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MA£GORZATA LISECKA
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ)

METAFORA W MURACH HEBRONU
Wydaje siê, ¿e Mury Hebronu  ksi¹¿kowy debiut Andrzeja Stasiuka  stanowi¹ na tle ca³oci dotychczasowego dorobku autora swego rodzaju ewenement.
W ¿adnym innym z utworów tego pisarza nie obserwuje bowiem czytelnik tak
radykalnego i zaskakuj¹cego kontrastu miêdzy charakterystyczn¹ dla Stasiuka poetyzuj¹c¹, w wysokim stopniu zmetaforyzowan¹, oniryczn¹  introwertyczn¹, rzec
by mo¿na  narracj¹, która ujawni siê szczególnie w póniejszych opowiadaniach
z Zimy czy Dukli, a narracj¹ znakomicie wystylizowan¹ na jêzyk mówiony, w tym
wypadku nie tyle potoczny, co tajny jêzyk grypsery.
Te dwa sposoby opowiadania rzeczywistoci splataj¹ siê w sposób konieczny
w Murach Hebronu, nie oznacza to jednak niemo¿liwoci ustalenia w przestrzeni ca³ego utworu obszarów swoistego zakresu wp³ywów, wyznaczenia partii
tekstu, w których dominuje pierwszy lub drugi rodzaj narracji. Z tego wzglêdu
z 12 tekstów 1, sk³adaj¹cych siê na ca³y cykl, wydzieliæ mo¿na najobszerniejsz¹
rozmiarami Opowieæ jednej nocy  jako tê czêæ Murów Hebronu, gdzie zdecydowanie przewa¿a narracja drugiego typu.
Opowieæ jednej nocy bêdzie zatem w najmniejszym stopniu przedmiotem
badania w niniejszym szkicu. Interesuj¹ca nas metafora albo raczej wypowied
metaforyczna, metafora funkcjonuj¹ca na poziomie tekstu artystycznego, metafora wraz z w³aciwym jej kontekstem utworu i pozaliterackim kontekstem indywidualnego dowiadczenia czytelniczego nie mo¿e stanowiæ podstawowego budulca dla opowiadania wzorowanego na potocznym akcie parole, na ¿ywej mowie.
Dla tej bowiem charakterystyczny jest nie tyle nawet niski stopieñ zmetaforyzowania, ile pewna konwencjonalnoæ i powtarzalnoæ wystêpuj¹cych w niej przenoni, których przydatnoæ dla konstruowania oryginalnego obrazu i si³a oddzia³ywania estetycznego jest w zwi¹zku z tym znacznie os³abiona i ma wtórne znaczenie 2. Jêzyk Opowieci jednej nocy nosi za wyrane znamiona tego, co Boris
Nieco asekuracyjne pojêcie tekstu, u¿ywane tutaj w znaczeniu nadanym mu przez J. £ o tm a n a (Struktura tekstu artystycznego. Prze³. A. T a n a l s k a. Warszawa 1984, s. 7679), wprowadzone zosta³o na skutek trudnoci, jakie nastrêcza próba jednoznacznego okrelenia genologii Murów Hebronu. S¹ to raczej obrazki ni¿ opowiadania (aczkolwiek Opowieæ jednej nocy jest zdecydowanie opowiadaniem), niektóre z nich nosz¹ nawet cechy impresji literackiej  ze wzglêdu na swoj¹
refleksyjnoæ, miniaturowoæ i poetyckoæ.
2
Te w³aciwoci metafor wystêpuj¹cych w potocznym jêzyku mówionym pozwoli³y G. L a1
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Ejchenbaum okrela mianem pozoru czy te¿ iluzji narracji mówionej 3, quasi-gawêdziarskiej i quasi-improwizowanej. Opowieæ jednej nocy zosta³a ponadto,
jak ju¿ wspomniano, wyre¿yserowana zgodnie z regu³ami jêzyka tajnego i nale¿y
dodaæ, ¿e stylizacja ta jest bardzo wszechstronna i rozbudowana, przy czym obejmuje ona w warstwie kodu przede wszystkim nadzwyczaj bogat¹ leksykê i frazeologiê 4, ale tak¿e styl prowadzenia narracji oraz, co nie bez znaczenia, autokreacjê narratora opowiadania i zarazem jego g³ównego bohatera  osadzonego za
napady rabunkowe recydywisty, który snuje wspomnienia przed m³odszym wspó³wiêniem z celi.
W³anie dlatego, ¿e stylizacja w Opowieci jednej nocy jest bardzo g³êboka
(choæ zarazem podporz¹dkowana wymogom niezbêdnej literackoci) i ¿e ten zabieg decyduje w najwiêkszej mierze o sile oddzia³ywania ca³ego tekstu, który ma
za zadanie ³udziæ odbiorcê wiarygodnoci¹ nieomal¿e dokumentu, wystêpowanie
w opowieci momentalnych, jakby przeb³yskuj¹cych, metafor literackich wydaje
siê zastanawiaj¹ce. S¹ one elementem nieoczekiwanie zaburzaj¹cym konwencjê,
pozostaj¹cym z ni¹ w sprzecznoci:
Potem gadka o zadawaniu siê z elementem. Potem s¹siedzi, niektórych nigdy na oczy nie
widzia³em, powa¿ni ojcowie rodzin  chuligan, przywódca podwórkowej bandy, pijany, agresywny, zaczepia³ dziewczyny  w i c h o c z a c h o d b i j a ³ a s i ê s z u b i e n i c a. [Opowieæ jednej nocy, s. 43] 5
Potem to ju¿ chyba wiesz, sam widzia³e. £adnie i piêknie. Wychodzisz z tej pustawej
sali, dwóch psów z konwoju zak³ada ci bransoletki i ³aduj¹ ciê do suki, c o a ¿ s i ê t r z ê s i e
z r a d o  c i n a w y b o j a c h. [ibidem, s. 85]

Tego rodzaju u¿yciu przenoni (szczególnie uderzaj¹cemu w pierwszym z cytowanych przyk³adów, jako ¿e animizacja samochodu, który siê trzêsie z radoci
na wybojach, minimalnie, lecz jednak oscyluje w kierunku metaforyki mowy
potocznej) mo¿na przypisaæ dwojak¹ funkcjê.
Po pierwsze, nale¿y ono do repertuaru rodków stosowanych przez autora, aby
ow¹ iluzyjn¹ oralnoæ i potocznoæ narracji poddaæ jednak mimo wszystko rygorom
jêzyka artystycznego, w jaki sposób j¹ wyg³adziæ. Zabieg ten zastosowany zosta³
zreszt¹ w konstruowaniu opowieci niezwykle oszczêdnie, z uwagi na d¹¿enie do
k o f f o w i i M. J o h n s o n o w i, autorom ksi¹¿ki Metafory w naszym ¿yciu (Prze³. T. P. K r z es z o w s k i. Warszawa 1988, s. 2676), dokonaæ ich tak precyzyjnej typologii. Podobny opis nie
by³by, jak siê zdaje, mo¿liwy wobec np. jêzyka poetyckiego okrelonego pisarza.
3
Zob. B. M. E j c h e n b a u m, Iluzja narracji mówionej. Prze³. H. C i e  l a k o w a,
M. C z e r m i ñ s k a. W zb.: Rosyjska szko³a stylistyki. Oprac. M. R. M a y e n o w a, Z. S a l o n i.
Warszawa 1970, s. 487488: elementy gawêdziarstwa i ¿ywej, ustnej improwizacji kryj¹ siê tak¿e
w pimiennictwie. Pisarz czêsto widzi siebie w roli gawêdziarza i stara siê, u¿ywaj¹c ró¿nych chwytów, nadaæ swemu jêzykowi pisanemu pozór narracji mówionej. Za takiego pisarza-gawêdziarza
uwa¿a Ejchenbaum m.in. Iwana Turgieniewa, wskazuj¹c na charakterystyczne dla jego stylu prowadzenia narracji cechy, takie jak: szkicowoæ postaci, licznie wystêpuj¹ce zwroty kierowane do s³uchacza, p³ynnoæ i wartkoæ opowieci, niewielka rola dialogów. Wydaje siê, ¿e wszystkie te wyodrêbnione przez Ejchenbauma w³aciwoci narracji stylizowanej na mówion¹ mo¿na zaobserwowaæ
tak¿e w Opowieci jednej nocy Stasiuka.
4
Nasycenie tekstu specjalistycznym s³ownictwem jest tak silne, ¿e w³aciwie nie sposób
przeczytaæ Opowieci jednej nocy bez pomocy s³owników, np. K. S t ê p n i a k a (S³ownik gwar
rodowisk dewiacyjnych. Warszawa 1986; K. S t ê p n i a k, Z. P o d g ó r z e c, S³ownik tajemnych
gwar przestêpczych. Londyn 1993) lub analogicznych róde³ leksykograficznych.
5
Wszystkie cytaty z utworów wchodz¹cych w sk³ad tomu Mury Hebronu pochodz¹ z edycji:
A. S t a s i u k, Mury Hebronu. Warszawa 1992. Podkrelenia w cytatach  M. L.
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podtrzymania wiarygodnoci stylizacji, a tak¿e ze wzglêdu na ogóln¹ strategiê narracyjn¹, przez któr¹ zmierza autor do uzyskania silnego napiêcia miêdzy drastycznoci¹ treci a emocjonaln¹ oszczêdnoci¹, prostot¹ przekazu. W ca³ym opowiadaniu, na przestrzeni oko³o 100 stronic tekstu, odnaleæ mo¿na stosunkowo niewiele
takich interesuj¹cych nas  tzn. nie nale¿¹cych do kodu grypsery (tak jak nale¿¹ do
niego: odpytaæ z ustnego, gad, blondyna, waflowaæ siê)  metafor.
Druga funkcja, jak¹ trzeba przypisaæ u¿yciu metafory poetyckiej w omawianym utworze, wi¹¿e siê z postaci¹ samego narratora i z pe³nion¹ przez niego rol¹.
Jest on opowiadaczem, a zarazem w wiecie, o którym opowiada, jest kim
w rodzaju everymana, po³¹czonego z pozosta³ymi bohaterami tego wiata wspólnot¹ dowiadczeñ  tak jak sam o sobie mówi:
No i co, ¿e nie dokoñczy³em? A co tu jest do koñczenia? Koniec jest taki, jak widzisz.
Zreszt¹ inni ci dokoñcz¹. Jak nie tak samo, to podobnie. Sam sobie dokoñczysz, jak trochê
posiedzisz. [Opowieæ jednej nocy, s. 171]

St¹d pseudofilozoficzne albo raczej filozofuj¹ce, niekiedy nawet maj¹ce postaæ kliszy (Bandyci i z³odzieje pisz¹ akty oskar¿enia przeciwko bandytom i z³odziejom, s. 72), komentarze narratora, którymi inkrustowana jest opowieæ,
a które szczególnie widoczne s¹ na jej pocz¹tku i na koñcu (mo¿na nawet uznaæ,
¿e wspó³tworz¹ one do pewnego stopnia ramê znakow¹ tekstu), nabieraj¹ tutaj
szczególnego sensu. Nie s¹ to zwyk³e pouczenia, kierowane pod adresem m³odszego i mniej dowiadczonego w fachu kolegi, ale raczej próba utajonego zaprezentowania czytelnikowi niedostêpnego mu wiata  wiata zamkniêtego za murami Hebronu  oraz rz¹dz¹cych nim regu³:
Tylko nie licz, nie skrelaj jakich g³upich kurewskich dni w kalendarzu, nie b¹d a¿
takim bezmózgiem. Odsiaduj swoje, ka¿dy dzieñ od nowa, i myl raczej o wczorajszym ni¿
o jutrzejszym. Nie ma ciê za murem, nie ma ciê w przysz³oci, nie ma ciê na wolnoci. Jeste tu
i ¿yj tu. [Opowieæ jednej nocy, s. 39]
I co z tego, ¿e wychodzê? Naiwny jeste jak dzieciak. Wychodzê. Ma³olat, ja te dzwonki
s³yszê ka¿dego dnia na wolnoci. Obojêtnie gdzie i z kim piê. Zawsze mnie budz¹ i przypominaj¹, ¿e trzeba siê zbieraæ i iæ. [ibidem, s. 171]
Ludzie z wolnoci myl¹, ¿e wiat jest ciepniêty na pó³. Tu wiêzienie, a tam wolnoæ. Taki
chuj jak s³onia nos. Do wiêzienia idzie siê tylko raz. Ten pierwszy. Potem ju¿ nie ma wiêzienia.
Wolnoci te¿ nie ma. Wszystko jest równo. [ibidem, s. 172]

Oszczêdna metaforyka tej inkrustacji wskazuje przede wszystkim na jeden
aspekt opisywanej rzeczywistoci  na jej powszechnoæ, wszechobecnoæ. Tytu³owe mury Hebronu, metafora oparta na opozycji zewnêtrza i wnêtrza, jawi siê
w wietle omawianego opowiadania jako nieoczekiwanie zwodnicza, skoro nie
ma wiata na zewn¹trz  przestrzeni wolnoci, traktowanej, jakby by³a ona przeciwstawna wobec wiêzienia  przestrzeni zniewolenia. Ostentacyjna groza, jak¹
zieje nie tylko Opowieæ jednej nocy, ale w ogóle wszystkie utwory Murów Hebronu, ma utrwalaæ w czytelniku przewiadczenie, ¿e nie istnieje co takiego jak
wiat ciepniêty na pó³. W narracji Stasiuka nie znajduje zastosowania narratologiczna diada 6, biegunowe lub kontrastowe usytuowanie ról, poniewa¿ uniwersum
Murów Hebronu ma charakter ca³kowicie jednolity. Wiêzienie jest wszêdzie, bo6
Zob. J. K r i s t e v a, Problemy strukturowania tekstu. Prze³. W. K r z e m i e ñ. Pamiêtnik
Literacki 1972, z. 4, s. 239242.
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haterowie nosz¹ je w sobie i nie istnieje ¿aden inny wiat, któremu mo¿na by je
przeciwstawiæ.
Symbolem tej absolutnej jednolitoci jest szaroæ. Metafora wiata ciepniêtego
na pó³ staje siê w pewnym momencie narracji podstaw¹ zupe³nie nieoczekiwanej
wolty o podtekcie politycznym. Dodajmy, ¿e jest to jedyna tego rodzaju wycieczka w Murach Hebronu, która wszak¿e wydaje siê szczególnie znacz¹ca:
Brama by³a wielka, stalowa, pomalowana na szaro. Wszystkie wiêzienne bramy, jakie
widzia³em, pomalowane by³y na szaro. Oni tej farby musz¹ mieæ do chuja i jeszcze trochê. Tej,
i jeszcze czerwonej. Pomyl  ca³y kraj ciepniêty na dwa kolory. [Opowieæ jednej nocy, s. 86]

Wymowna alternatywa dwóch kolorów  wiêziennej szaroci i komunistycznej, radzieckiej czerwieni  jedyna pojawiaj¹ca siê w tekcie alternatywa, czyni
rzeczywistoæ Stasiukowej opowieci tym bardziej przygnêbiaj¹c¹, ¿e obraz zaprezentowanej tu metafory rysuje siê na tle narracji na ogó³ nadzwyczaj realistycznej i przez to sam nabiera cech realistycznoci. W pewnym sensie zreszt¹ by³ on
realistyczny. Przygnêbiaj¹ca szaroæ i bardziej jeszcze od niej przygnêbiaj¹ca czerwieñ  oto jak wygl¹da w Murach Hebronu Polska w latach osiemdziesi¹tych,
piek³o pod³oci i okrucieñstwa, przed którymi nie ma ucieczki.
Drobiazgowy realizm dokumentu splata siê w Opowieci jednej nocy z anegdotycznoci¹ i fabularn¹ rozlewnoci¹ gawêdy. I tê cechê wydobywa Stasiuk na
zewn¹trz narracji, nadaj¹c jej momentami charakter na pó³ baniowy:
Trzy razy ¿elastwo zatrzasnê³o siê za mn¹. Trzy razy us³ysza³em zgrzyt zamka. Wtedy
uwiadomi³em sobie, ¿e mnie maj¹. Ale wtedy te¿, ma³olat, powiedzia³em sobie, ¿e nie bêd¹
mnie mieli tak d³ugo, jak d³ugo siê sam nie poddam. [Opowieæ jednej nocy, s. 87]

Kluczem do tej metafory jest baniowa formu³a: zatrzaniêcie siê (trzykrotne)
bramy symbolizuje w wiadomoci narratora moment utraty wolnoci. Ale nie
tylko sam ten moment. Jest to tak¿e wêze³ akcji, w którym bohater wkracza do
innego wiata, gdzie, byæ mo¿e, pozostanie ju¿ na zawsze. Jak rycerz z bani wkracza on w miejsce pe³ne niebezpieczeñstw i pu³apek, z którymi teraz po kolei bêdzie musia³ uporaæ siê w dalszych sekwencjach opowieci.
Byæ mo¿e zreszt¹ przytoczona formu³a nie ma znaczenia metaforycznego. Mo¿e
nale¿a³oby jej raczej przypisaæ sens magiczny. Trzykrotne zatrzaniêcie drzwi
z ¿elaza nie symbolizuje wówczas przejcia od wolnoci do niewoli, ale po prostu
nim jest  czy te¿ staje siê  na skutek takiego mitologizuj¹cego wyobra¿enia na
jego temat 7. Pozostawa³oby to w zgodzie z funkcj¹ jêzyka szczególnie istotn¹
w obrêbie kodu, którego to opowiadanie jest realizacj¹ 8. Z pozoru podobny chwyt
Na temat opozycji mitu i metafory zob. O. M. F r e j d e n b e r g, Metafora. Prze³. J. F a r yn o. Pamiêtnik Literacki 1983, z. 2, s. 323326. Badaczka uwa¿a wspomnian¹ opozycjê za podstawow¹, co oznacza  w pewnym uproszczeniu  ¿e mylenie mitologizuj¹ce i abstrakcyjne mylenie
metaforyczne s¹ roz³¹czne, a mitu i metafory nie mo¿na doszukiwaæ siê w tych samych strukturach
mylowych. Koncepcja Frejdenberg wydaje siê u¿yteczna w analizowaniu tego konkretnego opowiadania ze wzglêdu na jego specyfikê jêzykow¹, o której by³a mowa. W odniesieniu do wiêkszoci
tekstów A. Stasiuka bardziej funkcjonalna jest chyba jednak koncepcja mitu zaproponowana przez
R. B a r t h e sa (Mit dzisiaj. W: Mit i znak. Wybór esejów. Oprac. J. B ³ o ñ s k i. Warszawa 1970,
s. 25 〈prze³. W. B ³ o ñ s k a〉).
8
Zob. K. S t ê p n i a k, S³owo i magia w wiecie przestêpczym. Poradnik Jêzykowy 1974,
z. 6, s. 296300.
7
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baniowej formu³y pojawia siê w ostatnim utworze cyklu, Mury Hebronu, w opisie wêdrówki (dokonuj¹cej siê w przestrzeni zapamiêtanej i w przestrzeni stworzonej aktem woli, s. 176), w którym mieszaj¹ siê elementy rzeczywistoci realnej (¿wir, licie, nieg, dworzec, lokomotywa, ¿ebrak, facet w garniturze) i motywy powtarzane w ró¿nego typu fantastycznych narracjach (stara kobieta podaj¹ca
wêdrowcowi wodê, cz³owiek zrobiony z drzewa, stos pierzyn siêgaj¹cy nieba,
postaci zwierzêce  koni i wilków, Ja Wêdrowniczek). Szczególnie wyraziste jest
w tym opisie zastosowanie narracyjnego chwytu z przeszkod¹, któr¹ napotyka
na swojej drodze bohater, a któr¹ mo¿na pokonaæ jedynie przy pomocy magicznego rekwizytu. W adaptacji Stasiuka prezentuje siê ów chwyt nastêpuj¹co:
Na piêæsetnym kilometrze przeciê³a mu drogê srebrzysta i po³yskliwa rzeka spermy
z bandyckich kutasów. Lepkie fale nios³y pokruszony beton, kaski, biurka naczelników, psie obro¿e, krótkofalówki i k³êby kolczastego drutu. [...] Wiêzienni wychowawcy wios³owali ciê¿ko
s³abn¹cymi ramionami wród napêcznia³ych stronic karnych raportów.  Jak sobie poradzisz?!
 Poradzê sobie?! Mam broñ! Co dzieñ j¹ gimnastykowa³em i nikt mi jej nie odebra³! 
I jak skoczek o tyczce wspar³ wyprê¿onego kutasa o dno potoku i poszybowa³ na drug¹ stronê, po
drodze machaj¹c czapkom ze srebrnymi or³ami gin¹cym w falach. [Mury Hebronu, s. 177178]

Narracyjny schemat, wyznaczany przez poetykê opowieci mitycznej, wype³nia autor sensami i elementami treci, które przewijaj¹ siê przez ca³y cykl Mury
Hebronu. Kluczowy okazuje siê wród tych elementów motyw samogwa³tu  jeden z wa¿niejszych w ca³ym utworze (pojawia siê w 4 z 12 tekstów, w tym jeden
obrazek  Mi³oæ  jest mu ca³kowicie powiêcony).
Je¿eli nawet zapo¿yczanie struktur opowieci z bani wydaje siê ³¹czyæ Opowieæ jednej nocy i Mury Hebronu, to jest to podobieñstwo tylko i wy³¹cznie pozorne. Swoicie rozumiana mitycznoæ ostatniego utworu cyklu (mitycznoæ ujêta
w cudzys³ów, bo równie¿ wyranie wystylizowana) zosta³a bowiem podporz¹dkowana nadrzêdnej dla ca³ego tego tekstu metaforze, któr¹ chcielibymy w tym miejscu nazwaæ metafor¹ przestrzeni otwartej i zamkniêtej. Metafora ta organizuje
budowê przede wszystkim ostatniego (Mury Hebronu) i pierwszego (***) opowiadania cyklu. W Murach Hebronu doskonale mo¿na obserwowaæ moment,
w którym, na materiale prostego porównania, dokonuje siê przejcie miêdzy narracj¹ poddan¹ zabiegowi metaforyzacji a narracj¹ mitologizuj¹c¹:
Czterdziestki dwójki przeskakuj¹ w umyle mechanicznie, jak drzewa, latarnie i skrzy¿owania podczas spaceru dobrze znan¹ tras¹. [...] Przypomina sobie wszystkie znane miejsca,
które mog³a dzieliæ taka odleg³oæ. [Mury Hebronu, s. 173174]

Operowanie metafor¹ czêsto staje siê w utworach Stasiuka sposobem wyjcia
w narracji poza ciasn¹ perspektywê murów Hebronu, z koniecznoci ograniczon¹. W Opowieci jednej nocy akcja toczy siê po czêci poza murami wiêzienia, bo
nale¿¹ do niej przywo³ane w retrospekcji ró¿ne wydarzenia z ¿ycia narratora. Inaczej jest w pozosta³ych tekstach. W ostatnim utworze cyklu spacer po celi  przestrzeni zamkniêtej, która tylko w wyobrani, poprzez zabieg odliczania kroków
mo¿e byæ wielokrotnie rozbudowana  przekszta³ca siê naraz w prawdziw¹ wêdrówkê. Dwie przestrzenie  zamkniêta i otwarta  stanowi¹ce dwa cz³ony porównania, w pewnym momencie uto¿samiaj¹ siê, zespalaj¹ w metaforze i okazuj¹ siê
jedn¹, otwart¹ na daleki horyzont przestrzeni¹. Ta metamorfoza dokonuje siê
w tekcie nieomal na oczach czytelnika:
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A¿ klaustrofobia rysowanej krokami ósemki przewróci siê na bok, otwieraj¹c drogê ku
nieskoñczonoci, a pêtla muru wi¹¿¹ca stopy i gard³o rozsup³a siê, rozwinie i pobiegnie miêdzy
drzewa, lustra wody i oddech pagórków. [Mury Hebronu, s. 176]

Zabieg rozbudowywania przestrzeni niejako w drug¹ stronê  do wewn¹trz
 obserwuje z kolei czytelnik w utworze opatrzonym  w miejsce tytu³u  znakiem
***. Narrator tego opowiadania nazywa owo rozbudowywanie topografi¹ istnienia. Przenonia ta to Kwintylianowska metafora continua 9:
wiat wessany moim rodkiem ciê¿koci. Pêpek. Kosmos. Szczyty sutek. Niebotyczna
iglica kutasa. Ganges moczowodu. Fud¿i-jama odbytu. Amazonka najwiêkszej ¿y³y. Nil aorty.
Stratosfera cuchn¹cego oddechu. Dalej pustka. Pó³kule poladków, pó³nocna i po³udniowa,
pó³kule mózgu, wschodnia i zachodnia. mierdz¹cy, spocony równik poroniêty kêpkami sztywnych w³osów. [...] Marzê o zejciu w g³¹b, o sp³ywie arteriami, o wspinaczce kominami pe³nymi szpiku. [***, s. 1112]

Metafora ta staje siê osnow¹, podstawowym elementem konstruuj¹cym narracjê, która w przypadku opowiadania ***  i tak jest zreszt¹ najczêciej w prozie
Stasiuka  nie prowadzi od jednego wêz³a akcji do drugiego, od zdarzenia do zdarzenia lub inaczej: od rdzenia do katalizy (pos³uguj¹c siê terminami Rolanda Barthesa 10), ale rozpina siê pomiêdzy impulsami zmys³ów, momentami doznañ, wra¿eñ i spostrze¿eñ narratora. To w³anie mam na myli, pisz¹c o introwertycznoci tej narracji, z której w Murach Hebronu (pomijaj¹c Opowieæ jednej nocy)
poziom zdarzeñ albo jest prawie zupe³nie wy³¹czony, albo te¿ ca³oæ tekstu koncentruje siê wokó³ jednego zdarzenia i dlatego w³anie mo¿na go nazwaæ czym
w rodzaju literackiego obrazka.
Inny jeszcze przyk³ad u¿ycia metafory jako elementu zwielokrotniaj¹cego przestrzeñ odnaleæ mo¿na w tym samym opowiadaniu ***:
Ka¿¹ opuciæ mi to miejsce, gdzie ju¿ wros³em. Pozna³em ka¿dy k¹t, rysê na cianie,
a szczury nie boj¹ siê mnie. Ja przesta³em baæ siê szczurów. Czasami wchodzê z nimi do podziemnych gniazd, do korytarzy, co je ³¹cz¹. S³yszê pisk nowo narodzonych istot, nagich i ró¿owych. Czu³oæ matek. One mnie rozpoznaj¹. Odtr¹caj¹. lady drobnych zêbów goj¹ siê powoli. Nigdy nie uda³o mi siê u³o¿yæ miêdzy bezw³osymi cia³kami, nie wiêkszymi ni¿ najmniejsze
myszy. Ani kropli mleka do mych ust. To pewnie przez mój zapach. Rozwcieczone matki
wywleka³y mnie za kark. Samce, gdy pod¹¿a³em za nimi, gubi³y mnie w pierwszym rozga³êzieniu korytarzy. Moje oczy nie mog³y przywykn¹æ do wilgotnej ciemnoci. Rany od gwodzi
goj¹ siê powoli. To wina rdzy i zgnilizny. Pozostawa³em sam w labiryncie. Zmursza³e belki,
okruchy betonu, rury, bagniska cuchn¹cego b³ota. Bia³e i g³adkie pêdy rolin wzrastaj¹cych
bez wiat³a. liskie kamienie. Bêdê musia³ to wszystko pozostawiæ. Po co? Pozostanê tym
samym cia³em i dusz¹ w nim uwiêzion¹. [***, s. 7]

Skomplikowana metafora rozwija siê w narracji, gdzie nak³adaj¹ siê na siebie
realistyczna relacja (Pozna³em ka¿dy k¹t, rysê na cianie, a szczury nie boj¹ siê
mnie. Ja przesta³em baæ siê szczurów) oraz projekcja wyobra¿eñ i odczuæ narratora  czêæ opowieci dotycz¹ca wchodzenia bohatera do szczurzych jam, sygnalizuj¹ca swoist¹, odczuwan¹ przez wiênia przynale¿noæ do miejsca, w którym
siedzi. W istocie  ca³e opowiadanie dotyczy tego samego zagadnienia, które stanowi puentê Opowieci jednej nocy, a mianowicie tego, ¿e z murów Hebronu
nie ma ucieczki, ¿e wkracza siê w nie tylko raz i nigdy ju¿ ich siê nie opuszcza. To,
Na temat metaforae continuae zob. T. D o b r z y ñ s k a, Metafora. Wroc³aw 1984, s. 152.
R. B a r t h e s, Wstêp do analizy strukturalnej opowiadañ. Prze³. W. B ³ o ñ s k a. Pamiêtnik Literacki 1968, z. 4, s. 336340.
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co w Opowieci jednej nocy powiedziane jest expressis verbis, w *** podlega
zabiegowi z³o¿onej metaforyzacji.
Ma to zwi¹zek z wspominanymi tu ju¿ dwoma sposobami mówienia o rzeczywistoci i charakterystycznymi dlañ chwytami narracyjnymi stosowanymi przez Stasiuka wymiennie. W niektórych sporód tekstów zawartych w Murach Hebronu (w Walce, Ringu, a w jeszcze wiêkszym stopniu w Sieci i Powitaniu) u¿ycie grypsery i jêzyka potocznego s³u¿y przede wszystkim zorientowaniu
czytelnika  przypadkowego i nieobytego w wiecie murów Hebronu gocia 
z jak¹ sytuacj¹ ma do czynienia w konkretnym utworze: objanienie mu, ¿e zdarzenie, wokó³ którego zbudowana jest narracja, to samookaleczenie w izolatce,
strajk g³odowy lub te¿ przewo¿enie wiêniów. Te wyjaniaj¹ce partie opowiadania pojawiaj¹ siê zawsze w kwestiach bohaterów drugoplanowych (s¹ oni najczêciej anonimowi, a autor nie stara siê o ich szczegó³owe opisanie, redukuj¹c
charakterystykê do niezbêdne-go minimum lub w ogóle j¹ pomijaj¹c). Dlatego 
paradoksalnie  w wiêkszoci tekstów wchodz¹cych w sk³ad Murów Hebronu rola
jêzyka wiêziennego jest w znacznym stopniu ograniczona. Paradoksalnie  poniewa¿ Opowieæ jednej nocy, która ze wzglêdu na swoje szczególne rozbudowanie
stanowi ogromn¹ wiêkszoæ ca³ego tomu, najbardziej znacz¹co wp³ywa te¿ na
okrelenie jego charakteru. Ale w osobnych jednostkach narracyjnych, w cyklu
narracyjnych miniatur, od których Opowieæ jednej nocy odbiega tak wyranie,
podstaw¹ wyk³adania sensu fikcyjnych wydarzeñ, kluczem do ich egzegezy, okazuje siê przede wszystkim poetycka metafora.
Powróæmy do analizowanego uprzednio przyk³adu z utworu ***. Metafora ta
ma niejako dwa poziomy: zbudowana jest wewn¹trz mitologizuj¹cej opowieci, quasi-bani o szczurzych jamach, w które zapuszcza siê bohater tropi¹cy lady ¿ycia
w miejscu, w jakim siê znalaz³; bohater samotny i próbuj¹cy oszukaæ swoj¹ samotnoæ. Szczurze jamy z mitu, który kreuje Stasiuk, nazwane zostaj¹ labiryntem: podziemne gniazda po³¹czone s¹ rozga³êziaj¹cymi siê korytarzami, a bohater pod¹¿aj¹cy ladami szczurów jest sam w labiryncie. Zauwa¿my, ¿e ta mitologizacja
opowieci stanowi swego rodzaju pomost, z którego pomoc¹ w przestrzeñ celi
wiêziennej Stasiuk wprowadza drug¹, niejako wewnêtrzn¹ wobec tamtej i metaforyczn¹ przestrzeñ labiryntu, o jakiej pisze Micha³ G³owiñski:
Mit labiryntu [...] jest mitem opowiadaj¹cym o przestrzeni swoicie pomylanej i zorganizowanej, która w³anie za spraw¹ swych osobliwoci zosta³a szczególnie nacechowana i wyposa¿ona w specyficzne znaczenia, przestrzeni ró¿ni¹cej siê od wszelkich pozosta³ych, ró¿ni¹cej siê tym choæby, ¿e zawsze wp³ywa na zachowania tych, co znaleli siê w jej obrêbie, lub
wrêcz je okrela, ¿e nie mo¿e byæ nigdy obojêtna, neutralna, wyzbyta sensów 11.

Labirynt jako motyw zajmuje swoje utrwalone tradycj¹ miejsce w repertuarze
przestrzeni, w których rozgrywaj¹ siê opowieci baniowe i mityczne 12 (m.in. mo¿e oznaczaæ gmatwaninê i wieloæ rzeczy, zamêt i chaos, wiat lub ¿ycie w ogóle,
a tak¿e wiat podziemny, a nawet piek³o), co niew¹tpliwie nie pozostaje bez wp³ywu na odczytanie metafory. W tym utworze z Murów Hebronu labirynt jest jednak
przede wszystkim symbolem ca³ej dostêpnej poznaniu rzeczywistoci, na co wskazuje nawet jego organizacja: opisanie go poprzez wyliczenie rzeczy, najczêciej
M. G ³ o w i ñ s k i, Labirynt, przestrzeñ obcoci. W: Mity przebrane. Kraków 1994, s. 130.
Zob. W. K o p a l i ñ s k i, Labirynt. Has³o w: S³ownik symboli. Warszawa 1990.  M. T h a lm a n n, Labirynt. Prze³. A. S ¹ p o l i ñ s k i. Pamiêtnik Literacki 1978, z. 3.
11
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u³omnych i zbytecznych, marginalnych, jakby pozbieranych ze mietnika wiata
(Zmursza³e belki, okruchy betonu, rury, bagniska cuchn¹cego b³ota. Bia³e i g³adkie pêdy rolin wzrastaj¹cych bez wiat³a. liskie kamienie)  Stasiukowy pokot ró¿noci 13. Ta niedyskretnoæ rzeczywistoci, æwiartowanie jej na przedmioty, pojedyncze elementy w wyliczanym szeregu, cechuje jedn¹ z najbardziej charakterystycznych dla pisarza technik narracyjnych.
wiat w obrêbie murów w istocie obrazuje wiat wewnêtrznej alienacji bohatera, jakby na podobieñstwo symbolistycznego pejza¿u duszy (w opowiadaniu ***
ujawnia siê zreszt¹ po trosze taka quasi-symbolistyczna albo romantyzuj¹ca poetyka: Moje cia³o pozostanie niewolnikiem duszy, s. 7; Krzy¿ pamiêci. Moje cia³o
rozpostarte na nim, Moja dusza jest pêkniêta i krwawi, s. 11). Dzieje siê tak
dlatego, ¿e przestrzeñ i cz³owiek staj¹ siê w narracji jednym i tym samym. Z tego
w³anie powodu narrator analizowanego utworu odczuwa lêk przed mierci¹ i przed
mo¿liwoci¹ stopienia siê w jedno z wewnêtrznymi korytarzami murów Hebronu,
przed ostatecznym zatraceniem siebie. Czuje tak¿e potrzebê nieustannego potwierdzania w³asnej to¿samoci. Temu s³u¿y m.in. ustalanie topografii istnienia:
Móg³bym umrzeæ ju¿ teraz. Lêk mi nie pozwala. Bojê siê, ¿e w ziemi moje ¿ebra zapadn¹
siê i bia³e, lepe roliny wyrosn¹ w gnij¹cej klatce. [...] Muszê dotykaæ. Muszê siê upewniaæ.
T³uszcz na w³osach. Brud pod paznokciami. Zaschniête grudki gówna wokó³ odbytu. Zakrzep³e nasienie na poskrêcanych i sztywnych w³osach. [***, s. 8, 12]

Z tego samego powodu, dla którego w³asne cia³o zdaje siê roztapiaæ w wiêziennych murach, mury owe nabieraj¹ cech ludzkiego cia³a. Okratowane okno porównuje narrator do olepionego oka (olepione okno, s. 5). Porównanie to pojawia siê w dwóch tekstach cyklu (***, Królowa), przy czym w opowiadaniu ***
ponownie mamy do czynienia z wariacyjnym opracowaniem metafory (metafora
continua) jako pewnym chwytem narracyjnym  metafora znowu jest podstaw¹,
na której mo¿e wesprzeæ siê opowieæ:
Pozorne okno. Zakneblowane okno. Przepasane metalow¹ opask¹ ze szk³a. Wyd³ubane
oko powleczone bielmem. Regularne metalowe nerwy w ch³odnej, lekko pofalowanej tkance.
[***, s. 9]

Kontynuacjê podstawowej metafory okno jest okiem ³atwo daje siê zrekonstruowaæ (jeli okno jest okiem, to metalowe prêty w oknie s¹ nerwami, a jego
szyba jest opask¹ na oko lub matowa szyba jest bielmem; w Królowej 〈s. 25〉 zarówno szyba, jak i prêty stanowi¹ okulary dla tych oczu). Interesuje nas jednak
dalszy przebieg analizowanej sekwencji narracyjnej:
lepcy s³ysz¹ szelest upadaj¹cego w³osa. Przywyk³em do przewrotnej budowli, w której
wykuto okna, a potem je wy³upiono. Tortura. Szli wzd³u¿ muru. Tak w³anie musia³o byæ. Pod
spojrzeniem oprawcy, co nie brudzi r¹k, wyrywali renice, wstawiaj¹c dla drwiny zimne tafle
poprzecinane sieci¹ martwych nerwów. [***, s. 9]

Obraz okna-oka ewokuje w wyobrani narratora fantasmagoriê na temat olepiania okien w ca³ym budynku wiêzienia, przy czym fantasmagoria ta rozwija siê
w miniopowiadanie, a metafora-temat poddana jest dalszemu rozbudowaniu:
teraz ju¿ nie tylko okna budynku s¹ oczami, ale ca³y gmach staje siê cierpi¹cym,
okaleczanym cia³em. W narracji zaznacza siê wyranie ten charakter wizyjnoci 
wyobra¿enia inspirowanego widokiem rzeczy, która przewrotnie pozbawiona zo13

A. S t a s i u k, Grzesiek. W: Zima. Wo³owiec 2001, s. 34.
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sta³a w³aciwej sobie funkcji, i skojarzeniem, jakie owa rzecz wywo³uje w patrz¹cym na ni¹ bohaterze (Tortura. Szli wzd³u¿ muru. Tak w³anie musia³o byæ).
Tak w³anie musia³o byæ, odniesione do wyobra¿onego, a umiejscowionego w
nieokrelonej przesz³oci zdarzenia, w jakim sensie zarazem podwa¿a jego realnoæ, czyni zeñ kolejny mit, domagaj¹cy siê interpretacji 14.
Wskazano ju¿, jak metafora s³u¿y w narracji dotycz¹cej wiata przestrzennie
bardzo ograniczonego  do jego rozbudowy; jak wyposa¿a go w pewne funkcje
niezbêdne do tego, aby toczy³a siê w nim opowieæ, nawet w postaci zupe³nie
szcz¹tkowej. Ta sama tematyka Murów Hebronu, która tak radykalnie zawê¿a przestrzeñ, wyznacza zreszt¹ tak¿e do pewnego stopnia kierunek konstruowania metafory  niejednokrotnie zrobionej z materii w³aciwej opisywanemu w utworze
wiatu (Zmrok jest ¿arówk¹ zamkniêt¹ w ¿elaznej klatce naprzeciw wzroku 〈***,
s. 9〉, S³owa jak rozk³adane talie kart, w których zamiast dam i waletów s¹ dni,
tygodnie, lata, ¿ycia 〈Królowa, s. 26〉). Niemo¿noæ rozwiniêcia potoczystej narracji w zwiêz³ej formule obrazka sprawia, ¿e przewa¿a w tej narracji element opisu i poszczególne zawi¹zki opowieci wykluwaj¹ siê w³anie wewn¹trz niego.
Koncentruje siê on czêsto na ciele bohatera  to cia³o stanowi przecie¿ centrum
opowiadanego wiata  a tak¿e na jego fizjologii. Cielesnoæ  najazd cia³a (***,
s. 10)  powraca zw³aszcza w opowiadaniach ***, Mi³oæ, Walka, Ring i Czystoæ.
Opowieæ w Czystoci niemal ca³kowicie bazuje na drobiazgowym opisie tatua¿y
na cia³ach k¹pi¹cych siê mê¿czyzn, i to na opisie animizuj¹cym: narracja stwarza
pozór, ¿e to nie cia³o ludzkie jest w ruchu, ale znajduj¹ce siê na tym ciele rysunki:
Nagie kobiety wspinaj¹ siê po ow³osionych ramionach. Wspinaj¹ siê do palców, na których lni¹ ksiê¿yce w pierwszej kwadrze i drobne uk³ucia gwiazd. Bia³y strumieñ piany sp³ywa
miêdzy wypiêtymi poladkami zakapturzonej kobiety z pejczem w rêce. Jaskó³ka chce siê oderwaæ od muskularnych piersi, ale woda zlepi³a jej pióra. [Czystoæ, s. 37]

Reflektor narracji skupia siê na tym ruchomym obrazie, chocia¿ w puencie
utworu ujawnia siê zdarzenie stanowi¹ce w³aciwy przedmiot opowiadania: pobicie jednego z wiêniów przy okazji wspólnej  a zatem gwarantuj¹cej sprawcy
anonimowoæ  k¹pieli. Zdarzenie jednak wymyka siê opowieci, dla której istotniejszy jest tamten metaforyzuj¹cy opis.
Nie chodzi tu zwykle o opis, który uwzglêdnia³by jakie cechy indywidualne
bohaterów Murów Hebronu  z takim mamy do czynienia chyba jedynie w obrazku Maria (s. 1921) i jeszcze w opowiadaniu *** (w charakterystyce postaci pani
psycholog, s. 1415)  ale o opis nadaj¹cy cia³u ludzkiemu cechy teatralnego
kostiumu, nie ró¿ni¹cego siê w ogóle w swojej materialnoci od innych materia³ów, z jakich wykonana jest rzeczywistoæ:
Mój worek ze skóry, a w nim miêso i flaki, które przelewaj¹ siê miarowo, kiedy st¹pam.
[***, s. 6]
Mój szkielet, moja skóra, popêkane zbêdne oczy, zbêdne uszy, wszystko na mietnik, bo
teraz zawadza. [ibidem, s. 11]
Mój mózg [...] wciska siê w lich¹ skrzynkê czaszki. [ibidem, s. 16]
O zabiegu potwierdzania, które spe³nia w istocie funkcjê zaprzeczania prawdziwoci, pisze
M. G ³ o w i ñ s k i (Alcabon. O grotesce w poezji. W: Wiersze Boles³awa Lemiana. Interpretacje.
Warszawa 1971, s. 8889) przy okazji analizy i interpretacji wiersza Alcabon B. Lemiana. W tekcie,
który analizuje G³owiñski, funkcja ta jest dodatkowo wzmocniona przez konwencjê groteski, jakiej
podporz¹dkowany zosta³ wiersz, a tak¿e przez wielokrotne i zrytmizowane powtórzenia.
14
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W³aciwie trudno by³o dostrzec, gdzie koñczy siê gors koszuli pe³en plam liny i spermy,
a gdzie zaczyna siê twarz pe³na krost, strupów, pokryta rzadkim wielomiesiêcznym zarostem.
[Maria, s. 19]
Szmaciana lalka sk¹po wypchana trocinami. [ibidem, s. 19]
Najstarszy, chudy, ca³y z ceraty i patyków ma brzuch przeciêty w kilku miejscach. [Walka, s. 22]
Ostatni z nich, t³usty i brzuchaty, idzie w samych gaciach. Jego nogi s¹ rozprute od kolan
po biodra. Generalskie lampasy o niespokojnym rysunku. [ibidem, s. 22]
Najm³odszy ma przeciête gard³o. [...] umiecha siê przebiegle. Jego zêby na tle czerwonego woalu otulaj¹cego szyjê s¹ olniewaj¹co bia³e. [ibidem, s. 2223]
Ich cia³a s¹ plastykowe, podobne do ludzkich cia³. Mg³a ich poch³ania. Zamienia w z³omowisko wielu koñczyn, w ruchliwego smoka pokrytego tatua¿ami. [Czystoæ, s. 36]

Wszystkie te metafory  cia³o z plastyku, cia³o z ceraty, cia³o-worek, szmaciane cia³o, wypchane trocinami, cia³o zepsute i popêkane, krwawi¹ce rany jako czerwony woal zdobi¹cy szyjê albo jako wojskowe ozdoby wprost na nagiej skórze 
konsekwentnie podporz¹dkowane s¹ jednej, nadrzêdnej metaforze o postaci: cia³o ludzkie to przedmiot zrobiony z materia³u. Ta natomiast stanowi element ca³ociowej wizji przedstawionego wiata, nosz¹cego wyrane znamiona teatralnoci
(je¿eli wiat jest teatrem, to cz³owiek jest marionetk¹ w tym teatrze). Ten aspekt
rzeczywistoci  jej teatralnoæ  podkrelany jest w ca³ej narracji Murów Hebronu nieomal ostentacyjnie. Kilkakrotnie narrator wprost nazywa fragmenty opisywanego wiata tak, jakby by³y one elementami dekoracji, jak w przytaczanych
dalej przyk³adach, gdzie s³oñce stanowi czêæ ruchomej maszynerii teatralnej,
dwóch bokserów przypomina aktorów na scenie, asekurowanych przez suflera,
a rury stalowej sieci obramowuj¹ obraz na podobieñstwo kadru filmowego:
S³oñce jest zaczepione o ostry dach wie¿y. Za chwilê opadnie. Wie¿a bêdzie czarna
i grona, gdy s³oñce znajdzie siê za ni¹. Teatr cieni. Z³owrogi, syntetyczny symbol bez ba³aganu i detali, szyb, barier i kolczastych drutów. [***, s. 1314]
Pojedynek sprawia dziwne, nieco senne wra¿enie. Film bez g³osu. Cisza, która otacza walcz¹cych, czyni ich wysi³ki absurdalnymi. Zabiera im kontekst. Widownia nie wybucha wrzaw¹,
chocia¿ na twarzach maluje siê najwy¿sze napiêcie. Trener jest teatralnym suflerem. [Ring, s. 28]
Trzeci pawilon jest w pu³apce. Schwytany. W sieæ. W ci¹gu jednej nocy zosta³ ogrodzony
stalow¹ siatk¹. Maszty z pordzewia³ych rur stercz¹ wy¿ej od dachu i podtrzymuj¹ baldachim
o drobnych oczkach. Dekoracja dziwnego filmu. [Sieæ, s. 30]

Zastosowanie metafory wiata  teatru nie pozostaje bez wp³ywu na sposób
opowiadania w Murach Hebronu, które ze wzglêdu na swoj¹ kompozycjê w ogóle
przypominaj¹ sekwencjê starannie wyre¿yserowanych obrazów i scen. W niektórych tekstach ta re¿yseria pozostawia na odbiorcy szczególnie silne wra¿enie, ¿e
obserwuje on jaki kuriozalny spektakl, rozgrywaj¹cy siê na oczach najczêciej
niewidocznej publicznoci. Tak jest w Walce, gdzie bohaterowie-aktorzy opisywani s¹ tak, jakby defilowali przed czytelnikiem w ustalonym przez autora porz¹dku. Komentarz narracyjny: Id¹ powoli, teatralnie  nasuwa skojarzenie z formu³¹ z didaskaliów. Mieszkañcy trzeciego pawilonu (Sieæ) tak¿e s¹ aktorami dziwnego filmu, wyg³aszaj¹cymi kwestie w oddzielnych klatkach okratowanych okien.
Swoist¹ filmowoæ tej sceny podkrela ostatnia partia opowiadania, która niejako
oddala obraz, do tej pory  podczas dialogu wiêniów  pokazywany w zbli¿eniu
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i skupiony na rozmawiaj¹cych; zmienia perspektywê. Szczególnie jawne walory
obrazu filmowego ma ostatnie zdanie, puentuj¹ce i zamykaj¹ce opowieæ:
S³oñce jest bezlitosne. Smo³owany dach baraku staje siê lepki i matowy. Klawisz przechodz¹cy z psem jest spocony. Ró¿owy jêzyk zwierzêcia siêga zakurzonej trawy. Nad kuchennym barakiem kr¹¿¹ wrony. [Sieæ, s. 31]

Metafora wiata-teatru jest podstaw¹ konstrukcji przede wszystkim dwóch opowiadañ: Ringu i Centurii. O Ringu po czêci by³a ju¿ mowa. Stasiuk uzyska³ tu
poprzez narracjê pe³ny opis sytuacji scenicznej, w której nie brakuje ¿adnego elementu: Ring jest woln¹ przestrzeni¹ w pl¹taninie ¿elaznych ³ó¿ek (s. 27), dwóch
bokserów to aktorzy, trener jest suflerem, pozostali mê¿czyni w celi stanowi¹ widowniê w stalowych zarolach ³ó¿ek (s. 28), nie brakuje nawet rekwizytu w postaci rêkawic, które uszyte s¹ z kawa³ków koca i wypchane g¹bk¹ wygrzeban¹ z poduszek (s. 27).
Zauwa¿my, ¿e teatralnoæ tej sceny jest niejako podwójna: wiêniowie bawi¹
siê, udaj¹ czy te¿ odgrywaj¹ mecz bokserski, a sytuacja zaaran¿owanego pojedynku porównana zostaje z kolei do sceny z filmu niemego. To, ¿e film jest niemy,
¿e okrzyki widowni s¹ przez narratora jakby rekonstruowane, a zmaganiom
walcz¹cych towarzyszy cisza i pe³ne nabo¿eñstwa skupienie, potêguje dramatycznoæ opowieci  i o ten efekt dramatycznoci najbardziej chodzi. Nie rozgrywa
siê tu bowiem walka na serio i nie mo¿e byæ ona jako taka odbierana (Cisza, która
otacza walcz¹cych, czyni ich wysi³ki absurdalnymi. Zabiera im kontekst, s. 28).
Istot¹ opowieci jest tylko i wy³¹cznie spektakularnoæ zdarzenia, a nawet jego
szczególnie rozumiana rytualnoæ, a sens ten podkrelany jest przez ostatnie zdanie  puentê ca³ej historii  która to puenta, podobnie jak w Sieci, zosta³a szczególnie starannie, filmowo wyre¿yserowana: Osuwa siê powoli w nieopisanej ciszy i nieruchomieje na pod³odze (s. 29).
Teatralnoæ zdarzeñ musi byæ szyta grubymi niæmi, nieprzezroczysta, tak
aby odbiorca orientowa³ siê w konwencji, z jak¹ ma do czynienia w Murach Hebronu. St¹d granice obrysowuj¹ce znak w znaku  teatr w opowieci  s¹ jaskrawo widoczne. W narracji wskazano przede wszystkim na to, co stanowi dekoracjê,
widowniê, scenê zdarzeñ, ale tak samo dobitnie ujawnia siê w niej moment rozpoczêcia i zakoñczenia spektaklu.
Wyranie widaæ ten sposób postêpowania narracyjnego w Centurii. Obrazek
rozdzielony jest na trzy sceny (graficznie wyodrêbnione w tekcie w postaci trzech
akapitów): centraln¹ z nich stanowi demonstracja si³y mundurowych na dziedziñcu wiêzienia. Scena pierwsza, wprowadzaj¹ca, s³u¿y zasygnalizowaniu obecnoci widowni, co oznacza zarazem, i¿ ustala siê w tej czêci tekstu perspektywa,
z której odbiorca bêdzie ogl¹da³ ca³y pokaz. Ostatnia scena zamyka spektakl
i odgranicza go od quasi-realistycznej rzeczywistoci spoza niego, tj. rzeczywistoci nie poddanej metaforycznej obróbce. Aktorzy zdejmuj¹ kostiumy i powracaj¹ od teatralnej fikcji do realnego ¿ycia:
Rozmawiaj¹ o upale, o niewygodnych butach, o ¿niwach. Za chwilê zdejm¹ mundury.
W³o¿¹ br¹zowe, granatowe i ciemnozielone wywiechtane marynarki i odjad¹ na skrzypi¹cych
rowerach wyboistymi cie¿kami, biegn¹cymi poród dojrzewaj¹cego ¿yta. [Centuria, s. 33]

Teatralizacja sceny rozgrywaj¹cej siê w Centurii wynika ju¿ z samego wyboru tematu opowieci. Ka¿dy przegl¹d wojsk ma w sobie co scenicznego, jednak
w omawianym utworze owo wra¿enie scenicznoci wzmaga jeszcze dodatkowo
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metafora. Przytoczmy fragment rozwiniêtego i scalonego (pod³ug terminu Janusza S³awiñskiego 15) opisu:
Stoj¹ pokazuj¹c wszystkim oknom wiêzienia, ¿e ich mocarny rozkrok oprze siê ka¿dej
szar¿y. Szereg szarych tarcz ³ypie niewielkimi renicami z pleksiglasu. Martwe, wszystko widz¹ce oczy gada. Czarne, d³ugie pa³ki zwisaj¹ w prawych d³oniach, dotykaj¹c niemal betonowych p³yt dziedziñca. [...] Ciê¿kie buciory grzmoc¹ o beton, razem z kurzem podnosi siê echo.
Szyki mieszaj¹ siê, krel¹ jakie zawi³e wzory w przestrzeni dziedziñca. Gdyby chcieli, mogliby uformowaæ s³ynnego rzymskiego ¿ó³wia, pe³zn¹cego wród murów upadaj¹cych miast.
Szara centuria, szara i pozbawiona dwiêczenia metalu, ale odporna na broñ, z jak¹ mo¿e siê
zetkn¹æ. Kamienie, przekleñstwa, nienawiæ. [Centuria, s. 3233]

Ten sposób prowadzenia opowieci znany jest nam ju¿ z analizowanych wczeniej przyk³adów: metafora, inkrustuj¹c opis, dynamizuje go, przetwarza w opowieæ. Polega ona na nastêpuj¹cym ³añcuchu denotacji: otwory w pleksiglasowej tarczy kojarz¹ siê narratorowi z oczami ¿ó³wia. ¯ó³w  zwierzê  przywodzi
z kolei na myl pewien typ szyku bojowego, nazwanego ¿ó³wiem ze wzglêdu na
relacjê ikoniczn¹, rzeczywiste podobieñstwo, które ³¹czy desygnaty odpowiadaj¹ce signanti i signato znaku 16. Opowiadaj¹cy nie poprzestaje jednak na tym przeniesieniu, poniewa¿ owa rzymska centuria jawi mu siê w kontekcie adekwatnego
obrazu  nie generuje on wprawdzie ca³ej, gotowej historii, ale zaledwie pewien
zal¹¿ek narracji, który uobecnia siê w migawce wyobrani narratora. Odbiorca 
przeniesiony na moment w czasie i przestrzeni  widzi w niej powolny, ale nieub³agany przemarsz rzymskich legionów zdobywaj¹cych Europê, s³yszy te¿ wrzaski
nienawistnego t³umu. Ca³a scena jest teatralna, ale ten konkretny w¹tek narracji,
rozbudowywany przez metaforê, w którym pojawia siê ostry i momentalny monta¿ ró¿nych przestrzeni, niew¹tpliwie technikê zapo¿ycza z filmu.
Poetyka Centurii opiera siê na nieukrywanej mistyfikacji, na grze pomiêdzy
ró¿nymi rzeczywistociami, które wbrew pozorom okazuj¹ siê zaskakuj¹co spójne. Mundurowi s¹ rzymskimi ¿o³nierzami zdobywaj¹cymi miasta, ale w nastêpnej
chwili s¹ te¿ zmêczonymi upa³em rolnikami, jad¹cymi rowerami po polnych cie¿kach. Paradoksalnie, w tym parateatralnym spektaklu to czytelnik ma ulec z³udzeniu  a nie z³o¿ona z wiêniów widownia wewn¹trztekstowa. Ona przecie¿ nie
daje siê oszukaæ, momentalnie demaskuje k³amstwo; nie widzi centurii  widzi
wystrojonych ³obuzów, którzy wygl¹daj¹ tak, jakby mieli tysi¹c z³odziei do
jednej celi zapuszkowaæ (s. 32). Dzieje siê tak mimo faktu, ¿e to w³anie czytelnik otrzymuje mo¿liwoæ porównywania ze sob¹ ró¿nych perspektyw, z których
ogl¹dana jest demonstracja si³y, podczas gdy wiêniowie obserwuj¹ tylko w³aciw¹, specjalnie dla nich przeznaczon¹ czêæ przedstawienia. Ale si³a mistyfikacji opiera siê w³anie na wysokim stopniu zmetaforyzowania narracji.
Do koñca niejasna pozostaje przewodnia, tytu³owa metafora utworu Stasiuka.
Daje on czytelnikowi wskazówkê interpretacyjn¹ w postaci wersetu z Ksiêgi Jozuego, chocia¿ w istocie werset ten (Joz 20, 7) nie stanowi ¿adnego kontekstu odczytania przenoni  jest nim natomiast ca³a opowieæ o miastach ucieczki, wskazanych przez Izraelitów:
J. S ³ a w i ñ s k i, O opisie. Teksty 1981, nr 1, s. 124.
Zob. R. J a k o b s o n, Jêzyk a inne systemy komunikacji. W: W poszukiwaniu istoty jêzyka.
Oprac. M. R. M a y e n o w a. T. 1. Warszawa 1989, s. 63, 69 (prze³. A. T a n a l s k a).
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aby tam móg³ uciec zabójca, który by zabi³ cz³owieka przez nieuwagê, nierozmylnie. [...] Do
jednego z tych miast powinien uciec zabójca: zatrzyma siê u wejcia i przedstawi swoj¹ sprawê
starszym tego miasta. Przyjm¹ go oni do miasta i wyznacz¹ mu miejsce, by móg³ mieszkaæ
wród nich. Jeli mciciel krwi bêdzie go ciga³, nie wydadz¹ go w jego rêce, poniewa¿ nierozmylnie zabi³ swego bliniego, do którego od dawna nie ¿ywi³ nienawici. Zabójca powinien
pozostaæ w miecie, dopóki nie stanie przed s¹dem zgromadzenia 〈i〉 a¿ do mierci najwy¿szego kap³ana, który w tym czasie bêdzie sprawowa³ czynnoci. [...] Powiêcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron,
na górze Judy. [Joz 20, 36, 7] 17

Je¿eli nazwê Hebron potraktowaæ zatem jako synekdochê miejsc ucieczki przed
bezprawn¹ zemst¹, okrucieñstwem dokonuj¹cym siê poza wymiarem sprawiedliwoci, to nale¿y przyznaæ, ¿e w utworze Andrzeja Stasiuka staje siê ona podstaw¹
metafory wyj¹tkowo przewrotnej. To przecie¿ w³anie o Hebronie mówi narrator
Opowieci jednej nocy: Krymina³y zbudowali specjalnie dla nas i my sobie bêdziemy je urz¹dzaæ (s. 147). I przecie¿ poszczególne teksty Murów Hebronu stanowi¹
jakby opracowania kolejnych punktów kodeksu, prawa, które panuje w miastach
ucieczki. W innym miejscu Opowieci jednej nocy narrator objania to prawo:
¯yj¹ w piekle, które zrobiono specjalnie dla nich, wiêc stali siê diab³ami. ¯r¹ siê miêdzy
sob¹, niszcz¹ s³abych, gwa³c¹ wystraszonych, bo sami nie chc¹ byæ gwa³ceni, s³abi i wystraszeni. [Opowieæ jednej nocy, s. 122]

Czytaj¹c Mury Hebronu nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e proza ta jest w du¿ej mierze nastawiona na sam¹ siebie; ¿e niejako sam¹ siebie relacjonuje i prezentuje, a temat jest czym w gruncie rzeczy wtórnym wobec procesu snucia narracji,
wyprowadzania jej z poetyckiej metafory. A Opowieæ jednej nocy, tak ra¿¹co odbijaj¹ca w swoim realizmie od pozosta³ych tekstów cyklu, podkrela jeszcze meandrycznoæ Stasiukowej opowieci, która wymyka siê faktom i zdarzeniom, która
nawet budowana jest po czêci na przekór faktom i zdarzeniom, jakie sk³adaj¹ siê na
Mury Hebronu  a dziêki niej wyjcie z murów Hebronu, rozsnuwaj¹cych siê
przed oczami czytelnika, wbrew wszelkim oczekiwaniom staje siê mo¿liwe.
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The article discusses the function of the metaphor as one of the elements in narration constitution in short stories contained in the cycle The Walls of Hebron by Andrzej Stasiuk. Starting point
of the paper is the thesis that two types of narration are to be found in The Walls of Hebron: one
stylizing the text to a secret language spoken in prisons (prison jargon), and another, for which the
basis is a poetic metaphor. Specific examples of the metaphor in the two aforementioned types
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