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wpolskiejprozieXXiwieku

w dobie ponowoczesnoÊci dű o si´ mówi∏o o kresie historii,
tj. odchodzeniu od wielkich opowieÊci podtrzymujàcych koncepcj´
ludzkich dziejów jako ciàgu zdarzeƒ w∏àczonych w jednolity bieg
iwyposa̋ onychwokreÊlonysens,któryconajmniejodXViiiwieku
by∏ pojmowany emancypacyjnie. wiek XX zachwia∏ wiarà w racjo
nalnoÊçrzeczywistoÊciiemancypacyjnycharakterhistoriirozwijajàcej
si´wrytmpost´pu,ametaopowieÊcinatentematuzna∏za ideolo
giczneuzurpacje.ichmiejscezaj´∏ainnametaopowieÊç,napomyka
jàca o koƒcu holistycznego rozumienia historii i zastàpieniu go
zainteresowaniemdlamikrohistoriiukazujàcychnoweregu∏yistnie
niawspólnotyludzkiej,wktórejmetafizykautraci∏acentralnemiejsce
i zrodzi∏o si´ zwàtpienie w prawomocnoÊç historycyzmu zak∏adajà
cegolinearnà, jednorodnàkoncepcj´czasuhistorycznego.

Byzachowaçdost´pdoprzesz∏oÊcipoza logikàtypulinearnego,
podejmujesi´ostatniowprozie,wspó∏kszta∏tujàcejt´metaopowieÊç
okoƒcutradycyjnierozumianejhistorii,dzia∏ania„stylizacyjne”,czy
te˝poszukiwaniaexemplówwretorycznymsensietegoterminu,któ
remia∏ybyilustrowaçalternatywnepasmarównoleg∏ychprzebiegów
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´„nieskoƒczy∏a”,bowiem,jakpiszegianniVattimo,„nieistnieje
˝adna„wysoka”struktura,sta∏a i idealna,odktórejhistoriamog∏a
bysi´„oderwaç”i«upaÊç»”1.

Dlaprzybli̋ eniaefektówtegoprocesuwliteraturzepolskiejmo˝
naprzywo∏açzjednejstronychoçbyutworys∏awomirashutegoZwa∏
(2004)imicha∏awitkowskiegoLubiewo(2005),jakosymptomatycz
nemikrohistorie,opowiadajàcej´zykiemwybranychzamkni´tychÊro

1 gianniVattimo,PostnowoczesnoÊç i kreshistorii, t∏um.Barbarastelmasz
czyk,[w:]PostmodernizmAntologiaprzek∏adów,red.ryszardnycz,wydawnictwo
Baranisuszczyƒski,kraków1998,s.144.
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dowisk (sfrustrowanych urz´dników bankowych u shutego, gejów
uwitkowskiego)–dotàdnajcz´Êciejt∏umionym–sytuacj´historycz
nejzmiany;zdrugiejzaÊpowieÊcimariuszasieniewiczaCzwartenie
bo (2004) i Dawida Bieƒkowskiego Nic (2005) jako wystylizowane
i Êwiadome swego stylizatorstwa exempla, w których stawia si´ dia
gnoz´wspó∏czesnoÊci,czyniàctozmniej(usieniewicza)lubbardziej
(uBieƒkowskiego)wyrazistàÊwiadomoÊciàjejuwik∏aƒhistorycznych.
wreszcie–powieÊçDorotymas∏owskiejPawkrólowej(2005)–inne
gotypuexemplumdobrzeilustrujàceniektóretezyjeanaBaudrillar
da, wy∏ő one przezeƒ w pracy diagnozujàcej wspó∏czesne stadium
historiirozwojuludzkoÊci,azatytu∏owanejPaktjasnoÊci.Ointeligen
cji z∏a2. Badacz mówi o dzisiejszym globalnym upadku cz∏owieka
wbanalnoÊçorazzanikurozró˝nienianato,cowewn´trzneizewn´trz
ne,przedstawione.konstatujete˝,i˝„wrazzwkroczeniemnascen´
informacjihistoriadobieg∏akoƒca,takjakrzeczywistoÊç,któraustà
pi∏a miejsca wirtualnoÊci. mo˝na postawiç hipotez´ – powiada – ˝e
postadiumkrytycznym,stadiumheroicznym(któreciàglejestjednym
zestadiówmetafizyki)nast´puje[...]ironicznestadiumhistorii, iro
nicznestadiumwartoÊcietc.”3.owoironicznestadiumhistoriizdajà
si´prezentowaçw∏aÊniemas∏owska,shuty,Bieƒkowski.

tylkoczyichmarginesowe,lokalneopowieÊcimanifestujàzasad
niczàzmian´historycznegocharakterurzeczywistoÊci,wktórej˝yje
my? Czy pokazujà, na ile w myÊleniu o historii punkt ci´˝koÊci
przesunà∏si´zwymiarutemporalnegonaspacjalny,wjejprezenta
cji–zes∏owanaobraz,awobcowaniuzniàjednostki–zpoznania
na doznawanie, z operacji intelektualnych na relacje somatyczne,
sensualne?Czyprzekonujà,i˝historiawtakimwydaniunabieracech
mitu,amő elepiej,ujawniaswojàmitycznànatur´jakot´w∏aÊciwà,
tyle˝ewprojekcieoÊwieceniowymutajonàczyst∏umionà?

powieÊcipolskiezostatnichdwóchtrzechlatsygnalizujàprzeja
wytakukierunkowanejzmiany,alepokazujàrównie˝jejnieostroÊç,
niezdecydowanie,bote˝ciàgletrzymajàsi´raczejmetaforykiwalki,
anie(charakterystycznejponoçdlaaktualnegomyÊleniaoÊwiecie4)
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2 jeanBaudrillard,Pakt jasnoÊci.O inteligencji z∏a, t∏um.s∏awomirkrólak,
wydawnictwosic!,warszawa2005.

3 tam̋ es.70,podkreÊleniawprzywo∏aniupochodzàodemnie.
4 takcharakteryzujekierunkinowegomyÊleniaorzeczywistoÊciewaDomaƒ

ska w swojej ksià˝ce Mikrohistorie Spotkania w mi´dzyÊwiatach, wydawnictwo
poznaƒskie,poznaƒ1999.



metaforykinarodzin,nierezygnujàdokoƒcazlogosunarzeczero
sa,zpierwiastkam´skiegonakorzyÊç˝eƒskiego.nowatriada:inny
DialogDoÊwiadczenie (spotkanie) wspó∏wyst´puje w nich razem
ztriadàust´pujàcà:rozumnaukalogika.tyle˝eutworyautorów,
które tuprzywo∏uj´ jakoprzyk∏adypewnegowyczuleniana zmiany
wmyÊleniuospecyficedziejàcejsi´nanaszychoczachhistorii,pre
zentujà histori´ symptomatycznych prywatnych mikroÊwiatów.
zachowania wyst´pujàcych w nich postaci – z punktu widzenia
makrohistoriimarginalne,niewiele znaczàce, czybezsensowne– sà
tutraktowanewkategoriachwa˝nychludzkichprze̋ yç.pytanie,czy
wy∏aniasi´znichprojektheterologii–naukioodmiennoÊci,ró˝ni
cy,uczàcejakceptowaçwielog∏osowoÊçkulturyglobalnej?

otó˝ wydaje si´, ˝e nie. jeÊli braç utwory przywo∏anych pisarzy
bezpoprawkinaironicznàwersj´historii,towZwaleshutegozamiast
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∏owenic.wLubiewiewitkowskiegoinny/prlowskaciotauty
skuje na nowe czasy oferujàce mu miejsce w heteronomicznej kul
turzeiznostalgiàwspominaniegdysiejszàegzystencj´nazakazanych
marginesachrzeczywistoÊci.

opowieÊci o codziennych czynnoÊciach wykonywanych przez
bohaterówtychpowieÊcipoto,byutrzymaçsi´przy˝yciuwsensie
fizjologicznymipodo∏açjakiejÊ(zwykleniewieleznaczàcej)rolispo
∏ecznejuk∏adajàsi´jednakwprzekazocharakterzedyskursywnym.
pokazujà spo∏eczeƒstwo w stadium transformacji dokonywanej,
araczejdokonujàcejsi´ jakbysamoistnie(chaotycznie,bezkontro
li nad jej mechanizmami, co sprawia, ˝e dajà o sobie znaç czysto
fizykalnewyznacznikizmianynieopatrzoneznakamiwartoÊcietycz
nomoralnych,nieodsy∏ajàcedowymiarutranscendencji).

ztakichopowieÊciniewy∏aniasi´obrazÊwiata,wktórymoinnym
myÊla∏obysi´wkategoriachrelacji.toraczejetap,naktórymwrze
czywistoÊci bohaterów tej prozy wy∏oni∏ si´ inny jako problem do
rozwiàzania.najcz´Êciejjednakdialog,jakisi´znimpodejmuje,ma
charakter nie podmiotowopodmiotowy (poznanie/doÊwiadczenie/
spotkanie), leczciàgle jeszczepodmiotowoprzedmiotowy(zwarcie/
poczucie zagrő enia/ zaw∏aszczajàca przemoc). postacie literackie
ocechachprzeci´tnychludzireagujàcychnaprzejawyglobalnejtrans
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formacji nadajà sens swojemu otoczeniu, dajàc wyraz w∏asnej kul
turze, Êwiatu symbolicznemu, z którego zarówno antropolog jak
ihistorykwspó∏czesnoÊcimóg∏bywydobyçznaczeniesymboli.

jeÊliprzeczytaçwtymkontekÊcienp.Pawiakrólowejmas∏owskiej,to
mő esi´okazaç,˝eowoznaczeniedotyczysymulakrów.Hiperliteracka
wswoimkszta∏cieopowieÊçocodziennoÊciekspedientkisklepuspő yw
czegoiniewydarzonegopiosenkarzaestradowego,przekazanaj´zykiem
subkulturyhiphopu,nieodsy∏abowiemdotego,cozwyk∏osi´uwa̋ aç
zarzeczywistoÊç,aledoinformacjinajejtematukazujàcychsi´wkolo
rowych magazynach i innych mediach zagospodarowujàcych masowà
wyobraêni´.wÊródtychinformacjinatakàsamàuwag´zas∏ugujewia
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.

wymyÊloneprzezDorot´mas∏owskàpostaciefunkcjonujàwÊród
tworówwirtualnych jakwÊródrzeczywistych,cooznacza,˝ezatarta
zosta∏a granica mi´dzy „widownià” a „scenà”, zanik∏a ÊwiadomoÊç
konstruowaniaefekturzeczywistoÊci,bowiemówkonstruktpopro
stusta∏si´dlanichrzeczywistoÊcià.

wpowieÊciNicBieƒkowskiegotakàwirtualnàrzeczywistoÊçtwo
rzy, jako swój „produkt”, francuski koncern positive, wkraczajàc na
polskirynek,wZwaleshutego–szczególniepoj´tapoliticalcoretness,
która obowiàzuje pracowników konkurujàcych ze sobà banków5.
w Pawiu królowej inna realnoÊç (poza wytworzonà przez media
iwch∏oni´tàprzezkonsumentówichwytworów)w∏aÊciwieniewyst´
puje,coDorotamas∏owskapokazujezarównonapoziomieanegdoty
utworu jak i kszta∏tudyskursumo˝liwegodoodczytania, jeÊli skon
centrowaçuwag´nanieprzezroczystejwarstwiej´zykaprzekazu.

jean Baudrillard uwa̋ a, ˝e „zbli̋ amy si´ do Êwiata ca∏kowicie
urzeczywistnionego,dokonanego, rozpoznanego, jako taki, lecznie
doÊwiatatakiego, jakionjest,co jestzupe∏nieczyminnym.

gdy˝Êwiattaki, jaki jest,nale̋ ydodziedzinypozoru,czywr´cz
integralnegoz∏udzenia,poniewa˝niemamo˝liwoÊci jegoprzedsta
wienia”6.
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5 inaczejpodchodzidotakpoj´tej„wirtualnejrzeczywistoÊci”(terminjeana
Baudrillarda)anthonygiddens,doczegowróc´wdalszejcz´Êciwywodu.

6 jeanBaudrillarddz.cyt.s.21.wyró˝nieniagraficznewcytaciepochodzà
odautora.



Banalnaa˝dobóluopowiastkamas∏owskiejuniewa˝niapytania
typu,gdziele̋ yprawda,gdzieszukaçto˝samoÊciipokazuje,˝ecz∏o
wiek to przypadkowy produkt tego, kim jest, i tego, co robi. na
poziomiemetadyskursuPawkrólowejzdajesi´uÊwiadamiaçwybór:
albo ustanowiç rzeczywistoÊç ca∏kowicie przenikalnà dla Historii
(uto˝samionej z sensem, podleg∏ej decyzjom, interpretacji), albo
uznaçrzeczywistoÊçzanieprzenikalnà,copozwala jedyniepoetyzo
waçna jej temat.

jeÊli potraktuje si´ mikrohistoryjk´ mas∏owskiej jako intuicyjnà
ilustracj´procesu,któryautorPaktujasnoÊciokreÊli∏mianemzabój
stwa znaku, to anegdota utworu by∏aby exemplum dla tego etapu
kulturowocywilizacyjnegowhistoriiludzkoÊci,naktórymto,corze
czywisteuleg∏ohegemonii 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,skorodopierwszegoniemadost´pu,drugieaspi
rujedomiana jedynejrzeczywistoÊci,rzeczywistoÊci integralnej7.

zarównobohaterkaPawiakrólowej,pannapitz, jak i jej idol ze
Êwiatapiosenkarskiejpopkultury ˝yjàw Êwiecie,wktórymorygina∏
niejestnigdzieoznakowany.tozapowiedêrzeczywistoÊcidoskona∏ej
kopii,októrejniktniewie,˝enià jest.
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7 Baudrillardpisze:„utraciliÊmyzarazemspektakl,alienacj´,dyskurs,trans
cendencj´ abstrakcj´, wszystko to, co dzieli∏o nas jeszcze od nadejÊcia rzeczy
wistoÊci integralnej, nieodwo∏alnego i natychmiastowego urzeczywistnienia
Êwiata.”tam̋ es.55.

innegozdanianatentematjestanthonygiddens,któryuwa̋ a, i˝„uniwer
sum dzia∏ania spo∏ecznego, w którym media elektroniczne odgrywajà g∏ównà
ikonstytutywnàrol´,nieodpowiadajednak„hiperrzeczywistoÊci”wsensiezapro
ponowanym przez Baudrillarda.” twierdzi, ˝e „Baudrillard myli wszechobecny
wp∏yw doÊwiadczenia zapoÊredniczonego z samozwrotnoÊcià systemów spo∏ecz
nych,czylizfaktem,˝esystemytestajàsi´wwi´kszoÊciautonomiczneisàdeter
minowane przez ich w∏asne konstytutywne oddzia∏ywania.” stàd, wed∏ug
giddensa, bierze si´ „refleksyjny projekt „ja”, który polega na utrzymywaniu
spójnych,chocia˝wcià˝nabie̋ àcoweryfikowanychnarracjibiograficznych[i]roz
grywasi´wkontekÊciewielokrotnegowyboruzapoÊredniczonegoprzezsystemy
abstrakcyjne.”por.anthonygiddensnowoczesnoÊçito˝samoÊç.„Ja”ispo∏eczeƒ
stwowepocepóênejnowoczesnoÊci,t∏um.alinaszul̋ ycka,pwn,warszawa2001,
s.8–9.
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Badanianadironiczniezobrazowanymituefektamidominacjimediów,
powodujàcejzacieraniesi´granicpomi´dzyprzedstawieniamiobrazo
wymi(elektronicznymi)atzw.realnymÊwiatemspo∏ecznym,podjà∏m.in.
socjolognormanDenzinwpracyImagesofPostmodernSociety8.wynika
znich,˝ejednostki˝yjàcewkulturzeponowoczesnejczyniàzwyobra̋ eƒ
medialnych rozmaity u˝ytek – wykorzystujà ten materia∏ w egzysten
cjalnym doÊwiadczaniu problemu p∏ci kulturowej, rasy, narodowoÊci,
rodziny,mi∏oÊci,intymnoÊci,przemocy,ÊmierciczywolnoÊci.odniesie
nie do cz´Êci tych zagadnieƒ wyraênie widaç w Pawiu królowej, gdzie
takiedoÊwiadczeniazosta∏yw∏àczonewopowieÊçbiograficznà izatar
∏y granic´ mi´dzy rzeczywistoÊcià spo∏ecznà a przekazem medialnym.

przyk∏adutworumas∏owskiejpozwalawi´csformu∏owaçpytanie
zgatunkupodstawowychdlawspó∏czesnejwra˝liwoÊciantropologicz
nej,historycznej,literackiej,którepowtórz´zaBaudrillardem:czym
stajesi´orygina∏,kiedykopiaprzestajebyçkopià?

Pawkrólowejzaczynasi´ikoƒczyprzypadkowo,maprzypadkowych
bohaterów,którzywykonujàczynnoÊcibezznaczeniaibezszkodydla
tzw.akcjipowieÊciowejbylibywstaniewykonywaç inne,zaczerpni´te
z repertuaru powszednioÊci zdominowanej przez media. wszystko to
mo˝na potraktowaç jako literacki przyk∏ad zaniku rzeczywistoÊci
„woryginale”,alete˝owopozbawieniewydarzeƒistotnegoznaczenia
sugerujàcemo˝liwoÊciichwymiany,dowodzipoÊredniotezy,i˝najed
nowydarzeniesk∏adajàsi´tewszystkieinne,którewtejsamejchwili
niemog∏ymieçmiejsca(znaczniebardziejprzekonujàco,bozajmujàc
si´paradygmatami,aniepojedynczymiprzyk∏adamiwydarzeƒ,zapre
zentowa∏atozagadnieniemagdalenatulliwTrybach).jednakiwpro
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
doznanienaszejteraêniejszoÊciwjejintegralnymwymiarze,przesuwa
jàcymHistori´wprzestrzeƒdotàdrezerwowanàtylkodlamitów9,sk∏a
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8 norman Denzin, Images of Postmodern Society: Social theory and Contem
porary Cinema, newbury park, 1991, a tak̋ e Etnographic Practices for the 21st
Century,thousandoaks1997.praceDenzinareferujewojciechj.Bursztawarty
kuleTo˝samoÊçnarracyjnawdobieekranu[w]pracyzbiorowejNarracjaito˝samoÊç,
red.w∏odzimierzBolecki,ryszardnycz,wydawnictwoiBl,warszawa2004.

9 interesujàcopiszeotymFrankankersmitwartykuleWznios∏eod∏àczenieod
przesz∏oÊcialbojakbyç/staçsi´tym,kimsi´ju˝niejest,t∏um.joannaBenedyktowicz



da si´ z owej wiecznie ˝ywej nieaktualnoÊci potencjalnych wydarzeƒ
orazzeznaków,któresprawiajà,˝eideanagiej,pierwotnejwstosunku
doznakurzeczywistoÊciucieleÊniasi´,stajesi´widzialna.

zkolei autorzyZwa∏u,Nic,Lubiewawybralipewneciàgi lokal
nych wydarzeƒ i przy u˝yciu znaków okreÊlonego systemu kulturo
wego gwarantujàcego ich zrozumia∏oÊç w obr´bie danej wspólnoty
spo∏ecznohistorycznej pokazali swoje wersje rozumienia historii
wspó∏czesnej.

s∏awomirshuty,ka̋ àcbohaterowinarratorowipowieÊci,postaci
ocechachnadawcytekstu,opowiadaçosobie,rezygnujezczynienia
odwo∏aƒdowielkiejHistorii,ajednakjegoutwórniszowà,lokalnà
narracjàdokonujeprezentacjiw∏asnegoczasuhistorycznegoipoko
lenia,doktóregonale̋ ysamautor.wdobiepowszechnejglobaliza
cji,komercjalizacji,macdonaldyzacji,zamiasttradycyjnierozumianej
ÊwiadomoÊcihistorycznej,pozostajàbohaterowiutworu Êladowe jej
wyznaczniki,ot,choçbyoperowanietrójdzielnàtemporalnoÊcià,która
dawniejpozwala∏aporzàdkowaçefektyhistorycznychzmian:

„przesz∏oÊç jest ciemnoÊcià – powiada on – b∏àdzimy w niej po
omacku,dotykamyjejtak,jakbyÊmynawijalinapaleczű ytàszpul´
taÊmymagnetofonowej.je̋ elidasi´zniejcoÊodczytaç,totylkonie
jasnefragmenty,niezrozumia∏àzbitk´sampli.przysz∏oÊçwydajesi´
zaprojektowanaiwodoodporna.tylkotojebaneteraz,wieczneteraz,
wschodnieteraz,za̋ enowaneterazwymykasi´spodkontroli”10.

wpowieÊcishutegowszystkooblepiapapkaj´zykamediów,którà
odreagowujesi´wulgaryzmamitraktowanymi,widaç,przezbohate
rajakojedynyiostatnirezerwuarnaturalnoÊci,dzi´kiktóremumo˝
nazrzuciçzsiebiechoçnachwil´ca∏àsztucznoÊçpoliticalcorectness
i daç wyraz pogardy dla wszystkich wytworów demokracji, która
zawiod∏a, jak inneformacjehistoryczne.

wydobycienapowierzchni´g∏osówdotàdst∏umionych–itowich
niekryjàcejwulgarnoÊciwersji–uda∏o si´ równie˝micha∏owiwit
kowskiemuwproziezatytu∏owanejLubiewo.toutwórz∏ő onyzfrag
mentarycznych relacji nawet nie homoseksualistów czy gejów, jak
okreÊlaichj´zykneutralny,aleciot,jaknazywajàsi´samiprzedsta
wiciele owej subkultury, funkcjonujàcy w cieniu szaletów, dworców
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[w:] tego˝,Narracja, reprezentacja,doÊwiadczenie.Studiaz teoriihistoriografii, red.
iwst´pewaDomaƒska,wydawnictwouniversitas,kraków2004,s.247–321.

10 s∏awomirshuty,Zwa∏,wydawnictwow.a.B.,warszawa2004,s.214.
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i parków prlu, nie bardzo odnajdujàcy si´ w nowej polskiej rze
czywistoÊci, ludzie, do których zalicza si´ równie˝ m∏ody narrator
autor ksià˝ki wyst´pujàcy na kartach utworu jako michaÊka
literatka/Ânie˝ka,ktoÊ,ktohistorietegoÊrodowiskazbieraiutrwa
lawksià˝ce.

„niktnienapisa∏historii˝yciapedalskiego–przyznajenarrator
opowieÊci–chyba˝emoczemnablaszanejÊcianie.Czyprzedwojnà
by∏odok∏adnietylesamo„homoerotów”?gdziesi´spotykaliiupra
wiali seks? postuluj´ przeprowadzenie stosownych badaƒ, tym bar
dziej,˝ewszystkosi´przeciwblaszakom(miejskimszaletom–H.g.)
zmówi∏o ipewnienigdy ich ju˝nieb´dzie”11.

z wy∏aniajàcej si´ spoÊród wielu gejowskich g∏osów opowieÊci
otejsubkulturzeijejdziejachwpolscepowojennejczytelnikpoznaje
charakterzmian,jakieprzyniós∏iwtymÊrodowiskuprze∏omustro
jowy,awrazznimjegowariantkulturowy,obyczajowy.

„onmówi:mygeje.my,gejemusimyto,musimyrazemtamto,
a iowo[…]nietylkoseks.aleisport, iochronaÊrodowiska, inne
spojrzenienacywilizacj´europejskàiczysi´niezapisz´najegolist´
dyskusyjnà i portal jakiÊ tam. gdzie ja, dziadówka, do internetu?
jak ja ca∏a jestem w przesz∏oÊç, w te wszystkie wczasy wagonowe,
funduszowezapatrzona, jakbywstecz.”(130).

wLubiewiewydobytonapowierzchni´pasmohistoriiwczeÊniej
wyparte ze sfery mo˝liwej do opowiedzenia, a wi´c nieposiadajàce
rozbudowanychwzorówopowiadalnoÊci.autorutworukorzystawi´c
zesposobówpodsuwanychpoÊrednioprzezgombrowiczaorazBia
∏oszewskiego i troch´ po omacku, pods∏uchujàc oraz podglàdajàc
swoich interlokutorówgejów, kszta∏tuje sposoby w∏asne. specyficz
nie,bozironicznymdystansem,w∏àczasi´wtakàodmian´opowia
dania o wspó∏czesnoÊci i historii, którà okreÊla si´ mianem
heterologii–naukioodmiennoÊci,ró˝nicy,pokazujàcejwielog∏oso
woÊçkulturyglobalnej.

opowieÊcishutegoiwitkowskiegotoprzyk∏adymikrohistorycz
nego badania sposobów, w jaki zwykli/niezwykli ludzie nadajà sens
swojemu Êwiatu; badania, w którym najwa˝niejsza okazuje si´ nie
tylkokategoriaprawdyhistorycznej,aleprzedewszystkimkategoria
trafnoÊci w uchwytywaniu Êrodowiskowego wariantu aury okresu.
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11 micha∏witkowski,Lubiewo,korporacjahalart,kraków2005,s.30.



obydwiesà ilustracjami literackiegoprocesuantropologizacji i tek
stualizacjirefleksjinadhistorià.

Bowiem,jakpiszeewaDomaƒska,„Âmierç(tradycyjnierozumia
nejhistorii–H.g.)zwiàzanajestzezwàtpieniemwpewnikifaktów
iprzeniesieniempunktuci´˝koÊcinaichprzedstawienia.przesz∏oÊç
(resgestae)stajesi´zatemhistoriàopowieÊci(rerumgestarum)”,aco
wi´cej,znawcytakiejhistoriistosujàró˝nepodejÊciadobadaniaprze
sz∏oÊci:histori´antropologicznà,histori´mentalnoÊci, etnohistori´,
histori´ frombelow (oddolnà),histori´˝yciacodziennego12.

Domaƒska charakteryzuje „nowà” histori´ jako t´, która opo
wiadaocz∏owieku„wrzuconym”wÊwiat,o ludzkimbyciuwÊwiecie,
oludzkimdoÊwiadczaniuÊwiata,osposobachtegodoÊwiadczania.jest
to zatem Êwiat historycznych doznaƒ, uczuç, prywatnych mikroÊwia
tów.Cz∏owieka i jego losypoznajemyzapoÊrednictwemcases(przy
padków), „miniatur”, antropologicznych opowieÊci, które jak sonda
pozwalajàwniknàçwcodziennàrzeczywistoÊç13.zestawtakichw∏aÊnie
casesprzynoszà:CzwarteniebosieniewiczaiNicBieƒkowskiego.

powieÊçmariuszasieniewiczaopowiadahistori´przemianypoli
tycznogospodarczejprzezpryzmatlosówm∏odychludzizprowincjo
nalnegomiasta.ichcodziennoÊçto„próbki”„nowejhistorii”instatu
nascendi.autortakprezentujeswoichbohaterów:

„Bocian–poetaoÊwicieoczyszczajàcyulice,trawka–bezrobot
naartystkapostudiach,zkilkomabezű ytecznymiwystawami.rubin
–muzykujàcyjeloneknarykowiskumiasta.ma∏gorza∏ka–pokojów
kanotarialnychsalonów,zkawàiciasteczkami,dymajàcapodziesi´ç
godzindziennie.Czasamiwyçsi´chcia∏o,czasamirechotaç.zlamu
sa prowincjonalnych bohem wyniesione kuk∏y. niez∏a ekipa popa
praƒców, emigrantów codziennoÊci, p∏ynàcych wp∏aw, bo statek
odp∏ynà∏dawnotemu.ataknaprawd´dryfujàcychbezcelu”14.

taopowieÊçopowszednimwymiarzehistoriiwspó∏czesnejzosta
∏aliterackowystylizowananabu∏hakowowskàprzypowiastk´owizy
cie(kapitalistycznego)szatanaijegoÊwitynapolskiejprowincjioraz
skutkachtegowydarzeniadla jejmieszkaƒców.
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12 ewa Domaƒska, Mikrohistorie Spotkania w mi´dzyÊwiatach, dz. cyt.,
s.34–35.

13 por. tam̋ es.58.
14 mariuszsieniewicz,Czwarteniebo,wydawnictwow.a.B.,warszawa2004,

s.83.kolejnecytatyztegowydanialokalizuj´wtekÊcie,podajàcnumerstrony.
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utwórBieƒkowskiegoprzemawiag∏osamiczterechosób,których
relacjerównie˝majàcechyilustracji/exemplów.modelowopotrakto
wane g∏osy/wersje opowieÊci na ten sam temat podsumowuje g∏os
piàty–narratora/autorapowieÊci,dysponujàcegoszczególnegotypu
wszechwiedzàidystansemwobecwykreowanychpostaci,dobranych
tak, by ich losy prezentowa∏y typowe przypad∏oÊci okresu wielkiej
zmiany.jegorelacjazaczynasi´s∏owami:

„Czas,wjakimrozgrywasi´naszapowieÊç,tolataodleg∏ezale
dwieonieca∏epó∏wiekuodszczególnieintensywnychprzemarszów
wojskowychpoowejrówninie.wielkiearmiesz∏ynawschód,apotem
na zachód, zostawiajàc spustoszenie, jakiego nawet na tej przyzwy
czajonejdodewastacjizieminiewidzianoodwielustuleci.Choçby∏o
totakniedawno,pami´çtychwydarzeƒcorazbardziejsi´zaciera∏a.
[…]idlatego,kiedyju˝zaczniemyÊledziçperypetiebohaterów,zoba
czymy,˝esàca∏kowiciepoch∏oni´cima∏ymipragnieniami,przyziem
nymi pasjami […] pami´tajmy równie˝, w jak szczególnym
momencie zaczynamy ich podpatrywaç. oto woko∏o dokona∏a si´
wielkaprzemiana”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´
wnichw formieczasupowitaƒ ipő egnaƒ traktowanychzgorzko
ironicznymdystansem:

„o, s∏odkie lata dziewi´çdziesiàte! rozkoszny czasie nieograni
czonych mo˝liwoÊci. Czasie naiwnej wiary, ˝e rzeczywistoÊç b´dzie
lepsza.sprawiedliwsza,uczciwsza.ChwilopostworzeniuÊwiata,kie
dytakfascynujewszystko,codziejesi´porazpierwszy”(73).

Historia poczàtków iii rzeczpospolitej, nowy mit za∏ő ycielski
polskiej rzeczywistoÊci po prze∏omie to mit wàtpliwej konduity:
„pierwszykolorowypapiertoaletowy,pierwszynaszprezydent,par
lament,pierwsi ˝ebrzàcyrumuni,prywatna telewizja […]pierwsze
tirówki […]o,niezapomniane latadziewi´çdziesiàte!Czasiepő e
gnaƒ…ostatniawódkazmetynazbawicielu,ostatnicinkciarzpod
kantorem,konikpodkinem,placDzier̋ yƒskiego…”(62).

utwórBieƒkowskiego,takjaksieniewicza,stosuje literackàsty
lizacj´swoichdiagnozhistorycznych.wszyscyopisaniwnimwspó∏
twórcy polskiego cywilizacyjnego skoku w wiek XXi taƒczà tu (jak
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15 DawidBieƒkowski,Nic,wydawnictwow.a.B.,warszawa2005,s.7–8.



wPopieleidiamencie)plugawegopolonezanaintegracyjnymspotka
niupracownikówfrancuskiegokoncernu,któregowejÊciedopolski
tenskokponiekàduosabia.

*

przytoczoneprzyk∏adyprozatorskichmikrohistoriiwwersjishu
tego iwitkowskiegokorespondujàzewspó∏czesnymizainteresowa
niamihistorykówtym,cowczeÊniejwypartoznaukowegopisarstwa,
uznajàc za marginesowe, niewa˝ne czy niepowa˝ne. zarówno one,
jakipowieÊcisieniewiczaorazBieƒkowskiegostanowiàswoisteprzy
czynki do historii mentalnoÊci mieszkaƒców europy Ârodkowo
wschodniejnaprze∏omiewieków,wsytuacjipolitycznogospodarczej
zmiany. ich autorzy dowodzà, i˝ te aspekty mentalnoÊci, o których
zwykle si´ sàdzi, ˝e stanowià cz´Êç niezmiennej natury ludzkiej sà
historycznieuwarunkowane.

nowahistoriakulturowa,„historiaoddolna”,mikrohistoria,któ
rych pasje badawcze wydajà si´ bliskie przywo∏anym przeze mnie
prozaikom, byç mő e, bardziej odpowiadajà potrzebom wspó∏cze
snoÊcini˝tradycyjnahistoria.jedenzdzisiejszychangielskichhisto
ryków,peterBurke,powtarzajàc tezyBenedettaCrocegoo tym, i˝
ka˝dy styl pisania na temat historii jest dzieckiem swojego czasu,
twierdzi, i˝ celem tego „nowego” stylu jest nadanie sensu szybko
zmieniajàcejsi´kulturze16.

womawianymtuwariancieopowieÊciowspó∏czesnoÊci,uwzgl´d
niajàcej aspekt historii, znacznie wa˝niejszy okazuje si´ w zwiàzku
ztymautornarratoropowiadajàcyhistori´w∏asnà/swojejwspólnoty
i problematyzujàcy czynnoÊç opowiadania ni˝ narratorbohater
uczestniczàcy/Êwiadkujàcy(w)takiejhistorii.nale̋ yprzytymzazna
czyç,i˝tematemowejopowieÊcistajesi´corazcz´Êciejnietyleprze
˝ywanie/wspominanie zdarzeƒ utkanych z materii historycznej, ile
samozadanieichopowiedzenia(problematyzacjawyboruprzywo∏y
wanych faktów, jego kryteria, ÊwiadomoÊç konstytuujàcowyklucza
jàcegocharakteru selekcji,doboru literackiej stylizacji,mediacyjnej
roli j´zykawbudowaniuefekturzeczywistoÊci,cokolwiekuznawali
byÊmywdobiedominacjimediówzarzeczywistoÊç,etc.),atowprzy
wo∏anejproziemő enajtrafniejuchwyci∏aDorotamas∏owska.
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16 podaj´[za:]ewaDomaƒska,Mikrohistorie…,dz.cyt.,s.157.


