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Konflikt pokoleń w prozie najnowszej

Konflikt pokoleń jest odwiecznym tematem literackim, więc trudno powiedzieć, 
aby młodzi prozaicy polscy w ostatnich dwudziestu latach wymyślili w tej kwe-
stii coś radykalnie nowego, a przecież częstotliwość pojawiania się tego tematu 
i jego usytuowanie w poszczególnych utworach fabularnych daje do myślenia. 
Co więcej, pisarze startujący w ostatnich latach mają zwyczaj traktować problem 
analitycznie, dociekać, jakie są przyczyny zasadniczych nieporozumień między 
generacjami, a szukają ich zarówno w dziedzinie psychologii, jak i socjologii, 
ekonomii czy polityki. Wydaje się, że różnica międzypokoleniowa jest w ostat-
nich latach zjawiskiem nadzwyczaj wielostronnym, a diagnozy, jakie tu padają, 
są jedno cześnie diagnozami dotyczącymi całokształtu zjawisk społeczno-kultural-
nych kształtujących obraz polskiego społeczeństwa przełomu wieków.

Zacznijmy jednak od wizji międzypokoleniowych relacji na odwrót: sielan-
kowych i harmonijnych. Gdy czytamy pierwsze powieści Stefana Chwina czy 
Pawła Huelle, uderza nas afirmatywny stosunek głównego bohatera do rodziców 
i całej w ogóle tradycji rodzinnej. Obrazy najbliższej rodziny bohaterów w Hane
mannie, Ester, Weiserze Dawidku, Opowiadaniach na czas przeprowadzki, Merce
desieBenzu czy innych wczesnych książkach obydwu autorów są nieodmiennie 
pozytywne, czasem może zabarwione ciepłą ironią, ale zasadniczo afirmatywne. 
Rodzina w tych książkach jest nośnikiem tradycyjnych wartości, które komuni-
styczna władza próbowała zniszczyć. Szczególnie dobrze widać to w takich książ-
kach jak MercedesBenz – konstruowanych jako apoteoza pokolenia dziadków czy 
ojców, a jednocześnie apoteoza dobrych przedwojennych czasów, kiedy wszystko 
było „normalne”. Nurt ten w literaturze polskiej nie wygasł całkiem, ale jest ra-
czej wątły. Można tu wymieniać książki Jacka Dehnela (Lala) czy Mikołaja Ło-
zińskiego (Reisefieber), zaliczane raczej do prozy pisanej tradycyjnie, gdzie babka 
(u Dehnela) lub matka (u Łozińskiego) są dla głównych bohaterów fascynujące, 
choć porozumieć się z nimi nie jest łatwo. Jerzy Pilch z kolei rysuje pełen humoru 
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zmieszanego z melancholią portret tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny pro-
testanckiej z Wisły, w której szacunek dla starszych wpisany jest w całą obycza-
jowość mieszkańców regionu. Konflikty pokoleniowe nie pojawiają się również 
w książkach pisarzy starszych, jak Wiesław Myśliwski, gdzie rodzice – zwłaszcza 
w Widnokręgu – traktowani są bez zastrzeżeń pozytywnie, nawet jeśli do tej czu-
łości dostaje się jakiś komponent pobłażliwej ironii.

Sygnałem pewnych kłopotów na linii rodzice–dzieci mogą być Ostatnie historie 
Olgi Tokarczuk. W relacjach pomiędzy matką, córką i wnuczką nie ma wprawdzie 
niechęci czy konfliktów, ale jest daleko idąca nieporównywalność i osobność losów 
– do tego stopnia, że informacja o związku rodzinnym między bohaterkami trzech 
opowieści zaskakuje czytelnika – tak bardzo są one do siebie niepodobne i może 
dlatego samotne, niezdolne do stworzenia rozbudowanej na trzy generacje rodzi-
ny. Będą się też zdarzać przypadki osobliwe – jak w Wojnie polskoruskiej Doroty 
Masłowskiej, gdzie król opisywanej w powieści subkultury młodzieżowej, Silny, 
szanuje swoją matkę i nawet się jej trochę boi. To ona patronuje temu wątkowi 
w splocie kakofonicznie zestrojonych treści duszy Silnego, który wymusza na nim 
zachowania nieoczekiwanie mieszczańskie. Ale Silny nie wie zapewne, do jakiego 
stopnia jest konformistą, a z matką na dłużej się nie spotka, bo ona z kolei nie zro-
zumie piekielnej mieszanki językowej, jakiej używa się w jego środowisku: stopu 
młodzieżowych slangów, języka mediów, polityki, nawet podręczników szkolnych. 
Życie Silnego toczy się więc gdzie indziej – wśród rówieśników ukształtowanych 
przez ten sam młodzieżowy język, którym przemawiają. Zerwanie porozumienia 
między starymi i młodymi ma także – mocno akcentowany – aspekt językowy, bo 
też język tworzy naprawdę środowisko, w którym przebywają poszczególne poko-
lenia, a język ten właśnie pękł i rozleciał się, a wraz z nim wszelkie szanse rzeczy-
wistego dogadania się między użytkownikami jego różnych generacyjnych wersji.

Pierwszym jednak poważnym zgrzytem w międzypokoleniowej harmonii była 
książka Izabeli Filipiak Absolutna amnezja, w której nastoletnia bohaterka bun-
tuje się przeciw despotycznemu ojcu. Ojciec zresztą jest despotą zarówno w ka-
tegoriach rodzinnych, jak i płciowych (autorka powieści była jedną z pierwszych 
w tym pokoleniu feministek), a w dodatku politycznych – bo ojciec bohaterki jest 
jednocześnie sekretarzem partii komunistycznej w dzielnicy i dzierży władzę nad 
swymi podwładnymi. Filipiak w swojej książce nakłada na siebie wszystkie te trzy 
rodzaje tyranii: ojciec całkowicie podporządkowuje sobie dobrą, lecz uległą żonę, 
znęca się nad córką (wychowując ją po męsku – bo wolałby mieć syna), wreszcie 
swoje rozdęte ego realizuje jako działacz polityczny, przywykły do bezwarunko-
wej uległości ludzi od siebie zależnych. Filipiak czyni z ojca figurę ulepioną po-
dług konserwatywnych obyczajów minionej epoki, która tylko z pozorów ceniła 
niezależność kobiet. Bunt bohaterki powieści jest więc buntem z jednej strony 
kobiety walczącej o swoje prawa, z drugiej – przedstawicielki młodego pokolenia, 
która odrzuca w całości zasady obowiązujące w czasach, gdy wzrastali jej rodzice.
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Filipiak uchwyciła bardzo trafnie jeden z głównych powodów, dla których 
w tym czasie ujawnił się mocno konflikt pokoleniowy: rodzice bohaterów 
wchodzących w życie pod koniec lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku byli 
ukształtowani przez komunistyczny ustrój i nawet jeśli go nie tolerowali, nosili 
na sobie jego piętno w postaci skłonności do przemocy wobec słabszych połączo-
nej z odruchowym serwilizmem wobec władzy, obłudy, tchórzostwa, a zarazem 
rozluźnionych mocno zasad moralnych, co oznaczało przede wszystkim przyzwo-
lenie na nieuczciwe kombinacje przynoszące zysk. Starsi byli więc albo dzielni, 
heroicznie walczący ze zniewoleniem (jak u Chwina czy Huellego), albo zdemo-
ralizowani i obłudni, jak u wielu innych prozaików. Przy czym rodzaj owej de-
moralizacji mógł się zmieniać w dosyć dużym zakresie. Warto przypomnieć jesz-
cze, że w swojej powieści Izabela Filipiak nawiązuje do licznych tekstów kultury 
i literatury, tworząc wielowarstwowy palimpsest, i że patronką swej udręczonej 
bohaterki czyni już nie Antygonę – jak to było w czasach trudnych politycznych 
wyborów – ale Ifigenię: ofiarę ambicji ojca, która nie ma wyboru, musi poddać 
się jego zamysłom i zginąć na ofiarnym ołtarzu1.

Charakterystycznym bohaterem jest ojciec w powieści Wojciecha Kuczo-
ka Gnój. Książka ta jest nie tylko portretem rodzica-tyrana, ale całej rodziny, 
w której poszczególni członkowie powiązani są więzami szczególnej zależności. 
Najważniejszy jest dziadek, którego można by nazwać człowiekiem sukcesu: to 
on przed wojną buduje dom, w którym mieszkają przez kolejne lata jego dzieci 
i ich rodziny. Monumentalna postać dziadka wyraźnie ciąży ojcu bohatera, któ-
ry chciałby dziadkowi dorównać, ale jest to niemożliwe po prostu dlatego, że 
nowy porządek ekonomiczny nie daje mu na to szans. Ojciec zatem pozostaje 
w życiu społecznym kimś miałkim i mało znaczącym, próbuje za to ustanowić 
swoją wyższość na terenie rodzinnego domu, gardząc sąsiadami, tyranizując żonę, 
a przede wszystkim syna, którego wychowuje w sposób skrajnie autorytatywny, 
zadręcza nakazami i zakazami, poniża na różne sposoby – wszystko to rzekomo 
dla jego dobra. Ojciec wytwarza sobie i narzuca chłopcu obraz „idealnego syna”, 
któremu ten nie potrafi sprostać, tak samo jak ojciec nie potrafił sprostać wizji 
„idealnego ojca”, zadanej mu do wypełnienia przez samo istnienie pomnikowej 
postaci dziadka. Kuczok więc z jednej strony dokonuje wręcz rytualnego mordu 
na ojcu-potworze, z drugiej – pokazuje, jak sytuacja ekonomiczno-polityczna nie 
pozwoliła mu na przejęcie schedy po dziadku, mam tu przy tym na myśli nie tyle 
dobra materialne, ile ukształtowanie osobowości „zwycięzcy” zamiast osobowości 
wiecznego losera, który nawet syna nie potrafi skutecznie wychować, choć bez 
wątpienia naprawdę tego chce.

1 Podkreśla to Maria Janion w doskonałej analizie powieści zawartej w książce Kobiety i duch inności 
(Warszawa 2006). Cenne inspiracje na ten i inne tematy tego szkicu zawdzięczam też Justynie Jaworskiej.
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Jak widać, pierwszą diagnozą na temat konfliktu pokoleń jest w polskiej prozie 
diagnoza polityczna: ojcowie są nie do zniesienia, bo spowodowała to – w taki lub 
inny sposób – rzeczywistość komunizmu. Ta diagnoza polityczna uległa potem 
niejako poszerzeniu i wzbogaceniu, na razie jednak owo poszerzenie szło w kie-
runku psychologicznym lub psychoanalitycznym, co pozostawało w wyraźnym 
związku z nową karierą freudyzmu w Polsce.

Ojców-tyranów podobnych do tego z Gnoja Kuczoka jest w prozie ostat-
nich lat więcej, jeśli wymienimy tutaj jeszcze ojca głównego bohatera z powieści 
Da capo Jerzego Franczaka czy ojczyma z Królowej tiramisu Bohdana Sławińskie-
go. Obaj są osobowościami autorytarnymi, obaj też nie reprezentują sobą nicze-
go, co mogłoby być dla ich młodocianych ofiar w jakikolwiek sposób interesują-
ce czy wzbogacające, w domach rodzinnych odbywa się więc dość stereotypowy 
spektakl nagiej przemocy, choć w obydwu przypadkach jego podłoże psycholo-
giczne wygląda odmiennie. Ojciec w powieści Franczaka podsyca w synu nastro-
je lękowe, czyni zeń człowieka nieradzącego sobie w życiu, skazanego wręcz na 
kolejne porażki i upokorzenia. To powoduje, że syn – wiecznie przegrany – ląduje 
w końcu z powrotem w rodzinnym domu, gdzie zostaje przygarnięty i zrozumia-
ny. Powieść kończy się więc, paradoksalnie, aktem pogodzenia z ojcem i afirmacji 
tego porządku, który wcześniej doprowadził do psychicznego i charakterologicz-
nego zwichnięcia bohatera.

W Królowej tiramisu jest inaczej: ojczym bohatera jest ojcem zastępczym, 
niejako fałszywym, rywalem chłopca w zdecydowanie edypalnej namiętności do 
matki. Bohater powieści, w życiu realnym mocno stłamszony i przenoszący psy-
chiczne kompleksy w swoje własne z kolei życie osobiste, rozgrywa je w końcu na 
terenie baśniowego świata wyobraźni, gdzie postacie z jego dramatu odgrywają 
symboliczne role.

W wymienionych tu książkach postacie ojców-tyranów nie są zbyt wyrafino-
wane: ojcowie są z reguły pełnymi kompleksów nieudacznikami i prymitywami, 
którzy swoje życiowe klęski odreagowują w domu. Przykłady przemocy domo-
wej nie są zresztą zazwyczaj zbyt skomplikowane, także gdy dotyczą odmien-
nej orientacji seksualnej dziecka (jak w przypadku zbuntowanej przeciw świa-
tu i jego regułom bohaterki Rdzy Ewy Berent). Znacznie ciekawszy jest kazus 
matki w Utworze o matce i ojczyźnie Bożeny Keff. Zasadniczy konflikt między 
matką i córką w tej książce ma charakter zarówno polityczny, jak i genderowy. 
Córka nie potrafi wybaczyć matce, że ta wciąż fałszywie ocenia swoje położe-
nie, odebrane zaś wychowanie sprawia, że staje po stronie swych prześladowców, 
a przeciwko własnej córce, która powinna być jej naturalnym sprzymierzeńcem. 
Matka jest Żydówką, ale jednocześnie polską patriotką, niezależnie od obecności 
antysemityzmu w Polsce. Zarazem nie przyjmuje do wiadomości, że przez całe 
życie była wykorzystywana jako kobieta. Dramat w tej niewielkiej objętościowo 
książeczce polega na tym, że konflikt między matką a córką rozwija się właśnie 
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na podłożu zdarzeń i zjawisk, które powinny decydować o ich przymierzu. Tym-
czasem stereotypy są silniejsze: matka, w zgodzie z nimi, próbuje wychowywać 
córkę, narzeka na jej postawę i poglądy, czyniąc to z pozycji – jak mówią feminist-
ki – „fallogocentrycznych” i patriarchalnych, tak mocno zakorzenione są w niej 
ideały męskiego, „ojcowskiego” patriotyzmu, który matka ma jeszcze za postawę 
uniwersalnie ważną i słuszną, a nie – motywowaną interesami przedstawicieli 
jednej płci. Porozumienie między pokoleniami staje się niemożliwe po prostu 
dlatego, że młodzi mają za sobą zupełnie inną edukację, że znacznie lepiej niż sta-
rzy rozumieją mechanizmy społecznego wykluczenia i opresji. Obie strony zdają 
się więźniami własnego języka i retoryki, które są do tego stopnia odmienne, że 
tworzą jakby kokony broniące do nich przystępu.

Konflikt międzypokoleniowy rozwijający się na przełomie tysiącleci zdaje się 
znacznie głębszy i bardziej radykalny od konfliktów generacyjnych, które znamy 
z poprzednich dziesięcioleci. Jest tak dlatego, że pomiędzy rodzicami a dziećmi nie 
ma żadnej płaszczyzny porozumienia, a jeśli taka istnieje (jak w powieści Francza-
ka), to – paradoksalnie – wywodzi się ona ze szczególnego związku łączącego kata 
z ofiarą, tak jak w sławetnym syndromie sztokholmskim. Innych związków nie 
ma, nie ma też podobieństw losu: ani wynikających z ciągłości jakiejś historycznej 
fabuły, w jakiej obie strony biorą udział, ani polegających na paralelizmie sytuacji 
osobistej. Rodzice, o ile odnoszą życiowy sukces, godni są nienawiści, o ile spotyka 
ich porażka – należy nimi gardzić; jakakolwiek empatia na tej linii nie daje się 
osiągnąć, chyba że ma ona charakter swoiście genderowy i polega na solidarności 
udręczonych przez swój los kobiet: czasem matki i córki, jak w Absolutnej amne
zji, częściej kobiet samotnych z różnych pokoleń, niezwiązanych rodzinnie (jak 
w Kieszonkowym atlasie kobiet Sylwii Chutnik). Jeśli w jakiejś książce związek emo-
cjonalny pomiędzy generacjami daje się – przynajmniej na krótki czas dzielący 
rodziców od śmierci – odbudować (tak jest na przykład w Gestach Ignacego Kar-
powicza), czytelnik traktuje to jak ewenement, a nie coś normalnego. Nieczułość 
wobec rodziców tak samo wpisana jest bowiem w model życia młodego człowieka 
(zawodowego) sukcesu, jak wcześniej okrucieństwo w stosunku do dzieci wpisane 
było w obowiązujący model autorytarnego ojcostwa.

W Rebelii Mariusza Sieniewicza ludzie starsi są gremialnie wykluczeni ze spo-
łeczeństwa, w którym młodość staje się obowiązującą cechą charakteryzującą 
jednostki. Starców zsyła się do czegoś w rodzaju kolonii karnej, a bunt wobec 
władzy, jaki organizują, polega na urodzeniu i ukryciu przed nadzorcami dzie-
cka – bo właśnie pełen miłości zwyczajny związek pomiędzy rodzicami i ich la-
toroślą staje się czymś najmocniej w tym świecie represjonowanym. Oto drugi 
biegun obarczonej zasadniczym defektem relacji między pokoleniami. Inną jego 
wersją będzie – jak w Bóg zapłacz! Włodzimierza Kowalewskiego – delikatne na-
kłanianie ludzi chorych i zniedołężniałych do eutanazji. W relacjach ojców wo-
bec synów obowiązuje zatem sycąca żądzę władzy i panowania przemoc (realna 
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i symboliczna), w relacjach odwrotnych – dążenie do swoistej „racjonalizacji”, 
polegającej na usuwaniu jednostek zbędnych, stanowiących obciążenie dla młod-
szych pokoleń lub po prostu psujących swym widokiem optymistyczny obraz 
społeczeństwa.

Czy tym zjawiskom można w sposób konstruktywny przeciwdziałać? Czy 
pisarze oczekują jakiejś społecznej reakcji pozwalającej złu zaradzić? Nic na to 
nie wskazuje. Doświadczenia, przez które przeszli w ostatnich dziesięcioleciach 
przedstawiciele różnych pokoleń, wydają się niemożliwe do przyswojenia dla lu-
dzi spoza ich generacji. Może stąd bierze się uporczywa samotność, w której tkwią 
bohaterowie książek Zbigniewa Kruszyńskiego czy Janusza Andermana – w dwu-
znaczny sposób zamieszani w działalność opozycyjną i/lub agenturalną. Ponieważ 
ich doświadczenia nie da się w sposób spójny i sensowny, a zarazem pozbawiony 
elementu autokompromitacji przekazać dzieciom – tych dzieci (mimo licznych 
i powierzchownych związków z kobietami) po prostu nie mają.

Może więc to samotność jest głównym defektem egzystencji bohaterów dzi-
siejszej polskiej prozy: samotność wynikająca z nieprzekazywalności doświadczeń, 
z życiowych klęsk związanych z sytuacją pokoleniową, klęsk, których nieuchron-
ności młodzi nie potrafią już zrozumieć, a tym bardziej wybaczyć. Ojcom pozo-
staje więc już tylko narzucać siłą swój autorytet dzieciom. Synowie w odpowiedzi 
mogą rodziców tylko nienawidzić bądź ignorować. Rodzinna idylla pamiętna 
z powieści Chwina i Huellego uległa w ten sposób destrukcji.

Porozumienie – zerwane generalnie – może się tu czy ówdzie odbudowywać 
na chwilę, powodowane przelotną atrakcją (jak w rozmowach bohatera Taksimu 
Andrzeja Stasiuka z gospodynią czy w zaskakującym romansie młodego dresia-
rza ze starszą kobietą w Balladynach i romansach Karpowicza), jest to jednak za 
każdym razem swoisty ewenement. Mityczna sytuacja, w której starsi opowiadają 
o swym życiu otoczeni wianuszkiem zasłuchanej młodzieży, należy już zdecydo-
wanie do – literackiej – przeszłości. Właśnie: literackiej! Bo nie opowiadam tu 
o realnym życiu Polaków, tylko o jego obrazie stworzonym na użytek literatury. 
A w tym obrazie konflikt i wzajemne niezrozumienie pokoleń odgrywają dziś 
znaczącą rolę. W jakiej mierze ten motyw literacki odbija rzeczywistą sytuację 
społeczeństwa w Polsce (wzrasta nowa generacja Polaków – już niekoniecznie 
odmiennych od swych rodziców, co przeszkadza im zyskać wyrazistą tożsamość) 
– to pytanie, które można skierować do socjologów i badaczy kultury.


