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Annie Ernaux jest dziś dziewczyną dojrzałą, we wrześniu skończyła 81 lat. Pisarka 
uznana i ceniona w rodzimej Francji, ale także w krajach anglosaskich, wymie-
niana wśród tegorocznych kandydatów do literackiego Nobla, pozostaje niemal 
nieznana w Polsce. Wydana w 1989 roku, w przekładzie Iwony Badowskiej, powieść 
Miejsce (La Place) to, do tej pory, jedyny tekst Ernaux, który ukazał się w Polsce. 
Sytuacja ta zapewne ulegnie zmianie po premierze polskiego przekładu jej opus 
magnum Les Années (Lata) (powieść ukazała się w styczniu 2022 roku – przyp. 
red.), w której w mistrzowskim stylu autorka opowiada francuską mikrohistorię 
obejmującą ponad sześć dekad.

Pisarski projekt Ernaux, skoncentrowany na dekonstruowaniu i rekonstruowa-
niu własnej tożsamości, niewątpliwie jest zakorzeniony we francuskiej tradycji 
kobiecego pisania. Przyglądanie się sobie nie trwa jednak nigdy długo, Ernaux 
zawsze odrywa wzrok od siebie, usiłując dostrzec jak najwięcej szczegółów skła-
dających się na otaczającą ją rzeczywistość. Perspektywa socjologiczna jest jej 
zdecydowanie bliższa niż filozoficzna, choć niewątpliwie kształtowała ją również 
myśl francuskich egzystencjalistów. Interesują ją jednak, przede wszystkim, linie 
przecięcia pamięci indywidualnej i świadomości zbiorowej, które – tu jest zgodna 
z Mauricem Halbwachsem i Pierre’em Bourdieu – determinują jednostkowy sposób 
funkcjonowania w przestrzeni społecznej oraz potrzeby [Halbwachs 225]. Zaryzy-
kuję hipotezę, że najważniejszą kategorią, którą odnajdujemy na przecięciu owych 
linii, jest u Ernaux wstyd. Pamięć wstydu najsilniej wpływa na kształtowanie się 
jednostki w społecznych ramach, blokuje jej rozwój lub wręcz przeciwnie – po-
tencjalizuje go. Moment, w którym zaczynamy odczuwać społeczny wstyd, jest 
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także cezurą, za którą kończy się dzieciństwo. Zaangażowane pisanie natomiast 
jest narzędziem pozwalającym ów wstyd zrozumieć i oswoić.

Pamięć jednostkowa aktywowana za pośrednictwem pamięci kolektywnej 
to temat, który stale powraca i ewoluuje. Ernaux przygląda mu się, biorąc 
pod uwagę perspektywę dziecka, dziewczyny, młodej kobiety, a w końcu kobiety 
dojrzałej, mającej potrzebę ostatecznego dopełnienia pisarskiego dzieła, zanim 
jej czas wśród żywych dobiegnie końca. Taka strategia stawia pytania nie tylko 
podmiotowi i aktowi pisania, ale również samemu życiu w danej społeczności 
i określonych warunkach, oglądanemu z perspektywy socjologicznej, antropo-
logicznej, ale również psychologicznej czy nawet psychoanalitycznej. Celem 
jest, po pierwsze, zachowanie dowodów egzystencji pewnego habitusu, pewnej 
formy życia ludzkiego, którą, kontynuując zapożyczenia z Bourdieu, nazwiemy 
zdominowaną, a po drugie, uprawomocnienie jej wśród tych form, tych habitu-

sów, które swego istnienia w przestrzeni literackiej, społecznej, ekonomicznej 
czy symbolicznej usprawiedliwiać nie muszą. Ernaux wydaje się zgadzać z Bo-
urdieu, że podświadomość nie jest indywidualna, ale społeczna, co jest istotne 
dla powracającego jak autorska obsesja konceptu transfuge (dezerter, zdrajca). 
Pisarka zauważa, że koncepcje psychologiczne, indywidualne eksplikacje, oparte 
na przykład na słynnym w latach 50. i 60. ubiegłego wieku kompleksie niższości, 
nie przynoszą spodziewanego efektu wyzwolicielskiego, nie rozwiązują dyle-
matów tożsamościowych klasowego dezertera (transfuge de classe). Ratunkiem, 
jedynym możliwym dla niej rozwiązaniem, jak stwierdza w zaczerpniętym 
z Geneta incipicie do Miejsca, staje się pisanie: „Tak bym to wyjaśnił: pisać – to 
ostatnia deska ratunku dla tych, co dopuścili się zdrady”. Swoje socjologiczne 
podejście potwierdza w L’écriture comme un couteau:

Niespecjalnie postrzegam siebie jako jednostkę, w sensie byt absolutnie 

wyjątkowy, raczej jako sumę doświadczeń i uwarunkowań społecznych, 

historycznych, płciowych, językowych, w nieustającym dialogu ze 

światem (przeszłym i teraźniejszym), wszystko to tworzy niewątpliwie 

unikalną podmiotowość. Posługuję się nią, aby odnaleźć i ujawnić 

mechanizmy i zjawiska zbiorowe [148].

Z jednej strony zatem koncepcja transfuge, z drugiej strategia narracyjna dążąca, 
coraz wyraźniej, do fuzji osobistego i społecznego, dokonywanej za pomocą użycia 
„ja” transpersonalnego, całkowicie zamieszkanego przez społeczne doświadczenie, 
ciążącego ku elle (ona), nous (my) lub on (francuski zaimek osobowy, określający 
zawsze podmiot zbiorowy w zdaniu, znaczy „my, wszyscy, osoby/osoba”). Nous i on 
to jej otoczenie, osoby tworzące uniwersum, w którym wyrosła. Jego granice prze-
kroczyła, „przestępując próg świata wykształconej burżuazji” [Miejsce 57], zbliżając 
się, dzięki wykształceniu, ale także dzięki małżeństwu, do jądra kręgu społecznej 
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hierarchii1, w którym znajdują się mający symboliczną władzę2. Koncepcja dezertera 
powstaje nie tylko po to, aby spłacić dług zdradzonemu dziedzictwu klasy robot-
niczej, Ernaux posługuje się nią także po to, aby uniknąć pułapek zastawionych 
przez społeczeństwo na kobiety. Z czasem figura transfuge multiplikuje się, przestaje 
prowokować konflikty tożsamościowe, staje się narzędziem transgresji. Ernaux 
jest nie tylko dezerterem klasowym, ale również genderowym, w kolejnych auto-
biograficznych narracjach przekracza granice zarezerwowane dla kobiet w danym 
wieku, pochodzących z danej klasy społecznej, obarczonych doświadczeniami 
takimi jak wstyd klasowy lub seksualny, aborcja, nieudane małżeństwo, związek 
z młodszym mężczyzną, choroba nowotworowa. Pisarka chce przeciwstawić się 
dominacji społecznej i patriarchalnej, pisząc o swoich doświadczeniach rodzinnych 
oraz osobistych, umieszcza je w określonym kontekście społecznym nawet wtedy, 
gdy sama należy już do innego. Przyjmuje i rozwija podwójny punkt widzenia, jak 
się zdaje, po to, aby poszerzyć perspektywę, objąć wzrokiem tych, którzy/które 
tradycyjnie są niedostrzegani/niedostrzegane w polu literackim, waloryzować 
pewną kulturę, sposób bycia i życia, zdjąć odium wstydu, bo „my” na to zasługują. 
Gatunek powieściowy, w tym powieść autobiograficzną, uznała za niewystarcza-
jący do spełnienia tak zakrojonego projektu pisarskiego na etapie pisania Miejsca, 
opowieści o życiu jej ojca, w której umieszcza go w konkretnym kontekście hi-
storycznym i społecznym, analizuje poprzez relacje rodzinne, miłosne, zawodowe 
i inne. Tworzy zatem hybrydę, którą sama nazwie récit auto-socio-biographique 
[L’écriture 23], a której nadrzędnym celem czyni mówienie o rzeczywistości, „tek-
sty to przede wszystkim eksploracja, gdzie chodzi nie tyle o poszukiwanie »ja«, 
ile o zatracenie siebie w szerszej rzeczywistości, pewnej kulturze, kondycji, bólu 
itp.” [L’écriture 23]. Pojawia się poczucie formalnej wolności, horyzont narracji 
ulega znacznemu poszerzeniu w momencie rezygnacji z fikcji. Ernaux otwarcie 
deklaruje, że jest pisarką zaangażowaną. Jednak jej zaangażowanie nie jest zaan-
gażowaniem Sartre’owskim, raczej postrzega rolę pisarza tak jak Albert Camus, 
który w noblowskiej mowie twierdził że: 

prawdziwi artyści niczym nie gardzą, stawiają sobie za zadanie zrozu-

mieć, a nie osądzać […] Rolą pisarza nie jest unikanie trudnych zadań. 

1 Wydaje się, że Ernaux, podobnie jak Halbwachs, postrzega społeczną hierarchię na planie 

okręgu, a nie piramidy. W centrum okręgu znajdują się ci, którzy mają największy dostęp do 

kultury i wpływ na nią; między kolejnymi warstwami okręgu można migrować mniej lub bardziej 

swobodnie. Halbwachs, jako zwolennik teorii alienacji, uważał, że klasę społeczną, bardziej niż 

rzeczywista, „rynkowa” sytuacja jej członków, definiuje samoświadomość i sposób życia.

2 Ernaux zgadza się z Bourdieu i Halbwachsem, że to przede wszystkim różnice symboliczne i ka-

pitał kulturowy, a nie potencjał ekonomiczny, stanowią przestrzeń wytwarzania się dystynkcji 

i dominacji. 
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Z samej definicji nie może oddać się służbie tym, którzy tworzą historię, 

lecz tym, którzy jej doświadczają [Camus]. 

Ernaux nie boi się pozostawania au-dessous de la littérature – poniżej literatury [Une 

femme 23]. Ta, w jej przekonaniu, jest przede wszystkim aktywnością polityczną, 
która może przyczynić się do ujawniania lub zmiany pewnych mechanizmów lub 
wręcz przeciwnie, do utrwalenia istniejącego porządku społecznego i moralnego. 
Ujawnia się inspiracja teoriami Halbwachsa – to pamięć i świadomość zbiorowa, 
a nie historia, zmieniają świat jednostek i grup społecznych. Klasa społeczna 
i jej wyobrażenia konstruują potrzeby członków danej społeczności, wyznawaną 
hierarchię wartości. To jest pole działania, na którym Ernaux pisarka chce się za-
angażować, pamiętając o poszukiwaniu równowagi między chęcią opowiedzenia 
przeszłości a momentem, w którym pisze, nie zaniedbywać oddziaływania życia, 
teraźniejszości na tekst, „mieć na uwadze przesunięcia, nakładanie się myśli 
i pragnień, które zaowocowały tekstem” [L’écriture 18]. Skąd taka potrzeba? Tu 
pojawia się Annie Duchesne, dziewczynka, której oczekiwania, potrzeby i hierar-
chia wartości od najmłodszych lat wykraczają poza horyzont klasy robotniczej. 
Zadbali o to jej rodzice, zwłaszcza matka. W pełni świadomie projektowała wy-
chowanie córki, której życie miało być lepsze, choć ich wyobrażenia dobrego życia 
zapewne nie zawsze były spójne. Rodzice Annie włożyli wiele wysiłku w poprawę 
własnej kondycji, z chłopów stali się robotnikami, a potem właścicielami sklepu 
spożywczego i baru. Annie miała zajść jeszcze dalej. Ojciec odwoził ją każdego 
dnia rowerem do szkoły, „przewoźnik między jednym brzegiem a drugim, w deszcz 
i w skwar. Może to była jego ogromna ambicja, a może nawet motywacja całego 
życia: żebym należała do świata, który nim wzgardził” [Miejsce 57]. Ale to matka, 
której Ernaux poświęca powieść Une femme, była spiritus movens wszechstronnego 
rozwoju założonej rodziny, ojciec „podążał za nią, to ona była społeczną wolą pary 
[Une femme 39]. Przekazała Annie cechy takie jak ciekawość, odwaga, ambicja, za-
miłowanie do lektury, poczucie estetyki. Sama była spadkobierczynią tych, które 
„znają wszystkie gesty sprawiające, że bieda staje się nieco mniej niewygodna. Ta 
wiedza, przekazywana przez wieki z matki na córkę, kończy się na mnie, która 
jestem jedynie jej archiwistką” [26]. Matka, zabrana ze szkoły w wieku dwunastu 
lat, kiedy musiała rozpocząć pracę w fabryce, potrzebę piękna, kultury, ducho-
wości zaspokajała w kościele. Własnej córce zapewniła przede wszystkim dostęp 
do edukacji, ale również do świata piękna i kultury. Prowadzała ją do muzeów, 
księgarni, bibliotek, kina, teatru, z czasem uzupełniała własne braki w edukacji, 
studiując wraz z Annie jej szkolne podręczniki. „Chcieli mieć tylko jedno dziecko, 
żeby było szczęśliwsze” [42], udało im się stworzyć szczęśliwe dzieciństwo, prze-
strzeń ogromnej swobody i rozwoju, pełną troski i miłości, kapitał owocujący mimo 
społecznych ram, w które młoda dziewczyna, kobieta, matka i żona z biegiem lat 
była coraz brutalniej wpasowywana, o czym pisała między innymi w La femme gelée. 
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Punktem zwrotnym, katalizatorem „odejścia od matki”, był wstyd. Społeczny 
wstyd, który zaczyna ciążyć nad dziewczyną od momentu wejścia w wiek dojrze-
wania. To wtedy cały socjalizacyjny wysiłek, zwłaszcza matki, koncentruje się na 
tym, aby dziewczyna nie była tą „wytykaną palcami”, tą, „której przytrafiło się 
nieszczęście” w postaci niechcianej ciąży implikującej koniec edukacji. Dojrzewa-
jące ciało staje się granicą, wcześniej hołubione, głaskane i pielęgnowane przez 
matkę, nagle zaczyna ją odrzucać, staje się potencjalnym zagrożeniem, groźbą 
zaprzepaszczenia całego dotychczasowego wysiłku włożonego w wychowanie 
córki. Dopiero osiągnięcie wieku studenckiego sprawia, że potencjalny wstyd 
i konsekwencje ewentualnej cielesnej rozwiązłości przestają paraliżować ich relacje. 

Czy to wstyd i traumatyczne wydarzenia, które opisywała w kolejnych książ-
kach, Ernaux uważa za kluczowe dla tego, kim się stała? Czy może kluczowe jest 
to, co było przed wstydem? Wydaje się, że to jednak beztroskie, ale pełne miłości 
dzieciństwo wyposażyło ją w psychologiczne narzędzia, pozwalające Annie pisarce 
odważnie opowiadać o doświadczeniach tak wielu kobiet, które nadal „stanowią 
wyzwanie dla języka i są stosunkowo mało obecne w literaturze” [Jordan 52-53]. 
Według Ann Simon Ernaux powraca do newralgicznych tematów, takich jak 
na przykład aborcja, zarówno w tekstach literackich, jak i innych, tak jakby chciała 
oddać symboliczne prawo istnienia [118]. Pisanie, a przede wszystkim praca pa-
mięci, żmudne opisywanie tego, co dokładnie czuła i myślała w danym momencie, 
to jej sposób na walkę z drapieżnymi, patriarchalnymi normami, które pozwalają 
chłopakowi, mężczyźnie, wreszcie społecznemu porządkowi tryumfować nad 
okiełznanym, zdeptanym dziewczęcym/kobiecym ciałem.

W powieści Mémoire de fille oddaje doświadczenie własnego nastoletniego 
ciała na służbę innym kobietom, zrzuca karby paraliżującego społecznego wstydu, 
który nie jest jej wstydem, ale wstydem narzuconym z zewnątrz. Tekst z jednej 
strony oddaje z socjologiczną precyzją społeczne mechanizmy zawstydzania 
kobiet, z drugiej zaś pozwala odnaleźć się we wspólnocie doświadczeń, w tym 
wypadku nierozerwalnie związanych z kategorią płci kulturowej. Narracyjną osią 
autobiograficznej opowieści wydanej w 2016 roku są napięcie pomiędzy pamię-
cią a zapomnieniem oraz wstyd, traktowane jako aspekty bardzo osobiste, które 
w procesie pisania ewoluują od prywatnego do publicznego. Chodzi o wstyd spo-
łeczny, towarzyszący autorce od dziecka, związany ze środowiskiem pochodzenia, 
ale także o wstyd natury genderowej, wstyd dziewczyny przeżywającej pierwsze 
nieudane doświadczenia miłosne. 

Ernaux powraca w narracji do lata 1958 roku, kiedy pracowała jako instruk-
torka na letnich koloniach i zakochała się w nieco starszym od siebie kierowniku 
instruktorów. Narratorka opowieści ujawnia się w pierwszej osobie, siedemdzie-
sięcioletniej kobiety, która próbuje przypomnieć sobie „tamtą dziewczynę z 1958 
roku”, zrozumieć, co się jej przytrafiło i kim była, gdy jej się to przytrafiło. Żeby 
tamtą siebie zrekonstruować, potrzebuje pamięci innych, „którzy świetnie się bawią, 
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osaczając was, rzucając się na waszą pustkę” [Mémoire loc. 25], podczas gdy „Pan”, 
ten, który „zrobił wam łaskę, dotykając was […] pewnej nocy, z pełną władzą nad 
wami, o co całym waszym »ja« błagałyście” [loc. 29], odchodzi, bo „przestałyście 
mu się podobać” [loc. 25]. Od pierwszych stron Ernaux demaskuje problem mę-
skiej dominacji, zupełnie abstrakcyjny dla Annie z roku 1958, wtedy nie czuła się 
ofiarą kontaktu fizycznego, który dziś pewnie uznalibyśmy za wymuszony, choć 
nie był gwałtem. Wręcz przeciwnie, była zakochana i pełna chęci, aby kontynu-
ować znajomość także w przyszłości, gdy będzie lepiej wykształcona i „godna 
jego”, a nawet oczaruje go swoją przemianą w kwestii urody, wiedzy, pewności 
siebie. Była gotowa zrobić wszystko dla Pana, którego w sekrecie sobie przyznała, 
nieświadoma jeszcze, że osobisty rozwój oraz „wzrost wartości” będą ją od niego 
oddalały. Młodzieńcze uczucie okrywa wstyd, pojawiła się potrzeba zapomnienia 
tamtej dziewczyny. Wstydliwa pamięć perturbuje przede wszystkim ciało, które 
było zupełnie nieprzygotowane na intymne kontakty z drugim człowiekiem. Jedyna 
wiedza na ten temat pochodziła z XIX-wiecznych powieści, uświęcających miłość 
cielesną, tak więc w sytuacji intymnej młoda Annie nie wiedziała zupełnie, jak ma 
się zachować, mimo że „umiera z chęci uprawiania miłości, ale tylko z miłości. Zna 
na pamięć cały fragment Nędzników o pierwszej nocy Cosette i Mariusa” [loc. 235]. 
Natarczywość młodego mężczyzny nie podoba jej się, a mimo to przyzwala na ciąg 
dalszy. Jak sama stwierdza, współpracuje, chce stracić dziewictwo, robi to, na co on 
ma ochotę, nie prosi o nic dla siebie: „to nie jemu się poddaje, ale niepodważalnemu, 
uniwersalnemu prawu męskiej dzikości, któremu i tak, pewnego dnia, musiałaby 
się poddać. Nawet jeśli to prawo jest brudne i brutalne, tak już jest” [loc. 429]. Nie 
przeczuwa konsekwencji, psychosomatycznych ani społecznych, doświadczonej 
utraty kontroli nad swoim ciałem, powierzenia się męskiej władzy. Początkowo 
czuje się zupełnie wolna i samodzielna, nie interpretuje w żaden sposób tego, co się 
wydarzyło w pokoju szefa instruktorów. To reakcja otoczenia, a zwłaszcza reakcja 
innych dziewcząt zaczyna rzucać cień na jej początkowy entuzjazm i postawę pełną 
ciekawości względem rozpoczynającego się, jak mniemała, romansu. Odrzucenie 
ze strony grupy jest dla niej szokiem, ale jeszcze nie wyzwala głębokiego poczucia 
wstydu, jakie ujawni się w kolejnych latach. Początkowe przyzwolenie na to, co zrobił 
z jej ciałem H., jak go nazywa, ewoluuje w uczucie wstydu w miarę uświadamiania 
sobie, że mężczyzna nigdy nie zapytał jej o zgodę na kontakt fizyczny. Ciało reaguje 
mimo braku reakcji umysłu, jego sprzeciw materializuje się w postaci bulimii oraz 
utraty miesiączki. Dopiero słowa innej kobiety, Simone de Beauvoir, uświadomiły 
jej, że zachowała się jak „obiekt seksualny”. Lektura Drugiej płci dała jej „klucze 
do zrozumienia wstydu” [Mémoire loc. 429], bo tylko pisanie może przezwyciężyć 
„wstyd dziewczyny”, nawet jeśli całkowicie go nie wymaże3.

3 Tytuł powieści nawiązuje do autobiografii Simone de Beauvoir pt. Mémoires d’une jeune fille 

rangée, wydanej właśnie w 1958 r. Mémoire de fille oznacza jednak pamięć każdej dziewczyny czy 
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Jak mówi Annie Ernaux, „wstyd to jedno z najpotężniejszych uczuć, które 
wypełnia całe nasze jestestwo i obliguje do zachowania tajemnicy” [Suhrkamp 
Verlag 00:00:56-00:01:15]. Z definicji wstyd pozostaje prywatny, nie możemy się 
nim z nikim podzielić. Pisanie Mémoire de fille pozwoliło go, po pierwsze, oswoić 
i przyznać, że kobieta, która pisze, jest tamtą dziewczyną z 1958 roku, a po dru-
gie, wykorzystać do analiz wykraczających daleko poza „ja”. Chodzi o to, aby 
ostatecznie ewakuować wstyd i skonstruować coś dla innych, dzięki czemu będą 
mogli przepytać siebie i społeczeństwo, wydobyć na światło dzienne i zrozumieć. 
Oswajanie genderowo- klasowego wstydu to proces stopniowy. W Latach, powieści 
opublikowanej w 2008 roku, Ernaux wspomina o wstydliwym wydarzeniu z lata 
1958 roku, ale dopiero po kolejnej dekadzie jest gotowa bezpośrednio zmierzyć 
się z tamtą pamięcią, odczarować ją pisarskimi narzędziami.

Mémoire de fille to tekst, który Annie Ernaux, jak sama stwierdza, musiała na-
pisać. Bolesny proces pisania uwieńczony jest uczuciem spełnienia. Udało jej się 
opowiedzieć o wydarzeniach sprzed sześćdziesięciu lat, kiedy to z okrytej wstydem 
dziewczyny narodziła się pisarka.

też pamięć wszystkich/wielu dziewczyn – Ernaux pozostaje wierna projektowi socjologicznego 

pisania, gdzie uniwersalne doświadczenie jest ważniejsze od osobistego świadectwa.
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ABSTRACT

Magdalena Lange-Henszke

The Shameful Memory of Annie Ernaux

The French writer Annie Ernaux openly admits that her literature is committed. She does 

not mean, however, the Sartrean model of literature committed on the side of a particular 

political ideology, but the struggle to bring those who traditionally remain invisible into 

the field of vision of literature, as well as the society. Thus, she creates a genre hybrid: an 

auto-sociobiographical narrative. She uses it to trace the social framework that shapes 

the identity of individuals and social groups that interest her. In many of her texts, as in 

the discussed novel Mémoire de fille, it is class and gender shame, or in fact, the memory 

of shame, that most strongly influences the formation of the subject, in this case, a young 

girl, inhibiting her development, or on the contrary, enhancing it.

keywords: Annie Ernaux, committed literature, women's writing, shame
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