przez 
skolonizowanych jedynie pozornie, co obnaża dwuznaczność dyskursu kolonialnego, 

26 J. Sowa, Fantomowe ciało króla..., s. 20. 
27 E. Tkaczyszyn-Dycki, CLXXXIV. Źródełko, [w:] idem, Oddam wiersze…, s. 215. 
28 D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013, s. 169. 
29 Zob. ibidem, s. 170. 
30 H. Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad 

literaturą XX i XXI wieku, Kraków 2010, s. 64. 
31 H.K. Bhabha, Miejsca kultury..., s. 112. 
32 Ibidem, s. 114. 
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zwracając uwagę na podporządkowanie i sprawczość. 
Prototypowym przykładem działania wspomnianego 
mechanizmu jest różnica między „angielskością” a „zan-
glicyzowaniem”, wprowadzająca element zaburzenia, 
przekrzywionej mimesis, powodującej, że ta nigdy nie 
będzie mogła ukazać się w swym pełnym odbiciu, lecz 
skazana zostaje na połowiczne przedstawienie. „Czło-
wiek naśladowca” poprzez „powtórzenie częściowej 
obecności” (ubiór, sposób zachowania wskazujący na to, 
że jest „taki sam”) „artykułuje różnice rasowe, kulturowe 
i historyczne” (kolor skóry, system wierzeń, sposób my-
ślenia i wychowania ukazujące, że „jest inny”), nadwątla-
jące pozycję autorytetu33. 

Autor Kochanki Norwida akcentuje różnice między „pol-
skością” a „spolonizowaniem”, wyrażające się na pozio-
mie językowym (obecność w materii wiersza ukraińskich 
wtrąceń: kuteń, psiuk, dzieciuk, husiata, czerecha, hnił-
ki), wyznaniowym (przynależność do Kościoła unickie-
go i późniejsze przyjęcie katolicyzmu) oraz w postawie 

„kulturowej schizofrenii” wobec przeszłości34: 

co twój dziadek robił w UPA? nie wiem
nie chcę wiedzieć ale jego brata 
banderowca zabili Polacy
co twój dziadek mógł
robić w UPA kiedy płonęły
nasze wsie? nie wiem
nie chcę wiedzieć choć
zapewne podkładał ogień i nie tylko35.

33 Zob. Ibidem, s. 80–85. 
34 B. Moore-Gilbert, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, 

London 1997, s. 182–183. 
35 E. Tkaczyszyn-Dycki, XXVI. Piosenka o rezunie, [w:] idem, Nie 

dam ci siebie…, s. 28.

Wywoływanie duchów i zjaw z przeszłości służy, by przy-
wołać słowa Łotmana, „zamianie nie-historii w histo-
rię”36, wydobywając na wierzch dwuznaczność wpisaną 
w polsko-ukraińskie relacje, w których żadna ze stron 
nie pozostaje bez zmazy. Stanowisko poety demaskuje 
dominujące (nacjonalistyczne) narracje, w których to 
jedynie banderowcy obarczani są piętnem morderców. 
Zrehabilitowanie rezunów pozwala na wyzwolenie się ze 
stereotypowych (i obraźliwych) więzów, przyczyniając 
się do wykrystalizowania hybrydalnego modelu tożsa-
mości. 

Podmiot wierszy Tkaczyszyna-Dyckiego oficjalnie przy-
należy do polskiego centrum kulturowego, lecz peryfe-
ryjne usytuowanie naznacza go śladem alienacji. Tym 
samym projekt poety staje się kpiną z tożsamościowego 
uniwersalizmu, a moc jego oddziaływania potwierdza 
idiomatyczna dykcja, eksplorująca różne rejestry leksy-
kalne. Zastosowanie takiego rozwiązania twórczego po-
kazuje, że przedstawiciel (samo)kolonizującej się kultury 
może przemówić głosem stanowiącym zlepek tego, co 
swoje i obce. I

Artykuł został napisany w ramach realizacji projektu badaw-

czego Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów 

w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porów-

nawcza, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju 

Humanistyki, nr decyzji 0056/NPRH4/H2a/83/2016.

36 J. Łotman, Kultura i eksplozja, przekł. B. Żyłko, Warszawa 1999, 
s. 15. 

GENTE RUTHENUS, NATIONE POLONUS, CZYLI ALIENACJA W CENTRUM...
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Usta usta (widok wystawy), CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2016 
fot. Bartosz Górka
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