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Recenzja książki 

Gérard Guégan, Polonaises. Voyage à l’intérieur de la Pologne 

 

W opublikowanej w 1981 roku książce Polki. Podróż do wnętrza kraju Gérard 

Guégan – bardzo wszechstronny francuski pisarz, znakomicie czujący się właściwie 

w każdym gatunku literackim – odwołuje się, rzecz jasna, do Króla Ubu Alfreda 

Jarry’ego, zdając relację ze swojej podróży po „Polsce, czyli nigdzie”. W owym nulle 

part czuje się jak bohater Conrada, błądzący po egzotycznej krainie spowitej 

mrokiem. Podstawowym skojarzeniem literackim, jakie pojawia się w głowie 

czytelnika, są jednak Listy perskie Monteskiusza i spojrzenie, jakie Uzbek i Rica w 

swojej dobrodusznej naiwności kierują na zwiedzany kraj o zupełnie odmiennych 

niż znane im obyczajach. Kto wie, czy książka Guégana, pochodząca, jak już 

wspomniałem, sprzed ponad trzydziestu lat, nie jest, paradoksalnie, bardziej 

aktualna dla polskiego czytelnika dziś niż w chwili pierwodruku. Opowiadając 

bowiem o Polsce i o tytułowych Polkach, Guégan daje fascynujące świadectwo o 

świecie, którego już nie ma – o tym, kim byliśmy, a właściwie: kim „byłyśmy”, mam 

ochotę napisać, pomimo pokoleniowego i płciowego dystansu, jaki dzieli mnie od 

bohaterek książki. Opowieść francuskiego pisarza lepiej bowiem niż zawsze silnie 

upolitycznione, współczesne relacje z PRL-u pozwala wniknąć w ówczesną 

mentalność i, przy całej różnorodności społeczno-obyczajowej bohaterek książki, 

poczuć, jeśli nie wspólnotę z nimi, to przynajmniej, by tak rzec, chęć utwierdzenia się 

w takiej narodowej więzi. 
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Z dzisiejszej perspektywy ten rodzaj dziennika z podróży przywodzi na myśl 

Andrzeja Stasiuka opowieści z wypraw na Bałkany – do tego niby naszego, a jednak 

zupełnie innego świata. Z tą jednak różnicą, że krajobraz Polski roku 1980, przy całej 

barwności i wartkości narracji Guégana, jawi się jako posępniejszy, przesycony 

rozpaczą. Autor szuka wprawdzie w tym pejzażu dynamicznych i jaskrawych detali 

– stąd choćby jego wyprawy na bazar i giełdę samochodową – lecz pierwszoplanową 

rolę grają jednak głosy ludzi: „tu czujemy się zawsze winni”. 

Boahterkami Guégana są napotykane przez niego kobiety – od córek 

aparatczyków przez strajkujące lekarki i pielęgniarki (tu Alina Pieńkowska), żonę 

Lecha Wałęsy, aż po młodą prostytutkę i jeszcze młodszą „punkówę”. One 

opowiadają mu o swoim życiu, a on wplata w te opowieści swoje własne obserwacje 

na temat obyczajów, a zwłaszcza ekonomii tego egzotycznego kraju, jakim jest 

Polska w roku 1980: kraj dziwny, ciekawy, jakże odmienny od tego z roku 2013. Kraj, 

w którym – jak mówi jedna z bohaterek książki – „Polka ma wszelkie prawa, ale 

żadnych środków”. 

W mojej opinii książka Gérarda Guégana Polonaises, jako fascynująca opowieść 

o współczesnej historii Polski oraz o miejscu, jakie w tej historii zajmują zwykłe 

kobiety, bez wątpienia zasługuje na przekład i publikację – szczególnie dziś, kiedy o 

opisanym w książce świecie możemy powiedzieć „tamten, ówczesny” świat. 
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