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WOJCIECH BROWARNY
(Uniwersytet Wroc³awski)

AUTONOMIA  CZY  WSPÓLNOTA?

DYSKURS  SPO£ECZNY  W  PROZIE  �ROCZNIKÓW  SIEDEMDZIESI¥TYCH�

Pisarze urodzeni w latach siedemdziesi¹tych XX w. wydaj¹ ksi¹¿ki, pokole-
niowe deklaracje, recenzje i artyku³y o rówie�nikach. W m³odoliterackim fermen-
cie wiêzi spo³eczne s¹ wyra�niej widoczne ni¿ same teksty, w³a�ciwo�ci narracji
czy sposób przedstawiania �wiata. Sytuacja debiutu sprzyja prezentacji autora lub
ca³ego rocznika, ale czêsto dzia³a na niekorzy�æ analizy utworów i ich literackiego
uwik³ania. Mo¿na, oczywi�cie, zaczekaæ, a¿ z grupek i �rodowisk wy³oni¹ siê naj-
lepsi, ukszta³towani ju¿ pisarze, i po�wiêciæ im studia krytyczne. Zanim jednak
indywidualne umiejêtno�ci i osobne do�wiadczenia przes³oni¹ zwi¹zki generacyj-
ne, warto by³oby siê zastanowiæ jeszcze nad spo³eczn¹ wra¿liwo�ci¹ �roczników
siedemdziesi¹tych�. Czy jest to tylko tymczasowa stadno�æ debiutantów, czy wpi-
sana w teksty postawa sytuacyjna, czy mo¿e szczególne wyczulenie tego pokole-
nia na problemy zbiorowo�ci? A je¿eli szczególne, to z powodu historycznych
do�wiadczeñ tej formacji, upodobañ estetycznych, preferencji gatunkowych czy
w³a�ciwo�ci jêzyka artystycznego? Interesuj¹cy jest przede wszystkim sposób
przedstawiania �wspólnoty w dzia³aniu�, który �wiadczy o wyobra¿eniach m³o-
dych pisarzy na temat to¿samo�ci zbiorowej, zwi¹zków wewn¹trzgrupowych,
wp³ywu spo³eczno�ci na jednostkê; �wiadczy tak¿e o kontek�cie ideowym ich utwo-
rów, zaanga¿owanych zarówno w realne sprawy spo³eczne, jak i w programy teo-
retyczne 1.

W artykule tym, po�wiêconym prozie fabularnej �roczników siedemdziesi¹-
tych�, chcia³bym naszkicowaæ portret jej bohatera na tle wspólnoty. Nazywam go
�cz³owiekiem spo³ecznym�, poniewa¿ bez wzglêdu na to, czy sam uznaje swoj¹
przynale¿no�æ do grupy, czy te¿ d¹¿y do autonomii, u�wiadamia sobie istnienie

1 O �zaanga¿owaniu� tej prozy pisali m.in.: M. W i t k o w s k i, Recycling. Notatki na margi-
nesie twórczo�ci w³asnej i innych �roczników siedemdziesi¹tych�. �Ha!art� 2001, nr 3. � W. R u s i-
n e k, W poszukiwaniu utraconej rzeczywisto�ci. Jeszcze raz o prozie tzw. �roczników siedemdziesi¹-
tych�. W zb.: Tekstylia. O �rocznikach siedemdziesi¹tych�. Wybór, oprac. P. M a r e c k i, I. S t o k-
f i s z e w s k i, M. W i t k o w s k i. Kraków 2002. � K. U n i ³ o w s k i: Bezkrytyczna literatura, bezsilna
krytyka. �Opcje� 2002, nr 6; Zaanga¿owani i ponowocze�ni. �Dekada Literacka� 2004, nr 1.
� B. D a r s k a, W beznadziejnie zaanga¿owanej sprawie. �Witryna Czasopism.pl� 2003, nr 6
(http://witryna.czasopism.pl). � D. N o w a c k i, Z³o�æ nieprzedstawiona. �Gazeta Wyborcza� 2003,
nr z 20 X, dodatek �Kultura�, s. 19.
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wielkich i ma³ych spo³eczno�ci, miêdzyludzkich uk³adów, interesów i norm zbio-
rowych. Cz³owiek spo³eczny jest wiêc bardziej zrozumia³y w kontek�cie wspól-
noty, która kszta³tuje jego indywidualn¹ to¿samo�æ, ustala pozycjê w�ród innych,
wp³ywa na pogl¹dy i sposób porozumiewania siê z otoczeniem.

W prozie �roczników siedemdziesi¹tych� jest wiele przyk³adów dystansu do
zbiorowo�ci, niechêci do zasad oferowanych przez grupê, prób reinterpretacji
wzorów ¿ycia w spo³eczeñstwie lub na jego marginesie. To krytyczne �uspo³ecz-
nienie� ma charakter nie tylko publicystyczny, w omawianych tekstach zawarta
jest bowiem �wiadomo�æ spo³ecznego usytuowania ka¿dej, a zatem i literackiej
wypowiedzi. Usytuowany spo³ecznie jest wiêc �wiat wewnêtrzny tej prozy, realia
i postaci, autor i czytelnik oraz styl narracji i konwencja przedstawiania. Co wiê-
cej, dzisiejszych debiutantów ³¹czy poczucie, ¿e s³ownik spo³eczny okre�la odnie-
sienie literatury do wspólnoty, ale u¿yty w tek�cie, sam równie¿ podlega wymaga-
niom narzuconej formy. Odczytany w tym znaczeniu tytu³owy dylemat dotyczy
nie tylko bohatera m³odej prozy, lecz tak¿e preferencji pisarskich jej twórców.
Autonomia czy wspólnota? � to pytanie o stosunek dyskursu spo³ecznego w pro-
zie do wypowiedzi literackiej, a mówi¹c inaczej, pytanie o sposób uwik³ania tego¿
dyskursu w dzie³o, w jego budowê i sens.

Cz³owiek spo³eczny w dzia³aniu

Zachowanie cz³owieka spo³ecznego trafnie opisuje S³awomir Shuty w opo-
wiadaniu Pe³ni wspó³czucia s¹siedzi 2. W ma³¿eñskiej rozmowie, dotycz¹cej dam-
skiego nakrycia g³owy, ujawnia siê mechanizm normatywnego dzia³ania zbioro-
wo�ci.

� W co ty siê ubierasz? � pyta pan Rysiek ¿ony � Co� ty se za kapelusik znalaz³a?
� No jaki?
� Jaki� taki dziwny..., z takim belosem z ty³u � pan Rysiek siê krzywi, bo wie, jak co�

takiego mo¿e zostaæ odebrane przez spo³eczeñstwo, jak..., a nawet nie chce mówiæ jak � Ubierz
siê jako�, do ludzi idziesz.

� Tobie, to siê zawsze nic nie podoba � pani Ry�kowa siê denerwuje, bo spo³eczeñstwo,
którego idee nosi wewn¹trz siebie, akceptuje ten rodzaj kapelusików. [S 63]

Bohaterowie wybieraj¹ siê na pogrzeb, a w takich okoliczno�ciach, jak obrzê-
dy religijne czy rytua³y utrwalone w tradycji, presja �rodowiska siê nasila. Pan
Rysiek obawia siê, ¿e nietypowy kapelusz ma³¿onki wywo³a dezaprobatê ze stro-
ny znajomych i s¹siadów. Shuty wyra�nie zaznacza, ¿e mê¿czyzna �wie, jak co�
takiego mo¿e byæ odebrane�, sugeruj¹c w ten sposób, ¿e bohater kieruje siê
uogólnion¹ znajomo�ci¹ ludzi, stereotypow¹ wiedz¹. Natomiast w odpowiedzi ¿ony
przywo³ane zostaje nie do�wiadczenie, lecz idea, wizja spo³eczeñstwa postulowa-
nego. W sporze ma³¿onków pan Rysiek przemawia z pozycji obyczajowo�ci nor-
matywnej (mimo ¿e nie kodyfikowanej), wynikaj¹cej z obawy przed sankcj¹,
a jego ¿ona, kieruj¹c siê wewnêtrzn¹ potrzeb¹, dobrowolnie uznaje autorytet �ro-
dowiska.

2 W: S. S h u t y, Cukier w normie. Kraków 2002. Dalej do tej pozycji odsy³am skrótem S.
Liczba po skrócie oznacza stronicê.
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W narracjê opowiadania s¹d zbiorowo�ci, któremu podporz¹dkowuje siê pan
Rysiek, wprowadzony jest bezpo�rednio, dziêki przytoczeniu prawdopodobnego
komentarza ludzi zebranych na pogrzebie: �chcesz, ¿eby powiedzieli, ¿e o ciebie
nie dbam?� (S 63). Takie aprobatywne i pozbawione inwencji wykorzystanie dys-
kursu spo³ecznego w tek�cie literackim mo¿na nazwaæ �recepcj¹�. Oczywi�cie,
jest to prosta recepcja tylko na poziomie �wiata przedstawionego, gdy¿ parody-
styczny ton ca³ego utworu (i tytu³u) nadaje tej scenie charakter ironiczny. Shuty
wybiera konwencjê obyczajow¹, któr¹ przenika ironia w stylu Zapolskiej. Granica
�mieszno�ci rozdziela usytuowanych wewn¹trz wspólnoty ma³¿onków (i narrato-
ra) oraz pozostaj¹cych na zewn¹trz partnerów komunikacji literackiej: pisarza
i czytelnika. Oczywi�cie, pod warunkiem, ¿e ten ostatni prawid³owo identyfikuje
satyryczn¹ formê opowiadania, poniewa¿ realia �wiata w nim przedstawionego
niekoniecznie budz¹ poczucie obco�ci i dystansu.

W prozie Shutego regu³a spo³eczna zbli¿a siê do imperatywu, rzadziej przy-
biera postaæ relacji tolerancyjnej, co wiêcej, ewentualna �tolerancja� ma tutaj od-
mienne od powszechnego znaczenie. Bohaterowie opowiadania Nowe po¿ycie spo-
tykaj¹ siê z nie¿yczliwo�ci¹ s¹siadów, gdy¿ mieszkañcy bloku nie mog¹ d³u¿ej
znie�æ ich bezdzietno�ci. Z w³a�ciw¹ sobie ironi¹ Shuty tak przedstawia ciasny
normatywizm s¹siadów: �byli lud�mi otwartymi i tolerowali wszystko, ale prze-
cie¿ tylko do pewnego momentu, no bo jak d³ugo to mo¿e trwaæ?, takie rzeczy?
[...] Nie ma innej drogi. I nie wolno z tym igraæ!� (S 80�81). Oczekiwania wspól-
noty maj¹ zatem charakter bezalternatywnego nakazu, zwi¹zane s¹ tak¿e z okre-
�lonym kodem komunikacyjnym i restrykcjami. W jêzyku blokowej wspólnoty
s¹siedzi zaczynaj¹ �dawaæ Jurkowi i Magdzie dobitnie do zrozumienia, a to przez
znacz¹ce chrz¹kanie w windzie, a to przez nieodpowiadanie na zwyczajowe »dzieñ
dobry«, ¿e d³u¿ej tego nie wytrzymaj¹� (S 80). A je¿eli nie wytrzymaj¹, to m³odzi
ma³¿onkowie nie maj¹ co liczyæ na �dobros¹siedzkie stosunki, które mog³yby prze-
cie¿ procentowaæ w momencie urlopów wakacyjnych, gdy s¹siad, poproszony
o podlewanie kwiatków, bez dwóch zdañ kwiatki podleje, czy w innym wypadku:
poproszony, w momencie nieoczekiwanej znajomych wizyty, o pó³ litra, pó³ litra
po¿yczy� (S 80). W s¹siedzkim kodeksie s¹ to kary faktycznie dotkliwe, nie jed-
nak przez ich materialn¹ szkodliwo�æ, ale z powodu znaczenia symbolicznego.
Podlewanie kwiatów w czasie urlopu lub po¿yczenie pó³ litra w potrzebie to kwint-
esencja ¿ycia wed³ug tych samych zasad i dobitny wyraz ludzkiej akceptacji. To
równie¿ najwa¿niejsze kody moralne ludzkiej spo³eczno�ci: altruizm integracyjny
i zwrotny, czyli solidarno�æ na zasadzie to¿samo�ci grupowej i wzajemno�ci in-
teresów 3. Dekalog wspó³mieszkañców przewiduje tak¿e nagrodê, oczywi�cie, tyl-
ko dla konformistów. Gdy ma³¿onkowie spe³niaj¹ oczekiwania s¹siadów, ich po-
zycja w osiedlowej hierarchii ro�nie. Zwyciê¿a bezmy�lny normatywizm, porz¹-
dek warto�ci z teleturnieju � szacunek wspólnoty budzi to, ¿e Magda urodzi³a...
�zestaw d³ugograj¹cy z zestawem g³o�nikowym o du¿ej mocy, czajnik gratis�
 (S 83).

W parodystycznym ujêciu Shutego ogromn¹ rolê odgrywa jêzyk narracji, de-
maskuj¹cy mentalno�æ spo³eczno�ci, ca³y system jej wyobra¿eñ i zasad. Stwier-

3 Zob. L. O s t a s z, Kody moralne. Analiza z pogranicza psychologii, antropologii i etyki.
�Forum Psychologiczne� 2000, nr 2.



140 WOJCIECH  BROWARNY

dzenie, ¿e s¹siedzi Jurka i Magdy �byli lud�mi otwartymi i tolerowali wszystko�
(S 80), po którym nastêpuje lista gro¿¹cych ma³¿onkom nieprzyjemno�ci, odkry-
wa przesuniêcie semantyczne w stronê autorytarnego rozumienia i stosowania tych
pojêæ. �Tolerancja� ludzi z tego blokowiska wywodzi siê z katalogu takich nad-
u¿ywanych okre�leñ, jak �demokracja ludowa� czy �warto�ci chrze�cijañskie�.
W typologiach socjologicznych wyró¿nia siê tolerancjê polegaj¹c¹ na postawie
akceptacji, gdy �jaka� grupa (wspólnota warto�ci) przyznaje innej równowa¿ne
w³asnemu prawo do odmienno�ci, i tej odmienno�ci nie uwa¿a za gorszego gatun-
ku od w³asnej�, oraz drug¹ � polegaj¹c¹ na postawie �znoszenia�, cierpliwo�ci
wobec zachowania innych 4. Gdy s¹siedzi przestaj¹ �znosiæ� inno�æ Jurka i Mag-
dy, narrator w celu uzasadnienia nietolerancji odwo³uje siê do kodu komunikacyj-
nego tej wspólnoty: �ludzka cierpliwo�æ tak¿e ma swoje granice!� (S 81). W s³ow-
niku spo³eczno�ci blokowiska to wyja�nienie jest wystarczaj¹ce, odsy³a bowiem
do norm potocznej mentalno�ci zbiorowej. Komentarz ten ma cechy stereotypu,
potwierdza wiêc usytuowanie narratora wewn¹trz �wiata przedstawionego. W jego
zachowaniach werbalnych ujawnia siê identyczna nietolerancja i normatywny sto-
sunek do rzeczywisto�ci 5. Shuty przeznacza mu rolê mentora, który opowiada,
gwarantuj¹c zarazem wiarygodno�æ swojej historii: �bo to jest szczera prawda, no
nie jes[t] tak?� (S 81). W odniesieniu do pierwowzoru z powie�ci mieszczañskiej
narrator tej prozy tylko formalnie zachowuje podobny status. Zdaje relacjê i prawi
mora³y, ale w oczach czytelnika nie cieszy siê autorytetem wiêkszym ni¿ szyder-
czo prezentowani bohaterowie.

Grupa � presti¿ � moralno�æ

G³ówny bohater Prababki Mariusza Sieniewicza nale¿y do bandy wyrostków,
której bezwzglêdne zasady od razu weryfikuj¹ status ka¿dego z jej cz³onków 6.
Pod wp³ywem konfliktu z babk¹ ch³opiec wykracza przeciwko tym zasadom
i podlega restrykcjom. Gdy przestaje spotykaæ siê z kolegami � kto� przysy³a mu
martw¹ mysz zawiniêt¹ w gazetê; gdy nie idzie mu w pi³kê � ch³opaki przerywaj¹
grê; gdy w sadzie nauczycielki pozwala siê ugry�æ psu � musi znosiæ przykre
komentarze, itd. Podobnie regulowane zasadami jest odzyskiwanie pozycji w gru-
pie. Owiewka znowu nabiera znaczenia, gdy wymy�la dla bandy nazwê, gra najle-
piej w pi³kê, wypija jednym tchem butelkê oran¿ady. Najwa¿niejsze dla pozyska-
nia szacunku jest wiêc samo uczestnictwo w ¿yciu wspólnoty, zaanga¿owanie
w jej interesy, a poza tym, oczywi�cie, bieg³o�æ w operowaniu grupowym kodem.
Przywództwo w bandzie wyrostków jest w sposób modelowy zwi¹zane z ceniony-
mi umiejêtno�ciami i wiedz¹ przydatn¹ zbiorowo�ci.

Posiadanie w³adzy rozmija siê jednak z wymow¹ moraln¹ Prababki. Owiew-
ka zdobywa uznanie kolegów kosztem nieetycznego wyeliminowania przeciwni-

4 A. R o s ó ³, Tolerancja a przynale¿no�æ do grupy spo³ecznej. W zb.: Tolerancja. Studia
i szkice. Red. A. Rosó³, M. S. Szczepañski. T. 2. Czêstochowa 1995, s. 10.

5 Postawa nietolerancji sk³ada siê z komponentu poznawczego (stereotyp, nieznajomo�æ in-
nych), emocjonalnego (stosunek irracjonalny) i behawioralnego (np. zachowania werbalne). Zob.
R o s ó ³, op. cit., s. 10.

6 M. S i e n i e w i c z, Prababka. Olsztyn 1999.
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ka w rodzinie. Podstêpnie podaje babce 10 czarnych tabletek z domowej apteczki,
skazuj¹c j¹ na stan d³ugotrwa³ej i niebezpiecznej dla ¿ycia obstrukcji. Uwolniony
od zagro¿enia wewnêtrznego i podbudowany zwyciêstwem, mo¿e zaj¹æ siê odzy-
skiwaniem pozycji w bandzie. Mimo ¿e nieetyczne postêpowanie Owiewki nie
jest wprost oceniane przez narratora lub pozosta³ych bohaterów, którzy nie znaj¹
przyczyny niedyspozycji staruszki, zwi¹zek miêdzy w³adz¹ a moralno�ci¹ jest a¿
nadto wyra�ny. Z punktu widzenia cz³onków grupy imperatywny charakter
wspólnoty nie jest nacechowany pejoratywnie, natomiast ze strony czytelnika, po-
stawionego wobec drastyczno�ci rozwi¹zania problemu z babk¹, ocena etyczna
jest raczej negatywna. Raczej � poniewa¿ ca³a sytuacja jest ³agodzona przez kon-
wencjê prze¿ywania dzieciñstwa, a dodatkowo odrealniona przez ostentacyjn¹ fik-
cyjno�æ �wiata przedstawionego. Znakiem tej fikcyjno�ci � wed³ug Roberta
Ostaszewskiego � jest m.in. to, ¿e Owiewka wprowadza na podwórku stan wojen-
ny, zanim zrobi to ��lepy Genera³� 7. Podobny rozbrat z kodeksem moralnym wy-
stêpuje w Baobabie Micha³a Witkowskiego, gdzie podwórkowa wspólnota noto-
rycznie przekracza granicê tego, co dozwolone 10-latkom, ale w mitycznej rze-
czywisto�ci dzieciñstwa ich �wystêpki� przeobra¿aj¹ siê w czynno�ci niemal
magiczne, niezale¿ne od aksjologii doros³ych 8.

Migotliwa zale¿no�æ miêdzy zachowaniem postaci a jego ocen¹ moraln¹ jest
w znacznym stopniu regulowana w trakcie lektury. W �wiecie bohaterów konflik-
ty spo³eczne s¹ nieistotne lub niejasne, dopiero narrator panuj¹cy nad rzeczywi-
sto�ci¹ � g³ównie z powodu dystansu czasowego do opowiadanych zdarzeñ, które
dziej¹ siê w dzieciñstwie � daje do zrozumienia, ¿e regu³y rówie�niczej grupy
bywaj¹ sprzeczne z zasadami przyjêtymi w�ród doros³ych. Dylematy moralne nar-
ratora uchyla jednak mitograficzna konwencja opowie�ci o dzieciñstwie i dorasta-
niu, która jest kolejnym kontekstem wtajemniczenia czytelnika w normy wspól-
noty. Odrealniona atmosfera Prababki czy Baobabu tak¿e wiêc uczestniczy
w dyskursie spo³ecznym, przesuwaj¹c modalno�æ przedstawiania �wiata ze sfery
kategorycznej w sferê fantazji i ulotnych wspomnieñ, a ostrze oskar¿enia moral-
nego kieruj¹c na zewn¹trz dzieciêcej zbiorowo�ci (Stan Wojenny, Czarnobyl itp.).

Jeszcze bardziej iluzoryczny i wewnêtrznie sprzeczny jest �sen o potêdze�
Silnego, dresiarza i narkomana z Wojny polsko-ruskiej 9. Bohater powie�ci Doroty
Mas³owskiej wyobra¿a sobie koniunkturê na ptasie mleczko i flagi w barwach
narodowych, która mieszkañcom miasta, a jemu samemu w szczególno�ci, przy-
nosi poka�ne dochody, w³adzê polityczn¹ i luksusowe ¿ycie. Od tej chwili Silny
zachowuje siê �niczym król, ¿yj¹c w�ród kobiet i polewaj¹c sobie wino szklanka-
mi przed telewizorem� 10. W marzeniach bohatera pe³na dezynwoltura dla spo-
³ecznych norm ³¹czy siê ze sk³onno�ciami do arbitralnej dominacji. Ciemiê¿onym
robotnikom podsuwane s¹ �inspiracje tematów na strajki� 11, siedziba planowanej
partii anarchistycznej mie�ci siê w najbardziej okaza³ym miejskim biurowcu, cz³on-
kowie najbli¿szej rodziny i koledzy otrzymuj¹ synekury, na biurkach rozk³adaj¹

  7 R. O s t a s z e w s k i, Czo³g a sprawa mitografii. �Twórczo�æ� 2000, nr 11, s. 122.
  8 M. W i t k o w s k i, Copyright. Kraków 2001.
  9 D. M a s ³ o w s k a, Wojna polsko-ruska pod flag¹ bia³o-czerwon¹. Warszawa 2002.
10 Ibidem, s. 49.
11 Ibidem, s. 50.
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siê uleg³e sekretarki, a wszechobecne automaty �wyrzucaj¹ z siebie istne góry
amfy prosto do nosa� 12. Przedsiêwziêcie, które wyobra¿a sobie �dobry wujek Sil-
ny�, odpowiada strukturze systemu autorytarnego, gdzie relacje pionowe w³adza�
spo³eczeñstwo przewa¿aj¹ nad poziomymi (równorzêdnymi lub dominuj¹cymi
w demokracji) 13. Natomiast przedmiotem tych relacji s¹ warto�ci typowe dla
zdecydowanie poziomej anarchii, gdzie zachowania instynktowne nie podporz¹d-
kowuj¹ siê uznanym normom i zasadom spo³ecznego ³adu. Mas³owska nie odnosi
siê do modelu ustrojowego wprost, lecz poddaje go transformacji, zastêpuj¹c mo-
tywacjê w³adzy uleg³o�ci¹ wobec stereotypów lub fizjologicznych popêdów. Zja-
wisko to Krzysztof Murawski uznaje za typowe dla ka¿dej liberalnej demokracji,
gdzie �legitymizacja systemu w³adzy� odbywa siê �bez odwo³ania siê do idei [po-
litycznych i moralnych], ale bardziej do interesów i wzorców konsumpcji� 14.

W gronie literackich bohaterów z pó³�wiatka Silny nie nale¿y do najsympa-
tyczniejszych. Nie przypomina wylewnych i namiêtnych awanturników Sergiusza
Piaseckiego, nie na�laduje Benka Kwiaciarza czy innych honorowych doliniarzy
Marka Nowakowskiego. Wyzuty z romantycznej otoczki, dzisiejszy dresiarz pro-
zaicznie �diluje�, rzuca bluzgi i sporadycznie wychodzi na solówkê z oponentami.
Silny nie jest wiêc wytworem literackiego modelu, w którym mitologizacja swo-
body i kolorytu egzystencji nobilitowa³a przestêpcê, wyrzutka czy zwyk³ego lum-
pa. Idealizacja tych postaci na zasadzie kontrastu wymierzona by³a w oficjaln¹
rzeczywisto�æ, natomiast Mas³owska nie faworyzuje jednostki czy zamkniêtego
�rodowiska kosztem �normalnego� spo³eczeñstwa. Mechanizm oskar¿enia dzia³a
w Wojnie polsko-ruskiej inaczej: dowodem winy jest nie konflikt szlachetnego
(wewnêtrznie) outsidera z zepsut¹ wiêkszo�ci¹, ale wprost przeciwnie � ich nie-
chciana, lecz nieunikniona wspólnota demoralizacji. Anarchistycznie usposobio-
ny Silny przystaje ostatecznie na urzêdowe pomalowanie swojego p³otu w barwy
narodowe, a jego krn¹brne przyjació³ki oddaj¹ siê sponsorom konkursu �Miss Dnia
Bez Ruska�, aby w nagrodê otrzymaæ... rower. Na tym poziomie powie�æ Ma-
s³owskiej wyczerpuje konwencjê satyry spo³eczno-politycznej, nie wnosz¹c spe-
cjalnie nic nowego do publicystycznego obrazu III RP.

U�wiadamiaj¹c sobie naskórkowo�æ diagnozy socjologicznej, Mas³owska
utrwala rzeczywisto�æ ju¿ na poziomie jêzykowej artykulacji. Socjolekt u¿ywany
przez Silnego i jego interlokutorów nigdzie nie wystêpuje w czystej postaci syste-
mowej, gdy¿ jest niewiarygodnym po³¹czeniem ¿argonu ulicy, ideologicznej agi-
tacji, telewizyjnego pustos³owia i frazesów z lekcji jêzyka polskiego. To kolo-
kwialny ¿ywio³, którym na co dzieñ porozumiewa siê miêdzy sob¹ nastoletnia
czê�æ polskiego spo³eczeñstwa. W mowie bohaterów Mas³owskiej zapisana jest
wizja pe³nego absurdu i sztuczno�ci �wiata, wizja nie daj¹ca siê zwerbalizowaæ
w nieska¿onym kodzie inteligenckim.

Chuligañstwo i dewastacja jest to legenda ludowa, ani �Arka�, ani �Legia�, ani �Polonia�,
ani �Warsowia�. To s¹ fikcyjne dru¿yny na us³ugach Nowosilcowa. Sta� i Nel tak¿e równie¿

12 Ibidem.
13 Os³abienie �pionowych� napiêæ i zale¿no�ci w ¿yciu spo³ecznym, a wzmocnienie �poziomych�

kana³ów wp³ywu na osobê jest charakterystyczne dla ustroju demokratycznego. (Zob. J. G ó r a  O P,
Od kultury winy do kultury wstydu. M³odzi wobec autorytetów. �Ethos� 1997, nr 1, s. 145).

14 K. M u r a w s k i, Czy autorytety w Polsce upadaj¹? Przyczynek do teorii suwerenno�ci. Jw.,
s. 135.
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perfidnie spreparowani przez ksiêcia ruskiego Sienkiewicza na potrzeby filmu W pustyni
i w puszczy, istne mity greckie. Ja, Silny, ci to przyrzekam. Sami Ruscy mo¿e nie istniej¹ nawet,
to siê jeszcze zobaczy. Id� do balkonu, za oknem nowy lepszy �wiat, specjalny �wiat na nasze
potrzeby, zero przewodów frakcyjnych, zero strzykawek, zero po¿arów, zero miêsa 15.

Powie�ciowa koncepcja przedstawiania rzeczywisto�ci nosi cechy krytyki cy-
wilizacyjnej, ale tak zbanalizowanej i przetrawionej przez kulturê masow¹, ¿e przy-
pomina w³asn¹ parodiê. Feminizm, wegetarianizm, konserwatyzm � rozp³ywaj¹
siê w zara�liwym slangu dresiarzy, którzy sugestywno�ci¹ i prostot¹ ekspresji utrwa-
laj¹ swoj¹ przewagê nad �wiatem.

Ksi¹¿ka Mas³owskiej przypomina prozê dekadenck¹, zbli¿a siê tak¿e do kon-
wencji ³otrzykowskiej, wyrasta zapewne z powie�ci politycznej i egzystencjalnej.
Silny relacjonuj¹cy historiê swojego zw¹tpienia i upadku nie spe³nia jednak � po-
przestaj¹c na formu³ach szkolnych � roli oburzonego niesprawiedliwo�ci¹ �wiata
Baryki czy improduktywnego Bazakbala, przenikaj¹cego wszak¿e istotê nadcho-
dz¹cej epoki. To dobrze, gdy¿ o¿ywianie tamtych postaci i sytuacji by³oby dzisiaj
bezu¿yteczne, to zarazem niedobrze, poniewa¿ lektura Wojny pozostawia wra¿e-
nie niedopowiedzenia. Mas³owska jest spostrzegawcza i pomys³owa, ale nie wy-
kracza poza scenki rodzajowe, cytaty z piwiarni i mass mediów, skatologiczne
prowokacje. Gdyby to by³a prawdziwa, oczekiwana epopeja rozk³adu naszego
�wiata, to dyskusje Silnego z kolejnymi osobami powie�ci nie zamyka³yby siê
frazesami w rodzaju �recesja, bezrobocie, »Gazeta Wyborcza«�. Dyskurs spo³ecz-
ny w prozie Mas³owskiej jest kombinacj¹ ironicznego komentarza i wypowiedzi
serio, które trac¹ kategoryczno�æ w chaosie trudnej do zidentyfikowania interteks-
tualno�ci.

Na zewn¹trz wspólnoty i w �rodku

Spoiwo spo³eczno�ci stanowi¹ cele, normy, symbole, obyczaje i tradycje jej
cz³onków. �Wspólne interesy i warto�ci s¹ istotnym elementem strukturotwórczym,
wspó³tworz¹cym grupy spo³eczne. S¹ one jednym z podstawowych mechanizmów
krystalizacji grup� 16. Integralno�æ i trwa³o�æ zbiorowo�ci jest podtrzymywana nie
tylko jawnymi interesami i warto�ciami, lecz równie¿ popêdami i emocjami, tre-
�ciami pod�wiadomo�ci, intencjami mentalnymi, a tym bardziej wzorcami kultu-
rowymi. Identyfikacja z grup¹ polega bardzo czêsto na zachowaniach agresyw-
nych wobec obcych lub innych (jak np. udzia³ w zbiorowym linczowaniu ofiary,
uczestnictwo w starciach kibiców sportowych czy fanatyków religijnych) 17 . Uzna-
nie regu³ �rodowiska jest potwierdzeniem przynale¿no�ci, natomiast jednoznacz-
ne odrzucenie ich oznacza najczê�ciej wykluczenie.

W powie�ci Wojciecha Kuczoka �koz³em ofiarnym� jest g³ówny bohater, po-
turbowany przez kolegów w trakcie przedszkolnego balu 18 . W ten sposób spo-
³eczno�æ dzieci z osiedla, zamieszkanego zapewne przez ludno�æ nap³ywow¹, po-
twierdza swoj¹ integralno�æ, która nie wytrzymuje próby w starciu z jednoznaczn¹

15 M a s ³ o w s k a, op. cit., s. 58.
16 M. Z i ó ³ k o w s k i, Interesy i warto�ci jako elementy �wiadomo�ci spo³ecznej. W zb.: W³a-

dza i struktura spo³eczna. Red. A. Jasiñska-Kania, K. M. S³omczyñski. Warszawa 1999, s. 136.
17 Zob. O s t a s z, op. cit., s. 208 n.
18 W. K u c z o k, Gnój. Warszawa 2003.
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i niepodwa¿aln¹ to¿samo�ci¹ �l¹skiego proletariatu. Dzieci górników przebieraj¹
siê za swoich ojców, otaczanych szacunkiem, natomiast wszyscy pozostali nosz¹
stroje kowbojskie, poniewa¿ nie ³¹czy ich nic wiêcej poza poczuciem inno�ci
i wykluczenia.

Wywo³ywani na �rodek sali podczas prezentacji, powtarzali niezmiennie: �Jestem prze-
brany za kowboja�, z ka¿dym kolejnym kowbojem pewniejsi siebie nawzajem, swoi, poczu-
waj¹cy siê do siebie, ch³opaki z osiedla, które wreszcie poczu³y siê wspólnot¹ nie tylko z po-
wodu miejsca zamieszkania 19.

 Gdy w odruchu identyfikacji narrator tak¿e podaje siê za kowboja, a przycho-
dzi w stroju Kurro Himeneza, nara¿a na szwank nietrwa³¹ zbiorow¹ to¿samo�æ
dzieci z osiedla, os³abia spoisto�æ grupow¹ 20. �Potargali mój tekturowy kapelusz
i ju¿ rozumieli, co to znaczy, jak siê mówi, co siê robi innemu, kiedy udaje, ¿e jest
swój� 21. W powie�ci Kuczoka dzieciêcy bohater jest ofiar¹ na rzecz spoisto�ci
powstaj¹cej wspólnoty, tworz¹cej dopiero w³asny s³ownik integracyjny, spe³niaj¹-
cy podobne funkcje co s³ownik autochtoniczny, w którym nawet �gorola� mo¿na
�odgoroliæ� 22.

Gnój jest powie�ci¹ o traumatycznych do�wiadczeniach dzieciñstwa, a dopi-
sana w podtytule �antybiografia� niewiele zmienia w gatunkowej budowie utworu
Kuczoka. �Antybiograficzno�æ� tej prozy polega raczej na otoczeniu dzie³a wirtu-
aln¹ ram¹, która informuje nie o kompozycji tekstu, lecz o jego genezie, ewentual-
nie o warsztacie pisarskim i �wiadomo�ci literackiej jego autora. W paragatunko-
wej formule podtytu³u mie�ci siê sugestia na temat kryteriów selekcji materia³u
powie�ciowego. W prozie Kuczoka nie brakuje bowiem wydarzeñ i sytuacji trady-
cyjnie nielicznych w adolescencyjnej biografii lub przeciwnie � tendencyjnie
wyeksponowanych. To miêdzygatunkowe napiêcie w Gnoju buduje klimat literac-
ko�ci tak¿e wokó³ fabu³y, która ostentacyjnie zbudowana jest ze scen nieprzyjem-
nych. Obraz wyalienowania bohatera wydaje siê zatem bardziej chwytem literac-
kim ni¿ diagnoz¹ rzeczywisto�ci, a ca³y dyskurs spo³eczny prowadzony przez
Kuczoka jest zdecydowanie podporz¹dkowany narzuconej w podtytule konwencji
w rodzaju �wstrz¹saj¹cych opowie�ci o pierwszych latach ¿ycia�.

W debiutanckim cyklu opowiadañ Rados³awa Kobierskiego presja spo³eczno-
�ci skupia siê na odmieñcach, obcych i �ludziach bo¿ych�, których �szaleñstwo
albo po prostu wierno�æ samym sobie sytuuje na zewn¹trz wspólnoty� 23. Jednym
z nich jest bibliotekarz o nazbyt wybuja³ej i niekanonicznej duchowo�ci, prze�la-
dowany przez strach i niezrozumienie ze strony �normalnych� mieszkañców ro-
dzinnej wsi. Po wp³ywem s¹siadów �Pawe³ przeobra¿a³ siê wed³ug uznania ludzi.
Nie czu³ siê w �rodku taki, jak o sobie my�la³, tylko taki, w jaki sposób o nim
my�lano� 24. Pawe³ jest biern¹ ofiar¹ wspólnoty, natomiast Mawet ponosi klêskê
po za¿artej walce o zachowanie suwerenno�ci. Mimo zakazu wypala �cierniska
tu¿ pod remiz¹, paraduje przez wie� w porze pracy, wznosi najbardziej okaza³y

19 Ibidem, s. 94.
20 Zob. J. O l b r y c h t, Spoisto�æ ma³ej grupy spo³ecznej. Próba analizy metodologicznej.

Katowice 1987, s. 28 n.
21 K u c z o k, op. cit., s. 99.
22 Ibidem, s. 13.
23 R. O s t a s z e w s k i, G³os �kaprawego pokolenia�? �Twórczo�æ� 2001, nr 7, s. 123.
24 R. K o b i e r s k i, Wiek rêbny. Kraków 2000, s. 65.
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dom w okolicy. W imieniu oburzonej spo³eczno�ci, pos³uguj¹c siê uzasadniaj¹-
cym komuna³em, narrator wyja�nia:

Zawsze siê taki znajdzie, ani to jego miejsce, ani czas jego, tacy s¹ niebezpieczni, ponie-
wa¿ nie spoczn¹, dopóki oczy wszystkich nie zwróc¹ siê w ich stronê. I nie bêd¹ przebieraæ
w �rodkach 25.

 W atmosferze pomówieñ i niechêci otoczenia Mawet przegrywa, niszczy swój
dom i traci rodzinê. Odstêpstwo lub wykroczenie jednostki staje siê w prozie Ko-
bierskiego wyra�ne dopiero na tle normatywnej zbiorowo�ci, objawia siê jako za-
k³ócenie zasad w �poddanej rytmowi natury niewielkiej, zamkniêtej spo³eczno�ci,
w której kontakty miêdzyludzkie s¹ mocno zrytualizowane� 26. To napiêcie miê-
dzy autonomi¹ bohaterów a regu³ami wspólnoty przenosi siê tak¿e na poziom jê-
zykowy. G³os zbiorowo�ci, reprezentowany przez narratora lub niektóre postaci,
nosi cechy autorytarne, poniewa¿ wyra¿a przekonania generalizuj¹ce i stereoty-
powe. Natomiast w mowie tych bohaterów, którzy wchodz¹ w konflikt ze spo-
³eczno�ci¹, pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci i alternatywne punkty widzenia. Np. jêzyk
Paw³a sk³ada siê jednocze�nie z g³osu wewnêtrznego i zewnêtrznego, przedmioto-
wego, zgodnego z intencjami otoczenia 27.

Nie tylko Wiek rêbny, lecz wiêkszo�æ omawianych tutaj utworów jest ilustra-
cj¹ konfliktu miêdzy interesem indywidualnym a warto�ciami zbiorowymi. Oczy-
wi�cie, nie zawsze konflikt ten przedstawia siê jako nieunikniony, ale najczê�ciej
jasne jest, ¿e cele jednostkowe i preferencje spo³eczne wzajemnie siê nie uzasad-
niaj¹ 28. Tak¿e bohaterowie tej literatury zachowuj¹ siê podobnie. W stosunku
do �rodowiska s¹ outsiderami, którzy zastanych wzorów nie uznaj¹ za oczywiste,
a granice normy naruszaj¹ przede wszystkim po to, by potwierdziæ swoj¹ indywi-
dualn¹ wolno�æ i to¿samo�æ. Outsiderzy w prozie �roczników siedemdziesi¹tych�
wpisuj¹ siê w typ modernistycznego dekadenta, który stylem ¿ycia podejmuje pry-
watny eksperyment spo³eczny, a konsekwencje zaburzenia ³adu zbiorowego spraw-
dza przede wszystkim na sobie. I s¹ jednak ju¿ wyra�nie ponowocze�ni, gdy¿
celebruj¹ swoje nieprzystosowanie wed³ug gotowego scenariusza, �wiadomie po-
wtarzaj¹ utart¹ fabu³ê. Gdy im niedobrze w mie�cie, uciekaj¹ na wie� lub po pro-
stu ruszaj¹ w drogê bez jasno okre�lonego celu albo znajduj¹ uspokojenie, zamy-
kaj¹c siê w �rodowiskowym getcie. Losy bohaterów tej prozy s¹ zatem uwik³ane
w literacko�æ, która przeziera przez anegdotê, typy postaci, a nawet pojedyncze
sentencje. Znamiennie rozpoczyna siê Wiek rêbny Kobierskiego: �I oto sta³o siê.
Bo s³owo by³o na pocz¹tku. Bo wszystko przez nie powsta³o, a bez niego nic nie
powsta³o, co dopiero mia³o powstaæ� 29. Ujête w tak¹ ramê zdarzenia przede wszyst-
kim apeluj¹ do erudycji czytelnika, a w drugiej kolejno�ci tworz¹ w¹t³¹ i przewi-
dywaln¹ akcjê opowiadania.

W powie�ci B³a¿eja Dzikowskiego osobnikiem nie pasuj¹cym do wspólnoty
i jej stylu ¿ycia jest nowo przyby³y ksi¹dz30. Nie akceptuje wybryków szalonej
Maryi, która w trakcie ka¿dego nabo¿eñstwa staje z uniesionymi rêkami na �rodku

25 Ibidem, s. 90.
26 O s t a s z e w s k i, G³os �kaprawego pokolenia�?, s. 123.
27 K o b i e r s k i, op. cit., s. 69.
28 Zob. Z i ó ³ k o w s k i, op. cit., s. 134.
29 K o b i e r s k i, op. cit., s. 5.
30 B. D z i k o w s k i, Pies. Kraków 2002.
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ko�cio³a i wpatruje siê w sufit. Ksi¹dz odczuwa te¿ odrazê do wisz¹cych w �wi¹ty-
ni kiczowatych obrazów i nieprzychylnie traktuje wiejskich antysemitów. W kon-
sekwencji zostaje odrzucony przez spo³eczno�æ wiernych. Jeszcze gorzej fana-
tyczny mot³och postêpuje z mieszkaj¹c¹ na uboczu m³od¹ kobiet¹, kanoniczn¹
postaci¹ z powie�ciowego katalogu spo³ecznych odszczepieñców. W dialogu
z domowym nauczycielem 12-letnia wówczas Mu odpowiada na jego pytania s³o-
wami, które nadawa³yby siê na motto tej antyautorytarnej ksi¹¿ki.

� Jaki jest najwiêkszy upadek? � Podporz¹dkowanie � odpowiedzia³a. � Tak. A najwiêk-
szy b³¹d? � Wiara, ¿e najpowszechniejsze jest najlepsze. [...] � Porz¹dek jest dobry? � Porz¹-
dek to faszyzm. � A co jest najbardziej ludzkie? � Chaos 31.

W kontakcie z grup¹ Mu jest jeszcze bardziej aspo³eczna i ekscentryczna, wiej-
ski prymityw uznaje j¹ wiêc za czarownicê. Nie tylko ten przyk³ad dowodzi, ¿e
Pies jest manifestem indywidualizmu, pogardy dla my�lenia stereotypami, nie-
chêci wobec normatywnej zbiorowo�ci. Interesy wspólnoty, nakazy religijne czy
zasady obyczajowe w powie�ci Dzikowskiego s¹ najczê�ciej wprost odrzucane.
Pisarz tematyzuje swoje negatywne refleksje albo kompromituje spo³eczne zacho-
wania bohaterów, pokazuj¹c ich niefortunne dzia³anie.

W ksi¹¿ce Dzikowskiego tytu³owy �ludzki pies� przybywa w poszukiwaniu
sensu egzystencji na wie�, wys³uchuje siermiê¿nych m¹dro�ci swoich gospodarzy,
spotyka siê z ksiêdzem, wreszcie trafia do pa³acu zamieszkanego przez Huberta,
mizantropa o arystokratycznych manierach. Micha³ Witkowski pisze:

 Chodzi �od pana do plebana�, ka¿demu z osobna zawracaj¹c g³owê, a antynauczyciel
(Hubert) ka¿d¹ z odpowiedzi przedrze�nia. I � jak to zwykle bywa � ma pe³n¹ racjê, bo
w ka¿dym �cudzym� sposobie na ¿ycie bohaterowi zbyt ciasno 32.

Zbyt ciasno w gorsecie katolickiej moralno�ci, zbyt ciasno w zdroworozs¹d-
kowej filozofii z wiejskiej cha³upy, zbyt ciasno przede wszystkim w�ród pragma-
tycznych dyrektyw ¿ycia w mie�cie. Recenzent uznaje Psa za powie�æ antyeduka-
cyjn¹, ale konkretyzuj¹c problem, nale¿a³oby j¹ nazwaæ powie�ci¹ o niespe³nio-
nym dojrzewaniu. Alina Rynio wyja�nia:

 Przyjmowanie wzorców odbywa siê na drodze empatii, na�ladowania, modelowania
i identyfikacji. [...] St¹d czym� niezbêdnym dla harmonijnego rozwoju ka¿dego cz³owieka jest
spotkanie z osob¹, która by³aby nosicielem hipotezy obja�niaj¹cej ca³o�æ rzeczywisto�ci. [...]
Bez tego do�wiadczenia ka¿da hipoteza dotycz¹ca ca³o�ci ¿ycia jest tylko abstrakcyjn¹ ide¹ 33.

Bohater prozy Dzikowskiego przechodzi faktycznie wszystkie wa¿niejsze stop-
nie wtajemniczenia w doros³o�æ, które jednak nie u³atwiaj¹ mu osi¹gniêcia pe³nej,
integralnej i samodzielnej osobowo�ci. Poniewa¿ poszukiwania moralnego prze-
wodnika s¹ nieskuteczne, rozwój wed³ug wzorów osobowych zostaje odrzucony,
a wraz z nimi dojrza³o�æ polegaj¹ca na uznaniu preferencji zbiorowych 34.

Wykluczona bywa lub sama siê izoluje nie tylko jednostka, lecz tak¿e grupa.

31 Ibidem, s. 58�59.
32 M. W i t k o w s k i, Warsztat uzewnêtrzniony. �Nowe Ksi¹¿ki� 2002, nr 12, s. 66.
33 A. R y n i o, Autorytet osób znacz¹cych w kszta³towaniu osobowo�ci dojrza³ej. �Ethos� 1997,

nr 1, s. 125�128.
34 Przyk³adem podobnego zastosowania fabu³y rozwojowej s¹ Mo¿liwe sny J. S t e f k o  (Kra-

ków 2003).
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Zbiorowo�æ wy³¹czonych z �normalnego� spo³eczeñstwa z upodobaniem do natu-
ralizmu opisuje Daniel Odija w ksi¹¿ce pt. Ulica 35 � powie�ci zbudowanej lu�no
jak cykl opowiadañ. Traktuje ona o ludziach z marginesu spo³ecznego, przestêp-
cach, ladacznicach i alkoholikach, którzy wspólnie zamieszkuj¹ ulicê D³ug¹. Na
deterministyczny i przesadnie pesymistyczny model prezentowania rzeczywisto-
�ci w Ulicy zwraca uwagê Dariusz Nowacki. Z jego rozpoznañ wynika, ¿e pod
wzglêdem warsztatowym proza Odiji jest repetycj¹, gdy¿ pisarz siêga po wzory
dawnych piewców marginesu (Nowakowskiego, Brychta, Iredyñskiego), natomiast
w sensie politycznym akceptuje dobro realnej, dominuj¹cej dzisiaj wspólnoty.
W jej interesie le¿y bowiem uznawanie i rozpowszechnianie tezy o nieuchronno-
�ci wykluczenia ludzi podobnych do Butaprena czy Kanady. Nowacki nie do koñ-
ca odczytuje jednak przekaz motywacyjny wpisany w opowiadania z Ulicy, uza-
sadniaj¹cy odrzucenie spo³eczne oraz degradacjê bohaterów ksi¹¿ki i wszystkich
im podobnych: �oni 〈tj. odra¿aj¹cy, brudni, �li z prozy Odiji〉 ju¿ tacy s¹, oni to
lubi¹, w rynsztoku znajduj¹ upodobanie i spe³nienie. [...] Oni ju¿ tak maj¹� 36.
Oficjalnie sytuacja wyrzutków jest uwarunkowana ich w³asn¹ wol¹ i natur¹,
a zatem odpowiedzialno�æ spo³eczeñstwa wobec nich zostaje ca³kowicie zniesio-
na. Ale wykluczenie mieszkañców ulicy D³ugiej jest relacj¹ ukierunkowan¹ nie
tylko na zewn¹trz, w stronê grupy dominuj¹cej, lecz przede wszystkim na sam¹
zbiorowo�æ odrzuconych. Wspomniany w recenzji �fenomen plugawej, zwierzê-
cej prostytucji� 37 (�same wybiera³y, co chcia³y. [...] ot, urodzi³y siê z darem dawa-
nia dupy i dobrze im z tym by³o� 38) mie�ci siê w interesie lokalnej wspólnoty,
gdy¿ ma charakter integracyjny. �Oddane swojej parafii� i solidarnie chronione
nierz¹dnice dzia³aj¹ do�rodkowo, przyjmuj¹ miejscowych mê¿czyzn kieruj¹c siê
lokalnymi stawkami (np. oddaj¹ siê za ¿elazko lub wrêcz �za friko�) i kryteriami
wyboru, przyci¹gaj¹ z powrotem nawet tych, którzy awansowali spo³ecznie i mo-
gliby �pozwoliæ sobie na najdro¿sze kobiety w mie�cie� 39. Motywacja wyklucze-
nia oraz motywacja integracji wspólnotowej s¹ zatem tylko czê�ciowo zbie¿ne.
Z perspektywy zewnêtrznej spo³eczno�æ Ulicy izolowana jest z powodu swoistych
obyczajów i standardów moralnych, z perspektywy lokalnej z tego samego powo-
du bohaterowie powie�ci funkcjonuj¹ dla siebie jako osobna zbiorowo�æ. Znacze-
nie integracyjne maj¹ równie¿ stereotypy, którym ho³duj¹ mieszkañcy D³ugiej.
Nikomu prywatnie nie przeszkadzaj¹ Cyganie, ale publicznie wypada mówiæ
o nich, ¿e to �brud, smród i ubóstwo� lub �czarne podniebienia�, utwierdzaj¹c
w ten sposób odrêbn¹ to¿samo�æ w³asnej wspólnoty 40.

W opowiadaniu Idzie nowe, tradycyjne! Shuty relacjonuje przebieg obchodów
ludowego �wiêta. Podstawow¹ funkcj¹ tradycyjnych �wi¹t � pisze Ulderico Ber-
nardi � jest okresowe potwierdzanie przynale¿no�ci do (miejscowej) wspólnoty.
Dotyczy to zw³aszcza momentów kulminacyjnych w ludowym kalendarzu, jak np.
przesilenia zimowego lub letniego.

35 D. O d i j a, Ulica. Wo³owiec 2001.
36 D. N o w a c k i, Powrót lumpa. �Nowe Ksi¹¿ki� 2001, nr 7, s. 44.
37 O d i j a, op. cit., s. 23.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Zob. I. R e s z k e, Stereotypy grup spo³ecznych a do�wiadczenia osobiste � wzajemne zale¿-

no�ci. �Kultura i Spo³eczeñstwo� 1999, nr 1, s. 172�173.
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W tym w³a�nie momencie wspólnota czuje szczególn¹ potrzebê potwierdzenia swoich
wiêzi przynale¿no�ci, na nowo umacniaj¹c je specjalnymi obchodami, zawieraj¹cymi w sobie
wyra�n¹ symbolikê 41.

 W opowie�ci Shutego o �wiêtojañskiej sobótce lokalna spo³eczno�æ pod pa-
tronatem ksiêdza proboszcza kultywuje �prastary zwyczaj zanieczyszczania cie-
ków wodnych i pobliskiego jeziora z wigorem, jakich ma³o� (S 111). Postaæ wspó³-
czesnego rytua³u na�laduje wiêc tradycyjn¹ obrzêdowo�æ ludow¹ zwi¹zan¹ z let-
nim przesileniem, która nakazywa³a palenie ognisk i rzucanie w nurt rzeki lub
strumienia wianków z zapalonymi �wiecami. Ale zachêcani znakiem krzy¿a boha-
terowie Shutego wrzucaj¹ do wody wszystkie odpady konsumpcyjnej cywilizacji,
�mieci i zniszczone lub jednorazowe produkty, a w ogniskach pal¹ opony i opró¿-
nione dezodoranty. Ich zachowanie jest równie¿ regulowane przez normy i relacje
wspólnotowe, narrator wielokrotnie podkre�la, ¿e wszyscy �wiadomi s¹ znaczenia
obrzêdu oraz nacisku wywieranego przez opiniê spo³eczno�ci: ��wiêto �wiêtem
i przynie�æ co� trzeba, jak¿e inaczej? Co by ludzie pomy�leli?� (S 107�108). Funkcja
integracyjna �wiêta pozostaje zatem nie zmieniona, przekszta³ceniu ulega nato-
miast jego forma, dostosowana do nowej sytuacji. Bernardi stwierdza:

 Istotne warto�ci ludzko�ci s¹ ze swej natury wiecznotrwa³e i dziêki temu zapewniaj¹
wspólnocie stabilno�æ, podczas gdy aktualne potrzeby i formy relacji, choæ podlegaj¹ ci¹g³ej
odnowie, musz¹ dostosowaæ siê do owego j¹dra warto�ci 42.

 To dostosowanie siê jest faktycznie degeneracj¹ i narrator opowiadania tego
nie ukrywa. W ujêciu Shutego prezentacja obyczajów przyjmuje formê parody-
stycznego przekszta³cenia, jest zatem rodzajem utekstowienia przez transforma-
cjê. W schemat uprawomocnionej przez tradycjê obrzêdowo�ci wpisane s¹ od-
mienne, faktycznie negatywne zachowania i motywacje.

Wi¹¿¹ce wzory

Wspólne interesy i normy przyczyniaj¹ siê do budowania zbiorowej to¿samo-
�ci, trwa³ej wiêzi grupowej, a tak¿e s³u¿¹ do kontrolowania zachowañ.

Grupa ustalaj¹c wi¹¿¹ce wzory zachowania � niezale¿nie od tego, jak one powstaj¹ � za-
pewnia mo¿liwo�æ przewidywania zachowania cz³onków grupy we wzajemnych stosunkach oraz
w stosunkach z cz³onkami innych grup, a wiêc zapewnia trwa³o�æ i ci¹g³o�æ ich zachowania 43.

 Z tego przede wszystkim powodu tyle krytycyzmu wobec swojej wspólnoty
ujawnia narrator Wieku rêbnego. W prozie Kobierskiego trwa³¹ i niemal zamkniê-
t¹ grupê tworz¹ szkolni przyjaciele. Z perspektywy wewnêtrznej wspólnota stano-
wi racjê istnienia jej cz³onków, poza ni¹ jest �po prostu pustka, pustynia� 44. Nato-
miast oceniaj¹c grupê na podstawie interesu wchodz¹cych w jej sk³ad jednostek,
narrator powie�ci stwierdza z rezygnacj¹, ¿e �zostali ju¿ w paczce na zawsze,

41 U. B e r n a r d i, �wiêto, rodzina i duch wspólnotowy. Prze³. F. M i c k i e w i c z. �Commu-
nio� 1995, nr 5, s. 135.

42 Ibidem, s. 133.
43 S. E h r l i c h, Wi¹¿¹ce wzory zachowania. Rzecz o wielo�ci systemów norm. Warszawa 1995,

s. 62.
44 K o b i e r s k i, op. cit., s. 108.
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a z czasem okaza³a siê ona najpilniej strze¿onym wiêzieniem, jako� tak autoryta-
tywnie wyznacza³a kierunki, naznacza³a piêtnem� 45. W jêzyku prozy Kobierskie-
go instytucja wspólnoty ma warto�æ negatywn¹, wyra¿on¹ w takich s³owach, jak
skazanie, uwiêzienie, naznaczenie, presja i niezmienno�æ. Taki sposób obrazowa-
nia wp³ywów spo³eczno�ci mo¿na nazwaæ �recepcj¹ negatywn¹�, która charakte-
ryzuje siê krytyk¹ wprost, wyra¿on¹ pejoratywnymi skojarzeniami i epitetami.

W niekorzystnym �wietle pokazana jest tak¿e zgrana paczka kolegów w tytu-
³owym opowiadaniu Micha³a Olszewskiego z tomu Do Amsterdamu 46. Szopa,
Grubas, Smis i Dudek znaj¹ siê od dawna, lecz poza szkolnymi wspomnieniami
i wspólnym korzystaniem z u¿ywek ³¹czy ich przynale¿no�æ do grupy interesu.
Handluj¹ bowiem narkotykami i walcz¹ o wp³ywy w rodzinnym Krótkim Mie�cie.
Olszewski, podobnie jak Dzikowski, Witkowski i Kuczok, przekszta³ca konwen-
cjê opowie�ci rozwojowej tak, ¿e bohaterowie jego prozy nie osi¹gaj¹c dojrza³o�ci
staj¹ w obliczu niespe³nienia lub katastrofy. Gdy wybór pomys³u na doros³o�æ
ogranicza siê do upokarzaj¹cej pracy za granic¹ lub ja³owej i ob³udnej egzystencji
rodziców, bohaterom pozostaje ucieczka z miasta, opuszczenie banalnej i zniena-
widzonej ju¿ przestrzeni dzieciñstwa i m³odo�ci. W opowiadaniach Olszewskiego
owa ucieczka bywa jeszcze bardziej dramatyczna, gdy¿ faktycznie oznacza �mier-
telne uzale¿nienie od narkotyków. Zarówno przebieg fabu³y rozwojowej, jak i sce-
neria dorastania bohaterów s¹ w tej prozie nacechowane ujemnie. W tym przypad-
ku autorzy z �roczników siedemdziesi¹tych� ³¹cz¹ wra¿liwo�æ na mechanizmy
powstawania i funkcjonowania wspólnoty z poczuciem, ¿e przedstawiana sytu-
acja wymaga zmodyfikowania literackiej formy. Spo³eczny krytycyzm Olszew-
skiego potwierdza siê fabularnie w bezpo�rednim dzia³aniu g³ównego bohatera
Sprawy rodzinnej. W tym opowiadaniu istnienie wi¹¿¹cego obyczaju ujawnia siê
podczas pogrzebu babki. Aby uwolniæ siê spod presji rodziny, wnuk uprowadza
cia³o zmar³ej. Spo³eczna proza Olszewskiego, ukazuj¹ca polskie realia w szero-
kiej perspektywie pokoleniowej, zamienia siê w narracjê groteskow¹, skoncentro-
wan¹ na osobistych doznaniach bohatera. Dos³owna dot¹d krytyka ¿ycia zbioro-
wego ustêpuje ocenie wyra¿onej nie wprost: oskar¿ony zostaje pojedynczy, senty-
mentalny drobnomieszczanin, którego narrator odkrywa w sobie 47.

Wiêzieniem w gronie najbli¿szych jest dom narratora Gnoju Wojciecha Ku-
czoka, zajmowany poza rodzicami przez ciotkê i wujka oraz obcych ludzi z parte-
ru. Rodzinn¹ wspólnotê mêczy nie tylko s¹siedzka wa�ñ, zapocz¹tkowana jeszcze
w pokoleniu dziadków, ale równie¿ konflikt wewnêtrzny. Ojciec g³ównego boha-
tera, stary K., terroryzuje wspó³lokatorów konserwatywnymi przyzwyczajeniami
i wzorami, najbardziej jednak dokucza w³asnemu dziecku. Objawy rozpadu wiêzi
uczuciowych s¹ maskowane przez codzienn¹ surowo�æ i uleg³o�æ wobec arbitral-
nych zasad 48. Gdy w zakoñczeniu powie�ci budynek zapada siê w kloace, w jêzy-
ku uciekaj¹cego narratora widmo rodzinnego domu kojarzy siê z cieniem, pogrze-

45 Ibidem.
46 M. O l s z e w s k i, Do Amsterdamu. Kraków 2003.
47 Zob. O l s z e w s k i, op. cit., s. 33�34.
48 Zob. Moj¹ magdalenk¹ jest nahaj. Z W. Kuczokiem rozmawia K. M a s ³ o ñ. �Rzeczpospo-

lita� 2003, nr z 21�22 VI, s. A12: �W rodzinie »polokatolickiej«, czêsto mimo pojawienia siê symp-
tomów rozk³adu, drobnomieszczañska hipokryzja i fatalne filisterstwo nie pozwala ludziom siê ro-
zej�æ. Stwarzaj¹ wiêc piek³o sobie, dzieciom i wszystkim wokó³�.
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bow¹ cisz¹, krêpowaniem ruchów, spowalnianiem kroku, �miertelnym zimnem 49.
Trauma w powie�ci Kuczoka nie przemija nawet po fizycznym rozpadzie domo-
stwa. Tak¿e w prozie Daniela Odiji dzieciêcy bohater dopiero po d³ugich poszuki-
waniach odkrywa sposób uniewa¿nienia �rodzinnych szyfrów� i uwalnia siê od
presji domowej mi³o�ci i w³adzy. Odchodzi jednak �z nauk¹ w g³owie, ¿e im bar-
dziej rodzice próbowali go przygnie�æ sob¹, tym ³atwiej on bêdzie przygniataæ
sob¹ innych� 50.

Nie najlepiej w spo³eczno�ci �wszystkich wokó³� odnajduje siê równie¿ nar-
ratorka Japoñskiej wioski Joanny Wilengowskiej 51. Wra¿enie uwiêzienia w regu-
lowanej przez wspólnotê �stosowno�ci� wywo³uje w niej rezygnacjê, a w najlep-
szym wypadku bezradn¹ ironiê.

Tak wiêc pozostaje akceptacja niewolnictwa, dobre samopoczucie galernika, ró¿owe b¹d�
te¿ czarne okulary, dowolny zestaw pogl¹dów, najlepiej jak najl¿ejszy, ¿eby nie przemêczaæ
krêgos³upa, [...] dobra mina do z³ej gry 52.

 Na tym jednak nie koniec wyznania. Narratorka precyzuje �Gry, której zasa-
dy ledwo rozpoznajemy [...]. Gry, do której przyst¹pili�my bez wyra¿enia zgody,
gry bez przeciwnika, bez szans na zwyciêstwo�. Gdyby nie by³o jasne, kto jest
nieuchwytnym przeciwnikiem w tej grze, upewniamy siê w nastêpnym akapicie:
�jedno z zajêæ, doskona³e na dzisiejsze lub jutrzejsze przedpo³udnie � mieæ za
zadanie wielbienie ma³omiasteczkowego gustu� 53. Krytyka spo³eczno�ci w prozie
Wilengowskiej jest prowadzona wprost, na zasadzie refleksji wydzielonej z g³ów-
nej narracji, jak równie¿ po�rednio w scenach odwo³uj¹cych siê do �japoñskiego�
w¹tku powie�ci, a tak¿e w odpowiadaj¹cym im komentarzu. Bohaterowie tego
w¹tku z regu³y ulegaj¹ normom zbiorowo�ci, np. zasadom ubogiej rybackiej ro-
dziny, obyczajom wy¿szej klasy spo³ecznej czy te¿ etyce samuraja. A je¿eli nie
ulegaj¹, dotyka ich ostracyzm ze strony grupy (np. sankcje zwi¹zane z mezalian-
sem pani Okugawy).

W ceremonii pogrzebu prababki z powie�ci Sieniewicza uczestniczy ca³a wios-
ka. �Trumna p³ynê³a przez wioskê jak g³ucha, spiêtrzona fala ³ami¹ca z ³atwo�ci¹
tych pokornych na co dzieñ i tych niepokornych od �wiêta� 54. Na widok procesji
¿a³obnej wszyscy � pijaczkowie pod sklepem, traktorzysta, nauczycielka, bogaty
gospodarz � przerywaj¹ swoje zajêcia, milkn¹ i klêkaj¹. Kolejne segmenty wypo-
wiedzi, opisuj¹ce zachowanie mijanych przez kondukt ludzi, zaczynaj¹ siê od s³ów
�gdy kondukt przechodzi³ obok...� Anafora w kompozycji tego fragmentu Pra-
babki nadaje mu cechy prozy poetyckiej, a podniesienie tonu narracji jest tak¿e
sygna³em �stanu wy¿szej konieczno�ci� spo³ecznej. Ksi¹dz nieskutecznie pona-
gla �piewaj¹ce kobiety, na pró¿no, poniewa¿ tradycja nakazuje �piewaæ im powo-
li. Presji zbiorowego rytua³u nie ulega tylko g³ówny bohater, prawnuk zmar³ej
kobiety, który obojêtnie i mechanicznie przygl¹da siê zdarzeniom, traktuj¹c je jak
zwyk³e widowisko. W wyobra�ni tworzy swoj¹ wersjê pogrzebu, �jakby cieñ po-

49 K u c z o k, op. cit., s. 212.
50 D. O d i j a, Tartak. Wo³owiec 2003, s. 68.
51 J. W i l e n g o w s k a, Japoñska wioska. Olsztyn 1999.
52 Ibidem, s. 27.
53 Ibidem.
54 S i e n i e w i c z, Prababka, s. 53.



151AUTONOMIA  CZY  WSPÓLNOTA?

d¹¿aj¹cy za ustalonym porz¹dkiem uroczysto�ci�, a mo¿e sobie na to pozwoliæ,
poniewa¿ prababka tak zaprogramowa³a jego dzieciêc¹, prywatn¹ mitologiê. Nie
uznaj¹c regu³ �wiata doros³ych, nie poddaje siê jak pozostali obyczajom wspólno-
ty. Dla s¹siadów prababka by³a obca, pod jej wp³ywem tak¿e ch³opiec my�li
i zachowuje siê odmiennie. Od chwili przybycia do wioski kobieta inaczej formu-
³uje interesy egzystencjalne ni¿ reszta wiejskiej spo³eczno�ci. Gdyby opowie�æ
Sieniewicza by³a modelem skutecznego dzia³ania ��wiadomo�ci wnoszonej�, pra-
babka przekaza³aby swoj¹ �inno�æ� otoczeniu 55. Ale jej sugestii podporz¹dkowu-
je siê tylko prawnuk, pozostali nie ulegaj¹ ¿adnym zmianom. Równie nieskutecz-
na pod wzglêdem spo³ecznym jest ��wiadomo�æ wnoszona� przez obcych w pro-
zie Dzikowskiego i Kobierskiego.

Wzory spo³eczne s¹ najlepiej widoczne z dystansu lub w momentcie rozk³adu
b¹d� zak³ócenia. Tak te¿ przedstawiaj¹ je m³odzi pisarze. Regu³y wi¹¿¹ce grupê
rówie�ników ujawniaj¹ swój restrykcyjny charakter dopiero po latach, gdy narra-
tor Kuczoka lub Sieniewicza z perspektywy czasu relacjonuje okres dzieciñstwa
i dorastania. Zbiorowe normy jeszcze raz modeluj¹ �wiadomo�æ t³umu, gdy boha-
terowie Shutego sobótkowy rytua³ odprawiaj¹ w postaci zdegradowanej. Podob-
nych przyk³adów jest wiele, ale ich znaczenie nie wyczerpuje siê w kontek�cie
socjologicznym, gdy¿ uchwycone w relacjach literackich nabieraj¹ nowej tre�ci.
Rozpoznania spo³eczne w prozie �roczników siedemdziesi¹tych� s¹ uzale¿nione
od stylu opowie�ci, chwytów kompozycyjnych, postawy narratora w stosunku do
przedstawianej historii. Groteskowe fragmenty w realistycznych utworach Olszew-
skiego czy wydzielone z tekstu Wilengowskiej partie refleksyjne stanowi¹ aktyw-
ne t³o publicystycznych wypowiedzi narratora lub bohaterów. Cz³owiek spo³ecz-
ny tej prozy, gdy mówi o rzeczywisto�ci zbiorowej, podkre�la swoje usytuowanie
� pozycjê wobec wspólnoty. Narrator Shutego nale¿y do niej, podobnie jak pozo-
stali bohaterowie Cukru w normie, natomiast opowiadaj¹ce �ja� w Japoñskiej wiosce
Wilengowskiej przygl¹da siê grupie z ironiczn¹ rezerw¹. Dyskurs spo³eczny mo¿e
zatem przenikaæ �wiat przedstawiony lub otaczaæ go komentarzem, mo¿e ujaw-
niaæ siê w s³owach ewidentnie wystylizowanych albo nacechowanych emocjonal-
nie bardziej ni¿ neutralna relacja, mo¿e te¿ stanowiæ ramê ca³ego utworu, zakoñ-
czenie czy puentê. Od tej lokalizacji zale¿y, czy dla czytelnika bêdzie indywidu-
alnym g³osem postaci, przypisem narratora czy s¹dem nadawcy komunikatu lite-
rackiego.

Zamiast imperatywu

Przypadkowa zbieranina kierowców, turystów i podró¿nych w Donaldówkach
Micha³a Witkowskiego nie stanowi wspólnoty 56. 13-letni narrator opowiadania
u�wiadamia sobie na widok autostradowego �Hofu�, ¿e

Nie ma nic bardziej dzikiego, nieoswojonego, nad nocn¹ stacjê benzynow¹, z parkingiem
siêgaj¹cym po horyzont, z restauracjami McDonald�s, prysznicami, myjniami, motelem, z pod-
ziemnymi gara¿ami i setkami zaspanych ludzi 57.

55 Zob. Z i ó ³ k o w s k i, op. cit., s. 130�131.
56 W: W i t k o w s k i, Copyright, s. 13�22.
57 Ibidem, s.15.
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 Zbieranina jest nie tylko obca i nieuporz¹dkowana, ale przede wszystkim nie-
trwa³a. G³ówn¹ w³a�ciwo�ci¹ ludzi spotykaj¹cych siê na ogromnym parkingu jest
jednorazowo�æ.

Widuj¹ siê zawsze pierwszy i ostatni raz w ¿yciu, wiêc bardzo intensywnie. Wszystko, co
maj¹ sta³ego, pozostawiali gdzie� przy ¿onach wielorazowego u¿ytku, przy domach na d³ugie
i nieruchome lata [...]. Kwintesencja przypadku [...]. Wiêc po¿eraj¹ mnóstwo jednorazowych
kubków, jednorazowych autostopowiczek, rzuciwszy w las, za siatkê, kolejn¹ jednorazow¹
chusteczkê i flak prezerwatywy 58.

 Zamiast typowego dla wspólnoty �na zawsze� � w parkingowej zbieraninie
wszystko odbywa siê jednorazowo, zamiast imperatywu � panuje dowolno�æ, za-
miast ³atwo rozpoznawalnej i homogenicznej swojsko�ci � wszêdzie tylko nie-
przewidywalna inno�æ oraz ró¿norodno�æ.

Tak¿e bohater prozy Witkowskiego nie nale¿y do zbiorowo�ci, gdy¿ �jest od
pocz¹tku do koñca wykorzeniony, nie mo¿e wiêc uto¿samiaæ siê z jakimkolwiek
miejscem (nie uto¿samia siê te¿ z ¿adn¹ opcj¹, religi¹, rodzin¹, krajem i tak dalej).
On chce sam decydowaæ o tym, kim jest i sk¹d jest� 59. W katalogu mentalno�ci
ponowoczesnych Zygmunta Baumana by³by najpewniej w³óczêg¹, a dok³adniej
rzecz ujmuj¹c, jest wykorzenionym playboyem. Adam Pluszka pisze w recenzji
Copyrightu:

Playboy to osoba najbardziej wykorzeniona. Nie ma domu � jego domem s¹ hotele: raz
piekielnie drogie, innym razem zupe³nie tanie, albo wrêcz �pi na bruku. Nie ma sta³ego statusu
spo³ecznego: raz jest rotszyldem, a zaraz jutro � nêdzarzem. [...] Playboy nie ma ¿ony � ma
kochanki, codziennie inne, nie ma p³ci � jest po prostu kim� otwartym na wszystko60.

 Z powodu owej otwarto�ci, gotowo�ci przyjêcia i wykorzystania tego, co nowe
lub inne, a jednocze�nie wyra�nej �wiadomo�ci moralnej, narrator Copyrightu przy-
pomina tak¿e Baumanowskiego interpretatora. Szanuje pluralizm postaw etycz-
nych, odrzuca projekty postuluj¹ce unifikacjê warto�ci, jest gotowy do reinterpre-
tacji w³asnego do�wiadczenia moralnego, a osobiste wzorce zachowañ tworzy nie
pod wp³ywem systemu ideologicznego, lecz w praktycznych relacjach z innymi 61.
Tak spreparowan¹ postaæ, gotow¹ na wszelkie doznania, Witkowski wprowadza
w zbiorowo�æ o s³abej spoisto�ci, pozbawion¹ wspólnych zasad i celów poza do-
ra�nymi potrzebami cia³a.

Kolejne przygody 13-latka przypominaj¹ mu fabu³ê zdegenerowanej historyjki
z donaldówek. Faceci w toalecie �bawi¹ siê w tatê i mamê�, na stacji pijana barman-
ka prezentuje taniec brzucha, w ciemno�ci Murzyn gwa³ci kobietê. Ch³opiec zasta-
nawia siê, czy przerwaæ �zakazan¹ historyjkê� ostrzegawczym gwizdem.

Co siê stanie, je�li zagwi¿d¿ê? A je�li nie? Tak nudno i tak nieciekawie. Przecie¿ mnie
tam zmasakruj¹, a co to za bohater? Ale lepsze, ni¿ gdybym siedzia³ cicho, bo tak nic siê nie
bêdzie dzia³o 62.

58 Ibidem, s. 20.
59 A. P l u s z k a, Autor ma g³os? �Kresy� 2001, nr 1�2, s. 174.
60 Ibidem, s. 173�174.
61 Zob. R. G e i s l e r, Tolerancja w ponowoczesno�ci. Refleksje teoretyczne. W zb.: Toleran-

cja. Studia i szkice, t. 4 (1997), s. 46.
62 W i t k o w s k i, Copyright, s. 21.
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 Regu³y udanej przygody zwyciê¿aj¹ nakazy dekalogu, skodyfikowan¹ i spo-
³ecznie uznan¹ moralno�æ, która, co prawda, istnieje, lecz tutaj nie ma zastosowa-
nia. Zasady etyczne pozosta³y w rodzinach, domach i miejscach zamieszkania,
natomiast na parkingu sprowadzaj¹ siê ostatecznie do w¹tpliwo�ci egzystencjal-
nych, zwi¹zanych z intensywno�ci¹ prze¿ywania. Realne zdarzenia, postacie, sy-
tuacje oceniane s¹ zgodnie z kryteriami rysunkowej historyjki o przygodach Ka-
czora Donalda. Pierwsze: ciekawie, drugie: szybko, trzecie: kolorowo, czwarte:
ró¿norodnie. W efekcie �wiat przedstawiony nabiera cech komiksowych.

Tak samo komiksowa jest fabu³a opowiadania Witkowskiego. Bohater wci¹¿
ucieka, przewraca siê, bywa potr¹cany i ponaglany krzykiem. Zwi¹zki przyczyno-
we miêdzy kolejnymi scenami s¹ w¹t³e, akcja opiera siê raczej na prostym nastêp-
stwie wydarzeñ, które czêsto wydaj¹ siê nieprawdopodobne i nieoczekiwane, ode-
rwane od pozosta³ych obrazów. Z nietrwa³¹ i ró¿norodn¹ postaci¹ �wiata przedsta-
wionego koresponduje wiêc równie otwarta i nieprzewidywalna forma tekstu, a na
poziomie jêzyka � zdania wy³¹czone ze zwi¹zków miêdzy wypowiedzeniami, krót-
kie i wyizolowane stwierdzenia (�Podnoszê � gwizdek � ciê¿ki�; �Murzyn gwa³ci
kobietê. Ja z gwizdkiem pod Mercedesem�) 63. Brak wyra�nej struktury aksjolo-
gicznej sprzyja formalnej komplikacji utworu, narrator koncentruje siê na samej
opowie�ci, a stwarzana na oczach czytelnika rzeczywisto�æ przybiera postaæ fabu-
lacji, nastawionej na prezentacjê raczej efektown¹ ni¿ spójn¹ i odpowiedzialn¹.

Wnioski

Spo³eczna wra¿liwo�æ �roczników siedemdziesi¹tych�, obserwowana na po-
ziomie tekstu literackiego, ujawnia siê najczê�ciej w my�lach lub dzia³aniach bo-
haterów jednostkowych. Cz³owiek przedstawiony w analizowanych utworach od-
czuwa zale¿no�æ od grupy wtedy, gdy respektuje jej zasady, ale i wtedy, gdy �
przekonany o swojej moralnej autonomii � odrzuca je zupe³nie lub formu³uje na
nowo. Postaci z ksi¹¿ek Mas³owskiej, Dzikowskiego czy Witkowskiego reaguj¹
na wspólnotê intelektualnie, prezentuj¹c swoje pogl¹dy lub dyskutuj¹c z innymi
na tematy spo³eczne czy egzystencjalne, albo fabularnie, gdy samo ich postêpo-
wanie wyznacza granicê zbiorowej normy. O znaczeniu postaw bohaterów w obu
przypadkach decyduje sposób utekstowienia ich zachowañ i wypowiedzi, które
mog¹ byæ przedstawione jako recepcja, negacja lub transformacja realnych wzo-
rów. Je�li jest to prosta recepcja, to uznanie prymatu spo³eczno�ci wyra¿a siê wier-
nym przytoczeniem faktycznego lub domniemanego g³osu opinii publicznej albo
obiegowego s¹du czy przys³owia. Ale ujawnienie dyrektywy moralnej b¹d� poli-
tycznej niekoniecznie od razu poci¹ga oczekiwane dzia³anie jednostek, czasami
fabularna recepcja nakazów zbiorowo�ci polega tylko na solennej obietnicy ich
spe³nienia.

Podporz¹dkowanie postaci literackiej grupie lub jej zasadom jest czêsto dys-
kredytowane ironicznym dystansem narratora. W ten sposób modalno�æ wypo-
wiedzi i w³a�ciwo�ci jej stylu prowadz¹ do negacji regu³ uznanych w rzeczywisto-
�ci przedstawionej. Takiej negacji podporz¹dkowana mo¿e zostaæ równie¿ fabu³a

63 Ibidem.
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utworu, np. poprzez wyeksponowanie jednorazowo�ci i przypadkowo�ci kontak-
tów spo³ecznych. Gdy podwa¿ane s¹ zasady istnienia wspólnoty, zanika tak¿e jej
presti¿. Na poziomie fabularnym mo¿na j¹ kwestionowaæ, pokazuj¹c skutki niesu-
werennych decyzji bohaterów ulegaj¹cych naciskom zbiorowo�ci. Negacja w nie-
których przypadkach spe³nia kryteria odpowiedzialno�ci etycznej, oczywi�cie tyl-
ko wtedy, gdy �wiadome odrzucenie wspólnoty jest po³¹czone z przedstawieniem
konsekwencji lub dyskusj¹ wokó³ oceny moralnej owej niesubordynacji. Kilka
przyk³adów takiej �odpowiedzialnej negacji� wystêpuje w prozie B³a¿eja Dzikow-
skiego.

Najbardziej produktywna literacko jest transformacja, czyli w³¹czenie norm
i warto�ci zbiorowych do tekstu przy jednoczesnym ich przekszta³ceniu. Prze-
kszta³cenie to mo¿e zbli¿aæ siê zarówno do parodystycznej deformacji (Shuty),
jak i do ujêcia idealizuj¹cego (mitografia dzieciñstwa). Skutecznym sposobem na
wydobycie ukrytych relacji grupowych jest zak³ócenie integracyjnej roli wspólno-
ty, np. przez wprowadzenie postaci z zewn¹trz. Pod wp³ywem ��wiadomo�ci wno-
szonej� przez turystê lub outsidera wi¹¿¹ce dot¹d normy ulegaj¹ rozlu�nieniu. Re-
wizji zastanych wiêzi spo³ecznych sprzyja tak¿e zastosowanie fabu³y edukacyjnej
lub inicjacyjnej. W utworach o dojrzewaniu m³odzi bohaterowie bezkompromiso-
wo traktuj¹ uznane wzory i poszukuj¹ nowych (Dzikowski, Stefko, Olszewski,
Kobierski). Grupê mo¿na te¿ kontrolowaæ w apogeum jej wp³ywu na jednostki �
w trakcie istotnych �wi¹t i zbiorowych rytua³ów lub w sytuacjach konfliktowych
(np. rodzinnych, socjalnych, etnicznych). £atwo wówczas rozgraniczyæ trwa³e
i produktywne wzory od tych, które prosperuj¹ tylko na zasadzie spo³ecznej bez-
w³adno�ci.

Warto zwróciæ uwagê na krytykê pojêæ �w³adzy�, �moralno�ci� lub �toleran-
cji� prowadzon¹ narzêdziami jêzykowymi. Przyk³adowo, przesuniêcia semantyczne
w potocznym u¿yciu tych pojêæ ujawniaj¹ siê pod wp³ywem przypisania im nie-
w³a�ciwej tre�ci (np. u¿ywanie pojêcia �tolerancja� w znaczeniu znoszenia uci¹¿-
liwo�ci). W literackiej transformacji problemów socjologicznych uczestnicz¹ za-
chowania werbalne, tak¿e dlatego ¿e normy spo³eczne maj¹ charakter relacyjny
i komunikacyjny. W trakcie powie�ciowej rozmowy mo¿na obserwowaæ typowy
dla stosunków grupowych proces modelowania zachowañ, interesów i warto�ci,
potwierdzany istniej¹cym realnie lub przygotowanym w tek�cie �s³ownikiem moty-
wacyjnym�. Na drodze spo³ecznej komunikacji przekazywane s¹ nie tylko dora�-
ne informacje, lecz równie¿ trwa³e kulturowe wzory. Zachowania werbalne, wy-
stêpuj¹ce w opowie�ci narratora lub wypowiedzi bohatera, s¹ wyk³adnikiem jego
postawy wobec wspólnych zasad i innych ludzi.

Sposób ujêcia spo³ecznego dyskursu wp³ywa na znaczenie utworu, decyduje
o jego umiejscowieniu w �wiecie pozatekstowym, informuje o postawie nadawcy
i celu komunikacji z czytelnikiem. Opisuj¹c problemy wspólnoty, proza �roczni-
ków siedemdziesi¹tych� oddala siê od bieguna bezpodmiotowo�ci tekstualnej
w stronê osobowej twórczo�ci, ekspresji indywidualnych zasad, wzorców czy
upodobañ. Zamiast homogenicznej natury tekstu lub kompleksu powi¹zanych teks-
tów pisarstwo m³odych znamionuje niejednoznaczno�æ (niejednorodno�æ i niedo-
mkniêcie) przynale¿no�ci spo³ecznej dzie³a, granicz¹cego równocze�nie z polity-
k¹, obyczajowo�ci¹, religi¹, filozofi¹ itd. Najbli¿szy horyzont interpretacyjny tej
prozy wyznaczaj¹ zatem zjawiska spoza w¹skiego krêgu zagadnieñ literaturoznaw-
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stwa. Zarówno dyskusja publicystyczna wewn¹trz utworu, jak i zewnêtrzne usytu-
owanie dzie³a nabieraj¹ sensu dopiero w kontek�cie spo³ecznym. Tak¿e w tym
znaczeniu � wracaj¹c do tytu³owego dylematu � przewaga jest po stronie �wspól-
noty�.

Ze wzglêdu na formalne odniesienie tekstu jest jednak oczywiste, ¿e proza
�roczników siedemdziesi¹tych� rozwarstwia siê na komunikaty spo³eczne i wypo-
wiedzi o podniesionym stopniu literacko�ci. W narracjach spo³ecznych dzisiej-
szych debiutantów, opisuj¹cych �wiat prawdopodobny, preferowane s¹ konwencje
zakorzenione w �wiadomo�ci czytelników i odbierane jako neutralne. Natomiast
sk³adniki o nasilonej literacko�ci modyfikuj¹ budowê i znaczenie wypowiedzi
pierwszego typu, koncentruj¹c uwagê odbiorcy na budowie tekstu, �rodkach jêzy-
kowych b¹d� formie fabularnej. W sieci zwi¹zków literackich, takich jak styliza-
cja, ironiczny dystans lub synkretyzm gatunkowy, dyskurs publicystyczny zmie-
nia swoj¹ modalno�æ, a jego odniesienie do rzeczywisto�ci staje siê problematycz-
ne. Czytanie utworów Odiji, Mas³owskiej albo Kuczoka daje wiêc mo¿liwo�æ ³atwej
lektury �wiatopogl¹dowej, czyli porozumienia lub konfliktu wokó³ okre�lonego
zespo³u przekonañ, ale wiarygodno�æ tych przekonañ w prozie jest umotywowana
�rodkami artystycznymi. Spo³ecznemu dyskursowi �roczników siedemdziesi¹tych�
przys³uguje zatem tylko ograniczona i umowna niezawis³o�æ, która znamionuje
ka¿dy fikcyjny �wiat przedstawiony � autonomia podleg³a wspólnocie �wiadomo-
�ci literackiej pisarza i czytelników.
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