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Retrotopijność – między literaturą  
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Kilka słów o polskich studiach 
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Michała Witkowskiego
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Jeszcze kilka lat temu w rodzimym literaturoznawstwie 
ubolewano nad zapóźnieniem badań nad męskością 
w stosunku do analogicznej refleksji antropologicznej, 
kulturoznawczej czy socjologicznej [Wojna 21; Hege-
monia 9-10; Homoseksualność 10]. W ciągu kilku lat 
sytuacja zmieniła się na tyle, że obecnie podkreśla się, 
iż rozważania nad tym zagadnieniem „stają się coraz 
bardziej osadzone” w różnych polskich dyscyplinach, 
w tym w studiach literackich [“Retrotopie męskości”]. 
Przyczyniły się do tego między innymi szeroko zakrojone 
badania prowadzone na Uniwersytecie Śląskim [Dziadek 
40-42], a także liczne publikacje, między innymi Tomasza 
Kaliściaka [Płeć], Wojciecha Śmiei [Hegemonia; Homo-
seksualność] czy Tomasza Tomasika [Wojna], poświęcone 
różnego rodzaju związkom między męskością a literaturą. 
Trzeba również wspomnieć o monograficznych numerach 
tak prestiżowych czasopism jak „Teksty Drugie” (2015, nr 
2) czy „Pamiętnik Literacki” (2016, z. 2) oraz o trzytomo-
wym zbiorze Formy męskości [Dziadek and Mazurkie-
wicz; Formy męskości. 2; Formy męskości. 3]. „Osadzanie” 
tego rodzaju badań w rodzimym kontekście zakłada zaś 
uwzględnianie lokalnych uwarunkowań męskiego gen-
deru. Nie dziwi zatem zaproponowany przez redaktorów 
„Czasu Kultury” pomysł przyjrzenia się retrotopijnym 
tendencjom, które obecnie w istotny sposób wpływają 
na ukształtowanie różnych modeli męskości w polskiej 
kulturze. 

Artykuł ma dwie części. W pierwszej omawiam kilka 
wybranych, istotnych dla moich rozważań właściwości 
studiów męskości1 w polskim literaturoznawstwie. W dru-
giej natomiast przedstawiam krótki szkic interpretacyjny 
na temat specyficznej retrotopijności dwóch powieści 
Michała Witkowskiego – Lubiewo i Wymazane. Oba wątki 
łączą się w podsumowaniu, a tym, co je spaja, jest nawią-
zanie do swoiście pojmowanej problematyki retrotopii.

Na początek muszę jednak zaznaczyć, że choć pojęcie 
„retrotopia” pochodzi z pracy Zygmunta Baumana, to 
nawiązując do tej koncepcji, inaczej rozkładam akcenty. 
W rozumieniu autora wspomniany termin opisuje „wizje 
osadzone w utraconej/skradzionej/porzuconej, ale nie-
umarłej przeszłości”, pojawiające się w miejsce „przy-
wiązania do tego, co dopiero ma się narodzić, a więc do 
przyszłości jeszcze niezaistniałej” [Bauman 13]. Inaczej 
jednak niż socjolog przyjmuję, że wyobrażenia te nie 
muszą być wyłącznie konserwatywne (choć rzeczywiście 
często są2), a także wskazuję na ich krytyczny, wbrew 
Baumanowi [15, 275], często skierowany ku przyszło-
ści potencjał. Dlatego nie chcąc wypaczać idei autora, 
a zarazem pragnąc zachować prawo do nawiązywania do 
jego koncepcji, w dalszych rozważaniach będę pisać nie 

1 Za Moniką Baer [3-16] i Mateuszem Filipowiczem [305-308] propo-
nuję posługiwać się właśnie tą wersją nazwy, ponieważ podkreśla 
ona różnorodność form męskiego genderu.

2 Por. [Bauman 20, 120-121].
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o retrotopiach, lecz o retrotopijności, stanowiącej pewną – 
w dużym stopniu metaforyczną (o czym dalej) – wariację 
na temat propozycji Baumana.

Zacznę od cechy, którą polskie studia męskości 
dzielą z innymi rodzimymi adaptacjami nurtów skon-
centrowanych na problematyce płci i seksualności3. Jak 
wiadomo, w Polsce tego rodzaju badania znajdują się pod 
silnym wpływem badań zachodnich. Mimo że w intere-
sujących mnie pracach niemal powszechnie podkreśla się 
historyczne, społeczne i kulturowe zróżnicowanie form 
męskiego genderu (z tego też powodu mówi się o wielu 
męskościach właśnie, a nie o jednej męskości [“Uwagi” 
6-7])4, a zatem wskazuje się na – przynajmniej potencjalną 
– odmienność polskich wzorców od modeli wypracowa-
nych w innych kontekstach, to tej przedmiotowej dywer-
syfikacji nie towarzyszy analogiczne bogactwo po stronie 
narzędzi badawczych. Teoretyczne zaplecze polskich 
studiów męskości opiera się bowiem przede wszystkim na 
źródłach zachodnich (anglosaskich i francuskich). Z jed-
nej strony taka sytuacja może prowadzić do wtłaczania 
specyficznie polskich zjawisk w koncepcje wypracowane 
na odmiennym gruncie, z drugiej zaś trzeba zauważyć, 
że skoro rodzime rozważania nad męskością narodziły 
się później niż zachodnie, to siłą rzeczy konieczne było 
posiłkowanie się teoriami stworzonymi w innych ośrod-
kach. Ten tryb badań nie musi zresztą oznaczać bier-
nej, bezrefleksyjnej recepcji zapożyczonych rozwiązań. 
Dobrym przykładem tego, jak ujęcia zaproponowane 
we wpływowych ośrodkach funkcjonują w rodzimych 
studiach, jest obserwowana od pewnego czasu w polskich 
pracach tendencja do nawiązywania do problematyki 
„zwrotu analnego” [Kaliściak; Homoseksualność; Sobol-
czyk]. Jak się zdaje, koncept ten, w zachodniej Akademii 
wypracowany na początku lat 90. ubiegłego wieku [Kło-
sińska 646; Kaliściak 176], ma w polskich badaniach status 
względnie nowej, popularnej teorii, przez pryzmat której 
warto przeczytać twórczość autorów tak klasycznych, 
także z perspektywy dyskursu genderowego, jak Witold 
Gombrowicz czy Jerzy Andrzejewski [Kaliściak 170-222; 
Homoseksualność 251-263; Sobolczyk 81-98]. Wbrew 
pozorom to stwierdzenie nie musi jednak być zarzutem. 
Badacze współtworzący ów, z konieczności spóźniony, 
polski „zwrot analny” wpisują twórczość rodzimych 
autorów w nowy kontekst, budując (odkrywając?) tym sa-
mym sieć nowych (dotychczas niedostrzeganych?) relacji 
3 Roboczo określam wszystkie te nurty zbiorczą nazwą „dyskurs 

genderowy”.
4 Tomasik nawiązuje także do klasycznej pracy Raewyn W. Connell, 

nie bez powodu zatytułowanej Masculinities.

intertekstualnych łączących krajową literaturę nie tylko 
z utworami dyskutowanymi przez zachodnich interpreta-
torów i zachodnie interpretatorki, ale także z formułowa-
nymi przez nich/nie teoriami. W konsekwencji zaś kierują 
polskie badania w stronę refleksji nad „odmieńczymi 
męskościami” [Kaliściak].

Tematem chętnie poruszanym w najnowszych 
polskich pracach spod znaku refleksji maskulinistycznej 
są bowiem literackie i kulturowe reprezentacje męskości 
– właśnie: odmieńczych, queerowych. Problem ten jest 
szczególnie widoczny w Płci Pantofla… Kaliściaka, której 
autor we wstępie jasno deklaruje ześrodkowanie interpre-
tacji na wspomnianym zagadnieniu [11-19]. Jak się zdaje, 
podobna problematyka zajmuje istotne miejsce także 
we wspomnianych wcześniej książkach Wojciecha Śmiei 
i Piotra Sobolczyka. Trzeba jednak pamiętać, że różnice 
między wyróżnioną przez Raewyn W. Connell męskością 
hegemoniczną a marginalnymi wariantami męskiego 
genderu są społecznie i historycznie zmienne, jeśli w ślad 
za cytowaną badaczką tę pierwszą uznamy za „«pozycję» 
w układzie relacji genderowych” [Hegemonia 12], a więc 
opartą na zmiennych cechach [12]5. Co więcej, w pozornie 
stabilnych, dominujących wzorcach czy zachowaniach ła-
two znaleźć sprzeczności i pęknięcia. Założenie to, zgodne 
zresztą z psychoanalitycznym i dekonstrukcjonistycznym 
zapleczem studiów męskości [Horlacher 9-10], dobrze 
obrazują choćby opublikowane już przed ponad 10 laty 
analizy Błażeja Warkockiego poświęcone prozie Andrzeja 
Stasiuka [Homo niewiadomo 89-133].

Trzeba też podkreślić, że polskie studia męskości, 
choć chętnie sięgają po dawniejsze teksty, wydają się 
wychylone ku przyszłości. Analiza przeszłości ma pro-
blematyzować męskość na użytek współczesnego czy-
telnika/współczesnej czytelniczki, wskazując zmienność 
i kulturowe uwarunkowania różnych modeli tożsamości, 
także tych aktualnych. Ujmując w ten sposób przesłanie 
omawianych badań, zwracam uwagę na ich oświece-
niowe zaplecze, kładące nacisk na odzwierciedlającą rolę 
pisarstwa [Ritz 47]6. Jest ono jednak zawsze w znacznym 
stopniu zrelatywizowane przez drugie źródło przedsta-
wianego nurtu badań, na które składają się nurty takie jak 
dekonstrukcja, dekonstrukcjonistyczny feminizm, analiza 
dyskursu czy psychoanaliza postfreudowska [Horlacher 
9-10]. Należy też zapytać, dlaczego, skoro studia męskości 

5 Nawiązuję do przedstawionej przez Śmieję [Hegemonia 12] inter-
pretacji rozważań Connell zawartych w pracy Masculinities.

6 Wspomniana dwoistość jest zresztą charakterystyczna dla więk-
szości (choć nie wszystkich) nurtów współtworzących dyskurs 
genderowy – por. [Ritz 49].
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wydają się nastawione na przyszłość, sytuuję je w kon-
tekście retrotopijności. Tę kwestię wyjaśnię w dalszych 
rozważaniach.

Przejdźmy do drugiego zagadnienia, czyli do retroto-
pijnej męskości w tekstach Michała Witkowskiego. W wy-
padku Lubiewa mamy do czynienia z różnymi formami 
męskości nieheteroseksualnej. Jeden z wątków powieści 
to tęsknota za PRL [Śnieżko 17; Jarzębowski 19], którą od-
czuwają „ciotki”, główne bohaterki (główni bohaterowie)7 
utworu. I to właśnie w peerelowskiej przeszłości sytuują 
one/oni określony model tożsamości, przeciwstawiając go 
innemu schematowi dominującemu w Polsce na początku 
XXI wieku. Pierwszy, przyjęty przez „emerytki z Lubiewa” 
[Lubiewo 86], wzorzec to męskość świadomie odmieńcza, 
oscylującą zresztą między kobiecym a męskim genderem, 
natomiast drugi, w powieści uosobiony przez „grupę z Po-
znania” [141-144], to męskość homoseksualna, wyeman-
cypowana, ale celowo asymilująca się z normami ogółu 
społeczeństwa. Oczywiście świat peerelowskich „ciotek” 
nie jest pozbawiony cierpienia – w powieści pojawiają 
się wzmianka o akcji „Hiacynt” [Lubiewo 173; Madejski 
9] i, znacznie częściej, nawiązania do epidemii AIDS8. 
Odniesienia te dopełniają obrazu PRL, dalekiego od 
potocznie rozumianej estetyzacji i opartego na eskalacji 
brzydoty – por. [Madejski 8-9] czy, ujmując rzecz szerzej, 
tego, co oficjalna kultura uważa za abiektalne9. I wła-
śnie w tych warunkach ukształtował się model męskości 
(niemęskości?) „ciotek”, kultywowany przez bohaterki/
bohaterów także w niesprzyjających potransformacyjnych 
warunkach. 

Witkowski, sięgając do przeszłości, proponuje więc 
retrotopijną wizję „ciotowskiej” męskości, będącą zarazem 
narzędziem krytyki rzeczywistości – por. [Madejski 9]10. 

7 Choć zdaję sobie sprawę, że o męskości „ciotek” można mówić 
jedynie umownie (dlatego też w odniesieniu do nich posługuję się 
wymiennie formami męskimi i żeńskimi), to przyjmuję, że bohater-
ki/bohaterów da się rozpatrywać w kontekście męskiego genderu 
(pod taką etykietą funkcjonują one/oni przecież, przynajmniej 
w niektórych wypadkach, poza „pikietą”), a w konsekwencji także 
włączyć w obręb niniejszych rozważań. Z kolei Inga Iwasiów 
dostrzegła w Lubiewie „triumf kobiecości” [27], wskazując jednak 
na jej nieesencjonalny, niejako „oderwany” od kobiet charakter [28]. 
Więcej na temat płynnej tożsamości ciotek – zob. też dalszą część 
artykułu.

8 Por. np. wątek Zdzichy Ejdsuwy [Lubiewo 53-55].
9 Więcej na temat pojęcia abiektu – por. np. [Kowalczyk 15-17].
10 Funkcję tę pełnią również konserwatywne modele męskości, 

zawarte np. w kulcie żołnierzy wyklętych czy micie przedmurza 
chrześcijaństwa, które można interpretować zarówno jako krytycz-
ną diagnozę współczesności, jak i proponowane panaceum na 
dostrzeżone problemy. Wizji Witkowskiego brak jednak dydakty-
zmu, typowego dla wspomnianych konstrukcji –  „ciotowska” 

Jak się zdaje, w mniejszym stopniu chodzi o negatywną 
ocenę potransformacyjnych realiów11, w większym zaś 
o dwie inne kwestie. Po pierwsze, o drwinę z wszelkich 
normatywnych, stabilnych modeli tożsamości. Trzeba bo-
wiem wreszcie zaznaczyć, że choć do tej pory była mowa 
o wzorcach, modelach, to w rzeczywistości propono-
wane przez „ciotki” rozumienie „ja” do pewnego stopnia 
podważa ideę stałej, jasno określonej podmiotowości; jak 
już wspomniałam, bohaterki/bohaterowie celowo bowiem 
balansują między kobiecością a męskością, w różnych 
kontekstach przyjmując odmienne role12. Zarazem jednak 
tworzą przecież specyficzną wspólnotę, opartą na pew-
nych kodach i wzorcach zachowań, a także celowo od-
rębną od innych na pozór bliskich im społeczności (vide 
„grupa z Poznania”). Można więc powiedzieć, że mamy 
do czynienia z pewnym paradoksem, typowym dla ujęcia 
queerowego, do którego nawiązuje świat skonstruowany 
przez Witkowskiego – „ciotki” tworzą silną wspólnotę, 
opartą jednak na płynnie ujmowanej tożsamości. 

Po drugie, w szerszej perspektywie nawiązanie do 
przeszłości pozwala Witkowskiemu obnażyć mechani-
zmy opresji, ustanawiające, kto/co mieści się w normie, 
a kto/co znajduje się poza nią. Jak dowodzą dwa zderzone 
w powieści wzorce męskości homoseksualnej, podziały 
te mogą przebiegać także wewnątrz społeczności sytu-
ujących się poza dominującą (heteroseksualną) narracją. 
„Ciotki” są wykluczone nie tylko, a raczej nie przede 
wszystkim dlatego, że nie mieszczą się w obrębie hetero-
normy; głównym powodem ich marginalizacji jest świa-
dome sięganie po to, co uważane za „brudne”, „zepsute”, 
abiektalne. Ich marginalne miejsce nie zmienia się mimo 
głębokich przemian otaczającej rzeczywistości i właśnie 
zwrócenie uwagi na ten fakt może stanowić o krytycznym 
potencjale retrotopijnego zamysłu powieści. 

Na czym jednak właściwie polega abiektalność „cio-
tek”? Jedna z odpowiedzi mogłaby brzmieć: na nawiązaniu 
do genetowskiego modelu homoseksualności rozumianej 

męskość, choć może być interpretowana jako alternatywa dla sta-
bilnych, opresyjnych modeli tożsamości, nie funkcjonuje bowiem 
w powieści jako rozwiązanie mające całkowicie zastąpić inne wzor-
ce zachowań.

11 Sytuacja społeczno-ekonomiczna „ciotek” nie napawa przecież 
optymizmem. Inaczej – bardziej krytycznie wobec domniemanej 
postępowości tekstu Witkowskiego – na tę kwestię spojrzał 
Warkocki [Różowy język 109-125].  

12 O proteuszowości postaci świadczy choćby zmiana zachowania 
(choć może stosowniej byłoby powiedzieć performansu) Patrycji 
podczas wywiadu udzielanego Michaśce – po wyjściu Lukrecji 
postać niekiedy rezygnuje z przerysowanej, kampowej stylistyki, 
zmieniając także używane formy gramatyczne [Lubiewo 67-69, 
75-77].



6 4

C Z A S K U LT U RY 1/ 2 019 

jako grzech i zbrodnia [Różowy język 114]. Kwestia ta 
jest jednak, jak sądzę, dobrze znana i nie ma potrzeby 
dłużej się nad nią zatrzymywać. Chciałabym się przyjrzeć 
innemu czynnikowi, który również przyczynia się do 
transgresyjnego potencjału bohaterek/bohaterów Witkow-
skiego, a mianowicie starości13.

Oczywiście „ciotki” były kiedyś młode, jednak w mo-
mencie prowadzenia narracji młodzieńcze lata dawno mają 
za sobą. Ich opowieści wskazują zarazem na to, że mimo 
upływu lat zachowanie postaci i ich percepcja otaczają-
cego świata właściwie się nie zmieniły. Można więc w tym 
miejscu zadać nierozstrzygalne, jak sądzę, pytanie o to, czy 
„ciotki” są wiecznymi dziećmi, czy zawsze mentalnie funk-
cjonowały w starości. Umieszczenie narratorskiego punktu 
widzenia w czasie rzeczywistej (fabularnej) starości bohate-
rek manipuluje interpretacjami czytelników i czytelniczek, 
sprawiając, iż skłaniają się oni/one bardziej ku drugiej 
możliwości. Podejmując tego rodzaju tematykę, powieść, 
co istotne dla moich rozważań, włącza się w nurt refleksji, 
w miejsce stabilnej, nieprzepuszczalnej męskości proponu-
jącej męskość abiektalną14, podatną na słabość i zniszcze-
nie15, a więc będącą również przedmiotem zainteresowania 
„zwrotu analnego”16, z którego perspektywy męski gender 
„opiera się na radykalnym przesunięciu podstawy z pozycji 
fallogocentrycznych na bardziej rozproszoną, niecentrali-
styczną i przez to trudniejszą do uchwycenia, postawę […]” 
[Lubiewo 176]. 

Do problematyki starości Witkowski powraca 
w swojej najnowszej powieści Wymazane, jednym z waż-
niejszych wątków utworu czyniąc inną formę zmarginali-
zowanej seksualności. Główny bohater, a zarazem narrator 

13 Por. też [Iwasiów 27]. 
14 Jak zauważa Joanna Posłuszna, w rozwiniętych społeczeństwach 

„starość kojarzona jest z chorobą, biedą, uczuciem wstrętu czy 
obrzydzenia” [8]. Por. też [Jakubowska et al. 8]. Oczywiście kulturo-
we wizerunki starości mogą się od siebie znacznie różnić. Np. 
w literaturze dawnej ukształtowały się toposy „nierozumnej mło-
dości” i „rozumnej starości” [Kuran 8], co jednak nie oznacza, że 
w tym okresie – zarówno w polskiej, jak i zagranicznej kulturze –  
obraz późnego wieku był jednoznacznie pozytywny [Kuran 8]. 
Więcej na ten temat – por. [Bois]. Trzeba również wziąć pod uwagę 
różnice między reprezentacjami męskiej i kobiecej starości – to jed-
nak temat na osobną pracę. Dla moich rozważań najistotniejszy jest 
zaś fakt, że w ostatnich latach, ze względu na przemiany cywiliza-
cyjne, kulturowa rola wieku późnego osłabła. Por. np. [Kuran 14].

15 Por. [Kaliściak 177]. 
16 Wprawdzie w zwrocie tym najistotniejsze jest podkreślanie znacze-

nia „postawy analnej” (jak pisze Krystyna Kłosińska, refleksja ta 
polega na „przemieszczeniu uwagi krytycznego dyskursu z przed-
niej części męskiego ciała […] na męski anus” [645]), w interesują-
cych mnie utworach literackich zaś kluczowym elementem jest sta-
rość. Jak jednak wskazuję, są pewne elementy, które mogą łączyć 
obie kwestie. 

tekstu, nie bez powodu nazywający się Damian Piękny, 
odczuwa bowiem pociąg do starszych kobiet; dzięki temu 
w tekście zderzają się ze sobą kontrasty: starość i mło-
dość, piękno i brzydota17. Gdzie jednak szukać w utworze 
śladów retrotopijnej męskości, skoro postacią związaną 
z przeszłością silną sentymentalną więzią jest przecież ko-
chanka Damiana, Alexis, w szkatułkowej narracji przed-
stawiająca narratorowi-bohaterowi swój barwny życiorys 
[Wymazane 356-419]? Damian, skłaniając się ku starości, 
a więc ku temu, co minione, proponuje model męskości 
nie tyle retrotopijnej, ile retrotopijnością zainteresowany 
(nie bez znaczenia pozostaje zresztą silna więź między 
bohaterem a babcią, snującą barwne opowieści na temat 
dawnych czasów [242-268]). Przywiązanie bohatera do 
przeszłości jest o tyle specyficzne, że opiera się na tym, 
co w oficjalnym dyskursie uważane jest za nieatrakcyjne 
i abiektalne, czyli na kobiecej starości. Tę wizję również 
można potraktować jako krytykę mechanizmów okre-
ślających, co znajduje się w centrum, a co na obrzeżach 
kultury i życia społecznego. Przede wszystkim jednak 
w powieści znajdziemy swobodną, do pewnego stopnia 
queerową wariację na temat męskości możliwej. Jest to 
projekt otwarty, ledwie naszkicowany, ale także, przynaj-
mniej potencjalnie, wychylony ku przyszłości. Jednocze-
śnie opiera się on na zwrocie w przeszłość. 

W artykule starałam się zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, interesował mnie obecny moment 
rozwoju studiów męskości w polskim literaturoznaw-
stwie. Perspektywa ta, solidnie ugruntowana w krajowych 
badaniach, coraz częściej skłania się ku analizom mę-
skości odmieńczej. Tego rodzaju interpretacje (zarówno 
utworów dawniejszych, jak i współczesnych) nie mają 
retrotopijnego charakteru, przeciwnie, wydają się raczej 
nakierowane na przyszłość. Po drugie, zwróciłam uwagę 
na retrotopijne konstrukcje męskości w dwóch utworach 
Michała Witkowskiego. Spajającym je elementem jest 
świadome włączanie w obręb męskości tego, co abiektalne. 
Ponieważ w wypadku Lubiewa i Wymazanego abiektem 
jest starość, kreacja bohaterów ujawnia swoje specy-
ficznie retrotopijne podłoże. Choć starość jest pojęciem 
względnym, zrelatywizowanym do teraźniejszości, to 

17 Nawiązując do spostrzeżeń jednej z recenzentek, warto też dodać, 
że Damiana interesuje starość niepoddana jakiejkolwiek estetyza-
cji, a zatem nie „zakonserwowane i zbotoksowane elegantki”, lecz 
„«babsztyle», «raszple» i «wiedźmy»” [Felberg-Sendecka]. Choć 
z pewnością przywołane wzorce to nie jedyne modele przeżywania 
senioralnego wieku u kobiet  (w powyższym cytacie tworzą one 
uproszczoną ze względów retorycznych opozycję), to istotny jest 
fakt, że Witkowski, uprzywilejowując drugi człon zestawienia, po 
raz kolejny eksploruje sfery zepchnięte na margines kultury.
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mimo wszystko odwołuje się do przeszłości – w starszych 
osobach żyje przecież to, co minione. I dlatego, chociaż 
zarówno Alexis czy babcia Damiana, jak i (z przedsta-
wionymi wcześniej zastrzeżeniami) „ciotki” były kiedyś 
młode, to umieszczam te postacie w kontekście retro-
topijności – z tej perspektywy będącej nie tyle ścisłym 
pojęciem, ile metaforą przywiązania do wszystkiego, co 
ma posmak dawności. Podkreślając rolę abiektalnych 
aspektów męskości, powieści Witkowskiego sytuują się 
w pobliżu literaturoznawczego zwrotu analnego, który 

przecież ukazuje męski gender jako zagrożony rozpadem 
i zniszczeniem, a zatem sytuujący się w pobliżu popędu 
śmierci i starości18. Lektura zatacza krąg i ukazuje nie 
tylko (co zresztą nie powinno dziwić) wzajemne uwi-
kłanie literatury i badań literackich, ale też potencjalnie 
retrotopijne nacechowanie pisarstwa i badań podejmują-
cych problematykę męskości. 

18 Por. [Kaliściak 177] oraz przywołany przez Kaliściaka, kluczowy dla 
rozwoju „zwrotu analnego”, opublikowany pod znamiennym 
tytułem esej Leo Bersaniego Is the Rectum a Grave [3-30] ( w pol-
skim przekładzie Czy odbytnica jest grobem? [745-782]).
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A B S T R AC T

Retrotopian nature - between literature and literary studies. 
A few words on the Polish studies of masculinity and two novels 
by Michal Witkowski
Katarzyna Lisowska

In the paper the author discussed a number of qualities 
characterising the studies of masculinity in Polish literary studies, 
stressing, among others, the recently observable references to the 
“rectal turn”. The second part of the paper comprises the analysis 
of Michał Witkowski's novels, Lubiewo and Wymazane. The 
author points to the appreciation of old age, present in both works, 
which is interpreted as a signal of specific retrotopian quality. The 
vision of masculinity as threatened with disintegration resulting 
from such a juxtaposition is connected with the model of male 

gender as proposed in the “rectal turn” and signalises a specific 
retrotopian nature of both Witkowski's works as well as literary 
masculinity studies.
Keywords: masculinity studies, retrotopia, retrotopian nature, 
rectal turn, senility
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