Hanna Gosk

Historia „marginesowa, 
niewa˚na i niepowa˚na” 
w polskiej prozie XXI wieku
W  dobie ponowoczesnoÊci du˝o si´ mówi∏o o kresie historii,
tj. odchodzeniu od wielkich opowieÊci podtrzymujàcych koncepcj´
ludzkich dziejów jako ciàgu zdarzeƒ w∏àczonych w jednolity bieg
i wyposa˝onych w okreÊlony sens, który co najmniej od XVIII wieku
by∏ pojmowany emancypacyjnie. Wiek XX zachwia∏ wiarà w racjo
nalnoÊç rzeczywistoÊci i emancypacyjny charakter historii rozwijajàcej
si´ w rytm post´pu, a metaopowieÊci na ten temat uzna∏ za ideolo
giczne uzurpacje. Ich miejsce zaj´∏a inna metaopowieÊç, napomyka
jàca o koƒcu holistycznego rozumienia historii i zastàpieniu go
zainteresowaniem dla mikrohistorii ukazujàcych nowe regu∏y istnie
nia wspólnoty ludzkiej, w której metafizyka utraci∏a centralne miejsce
i zrodzi∏o si´ zwàtpienie w prawomocnoÊç historycyzmu zak∏adajà
cego linearnà, jednorodnà koncepcj´ czasu historycznego.
By zachowaç dost´p do przesz∏oÊci poza logikà typu linearnego,
podejmuje si´ ostatnio w prozie, wspó∏kszta∏tujàcej t´ metaopowieÊç
o koƒcu tradycyjnie rozumianej historii, dzia∏ania „stylizacyjne”, czy
te˝ poszukiwania exemplów w retorycznym sensie tego terminu, któ
re mia∏yby ilustrowaç alternatywne pasma równoleg∏ych przebiegów
zdarzeniowych historii ujmowanej jako dziejowoÊç z jej wszystkimi
odmianami, ukazujàcymi zwyk∏ego cz∏owieka i jego codziennoÊç
w perspektywie kultury, w której ˝yje. W  tym sensie historia wcale
si´ „nie skoƒczy∏a”, bowiem, jak pisze Gianni Vattimo, „nie istnieje
˝adna „wysoka” struktura, sta∏a i idealna, od której historia mog∏a
by si´ „oderwaç” i «upaÊç»”1.
Dla przybli˝enia efektów tego procesu w literaturze polskiej mo˝
na przywo∏aç z jednej strony choçby utwory S∏awomira Shutego Zwa∏
(2004) i Micha∏a Witkowskiego Lubiewo (2005), jako symptomatycz
ne mikrohistorie, opowiadajàce j´zykiem wybranych zamkni´tych Êro
1 Gianni Vattimo, PostnowoczesnoÊç i kres historii, t∏um. Barbara Stelmasz
czyk, [w:] Postmodernizm Antologia przek∏adów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo
Baran i Suszczyƒski, Kraków 1998, s. 144.
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dowisk (sfrustrowanych urz´dników bankowych u Shutego, gejów
u Witkowskiego) – dotàd najcz´Êciej t∏umionym – sytuacj´ historycz
nej zmiany; z drugiej zaÊ powieÊci Mariusza Sieniewicza Czwarte nie
bo (2004) i Dawida Bieƒkowskiego Nic (2005) jako wystylizowane
i Êwiadome swego stylizatorstwa exempla, w których stawia si´ dia
gnoz´ wspó∏czesnoÊci, czyniàc to z mniej (u Sieniewicza) lub bardziej
(u Bieƒkowskiego) wyrazistà ÊwiadomoÊcià jej uwik∏aƒ historycznych.
Wreszcie – powieÊç Doroty Mas∏owskiej Paw królowej (2005) – inne
go typu exemplum dobrze ilustrujàce niektóre tezy Jeana Baudrillar
da, wy∏o˝one przezeƒ w pracy diagnozujàcej wspó∏czesne stadium
historii rozwoju ludzkoÊci, a zatytu∏owanej Pakt jasnoÊci. O inteligen
cji z∏a2. Badacz mówi o dzisiejszym globalnym upadku cz∏owieka
w banalnoÊç oraz zaniku rozró˝nienia na to, co wewn´trzne i zewn´trz
ne, przedstawione. Konstatuje te˝, i˝ „wraz z wkroczeniem na scen´
informacji historia dobieg∏a koƒca, tak jak rzeczywistoÊç, która ustà
pi∏a miejsca wirtualnoÊci. Mo˝na postawiç hipotez´ – powiada – ˝e
po stadium krytycznym, stadium heroicznym (które ciàgle jest jednym
ze stadiów metafizyki) nast´puje [...] ironiczne stadium historii, iro
niczne stadium wartoÊci etc.”3. Owo ironiczne stadium historii zdajà
si´ prezentowaç w∏aÊnie Mas∏owska, Shuty, Bieƒkowski.
Tylko czy ich marginesowe, lokalne opowieÊci manifestujà zasad
niczà zmian´ historycznego charakteru rzeczywistoÊci, w której ˝yje
my? Czy pokazujà, na ile w myÊleniu o historii punkt ci´˝koÊci
przesunà∏ si´ z wymiaru temporalnego na spacjalny, w jej prezenta
cji – ze s∏owa na obraz, a w obcowaniu z nià jednostki – z poznania
na doznawanie, z operacji intelektualnych na relacje somatyczne,
sensualne? Czy przekonujà, i˝ historia w takim wydaniu nabiera cech
mitu, a mo˝e lepiej, ujawnia swojà mitycznà natur´ jako t´ w∏aÊciwà,
tyle ˝e w projekcie oÊwieceniowym utajonà czy st∏umionà?
PowieÊci polskie z ostatnich dwóch trzech lat sygnalizujà przeja
wy tak ukierunkowanej zmiany, ale pokazujà równie˝ jej nieostroÊç,
niezdecydowanie, bo te˝ ciàgle trzymajà si´ raczej metaforyki walki,
a nie (charakterystycznej ponoç dla aktualnego myÊlenia o Êwiecie4)
2 Jean

Baudrillard, Pakt jasnoÊci. O inteligencji z∏a, t∏um. S∏awomir Królak,
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
3 Tam˝e s. 70, podkreÊlenia w przywo∏aniu pochodzà ode mnie.
4 Tak charakteryzuje kierunki nowego myÊlenia o rzeczywistoÊci Ewa Domaƒ
ska w swojej ksià˝ce Mikrohistorie Spotkania w mi´dzyÊwiatach, Wydawnictwo
Poznaƒskie, Poznaƒ 1999.
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metaforyki narodzin, nie rezygnujà do koƒca z logosu na rzecz ero
sa, z pierwiastka m´skiego na korzyÊç ˝eƒskiego. Nowa triada: Inny
-Dialog-DoÊwiadczenie (spotkanie) wspó∏wyst´puje w nich razem
z triadà ust´pujàcà: Rozum-Nauka-Logika. Tyle ˝e utwory autorów,
które tu przywo∏uj´ jako przyk∏ady pewnego wyczulenia na zmiany
w myÊleniu o specyfice dziejàcej si´ na naszych oczach historii, pre
zentujà histori´ symptomatycznych prywatnych mikroÊwiatów.
Zachowania wyst´pujàcych w nich postaci – z punktu widzenia
makrohistorii marginalne, niewiele znaczàce, czy bezsensowne – sà
tu traktowane w kategoriach wa˝nych ludzkich prze˝yç. Pytanie, czy
wy∏ania si´ z nich projekt heterologii – nauki o odmiennoÊci, ró˝ni
cy, uczàcej akceptowaç wielog∏osowoÊç kultury globalnej?
Otó˝ wydaje si´, ˝e nie. JeÊli braç utwory przywo∏anych pisarzy
bez poprawki na ironicznà wersj´ historii, to w Zwale Shutego zamiast
wielog∏osowoÊci s∏ychaç be∏kot uniformizacji, u Bieƒkowskiego
zamiast bogactwa propozycji kulturowych towarzyszàcych przyspie
szeniu cywilizacyjnemu zachodzàcemu w Polsce w ostatnich latach
zieje pustka rzeczywistoÊci pozbawionej paradygmatu etycznego,
tytu∏owe Nic. W Lubiewie Witkowskiego Inny/PRL-owska ciota uty
skuje na nowe czasy oferujàce mu miejsce w heteronomicznej kul
turze i z nostalgià wspomina niegdysiejszà egzystencj´ na zakazanych
marginesach rzeczywistoÊci.
OpowieÊci o codziennych czynnoÊciach wykonywanych przez
bohaterów tych powieÊci po to, by utrzymaç si´ przy ˝yciu w sensie
fizjologicznym i podo∏aç jakiejÊ (zwykle niewiele znaczàcej) roli spo
∏ecznej uk∏adajà si´ jednak w przekaz o charakterze dyskursywnym.
Pokazujà spo∏eczeƒstwo w stadium transformacji dokonywanej,
a raczej dokonujàcej si´ jakby samoistnie (chaotycznie, bez kontro
li nad jej mechanizmami, co sprawia, ˝e dajà o sobie znaç czysto
fizykalne wyznaczniki zmiany nie opatrzone znakami wartoÊci etycz
no-moralnych, nie odsy∏ajàce do wymiaru transcendencji).
Z takich opowieÊci nie wy∏ania si´ obraz Êwiata, w którym o Innym
myÊla∏oby si´ w kategoriach relacji. To raczej etap, na którym w rze
czywistoÊci bohaterów tej prozy wy∏oni∏ si´ Inny jako problem do
rozwiàzania. Najcz´Êciej jednak dialog, jaki si´ z nim podejmuje, ma
charakter nie podmiotowo-podmiotowy (poznanie/doÊwiadczenie/
spotkanie), lecz ciàgle jeszcze podmiotowo-przedmiotowy (zwarcie/
poczucie zagro˝enia/ zaw∏aszczajàca przemoc). Postacie literackie
o cechach przeci´tnych ludzi reagujàcych na przejawy globalnej trans
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formacji nadajà sens swojemu otoczeniu, dajàc wyraz w∏asnej kul
turze, Êwiatu symbolicznemu, z którego zarówno antropolog jak
i historyk wspó∏czesnoÊci móg∏by wydobyç znaczenie symboli.
JeÊli przeczytaç w tym kontekÊcie np. Pawia królowej Mas∏owskiej, to
mo˝e si´ okazaç, ˝e owo znaczenie dotyczy symulakrów. Hiperliteracka
w swoim kszta∏cie opowieÊç o codziennoÊci ekspedientki sklepu spo˝yw
czego i niewydarzonego piosenkarza estradowego, przekazana j´zykiem
subkultury hip-hopu, nie odsy∏a bowiem do tego, co zwyk∏o si´ uwa˝aç
za rzeczywistoÊç, ale do informacji na jej temat ukazujàcych si´ w kolo
rowych magazynach i innych mediach zagospodarowujàcych masowà
wyobraêni´. WÊród tych informacji na takà samà uwag´ zas∏uguje wia
domoÊç o pisarce Mas∏owskiej – gwieêdzie paru ostatnich literackich
sezonów starajàcej si´ o zachowanie popularnoÊci – jak i o wykre
owanych przez nià bohaterach, traktowanych przez Êrodki wytwarza
nia informacji (wirtualnà rzeczywistoÊç) jako takie samo tworzywo.
WymyÊlone przez Dorot´ Mas∏owskà postacie funkcjonujà wÊród
tworów wirtualnych jak wÊród rzeczywistych, co oznacza, ˝e zatarta
zosta∏a granica mi´dzy „widownià” a „scenà”, zanik∏a ÊwiadomoÊç
konstruowania efektu rzeczywistoÊci, bowiem ów konstrukt po pro
stu sta∏ si´ dla nich rzeczywistoÊcià.
W powieÊci Nic Bieƒkowskiego takà wirtualnà rzeczywistoÊç two
rzy, jako swój „produkt”, francuski koncern Positive, wkraczajàc na
polski rynek, w Zwale Shutego – szczególnie poj´ta political coretness,
która obowiàzuje pracowników konkurujàcych ze sobà banków5.
W  Pawiu królowej inna realnoÊç (poza wytworzonà przez media
i wch∏oni´tà przez konsumentów ich wytworów) w∏aÊciwie nie wyst´
puje, co Dorota Mas∏owska pokazuje zarówno na poziomie anegdoty
utworu jak i kszta∏tu dyskursu mo˝liwego do odczytania, jeÊli skon
centrowaç uwag´ na nieprzezroczystej warstwie j´zyka przekazu.
Jean Baudrillard uwa˝a, ˝e „zbli˝amy si´ do Êwiata ca∏kowicie
urzeczywistnionego, dokonanego, rozpoznanego, jako taki, lecz nie
do Êwiata takiego, jaki on jest, co jest zupe∏nie czym innym.
Gdy˝ Êwiat taki, jaki jest, nale˝y do dziedziny pozoru, czy wr´cz
integralnego z∏udzenia, poniewa˝ nie ma mo˝liwoÊci jego przedsta
wienia”6.
5 Inaczej podchodzi do tak poj´tej „wirtualnej rzeczywistoÊci” (termin Jeana
Baudrillarda) Anthony Giddens, do czego wróc´ w dalszej cz´Êci wywodu.
6 Jean Baudrillard dz. cyt. s. 21. Wyró˝nienia graficzne w cytacie pochodzà
od autora.
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Banalna a˝ do bólu opowiastka Mas∏owskiej uniewa˝nia pytania
typu, gdzie le˝y prawda, gdzie szukaç to˝samoÊci i pokazuje, ˝e cz∏o
wiek to przypadkowy produkt tego, kim jest, i tego, co robi. Na
poziomie meta-dyskursu Paw królowej zdaje si´ uÊwiadamiaç wybór:
albo ustanowiç rzeczywistoÊç ca∏kowicie przenikalnà dla Historii
(uto˝samionej z sensem, podleg∏ej decyzjom, interpretacji), albo
uznaç rzeczywistoÊç za nieprzenikalnà, co pozwala jedynie poetyzo
waç na jej temat.
JeÊli potraktuje si´ mikrohistoryjk´ Mas∏owskiej jako intuicyjnà
ilustracj´ procesu, który autor Paktu jasnoÊci okreÊli∏ mianem zabój
stwa znaku, to anegdota utworu by∏aby exemplum dla tego etapu
kulturowo-cywilizacyjnego w historii ludzkoÊci, na którym to, co rze
czywiste uleg∏o hegemonii znaku, obrazu, symulakrum, tzn. rzeczy
wistoÊç podporzàdkowa∏a si´ temu, co sztucznie wytworzone; zaÊ
poziom dyskursu sygnalizowa∏by coÊ innego: oto utraciliÊmy znak
i to, co sztuczne na rzecz RzeczywistoÊci Absolutnej (termin Bau
drillarda), w której wygas∏a ró˝nica mi´dzy przedstawianym i jego
przedstawieniem, skoro do pierwszego nie ma dost´pu, drugie aspi
ruje do miana jedynej rzeczywistoÊci, rzeczywistoÊci integralnej7.
Zarówno bohaterka Pawia królowej, panna Pitz, jak i jej idol ze
Êwiata piosenkarskiej popkultury ˝yjà w Êwiecie, w którym orygina∏
nie jest nigdzie oznakowany. To zapowiedê rzeczywistoÊci doskona∏ej
kopii, o której nikt nie wie, ˝e nià jest.
7 Baudrillard pisze: „UtraciliÊmy zarazem spektakl, alienacj´, dyskurs, trans
cendencj´ abstrakcj´, wszystko to, co dzieli∏o nas jeszcze od nadejÊcia Rzeczy
wistoÊci Integralnej, nieodwo∏alnego i natychmiastowego urzeczywistnienia
Êwiata.” Tam˝e s. 55.
Innego zdania na ten temat jest Anthony Giddens, który uwa˝a, i˝ „uniwer
sum dzia∏ania spo∏ecznego, w którym media elektroniczne odgrywajà g∏ównà
i konstytutywnà rol´, nie odpowiada jednak „hiperrzeczywistoÊci” w sensie zapro
ponowanym przez Baudrillarda.” Twierdzi, ˝e „Baudrillard myli wszechobecny
wp∏yw doÊwiadczenia zapoÊredniczonego z samozwrotnoÊcià systemów spo∏ecz
nych, czyli z faktem, ˝e systemy te stajà si´ w wi´kszoÊci autonomiczne i sà deter
minowane przez ich w∏asne konstytutywne oddzia∏ywania.” Stàd, wed∏ug
Giddensa, bierze si´ „refleksyjny projekt „ja”, który polega na utrzymywaniu
spójnych, chocia˝ wcià˝ na bie˝àco weryfikowanych narracji biograficznych [i] roz
grywa si´ w kontekÊcie wielokrotnego wyboru zapoÊredniczonego przez systemy
abstrakcyjne.” Por. Anthony Giddens NowoczesnoÊç i to˝samoÊç. „Ja” i spo∏eczeƒ
stwo w epoce póênej nowoczesnoÊci, t∏um. Alina Szul˝ycka, PWN, Warszawa 2001,
s. 8–9.
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Badania nad ironicznie zobrazowanymi tu efektami dominacji mediów,
powodujàcej zacieranie si´ granic pomi´dzy przedstawieniami obrazo
wymi (elektronicznymi) a tzw. realnym Êwiatem spo∏ecznym, podjà∏ m.in.
socjolog Norman Denzin w pracy Images of Postmodern Society8. Wynika
z nich, ˝e jednostki ˝yjàce w kulturze ponowoczesnej czynià z wyobra˝eƒ
medialnych rozmaity u˝ytek – wykorzystujà ten materia∏ w egzysten
cjalnym doÊwiadczaniu problemu p∏ci kulturowej, rasy, narodowoÊci,
rodziny, mi∏oÊci, intymnoÊci, przemocy, Êmierci czy wolnoÊci. Odniesie
nie do cz´Êci tych zagadnieƒ wyraênie widaç w Pawiu królowej, gdzie
takie doÊwiadczenia zosta∏y w∏àczone w opowieÊç biograficznà i zatar
∏y granic´ mi´dzy rzeczywistoÊcià spo∏ecznà a przekazem medialnym.
Przyk∏ad utworu Mas∏owskiej pozwala wi´c sformu∏owaç pytanie
z gatunku podstawowych dla wspó∏czesnej wra˝liwoÊci antropologicz
nej, historycznej, literackiej, które powtórz´ za Baudrillardem: czym
staje si´ orygina∏, kiedy kopia przestaje byç kopià?
Paw królowej zaczyna si´ i koƒczy przypadkowo, ma przypadkowych
bohaterów, którzy wykonujà czynnoÊci bez znaczenia i bez szkody dla
tzw. akcji powieÊciowej byliby w stanie wykonywaç inne, zaczerpni´te
z repertuaru powszednioÊci zdominowanej przez media. Wszystko to
mo˝na potraktowaç jako literacki przyk∏ad zaniku rzeczywistoÊci
„w oryginale”, ale te˝ owo pozbawienie wydarzeƒ istotnego znaczenia
sugerujàce mo˝liwoÊci ich wymiany, dowodzi poÊrednio tezy, i˝ na jed
no wydarzenie sk∏adajà si´ te wszystkie inne, które w tej samej chwili
nie mog∏y mieç miejsca (znacznie bardziej przekonujàco, bo zajmujàc
si´ paradygmatami, a nie pojedynczymi przyk∏adami wydarzeƒ, zapre
zentowa∏a to zagadnienie Magdalena Tulli w Trybach). Jednak i w pro
wokacyjnie banalnym Pawiu królowej i w wysublimowanych Trybach
nieobecne (a sygnalizowane w ka˝dym z tych utworów innym sposo
bem) wydarzenia egzystujà jako historie równoleg∏e, sugerujàc, ˝e
doznanie naszej teraêniejszoÊci w jej integralnym wymiarze, przesuwa
jàcym Histori´ w przestrzeƒ dotàd rezerwowanà tylko dla mitów9, sk∏a

8 Norman Denzin, Images of Postmodern Society: Social theory and Contem
porary Cinema, Newbury Park, 1991, a tak˝e Etnographic Practices for the 21st
Century, Thousand Oaks 1997. Prace Denzina referuje Wojciech J. Burszta w arty
kule To˝samoÊç narracyjna w dobie ekranu [w] pracy zbiorowej Narracja i to˝samoÊç,
red. W∏odzimierz Bolecki, Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.
9 Interesujàco pisze o tym Frank Ankersmit w artykule Wznios∏e od∏àczenie od
przesz∏oÊci albo jak byç/staç si´ tym, kim si´ ju˝ nie jest, t∏um. Joanna Benedyktowicz

Hanna Gosk Historia „marginesowa, niewa˝na i niepowa˝na”...

195

da si´ z owej wiecznie ˝ywej nieaktualnoÊci potencjalnych wydarzeƒ
oraz ze znaków, które sprawiajà, ˝e idea nagiej, pierwotnej w stosunku
do znaku rzeczywistoÊci ucieleÊnia si´, staje si´ widzialna.
Z  kolei autorzy Zwa∏u, Nic, Lubiewa wybrali pewne ciàgi lokal
nych wydarzeƒ i przy u˝yciu znaków okreÊlonego systemu kulturo
wego gwarantujàcego ich zrozumia∏oÊç w obr´bie danej wspólnoty
spo∏eczno-historycznej pokazali swoje wersje rozumienia historii
wspó∏czesnej.
S∏awomir Shuty, ka˝àc bohaterowi-narratorowi powieÊci, postaci
o cechach nadawcy tekstu, opowiadaç o sobie, rezygnuje z czynienia
odwo∏aƒ do Wielkiej Historii, a jednak jego utwór niszowà, lokalnà
narracjà dokonuje prezentacji w∏asnego czasu historycznego i poko
lenia, do którego nale˝y sam autor. W dobie powszechnej globaliza
cji, komercjalizacji, macdonaldyzacji, zamiast tradycyjnie rozumianej
ÊwiadomoÊci historycznej, pozostajà bohaterowi utworu Êladowe jej
wyznaczniki, ot, choçby operowanie trójdzielnà temporalnoÊcià, która
dawniej pozwala∏a porzàdkowaç efekty historycznych zmian:
„Przesz∏oÊç jest ciemnoÊcià – powiada on – b∏àdzimy w niej po
omacku, dotykamy jej tak, jakbyÊmy nawijali na palec zu˝ytà szpul´
taÊmy magnetofonowej. Je˝eli da si´ z niej coÊ odczytaç, to tylko nie
jasne fragmenty, niezrozumia∏à zbitk´ sampli. Przysz∏oÊç wydaje si´
zaprojektowana i wodoodporna. Tylko to jebane teraz, wieczne teraz,
wschodnie teraz, za˝enowane teraz wymyka si´ spod kontroli”10.
W powieÊci Shutego wszystko oblepia papka j´zyka mediów, którà
odreagowuje si´ wulgaryzmami traktowanymi, widaç, przez bohate
ra jako jedyny i ostatni rezerwuar naturalnoÊci, dzi´ki któremu mo˝
na zrzuciç z siebie choç na chwil´ ca∏à sztucznoÊç political corectness
i daç wyraz pogardy dla wszystkich wytworów demokracji, która
zawiod∏a, jak inne formacje historyczne.
Wydobycie na powierzchni´ g∏osów dotàd st∏umionych – i to w ich
nie kryjàcej wulgarnoÊci wersji – uda∏o si´ równie˝ Micha∏owi Wit
kowskiemu w prozie zatytu∏owanej Lubiewo. To utwór z∏o˝ony z frag
mentarycznych relacji nawet nie homoseksualistów czy gejów, jak
okreÊla ich j´zyk neutralny, ale ciot, jak nazywajà si´ sami przedsta
wiciele owej subkultury, funkcjonujàcy w cieniu szaletów, dworców
[w:] tego˝, Narracja, reprezentacja, doÊwiadczenie. Studia z teorii historiografii, red.
i wst´p Ewa Domaƒska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 247–321.
10 S∏awomir Shuty, Zwa∏, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 214.
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i parków PRL-u, nie bardzo odnajdujàcy si´ w nowej polskiej rze
czywistoÊci, ludzie, do których zalicza si´ równie˝ m∏ody narratorautor ksià˝ki wyst´pujàcy na kartach utworu jako MichaÊka
Literatka/ Ânie˝ka, ktoÊ, kto historie tego Êrodowiska zbiera i utrwa
la w ksià˝ce.
„Nikt nie napisa∏ historii ˝ycia pedalskiego – przyznaje narrator
opowieÊci – chyba ˝e moczem na blaszanej Êcianie. Czy przed wojnà
by∏o dok∏adnie tyle samo „homoerotów”? Gdzie si´ spotykali i upra
wiali seks? Postuluj´ przeprowadzenie stosownych badaƒ, tym bar
dziej, ˝e wszystko si´ przeciw blaszakom (miejskim szaletom – H.G.)
zmówi∏o i pewnie nigdy ich ju˝ nie b´dzie”11.
Z  wy∏aniajàcej si´ spoÊród wielu gejowskich g∏osów opowieÊci
o tej subkulturze i jej dziejach w Polsce powojennej czytelnik poznaje
charakter zmian, jakie przyniós∏ i w tym Êrodowisku prze∏om ustro
jowy, a wraz z nim jego wariant kulturowy, obyczajowy.
„On mówi: my geje. My, Geje musimy to, musimy razem tamto,
a i owo […] Nie tylko seks. Ale i sport, i ochrona Êrodowiska, inne
spojrzenie na cywilizacj´ europejskà i czy si´ nie zapisz´ na jego list´
dyskusyjnà i portal jakiÊ tam. Gdzie ja, dziadówka, do Internetu?
Jak ja ca∏a jestem w przesz∏oÊç, w te wszystkie wczasy wagonowe,
funduszowe zapatrzona, jakby wstecz.” (130).
W Lubiewie wydobyto na powierzchni´ pasmo historii wczeÊniej
wyparte ze sfery mo˝liwej do opowiedzenia, a wi´c nieposiadajàce
rozbudowanych wzorów opowiadalnoÊci. Autor utworu korzysta wi´c
ze sposobów podsuwanych poÊrednio przez Gombrowicza oraz Bia
∏oszewskiego i troch´ po omacku, pods∏uchujàc oraz podglàdajàc
swoich interlokutorów-gejów, kszta∏tuje sposoby w∏asne. Specyficz
nie, bo z ironicznym dystansem, w∏àcza si´ w takà odmian´ opowia
dania o wspó∏czesnoÊci i historii, którà okreÊla si´ mianem
heterologii – nauki o odmiennoÊci, ró˝nicy, pokazujàcej wielog∏oso
woÊç kultury globalnej.
OpowieÊci Shutego i Witkowskiego to przyk∏ady mikrohistorycz
nego badania sposobów, w jaki zwykli/niezwykli ludzie nadajà sens
swojemu Êwiatu; badania, w którym najwa˝niejsza okazuje si´ nie
tylko kategoria prawdy historycznej, ale przede wszystkim kategoria
trafnoÊci w uchwytywaniu Êrodowiskowego wariantu aury okresu.
11 Micha∏ Witkowski,

Lubiewo, korporacja halart, Kraków 2005, s. 30.
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Obydwie sà ilustracjami literackiego procesu antropologizacji i tek
stualizacji refleksji nad historià.
Bowiem, jak pisze Ewa Domaƒska, „Âmierç (tradycyjnie rozumia
nej historii – H.G.) zwiàzana jest ze zwàtpieniem w pewniki faktów
i przeniesieniem punktu ci´˝koÊci na ich przedstawienia. Przesz∏oÊç
(res gestae) staje si´ zatem historià opowieÊci (rerum gestarum)”, a co
wi´cej, znawcy takiej historii stosujà ró˝ne podejÊcia do badania prze
sz∏oÊci: histori´ antropologicznà, histori´ mentalnoÊci, etnohistori´,
histori´ from below (oddolnà), histori´ ˝ycia codziennego12.
Domaƒska charakteryzuje „nowà” histori´ jako t´, która opo
wiada o cz∏owieku „wrzuconym” w Êwiat, o ludzkim byciu w Êwiecie,
o ludzkim doÊwiadczaniu Êwiata, o sposobach tego doÊwiadczania. Jest
to zatem Êwiat historycznych doznaƒ, uczuç, prywatnych mikroÊwia
tów. Cz∏owieka i jego losy poznajemy za poÊrednictwem cases (przy
padków), „miniatur”, antropologicznych opowieÊci, które jak sonda
pozwalajà wniknàç w codziennà rzeczywistoÊç13. Zestaw takich w∏aÊnie
cases przynoszà: Czwarte niebo Sieniewicza i Nic Bieƒkowskiego.
PowieÊç Mariusza Sieniewicza opowiada histori´ przemiany poli
tyczno-gospodarczej przez pryzmat losów m∏odych ludzi z prowincjo
nalnego miasta. Ich codziennoÊç to „próbki” „nowej historii” in statu
nascendi. Autor tak prezentuje swoich bohaterów:
„Bocian – poeta o Êwicie oczyszczajàcy ulice, Trawka – bezrobot
na artystka po studiach, z kilkoma bezu˝ytecznymi wystawami. Rubin
– muzykujàcy jelonek na rykowisku miasta. Ma∏gorza∏ka – pokojów
ka notarialnych salonów, z kawà i ciasteczkami, dymajàca po dziesi´ç
godzin dziennie. Czasami wyç si´ chcia∏o, czasami rechotaç. Z lamu
sa prowincjonalnych bohem wyniesione kuk∏y. Niez∏a ekipa popa
praƒców, emigrantów codziennoÊci, p∏ynàcych wp∏aw, bo statek
odp∏ynà∏ dawno temu. A tak naprawd´ dryfujàcych bez celu”14.
Ta opowieÊç o powszednim wymiarze historii wspó∏czesnej zosta
∏a literacko wystylizowana na bu∏hakowowskà przypowiastk´ o wizy
cie (kapitalistycznego) szatana i jego Êwity na polskiej prowincji oraz
skutkach tego wydarzenia dla jej mieszkaƒców.
12 Ewa Domaƒska, Mikrohistorie Spotkania w mi´dzyÊwiatach, dz. cyt.,
s. 34–35.
13 Por. tam˝e s. 58.
14 Mariusz Sieniewicz, Czwarte niebo, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004,
s. 83. Kolejne cytaty z tego wydania lokalizuj´ w tekÊcie, podajàc numer strony.
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Utwór Bieƒkowskiego przemawia g∏osami czterech osób, których
relacje równie˝ majà cechy ilustracji/exemplów. Modelowo potrakto
wane g∏osy/wersje opowieÊci na ten sam temat podsumowuje g∏os
piàty – narratora/autora powieÊci, dysponujàcego szczególnego typu
wszechwiedzà i dystansem wobec wykreowanych postaci, dobranych
tak, by ich losy prezentowa∏y typowe przypad∏oÊci okresu wielkiej
zmiany. Jego relacja zaczyna si´ s∏owami:
„Czas, w jakim rozgrywa si´ nasza powieÊç, to lata odleg∏e zale
dwie o nieca∏e pó∏ wieku od szczególnie intensywnych przemarszów
wojskowych po owej równinie. Wielkie armie sz∏y na wschód, a potem
na zachód, zostawiajàc spustoszenie, jakiego nawet na tej przyzwy
czajonej do dewastacji ziemi nie widziano od wielu stuleci. Choç by∏o
to tak niedawno, pami´ç tych wydarzeƒ coraz bardziej si´ zaciera∏a.
[…] I dlatego, kiedy ju˝ zaczniemy Êledziç perypetie bohaterów, zoba
czymy, ˝e sà ca∏kowicie poch∏oni´ci ma∏ymi pragnieniami, przyziem
nym i pas jam i […] Pam i´t ajm y równ ie˝, w jak szczeg óln ym
momencie zaczynamy ich podpatrywaç. Oto woko∏o dokona∏a si´
wielka przemiana”15.
Narrator opowieÊci nie pozostawia czytelnikowi wàtpliwoÊci, co
do tego, ˝e relacjonowane „przypadki” zosta∏y skonstruowane tak,
by funkcjonowaç jako typowe dla swego czasu. Historia jawi si´
w nich w formie czasu powitaƒ i po˝egnaƒ traktowanych z gorzkoironicznym dystansem:
„O, s∏odkie lata dziewi´çdziesiàte! Rozkoszny czasie nieograni
czonych mo˝liwoÊci. Czasie naiwnej wiary, ˝e rzeczywistoÊç b´dzie
lepsza. Sprawiedliwsza, uczciwsza. Chwilo po stworzeniu Êwiata, kie
dy tak fascynuje wszystko, co dzieje si´ po raz pierwszy” (73).
Historia poczàtków III Rzeczpospolitej, nowy mit za∏o˝ycielski
polskiej rzeczywistoÊci po prze∏omie to mit wàtpliwej konduity:
„Pierwszy kolorowy papier toaletowy, pierwszy nasz prezydent, par
lament, pierwsi ˝ebrzàcy Rumuni, prywatna telewizja […] pierwsze
tirówki […] O, niezapomniane lata dziewi´çdziesiàte! Czasie po˝e
gnaƒ… Ostatnia wódka z mety na Zbawicielu, ostatni cinkciarz pod
kantorem, konik pod kinem, plac Dzier˝yƒskiego…” (62).
Utwór Bieƒkowskiego, tak jak Sieniewicza, stosuje literackà sty
lizacj´ swoich diagnoz historycznych. Wszyscy opisani w nim wspó∏
twórcy polskiego cywilizacyjnego skoku w wiek XXI  taƒczà tu (jak
15

Dawid Bieƒkowski, Nic, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005, s. 7–8.
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w Popiele i diamencie) plugawego poloneza na integracyjnym spotka
niu pracowników francuskiego koncernu, którego wejÊcie do Polski
ten skok poniekàd uosabia.

*
Przytoczone przyk∏ady prozatorskich mikrohistorii w wersji Shu
tego i Witkowskiego korespondujà ze wspó∏czesnymi zainteresowa
niami historyków tym, co wczeÊniej wyparto z naukowego pisarstwa,
uznajàc za marginesowe, niewa˝ne czy niepowa˝ne. Zarówno one,
jak i powieÊci Sieniewicza oraz Bieƒkowskiego stanowià swoiste przy
czynki do historii mentalnoÊci mieszkaƒców Europy ÂrodkowoWschodniej na prze∏omie wieków, w sytuacji polityczno-gospodarczej
zmiany. Ich autorzy dowodzà, i˝ te aspekty mentalnoÊci, o których
zwykle si´ sàdzi, ˝e stanowià cz´Êç niezmiennej natury ludzkiej sà
historycznie uwarunkowane.
Nowa historia kulturowa, „historia oddolna”, mikrohistoria, któ
rych pasje badawcze wydajà si´ bliskie przywo∏anym przeze mnie
prozaikom, byç mo˝e, bardziej odpowiadajà potrzebom wspó∏cze
snoÊci ni˝ tradycyjna historia. Jeden z dzisiejszych angielskich histo
ryków, Peter Burke, powtarzajàc tezy Benedetta Crocego o tym, i˝
ka˝dy styl pisania na temat historii jest dzieckiem swojego czasu,
twierdzi, i˝ celem tego „nowego” stylu jest nadanie sensu szybko
zmieniajàcej si´ kulturze16.
W omawianym tu wariancie opowieÊci o wspó∏czesnoÊci, uwzgl´d
niajàcej aspekt historii, znacznie wa˝niejszy okazuje si´ w zwiàzku
z tym autor-narrator opowiadajàcy histori´ w∏asnà/swojej wspólnoty
i problematyzujàcy czynnoÊç opowiadania ni˝ narrator-bohater
uczestniczàcy/Êwiadkujàcy (w) takiej historii. Nale˝y przy tym zazna
czyç, i˝ tematem owej opowieÊci staje si´ coraz cz´Êciej nie tyle prze
˝ywanie/wspominanie zdarzeƒ utkanych z materii historycznej, ile
samo zadanie ich opowiedzenia (problematyzacja wyboru przywo∏y
wanych faktów, jego kryteria, ÊwiadomoÊç konstytuujàco-wyklucza
jàcego charakteru selekcji, doboru literackiej stylizacji, mediacyjnej
roli j´zyka w budowaniu efektu rzeczywistoÊci, cokolwiek uznawali
byÊmy w dobie dominacji mediów za rzeczywistoÊç, etc.), a to w przy
wo∏anej prozie mo˝e najtrafniej uchwyci∏a Dorota Mas∏owska.
16 Podaj´

[za:] Ewa Domaƒska, Mikrohistorie…, dz. cyt., s. 157.

