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Kamila SOWIÑSKA

Naœladowcy i kontynuatorzy pokolenia ’56

w literaturze XX wieku*

Proza Marka H³aski i jego nastêpców jest nieocenionym œwiadectwem cza-

sów, w których ¿yli pisarze, ukazaniem doœwiadczeñ ówczesnej rzeczywistoœci

„szarej i brudnej”. Jest to literatura bêd¹ca reakcj¹ na stosunki panuj¹ce w Pol-

sce stalinowskiej i jednoczesny bunt przeciwko literaturze uleg³ej re¿imowi.

Niniejszy szkic jest wstêpn¹ analiz¹ obecnoœci motywów zawartych w twór-

czoœci pokolenia ’56 oraz w utworach pisarzy kolejnych pokoleñ literackich.

Zgodnie z teori¹ opisow¹ Zygmunta £empickiego
1
; o motywie literackim mó-

wimy w momencie porównania kilku dzie³ i wyodrêbnienia z nich wspólnych

cech treœciowych: powtarzalnych i niepowtarzalnych. Punktem wyjœcia rozwa-

¿añ s¹ dzie³a pisarzy debiutuj¹cych w latach 50., m.in.: Marka H³aski, Marka

Nowakowskiego, Andrzeja Brychta, Stanis³awa Czycza, Edwarda Stachury, Eu-

geniusza Kabatca, Ireneusza Iredyñskiego.

Utwory Marka H³aski i jego nastêpców to literacki portret pokolenia, uka-

zuj¹cy dramat istnienia w poczuciu klêski, osamotnienia i wyobcowania wobec

œwiata obojêtnego na indywidualne ¿yciowe potrzeby bohatera.

Mimo up³ywu lat twórczoœæ pisarzy debiutuj¹cych w latach 50. jest nadal

bardzo interesuj¹ca, nie tylko jako œwiadectwo historyczne, lecz tak¿e jako za-

pis wartoœci i celów, do których ludzie wówczas d¹¿yli. Problemy ¿yciowe (wód-

ka, niespe³niona mi³oœæ, bezdomnoœæ) opisane w utworach H³aski, Nowakow-
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skiego, Brychta sta³y siê w ró¿nym natê¿eniu udzia³em wszystkich powojennych

roczników, a tak¿e wspó³czesnego pokolenia m³odych ludzi. Ponadczasowoœæ

twórczoœci pokolenia ’56 ujawnia siê dziêki odrzuceniu w powieœciach omawia-

nych pisarzy czasu historycznego. Tematy podejmowane przez prozaików tej

generacji sta³y siê uniwersalne, nabra³y wymiaru egzystencjalnego.

Bohater powieœci pokolenia ’56 to cyniczny kochanek H³aski, buntownik Bur-

sy, bandzior Brychta, oszust Iredyñskiego i marzyciel Czycza. Wszystkie te po-

stacie ³¹czy niemo¿noœæ zmiany swojej sytuacji egzystencjalnej i wpisany w ni¹

bunt. S¹ to uciekinierzy z inteligenckich domów, jak bohater Ósmego dnia tygo-

dnia H³aski, outsiderzy maj¹cy mentalnoœæ lumpa, jak w opowiadaniach Ten sta-

ry z³odziej czy Benek Kwiaciarz Nowakowskiego. Pojawiaj¹ siê tak¿e postacie

cyników, oszustów wykreowane przez Iredyñskiego w Dniu oszusta czy w opo-

wiadaniach Brychta (m.in. Suche trawy). Dominuje uczucie nieautentycznoœci,

zagubienia we wspó³czesnym œwiecie i dotkliwie odczuwana bezdomnoœæ.

W twórczoœci pokolenia ’56 zosta³y zawarte cztery mity pokoleniowe, wy-

mienione przez Jana B³oñskiego w Odmarszu
2
: odrêbnoœci, erotyczny, nieszczê-

œcia i lumpenproletariusza. Nie s¹ one równowa¿ne, tylko mit lumpa dotyczy

konkretnego bohatera, pozosta³e s¹ realizowane przez jedn¹ lub kilka postaci.

Wszystkie cztery mity przeplataj¹ siê w twórczoœci H³aski, a ich najwyraŸniej-

szym przyk³adem jest Pierwszy krok w chmurach; u pozosta³ych twórców mo¿-

na odnaleŸæ wybrane przyk³ady mitologii, jak np. mit lumpenproletariusza

u Nowakowskiego czy mit erotyczny w twórczoœci Moniki Kotowskiej.

Mit lumpa, bohatera z nizin spo³ecznych, swoj¹ popularnoœæ zawdziêcza ów-

czesnej sytuacji historycznej: prze³omowi socrealistycznemu i potrzebie opisu

jednorodnej, rz¹dz¹cej siê swoimi prawami struktury spo³ecznej
3
.

Bohaterowie opowiadañ Brychta Suche trawy i Nowakowskiego Silna

gor¹czka odrzucaj¹ istniej¹cy œwiat, s¹ ludŸmi funkcjonuj¹cymi „[...] poza, a to

nie sprzyja wygodnemu ¿yciu”
4
. Bohater tomu Suche trawy, znudzony ówczes-

n¹ rzeczywistoœci¹, poszukuje odra¿aj¹cych i drastycznych wra¿eñ, podtrzy-

muj¹cych jego napiêcie. Postaæ z Silnej gor¹czki stosuje „kuracyjne chodzenie

w teren”
5
, tj. wyskoki na œmietniska, do knajp i melin. Bohaterowie wybieraj¹

zamkniêty œwiat marginesu spo³ecznego, rz¹dz¹cy siê swoimi w³asnymi prawa-

mi, wierz¹c, ¿e w ten sposób uda im siê zaspokoiæ swoje potrzeby
6
.

86 Kamila Sowiñska

2
J. B³oñski, Odmarsz, Kraków 1978, s. 7–25.

3
M. Orski, Etos lumpa, Wroc³aw 1978, s. 16–17.

4
A. Brycht, Balbina, [w:] idem, Suche trawy, £ódŸ 1961, s. 45.

5
A. Brycht, Silna gor¹czka, Warszawa 1965, s. 34.

6
H. Gosk, Wizerunek bohatera: o debiutanckiej prozie polskiej prze³omu 1956 roku, Warsza-

wa 1992, s. 96–101.



Wspó³czesna próba wskrzeszenia mitu lumpenproletariusza w powieœci

Ch³opaki nie p³acz¹ Krzysztofa Vargi (wyd. 1996) to wizja bohatera lat 90. wy-

wodz¹cego siê z kryminalnego marginesu spo³ecznego. Jak zapowiada sam au-

tor, to „kultowa rzecz o piciu, paleniu i pannach”
7
.

W zbiorze opowiadañ Andrzeja Stasiuka Przez rzekê (wyd. 1998) bohaterem

jest menel, który zdaje sobie sprawê ze swojego wygl¹du i sposobu bycia: „[...]

przyszed³ konduktor, zobaczy³, ¿e nie mam skarpetek [...] i wzi¹³ mnie za

zwyk³ego menela”
8
. W omawianym zbiorze Stasiuk przedstawia zwyk³e ¿ycio-

we zdarzenia: „chodzenie do koœcio³a, biblioteki”, wraz z ca³¹ brzydot¹, nud¹

i beznadziejnoœci¹ opisywanej rzeczywistoœci.

W twórczoœci pokolenia ’56 równie popularna by³a figura outsidera, postaci wy-

obcowanej, stoj¹cej z boku, niebior¹cej czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym.

W Silnej gor¹czce Nowakowskiego bohatera zawiod³y wszelkie sposoby przezwy-

ciê¿enia samotnoœci, silnie odczuwa swoj¹ bezdomnoœæ: „[...] nie wiedzia³ gdzie

iœæ. Ju¿ tak od wielu dni, miesiêcy, zawsze przychodzi³a ta chwila – gdzie iœæ”
9
.

Podobnie zachowuje siê bohater Stachury z powieœci Ca³a jaskrawoœæ (wyd.

1995), bêd¹cy nieustannie „w drodze”. Postaæ przyjmuje postawê niezgody na

œwiat, ucieka od samego siebie. Droga jest tutaj ucieczk¹ od bólu istnienia.

Kontynuacje postaci outsidera odnajdujemy w powieœciach Janusza Ander-

mana: Zabawie w g³uchy telefon” (wyd. 1976) i Grze na zw³okê (wyd. 1997).

Bohaterem tej drugiej powieœci jest cz³owiek zbêdny, nieprzystosowany, bez-

imienny. Cierpi on na nieustaj¹c¹ bezdomnoœæ, przemierza miasto, spotykaj¹c

ró¿nych, obcych ludzi: „[...] dró¿niczkê, matkê dwojga dzieci, meneli, pijaków,

kurwy, poetkê: [...] dr¿¹cymi rêkami chwyta mnie pijak, panie, kup pan flasz-

kê”
10

. Bohater, pods³uchuj¹c rozmowy ludzi, próbuje pisaæ reporta¿ o robotni-

kach pracuj¹cych w fabryce. Jest jednym z wielu ludzi z t³umu, niczym siê nie wy-

ró¿nia, o czym œwiadczy zakoñczenie powieœci: „[...] potem odwróci³em g³owê, od-

wróci³em siê i bez s³owa ruszy³em we wskazanym kierunku [do hotelu]”
11

.

Kolejnym wariantem bohatera m³odej prozy jest nieudacznik, cz³owiek prze-

ciêtny, funkcjonuj¹cy jako element rzeczywistoœci (Pijany anio³ Kabatca, Pod-

ró¿ na wierzcho³ku nocy W³adys³awa Terleckiego). To tak¿e przegrany dzia³acz

polityczny (Ósmy dzieñ tygodnia, Pijany o dwunastej w po³udnie H³aski) oraz

jednostka s³aba, spragniona uczuæ, których nie daje jej œwiat (¯al czy Siedem

ksiê¿yców Kabatca). Czêsto jest to cz³owiek przyt³oczony codziennoœci¹, od
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której nie ma ucieczki, np. w B³êkitnej mi³oœci Aleksandra Minkowskiego le-

karz, który nie ma si³y i najchêtniej rzuci³by wszystko i uciek³ gdzieœ daleko.

W Rejteradzie Leszka Elektronowicza g³ównym bohaterem jest cz³owiek, któ-

rego ¿ycie „przeciek³o” przez palce, pozostawiaj¹c jedynie rozgoryczenie po-

zwalaj¹ce postaci stwierdziæ: „[...] nie wierzê w nic, bo nie wierzê w siebie”
12

.

Poczucie krzywdy z utworów H³aski i Nowakowskiego w twórczoœci nastêpne-

go pokolenia tzw. ma³ego realizmu zmieni³o siê w mêcz¹c¹ stabilizacjê, a mit odrêb-

noœci zosta³ zast¹piony w¹tkami psychologiczno-obyczajowymi, erotycznymi
13

.

Kontynuacje postawy nieudacznika mo¿na odnaleŸæ w twórczoœci Janusza

Rudnickiego: w debiutanckim zbiorze Mo¿na ¿yæ (wyd. 1992) i w powieœci

Mêka kartoflana (wyd. 2000). Jego bohater to cz³owiek, który zawsze ma go-

rzej, gdy¿ staje w najd³u¿szej kolejce w sklepie, spóŸnia siê na poci¹g czy Ÿle

zaparkuje, co wp³ywa na jego samopoczucie i kondycjê duchow¹, a szukaj¹c

domu, czuje siê jak „bezdomny pies pod oknami”
14

.

Z kolei Kundel (wyd. 1999) Stanis³awa Esdena-Tempskiego to historia znisz-

czenia cz³owieka, który wpada w na³óg alkoholowy. Jacek Somk, dziennikarz

z Gdañska, wiedzie ¿ycie cz³owieka bez miejsca, aby ostatecznie uciec na wys-

pê Old Storr, zamieszka³¹ niegdyœ przez szczêœliwych ³owców ptaków. W ten

sposób usi³uje odnaleŸæ siebie i swoj¹ to¿samoœæ.

Rzeczywistoœæ przedstawiona w utworach pokolenia ’56 to z regu³y zam-

kniêta, ograniczona przestrzeñ: w opowiadaniach H³aski (Pêtla, List, Okno),

Iredyñskiego (Dzieñ oszusta) i Stanis³awa Stanucha (Portrety) jest to pokój,

w którym przebywa bohater, u Nowakowskiego i Brychta tê rolê pe³ni cela wiê-

zienna, u Krystyny Kleczkowskiej (Jutro nie bêdê tajemnic¹) jest to kawiarnia.

Podobnie zosta³a ukazana przestrzeñ w twórczoœci Andermana, w Grze na

zw³okê, tak jak w Ósmym dniu tygodnia H³aski, ci¹gle pada deszcz: „[...] ten

dzieñ uk³ada³ siê dr¿¹cym deszczem na alei Plantów”, a mieszkanie to klitka

metr na metr: „Zas³ane brudn¹ poœciel¹ i toaletka z bardzo ma³ym lustrem”
15

.

W Cudownej melinie Kazimierza Or³osia odnajdujemy wizjê szarej codzien-

noœci prowincji, a œwiat przedstawiony to rozpijaczona spo³ecznoœæ, na czele

z urzêdnikami, wszêdzie panuje ³apówkarstwo i prywata. Zosta³ tutaj przywo-

³any klasyczny schemat pozytywnego bohatera próbuj¹cego walczyæ ze z³em.

Jednak – podobnie jak w Bazie Soko³owskiej H³aski – jest to odwrócony sche-

mat powieœci socrealistycznej, ukazuj¹cy ciemn¹ stronê rzeczywistoœci i mecha-

nizmy dzia³ania ówczesnej w³adzy.
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Ograniczenie opisywanej przestrzeni do zamkniêtych rewirów, obszarów ma-

rginesu spo³ecznego wp³ywa równie¿ na narracjê omawianych utworów, która

jest prowadzona z punktu widzenia bohaterów i ich ubogiego sposobu myœlenia,

jak np. w Ksiêciu Nocy Nowakowskiego, gdzie dominuje mowa pozornie zale¿-

na. Podobna pierwszoosobowa narracja wystêpuje w tomie Suche trawy Brych-

ta, choæ narrator nie jest wszechwiedz¹cy, wciela siê w swoich bohaterów.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje narracja w przywo³anych ju¿ powieœciach

Andermana: Grze na zw³okê i Zabawie w g³uchy telefon; narrator ma doskona³y

s³uch jêzykowy, dziêki któremu demaskuje ówczesn¹ polsk¹ rzeczywistoœæ.

W Grze na zw³okê narracja jest podwójna: pierwszoosobowa wyraŸnie wyodrêb-

niona w tekœcie, narrator jest jednoczeœnie bohaterem, oraz narracja trzeciooso-

bowa, narrator to œledczy obserwuj¹cy zachowanie g³ównego bohatera. W Za-

bawie w g³uchy telefon narrator ca³kowicie uto¿samia siê z autorem: „O czym

mog³a myœleæ? [...] Gdyby by³ narrator wszechwiedz¹cy, on wie...”
16

.

W twórczoœci Or³osia narracja jest zobiektywizowana, pierwszoosobowa,

a narrator wyra¿a swoje opinie jedynie w dopowiedzeniach, jest zdystansowany

wobec opisywanej rzeczywistoœci.

Twórczoœæ H³aski i jego nastêpców to tak¿e literackie œwiadectwo minionej

epoki, a Piêkni dwudziestoletni H³aski to rodzaj wzorca ponawianego przez pi-

sarzy kolejnego pokolenia, gatunek prozy maj¹cej utrwaliæ rzeczywistoœæ.

Fabularyzowane wspomnienia H³aski by³y i nadal s¹ bardzo czêsto naœladowa-

ne i parodiowane przez twórców kolejnych pokoleñ. Po ukazaniu siê ksi¹¿ki

w 1966 roku w Pary¿u, a w 1989 roku w Polsce powsta³o kilkanaœcie podob-

nych „autobiografii”, ³¹cz¹cych osobiste refleksje autorów, zapis doœwiadczeñ

historycznych i autentycznych prze¿yæ kolejnych pokoleñ: roku 1956, grudnia

1970, pocz¹tków „Solidarnoœci”, prze³omu roku 1989.

Schemat zrealizowany przez H³askê powtórzy³o kilkunastu autorów, m.in.

Nowakowski w powieœci Ksi¹¿ê Nocy (wyd. 1978). Bohater tej ksi¹¿ki to

cz³owiek dojrza³y, który powraca do prze¿yæ z czasów swojej m³odoœci. Opisu-

je swoje literackie pocz¹tki, dzieciñstwo spêdzone na przedmieœciach Warsza-

wy, pobyt w wiêzieniu, dojrzewanie w gronie chuliganów i spotkanie z Ksiê-

ciem Nocy, dziêki któremu odnajduje swoje powo³anie i zostaje pisarzem.

Kolejne wspomnienia to ksi¹¿ka Agnieszki Osieckiej pt. Szpetni czterdzie-

stoletni (wyd. 1985), bêd¹ca oczywist¹ analogi¹ do Piêknych dwudziestoletnich.

To literacki portret pokolenia lat 50.: Zbigniewa Cybulskiego, Leopolda Tyr-

manda, Marka H³aski, alfabetyczny „spis têsknot”
17

Osieckiej.

Naœladowcy i kontynuatorzy pokolenia ’56 w literaturze 89

16
Ibidem, s. 34.

17
A. Osiecka, Szpetni czterdziestoletni, £ódŸ 1985, s. 7.



Podobny wzorzec realizuje cykl wspomnieñ Andermana: Fotografie (wyd.

2002), Nowe fotografie (wyd. 2007) i Fotografie ostatnie (wyd. 2010). S¹ to za-

piski z bli¿szej i dalszej przesz³oœci, epoki komunizmu, czasów „Solidarnoœci”

publikowane wczeœniej na ³amach „Gazety Wyborczej”. Kanw¹ krótkich opo-

wiadañ s¹ wydarzenia z w³asnego ¿ycia (Wieczory autorskie), incydenty uliczne

(Misja) oraz zas³yszane historie (Palec Fredry, Proces). Pojawiaj¹ siê tak¿e

wspomnienia znanych osób, np. El¿biety Czy¿ewskiej, Doroty Terakowskiej,

Barbary £opieñskiej, Marka H³aski, Ireneusza Iredyñskiego czy Janusza G³o-

wackiego. Wspomnienia gwiazd kina, estrady, legend pióra i dziennikarzy.

Janusz G³owacki to autor kolejnej autobiograficznej powieœci, pt. Z g³owy

(wyd. 2004), powsta³ej po wyjeŸdzie pisarza z Polski w 1981 roku. Ksi¹¿ka ta

jest wêdrówk¹ po warszawskiej przesz³oœci pisarza, opisem pierwszych doœwiad-

czeñ literackich, spotkañ ze znanymi postaciami ówczesnych czasów, a tak¿e

refleksj¹ nad w³asnym pisarstwem: „Nic nie robi tak dobrze pisarzowi jak upo-

korzenie, nie jest ³atwo przyznaæ siê do klêski i do tego, ¿e nikt nas nie chce”
18

.

Autobiograficzna powieœæ Stasiuka pt. Jak zosta³em pisarzem (próba biogra-

fii intelektualnej) (wyd. 2008) to kolejne œwiadectwo fascynacji „autobiografi¹”

H³aski, prezentacja wizerunku pokolenia prze³omu lat 60. i 70. W tej powieœci

mo¿na odnaleŸæ wiele odniesieñ do biografii autora, Stasiuk – podobnie jak

H³asko – pisze o epoce, której ju¿ nie ma, nie koñczy ¿adnej szko³y, przebywa

w wiêzieniach, opisuje imprezy i swoje literackie fascynacje. Mimo i¿ zdecydo-

wanie od¿egnuje siê od literackich pokrewieñstw z H³ask¹
19

, jest w jego biogra-

fii wiele nawi¹zañ do Piêknych dwudziestoletnich, jak np. niemal¿e dok³adny

cytat jednego z rozdzia³ów powieœci H³aski
20

: „Wszystko nam zabrali. Sznuro-

wad³a, pasy, zasmarkane chusteczki”
21

. Podobnie jak H³asko
22

, autor Murów

Hebronu stworzy³ mit wokó³ okolicznoœci powstania swojej pierwszej ksi¹¿ki:

„Usiad³em któregoœ wieczora i tak jak mi poradzi³ Dziadek Jarema, napisa³em

ksi¹¿kê o wiêzieniu. W³aœciwie jak usiad³em, to pisa³em bez przerwy, dopóki
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mi siê spaæ nie zachcia³o. Dwa tygodnie mi to raptem zajê³o. Dok³adnie tyle, ile

ta robota w cukrowni. Nie mia³em pojêcia, ¿e tak ³atwo jest napisaæ ksi¹¿kê”
23

.

Kolejnym nawi¹zaniem do powieœci H³aski jest ksi¹¿ka Jaros³awa Klejnoc-

kiego, pt. Jak nie zosta³em menelem (próba autobiografii antyintelektualnej)

(wyd. 2002). Podobnie jak w poprzednich ksi¹¿kach obok opisów Warszawy,

wspomnieñ, dawnych mi³oœci i spotkañ autor przedstawia swoje fascynacje lite-

rackie i filmowe. G³ówny bohater uto¿samia siê z autorem ksi¹¿ki. Odstaje od

reszty kolegów i zamiast menelem postanawia w koñcu „nie opieraæ siê wiêcej

i ju¿ zostaæ tym intelektualist¹”
24

.

Podobne refleksje mo¿na znaleŸæ w powieœci Antoniego Libery pt. Madame

(wyd. 1998): „Przez wiele lat nie opuszcza³o mnie wra¿enie, ¿e urodzi³em siê

za póŸno. Ciekawe czasy, niezwyk³e wydarzenia, fenomenalne jednostki –

wszystko to, w moim odczuciu, nale¿a³o do przesz³oœci i raz na zawsze siê skoñ-

czy³o”
25

.

Powieœci zarówno H³aski, Stasiuka, G³owackiego, jak i Klejnockiego to iro-

niczne próby stworzenia mitów i portretów kolejnych pokoleñ m³odych ludzi.

Jednak wszystkie te utwory nale¿y traktowaæ z dystansem, gdy¿ – jak napisa³

H³asko – „¯ycie które mi dano, jest tylko opowieœci¹, ale to jak ja j¹ opowiem,

to ju¿ moja sprawa”
26

.

W twórczoœci pokolenia ’56 mo¿na odnaleŸæ wyraŸne œlady fascynacji filo-

zofi¹ egzystencjalistów, objawiaj¹ce siê pesymistycznym podejœciem do ¿ycia,

rozdarciem, a tak¿e utrat¹ wiary w sens œwiata, historii i ludzkiego ¿ycia. W la-

tach 50. powszechne by³o zw¹tpienie i przeœwiadczenie o beznadziejnoœci ludz-

kiego istnienia, co wi¹za³o siê z prze³omem politycznym, jaki nast¹pi³ po roku

1956 w Polsce. Œwiadectwem tych wydarzeñ s¹ m.in. utwory: H³aski Pierwszy

krok w chmurach, Terleckiego Podró¿ na wierzcho³ku nocy, Kabatca Za du¿o

s³oñca, Wojciecha Kaidera Œmieræ jest œwiat³em, W³odzimierza Odojewskiego

Luminal i Macieja Patkowskiego Skorpiony. Bohaterowie wymienionych po-

wieœci znajduj¹ siê w sytuacji absurdalnej, w potrzasku, nienawidz¹ œwiata, sie-

bie, czuj¹ obrzydzenie do wszystkiego. Ka¿dy bunt koñczy siê klêsk¹, a bohater

najczêœciej ucieka od œwiata do w³asnych myœli, wyobra¿eñ, np.: „Robi³em wie-

le rzeczy dobrych i z³ych [...] teraz jestem bezu¿yteczny i wygnany”
27

– ta po-

staæ w koñcu pope³nia samobójstwo.
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Echa filozofii Alberta Camusa odnajdujemy tak¿e w Sentymentach Marii Pa-

czowskiej: „[...] albo wybiera siê ¿ycie, albo œmieræ”
28

. Podobny egzystencjalny

dramat prze¿ywa postaæ z Przechowalni Or³osia, nie zgadzaj¹c siê na zastany

œwiat, pope³nia samobójstwo.

Prób¹ przezwyciê¿enia owej niemocy istnienia by³a ucieczka w alkohol, bar-

dzo wyraŸnie zarysowana w twórczoœci omawianego pokolenia. Alkohol po-

zwala³ bohaterom zapomnieæ o otaczaj¹cej rzeczywistoœci; w felietonie Bohate-

rowie s¹ znu¿eni H³asko stwierdzi³: „Pokolenie jest skacowane i zmêczone,

pokolenie czuje siê oszukane przez rewolucjê. Pije, rozrabia na ponuro [...]”
29

.

W twórczoœci generacji ’56 alkohol by³ traktowany tak¿e jako sposób uciecz-

ki od szarej, brudnej rzeczywistoœci, jak np. w opowiadaniu: Pijany o dwunastej

w po³udnie H³aski: „Jak on móg³ siê tak upiæ? [...] Sk¹d Pani wie, ¿e jemu chce

siê ¿yæ? [...]. Mo¿e mieszka sam i nie chce wracaæ do pustego domu?”
30

.

Najg³êbsze studium alkoholizmu i nieudanej próby przezwyciê¿enia tego

na³ogu odnajdujemy w opowiadaniu Pêtla H³aski. Jedynym marzeniem bohate-

ra jest „Odejœæ od tego, od ludzi, z którymi pi³em, od knajp, od wspomnieñ”.

Niestety, dziêki pomocy rzekomo ¿yczliwych znajomych, którzy „Pokazuj¹

mnie palcami i mówi¹: «Ty jesteœ pijak, alkoholik, ty pijesz, pijesz, pijesz»”
31

,

bohater wybiera ostateczne rozwi¹zanie – samobójstwo.

Nieco inne studium uzale¿nienia odnajdujemy w opowiadaniu Brychta, pt.

Krwiodawcy, w którym postacie sprzedaj¹ swoj¹ krew, aby mieæ pieni¹dze na

alkohol: „Od tygodnia nie piliœmy, bo zg³osiliœmy siê na krwiodawców”
32

.

Z kolei bohater innego opowiadania Brychta, pt. Relacja to górnik, który pije,

aby zapomnieæ o niefortunnym ma³¿eñstwie; alkohol jest tutaj – podobnie jak

u H³aski – prób¹ ucieczki od problemów.

W utworach Nowakowskiego alkohol pe³ni funkcjê towarzysko-obyczajow¹,

jak np. w powieœci Trampolina, w której jest sposobem na udany z³odziejski

skok. Z kolei w jego autobiograficznym opowiadaniu pt. Wieczór autorski II,

bohater – œwietlicowy, pod wp³ywem trunków wyznaje swoje marzenia i têsk-

noty, pragnienie kariery literackiej, ucieczki od otaczaj¹cej go rzeczywistoœci

itp. W opowiadaniu Hades z tomu Ksi¹¿ê Nocy, tytu³owy Hades to podziemie

wielkiej restauracji, w którym znajduje siê magazyn alkoholu i trwa nieustaj¹ca

degustacja trunków, do czego dobra jest ka¿da okazja.
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Akcja Trzeciego k³amstwa Or³osia dzieje siê na budowie, na której alkohol

jest wszechobecny, pozwala zag³uszyæ wyrzuty sumienia i zdobyæ uznanie

wœród kolegów. Powieœæ Andrzeja Pastuszka pt. Opowieœæ o dniu wyp³aty zaœ

to wspomnienie pijackich spotkañ z nie¿yj¹cym ju¿ przyjacielem narratora Ed-

kiem, to tak¿e obraz z ¿ycia spo³eczeñstwa lat 70.

Wspó³czeœnie w literaturze problem alkoholizmu nie zanik³, odnajdujemy go

np. w powieœci Andrzeja Pilcha, pt. Pod Mocnym Anio³em, której narratorem

jest pisarz – Juruœ, alkoholik, którego ¿ycie up³ywa na kolejnych pobytach na

terapiach odwykowych i powrotach do na³ogu. Bohaterowie prozy Stasiuka

równie¿ czêsto i chêtnie gustuj¹ w mocniejszych trunkach, np. w Bia³ym kruku

czy Murach Hebronu.

Kolejnym spoœród czterech mitów wymienionych przez B³oñskiego w Odmar-

szu jest mit erotyczny. W twórczoœci H³aski mi³oœæ jest najwy¿sz¹ wartoœci¹,

ale tak¿e powodem rozczarowañ, gdy brudny, z³y i plugawy œwiat nie pozwala

bohaterom na prze¿ycie swojego „pierwszego kroku w chmurach”. Czêsto te¿

„najœwiêtsze s³owa naszego ¿ycia” okazuj¹ siê zwrotem powtarzanym kolejnym

ukochanym.

Bohaterowie m³odej prozy poszukuj¹ mi³oœci za wszelk¹ cenê, tak jak Kazi-

mierz, bohater Relacji Brychta. Podczas pobytu w szpitalu poznaje kobietê,

w której zakochuje siê od pierwszego wejrzenia, i nie przeszkadza mu fakt, ¿e

by³a ona chora oraz podejmowa³a próbê samobójcz¹. Jest to bowiem jego pierw-

sza i jedyna mi³oœæ, zakoñczona niefortunnym ma³¿eñstwem.

U Nowakowskiego kobiety traktowane s¹ instrumentalnie, np. „zimna chami-

ca”, a ka¿dy z drobnych z³odziejaszków „musi mieæ kochanicê. Jak wrócisz

z roboty, czeka na ciebie taka z gorza³k¹”
33

. W twórczoœci Kabatca mi³oœæ i ko-

biety s¹ Ÿród³em klêski bohatera, a ich zmys³owoœæ i agresywnoœæ wywo³uje

u bohatera poczucie zagubienia i klêski. Wed³ug Stanis³awa Stanucha mi³oœæ

jest k³amliwa i trudna, a kobieta zawsze ob³udna.

W powieœciach z lat 60. ¿ycie erotyczne bohaterów uk³ada siê zgodnie

z wzorami drobnomieszczañsko-plebejskiej obyczajowoœci i nie wykracza poza

schemat uwodzenia, zak³adania rodziny i niechcianej ci¹¿y
34

. W Grze na zw³okê

Andermana kobieta „by³a tak odra¿aj¹ca, ¿e budzi³a po¿¹danie”
35

, w utworach

G³owackiego nastêpuje ca³kowity zanik relacji personalnych w mi³oœci, posta-

cie s¹ dla siebie jedynie „obiektami seksualnymi”, czêsto wymienianymi. W opo-

wiadaniu Podró¿ z tomu Przez rzekê Stasiuka kobieta jest zwierzêciem, od któ-

rego trzeba uciekaæ, a mi³oœæ jest jedynie Ÿród³em mêki. Zupe³nie inaczej
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wygl¹daj¹ relacje miêdzy mê¿czyznami, które w powieœciach pokolenia ’56

ulegaj¹ mityzacji, a jednoczeœnie pozwalaj¹ na zdobycie wiedzy i doœwiadcze-

nia – inicjacjê bohatera, która najczêœciej prowadzi do stwierdzenia, ¿e œwiat

jest z³y
36

.

Bohater opowiadania H³aski pt. Okno, zwabiony widokiem kolorowej repro-

dukcji, odkrywa, ¿e œwiat za oknem jest tak samo szary i z³y jak na zewn¹trz.

Podobnie jak bohater Miesi¹ca Matki Boskiej, który nie chce prze¿yæ wojny,

aby nie pamiêtaæ faktu wspó³wykonania wyroku œmierci na m³odej dziewczy-

nie. Inicjacja w twórczoœci pokolenia ’56 jest wiêc doœwiadczeniem bolesnym,

powoduj¹cym cierpienie, do którego nie mo¿na siê przyznaæ przed wspó³towa-

rzyszami, trzeba trwaæ w swojej postawie do koñca, wbrew wszystkiemu.

Odmiennie dojrzewanie m³odych mê¿czyzn jest przedstawione w Bia³ym

kruku (wyd. 1995) Stasiuka. Bohaterowie powieœci wyje¿d¿aj¹ w góry, aby

prze¿yæ przygodê, zrobiæ coœ naprawdê – podobnie jak bohaterowie Nastêpnego

do raju H³aski – ale bezsens ich czynów jest ironicznym komentarzem do mê-

skiej samodzielnoœci. Postacie nie potrafi¹ dorosn¹æ, gdy¿ nieustannie uciekaj¹

od podejmowania decyzji: „Zbieraliœmy siê w krêgu jak rycerze okr¹g³ego

sto³u. [...] Nie mieliœmy króla Artura. Zupe³na anarchia [...] wiêc braliœmy po

jeszcze jednym piwie, po jednym papierosie z paczki, by opowiadaæ sobie te

wszystkie legendy, mity rycerskie, opowieœci bohaterskie”
37

. Podobnie zacho-

wuj¹ siê bohaterowie wspomnianej ju¿ powieœci Vargi pt. Ch³opaki nie p³acz¹,

którzy wkraczaj¹c w doros³oœæ, niechêtnie akceptuj¹ wszelkie jej konsekwencje.

Jêzyk prozy pokolenia H³aski jest kolejnym œwiadectwem przemian powieœci

po 1956 roku, jest to zarówno jêzyk wewnêtrzny wyra¿aj¹cy emocje: „A potem

przytuli³eœ mnie, mówi³eœ s³owa jasne, bardzo dobre”
38

(Umiejêtnoœæ krzyku

Kotowskiej), jak i jêzyk prowokacji w And Czycza: „A mo¿e w³aœnie wyci¹g-

n¹æ na wierzch genitalia? Wyobra¿asz sobie miny tych ludzi?”
39

.

W powieœciach H³aski, Tyrmanda, Nowakowskiego i Stasiuka dominuje au-

tentyczny jêzyk ludzi ulicy, mieszanina slangu, jêzyka u¿ywanego na wiecach

i ulicach. To jêzykowy reporta¿ tamtych lat. Pojawiaj¹ siê tak¿e b³êdy fonetycz-

ne, charakterystyczne dla gwary wiêziennej, dzielnicowej. Stylizacja jêzyka za-

równo postaci, jak i narratora, celowo wprowadzane b³êdy jêzykowe – to ele-

menty wyró¿niaj¹ce prozê pokolenia ’56.
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W utworach nastêpców H³aski jêzyk ulega kolejnym przeobra¿eniom, zostaje

zredukowany do minimum. W twórczoœci Andermana dominuje mowa niezbêd-

na, podporz¹dkowana regulaminowi ówczesnych w³adz, naœladuj¹ca sklepowe

i uliczne rozmowy: „Widzia³a Pani? Widzia³am, a teraz te¿ widzê”
40

. W tomie

Kraj œwiata jest to zlepek hase³ politycznych, sloganów prasowych i codzienny

jêzyk ulicy.

Gwara wiêzienna i przestêpcza w Murach Hebronu (wyd. 1992) Stasiuka

charakteryzuje siê krótkimi zdaniami, zagêszczeniem sensu, emocjonalnymi

wypowiedziami; podobne okreœlenia pojawiaj¹ siê w powieœci Dziewiêæ (wyd.

1999): „[...] bo beczka, ogórki i nó¿ by³y ju¿ przecwelowane”
41

.

Próbê odtworzenia slangu m³odzie¿owego znajdujemy w powieœci Piotra

Wojciechowskiego pt. Szko³a wdziêku i przetrwania (wyd. 1995) – bohaterowie

pos³uguj¹ siê jêzykiem ulicy: „Fornale zabrali koksy i uciekli do jakiegoœ Koœ-

ciuszki”, „Jakiœ tank, bodaj¿e szwabski, wyjecha³ do oran¿erii”
42

. Slang m³o-

dzie¿owy, pe³en wulgaryzmów i potocznoœci, jest obecny równie¿ w Wojnie

polsko-ruskiej pod flag¹ bia³o-czerwon¹ (wyd. 2002) Doroty Mas³owskiej.

Prze³om roku 1956 wp³yn¹³ na rozwój kultury masowej, która w okresie soc-

realizmu by³a ca³kowicie podporz¹dkowana w³adzy. W miarê up³ywu czasu po-

wstawa³y pierwsze kabarety studenckie i teatry (np. STS). Nawi¹zywano do ró¿-

norodnych form kontestacji przejêtych z Zachodu, stopniowo kszta³towa³ siê

nowy styl ¿ycia i nowe zachowania spo³eczne
43

.

Literatura polska zosta³a tak¿e w³¹czona w komunikacjê masow¹, a œlady tej

obecnoœci odnajdujemy ju¿ w twórczoœci omawianego pokolenia, m.in. w opo-

wiadaniu Kotowskiej pt. Papierowe ubrania bohaterów, w którym bohaterowie

tañcz¹ rumbê. Znacznie wiêcej przyk³adów obecnoœci kultury popularnej odnaj-

dujemy w twórczoœci H³aski. Pisarz wzorowa³ siê na postawach Jamesa Deana

i Humprey’a Bogarta; film amerykañski mia³ bowiem du¿y wp³yw na jego twór-

czoœæ. Œwiadectwem s¹ np. elementy westernowe w Nastêpnym do raju, piosen-

ka „warszawskiej ferajny” odœpiewana nad trumn¹ kolegi czy w¹tki romansowe

w Ósmym dniu tygodnia. Ponadto odnajdujemy kilka typowych cech literatury

popularnej: dialogowoœæ opowiadañ, brak d³ugich opisów, symboliki i abstrak-

cji. Bohater jego prozy pos³uguje siê jêzykiem subkultury miejskiej oraz litera-

tury brukowej. Wulgarnoœæ jêzyka staje siê odpowiednikiem ohydy œwiata.
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Powieœæ Tyrmanda pt. Z³y jest typowym przyk³adem przywo³ania konwencji

literatury popularnej, s¹ w niej elementy powieœci przygodowej i kryminalnej,

romansu ³otrzykowskiego, ballady ulicznej, powieœci dydaktycznej i schematy

z filmów gangsterskich. Autor zwróci³ uwagê na drobne i b³ahe elementy, np.

ubiór. Z kolei w ¯yciu towarzyskim i uczuciowym Tyrmand romansow¹ historiê

losów Miko³aja Planka, „producenta dla mas i poszukiwacza poklasku”
44

,

po³¹czy³ z ironiczn¹ wizj¹ ówczesnej rzeczywistoœci.

Nieco inne elementy z kultury popularnej przywo³a³ Nowakowski w powie-

œci pt. Prawo prerii, w której ukaza³ wszechogarniaj¹c¹ w³adzê pieni¹dza, sche-

matycznoœæ i ja³owoœæ ówczesnej rzeczywistoœci: „Stoj¹ i licz¹. Na ulicach

i w bramach. M³odzi. Starzy. Kobiety. Mê¿czyŸni. Nawet dzieci. A w moich

oczach wirowa³y banknoty”
45

.

Stasiuk w Bia³ym kruku równie¿ zastosowa³ dialogi z literatury popularnej:

„Co tam s³ychaæ u Daisy i Ricka?”, a tak¿e elementy powieœci sensacyjno-

-przygodowej i westernu: „Czuliœmy siê jak starzy i zmêczeni bohaterowie ja-

kiegoœ kiepskiego filmu”
46

. Z kolei w zbiorze Przez rzekê odnajdujemy typowo

westernow¹ scenê; w opowiadaniu Ptyœ samotny jeŸdziec przybywa do mias-

teczka: „Podszed³em do baru [...]. Poznali mnie wszyscy, nikt mnie nie zna³”
47

,

w opowiadaniu Krüger zaœ pojawia siê „prawdziwa” spluwa (jak j¹ okreœla sam

autor).

Powieœæ Krzysztofa Za³uskiego pt. Tryptyk bodeñski jest obrazkiem z ¿ycia

m³odych mieszkañców Wielkiej Brytanii i Niemiec, dla których najwa¿niejsz¹

wartoœci¹ jest pieni¹dz i mo¿liwoœci wzbogacenia siê. Podobny temat zrealizo-

wa³ Wojciechowski w Szkole wdziêku i przetrwania. To napisana w konwencji

powieœci ³otrzykowskiej prezentacja skutków uczestnictwa w przera¿aj¹cej grze

rynkowej, która nie przynosi nikomu ¿adnych korzyœci, prowadzi do umasowie-

nia jednostki: „[...] walczymy ze sob¹ na rynku pracy jak dzikie bestie, prawo

d¿ungli panie profesorze, k³y i pazury, kto nie po¿era, bêdzie po¿arty”, a mot-

tem szko³y jest stwierdzenie: „[...] «kto chce przetrwaæ, musi wiedzieæ, ¿e egza-

min zaczyna siê ju¿ po urodzeniu, a kto chce przetrwaæ z wdziêkiem, niech pa-

miêta, ¿e egzamin nie koñczy siê nigdy». To jest dewiza naszej uczelni”
48

.

Mimo i¿ twórczoœæ pokolenia ’56 wydaje siê przebrzmia³a, gdy¿ „warstwa

obyczajowa tej prozy [...] nikogo ju¿ nie szokuje, a kontekst polityczny po³owy
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lat piêædziesi¹tych nale¿y ju¿ do odleg³ego epizodu polskiej historii”
49

, powieœ-

ci H³aski i jego naœladowców: motywy, sposób kreowania postaci, a tak¿e sam

jêzyk, bêd¹cy sprzeciwem przeciwko ówczesnej poetyce socrealistycznej, s¹ na-

dal aktualne.

Choæ minê³o ju¿ ponad piêædziesi¹t lat od debiutu pokolenia ’56, tematy po-

dejmowane przez skandalistów s¹ nieustannie przywo³ywane i ulegaj¹ rozmai-

tym transpozycjom, a pisarze stali siê bohaterami kultury masowej. Œwiadec-

twem tego jest nieustanna obecnoœæ H³aski, Stachury, Bursy, Czycza we wspó³-

czesnej kulturze. Wystarczy wymieniæ ulice nosz¹ce nazwiska pisarzy w kilku

miastach Polski, popiersia w Kielcach, a tak¿e imprezy i spacery œladami zna-

nych buntowników
50

. Nazwiska kaskaderów literatury podlegaj¹ ci¹g³ym trans-

pozycjom i s¹ wci¹¿ przywo³ywane; wspó³czeœni twórcy prosz¹ o „uh³askawie-

nie ¿ycia”
51

.

„H³askowanie” – to okreœlenie cyklu imprez „Tygodnia z H³ask¹” (8.06–

14.06.2009 r.) zorganizowanego w ramach obchodów czterdziestej rocznicy

œmierci pisarza. „Czyczowanie” – to nazwa dwudniowej sesji literaturoznaw-

czej poœwiêconej twórczoœci Stanis³awa Czycza
52

.

Styl wykreowany przez H³askê i jego naœladowców jest nadal popularny i po-

szukiwany, o czym œwiadczy chocia¿by konkurs na polsk¹ powieœæ og³oszony

kilka lat temu przez wydawnictwo „Œwiat Ksi¹¿ki” i poznañsk¹ oficynê „Zysk

i Spó³ka”. Jego organizator zapytany o oczekiwania wobec uczestników stwier-

dzi³: „Czekam na H³askê. Jako wydawcy potrzebny jest mi H³asko lat 90. Cho-

dzi o ksi¹¿kê, która zaistnia³aby jako wydarzenie”
53

.

Naœladowców pisarza i jego pokolenia nie brakuje, a kolejne m³ode debiuty

literackie
54

s¹ nieustannie porównywane do dzie³ autora Piêknych dwudziestolet-

nich, co jest potwierdzeniem sta³ej obecnoœci twórczoœci pokolenia ’56 we

wspó³czesnej literaturze.

Naœladowcy i kontynuatorzy pokolenia ’56 w literaturze 97

49
H. Dasko, Zjedli gotowane jajka, „Polityka” 1999, nr 15, s. 54.

50
Szerzej na ten temat w artykule: K. Sowiñska, Recepcja Marka H³aski po 1989 roku, „Kwar-

talnik Opolski” 2010, nr 4.

51
K. Bielecki, Gdy myœlê o H³asce..., „Twórczoœæ” 2007, nr 6, s. 110.

52
Sesja odby³a siê w dniach 17–18.11.2001 r. w Krzeszowicach. Pod takim tytu³em wydano

te¿ monograficzny numer „Ha!artu” (2001, nr 9–10). Tekstylia, o rocznikach siedemdziesi¹tych,

red. P. Marecki, M. Witkowski, Kraków 2002, s. 368–369.

53
K.M., Czekanie na H³askê lat 90., „Rzeczpospolita” 1996, z 25 X, s. 27.

54
To m.in.: P. Czerwiñski, Pokalanie, Warszawa 2005 oraz J. Maœlanek, Apokalypsis ’89,

Warszawa 2010.



IMITATORS AND FOLLOWERS OF GENERATION 1956

IN THE LITERATURE OF THE 20
TH

CENTURY

S u m m a r y

The present sketch is a preliminary analysis of the presence of motifs exploited by the creators

belonging to the generation of the year 1956, in compositions of writers of succeeding literary

generations. The starting point for the considerations indicated in the title are works of writers

who made their debut in the 1950s, among others, Marek H³asko, Marek Nowakowski, Andrzej

Brycht, Edward Stachura, Eugeniusz Kabatec, Ireneusz Iredyñski.

In the sketch, I examined the existence and the evolution of elements of constants and

variables in the motifs present in current compositions of selected writers of each literary

generation: the year 1956, the current “of little realism”, the generation of the New Wave, and the

present resultant literature after the turn of the year 1989.

Although over fifty years has passed since the debut of Generation 1956, themes undertaken

by the scandalizing creators have constantly been present in the literature, and the personages of

those writers have become idols of the mass-culture. A proof of the phenomenon is the continuing

presence of the figure of H³asko, Stachura, Bursa, Czycz in the contemporary literature and

culture.
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