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Wydarzenia roku 1989 oraz będące ich konsekwencją procesy politycz-
ne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, które przebiegały w kolejnych latach 
w Polsce, Słowacji i innych krajach postkomunistycznych, mogłyby się wyda-
wać idealnym materiałem do artystycznego opracowania. O pewnych oczeki-
waniach, że staną się ważnym tematem literackim, świadczą, między innymi, 
formułowane z pewnej perspektywy czasowej uwagi słowackich krytyków i hi-
storyków literatury, dotyczące dominujących po przełomie 1989 roku tendencji 
i propozycji artystycznych. Nadzieje takie zostały wyrażone wprost chociażby 
w słowie wstępnym redakcji pisma „Romboid” do dyskusji o prozie współcze-
snej i jej strukturze gatunkowej:

Nad Słowacją już całe lata czy dekady wisi ciężki cień niespełnionego oczekiwania. 
Jego przedmiotem jest powieść. Nie jakakolwiek, ale konkretnie – wielka powieść 
o współczesności, która by przedstawiła, wyraziła, nazwała, wyjaśniła, odkryła, 
oceniła, podsumowała najważniejsze etapy naszej nowoczesnej historii. Na pr-
zykład – przechodząc do sedna – taki socjalizm aż po jego aksamitny upadek i nasze 
gwałtowne wejście do wolności. Dokładnie mówiąc – wyczerpujący fresk lub impo-
nujące historyczne płótno, ta cała prawda o nas wszystkich, zaprezentowana niemal 
reprezentatywnie i definitywnie. I, oczywiście, po mistrzowsku1. 

1 Diskusia o súčasnej slovenskej próze a najmä poviedke, „Romboid” 2000, nr 4, s. 13. 
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Ironiczny ton wypowiedzi uzasadniała konwencja dyskusji, niemniej sam 
problem potraktowany został poważnie i nikłe zainteresowanie powieścią próbo-
wano rozmaicie wyjaśniać: wyczerpaniem się tradycyjnego gatunku powieścio-
wego, większą adekwatnością krótkich form prozatorskich (niekoniecznie opar-
tych na linearnej narracji) do warunków współczesnego świata i współczesnej 
kultury, wpływem postmodernizmu.  

Opinie, w których wyrażano pewne zaskoczenie, czy niezadowolenie z braku 
literackiej reprezentacji okresu zmian znajdziemy również na gruncie polskim. 
Jerzy Jarzębski wprost pisał o „zaniechaniu przedstawiania społecznej rzeczywi-
stości w prozie lat dziewięćdziesiątych”2, a Kinga Dunin ów brak komentowała 
następująco:

PRL skonał elegancko: przy Okrągłym Stole i w Magdalence. Zawarty wówczas 
kompromis szybko zapoczątkował całkowitą destrukcję dawnego systemu. Ludzie 
nie wyszli na ulicę ani po to, żeby protestować, ani po to, żeby się cieszyć. I może 
właśnie brak dramaturgii, wyraźnego wydarzenia czy momentu odgraniczającego 
czasy PRL-u od demokracji, sprawił, że ten okres nie został opisany. Choć narrac-
je o PRL-u w taki czy inny sposób mówią o oczekiwaniu na zmianę, na wolność, 
o pragnieniu otwarcia na świat, to dla dziejowego momentu, w którym nastąpiła 
zmiana, zabrakło literackiego wyrazu. Szczególnie w języku powagi. Już łatwiej 
było o ironię3.   

Ostatnie zdanie cytowanej wypowiedzi otwiera możliwość zastanowienia 
się nad słusznością tezy, mówiącej o deficycie literackich obrazów transformacji 
oraz daje szansę jej pewnej weryfikacji.

Brak, który zauważali słowaccy i polscy literaturoznawcy, to przede wszyst-
kim nieobecność dosyć ściśle określonej formy – tradycyjnej realistycznej po-
wieści, z rozbudowanym tłem epickim, określonym sposobem rozumienia re-
ferencjalności tekstu i jego funkcji, owego Stendhalowskiego zwierciadła, któ-
re przeszłoby się po gościńcu transformacji i jej pejzaż jak najtrafniej oddało. 
W przywołanych opiniach dostrzec można, choć niezupełnie wyrażone wprost, 
przekonanie, że przełomowe zmiany właśnie takiej „poważnej” formy literackiej 
wymagają. Dunin stwierdza, że ironia była postawą łatwiejszą, a Jarzębski za-
uważa, że „tematy społeczne lub polityczne wyzwalają dziś w twórcach gust do 
groteskowej stylizacji”4. Komentarze te potwierdzają, że problematyka przełomu 

2 J. Jarzębski, Świat nadal nieprzedstawiony, [w:] Idem, Proza: wykroje i wzory, Universitas, 
Kraków 2016, s. 191. 

3 K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesno-
ści, Wydawnictwo WAB., Warszawa 2004, s. 213. 

4 J. Jarzębski, Świat nadal…, s. 191. 
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politycznego i społecznego była w literaturze obecna, podejmowano ją jednak 
w sposób odbiegający od tradycyjnego realizmu (co z historycznoliterackiego 
punktu widzenia jest zupełnie zrozumiałe), często sięgając po ironię, groteskę, 
wykorzystując zabiegi parodystyczne. Wybór właśnie takich strategii mówienia 
o nowej sytuacji i jej konsekwencjach ma swoje uzasadnienie. Związane jest ono, 
moim zdaniem, nie tylko z dynamiką procesu literackiego, ale także ze sposobem 
postrzegania zmieniającej się rzeczywistości, która wywoływać mogła nie tylko 
radość z powodu odzyskanej wolności, ale także liczne rozczarowania, frustracje 
i poczucie zagubienia.  

Poza wspomnianymi pojęciami ironii i groteski, w tekstach tematyzujących 
okres przemian ważna wydaje się także karnawalizacja. Kategoria ta odsyła, 
oczywiście, do prac Michaiła Bachtina, jego rozumienia ludowej kultury śmie-
chu i karnawału oraz ich związków z literaturą. W utworach opisujących chaos 
transformacji wyraźnie dostrzegalna jest aktualizacja pewnych elementów po-
etyki karnawału, jej charakterystycznych paradygmatów (m.in. ahierarchiczność, 
niestabilność, metamorfozy, żywiołowość, materialność, przemienność wartości) 
oraz specyficznego słownika (m.in. apoteoza głupców, bluźnierstwa, uczty, bój-
ki, chłosty, eksponowanie organów płciowych, łączenie zgonu z narodzinami)5. 
Istotne dla prezentowanych rozważań jest również stwierdzenie Bachtina, że 
możliwe jest korzystanie z języka karnawału w różny sposób i w różnym zakre-
sie, przy tym ma on szczególne predyspozycje do wyrażania sytuacji krytycz-
nych, niestabilnych, otwartych; karnawalizacja w literaturze pojawia się w mo-
mentach kryzysu epok, rozpadu, czy chaosu wartości, w sytuacji niepokoju, co 
do przyszłego kształtu rzeczywistości6. Ta charakterystyka odpowiada okresowi 
transformacji z jego dynamiką, brakiem stabilności, kształtowaniem nowych po-
staw i strategii funkcjonowania w świecie. 

W literaturze słowackiej wskazać można co najmniej kilka istotnych tek-
stów, w których elementy karnawalizacji, ironii i groteski zostały oryginalnie 
wykorzystane w opisie zjawisk związanych z przemianami ustrojowymi. Wspo-
mnieć należy utwory Viliama Klimáčka, zarówno niektóre dramaty, jak i teksty 
prozatorskie, na przykład Námestie kozmonautov. Generácia Ю (Plac kosmonau-
tów. Generacja Ю, 2007), Vodka a chróm (Wódka i chrom, 2013). Tragikomicz-
ny obraz transformacji w środowisku akademickim, nagłe wolty ideologiczne 
i związany z nową sytuacją chaos przedstawił Oliver Bakoš w prozie Katedra 

5 Propozycję tę szczegółowo Bachtin przedstawił w pracy Twórczość Franciszka Rabelais’go 
a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. Goreń, A. Goreń, oprac. S. Balbus, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1975. 

6 Ibidem, s. 66. 
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paupológie (Katedra paupologii, 2001)7. Natomiast tekstem najbardziej konse-
kwentnym, a także najbardziej interesującym jest, moim zdaniem, Rivers of Ba-
bylon Petra Pišťanka. W pełni zgadzam się z opinią Zoltána Redeya, dotyczącą 
pozycji tego dzieła w literaturze słowackiej: „Na dzień dzisiejszy można nadal za 
najbardziej kompleksowy obraz społeczeństwa słowackiego po 1989 roku uzna-
wać trylogię Pišťanka Rivers of Babylon”8. Komentarz ten, sformułowany przed 
ponad dekadą, uważam za nadal aktualny.  

Od czasu pierwszego wydania powieści w 1991 roku poświęcono jej bardzo 
wiele komentarzy, prawdopodobnie żaden inny utwór w literaturze słowackiej 
po aksamitnej rewolucji nie cieszył się tak znaczącym zainteresowaniem. Opinie 
przy tym były wyraźnie podzielone. Dla części środowiska powieść była wy-
darzeniem, które w istotny sposób wpłynęło na kształt literatury; autorowi nie 
szczędzono pochwał, podkreślano jego odwagę literacką, doskonałą technikę 
i kompozycję, wyczucie językowe i przenikliwość w diagnozowaniu aktualnych 
zjawisk społecznych9. Pojawiły się jednak również głosy zdecydowanie krytycz-
ne, wręcz zarzuty, że utwór nie spełnia kryteriów literackości10. Sformułowano 
także propozycje, wpisujące powieść w postmodernizm, głównie ze względu na 
intertekstualne, czy raczej architekstualne nawiązania, wyraźne zakwestionowa-
nie granic między tzw. sztuką wysoką a tzw. sztuką niską, podwójne kodowanie 
itd. Do dzisiaj powieść doczekała się pięciu wydań, została także zekranizowana; 
film w reżyserii Vladimíra Balcy miał premierę w 1998 roku. Kontynuację losów 
bohaterów przyniosły kolejne części: Rivers of Babylon 2 alebo Drevena dedina 

7 Interpretację tego utworu zaproponowałem w tekście: Groteska, parodia i ironia w prozie 
Olivera Bakoša „Katedra paupológie”, [w:] K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej 
literatúry po roku 1989 IV, red. M. Součková, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešo-
ve, Prešov 2011, s. 186–195. W tym miejscu pozwolę sobie jedynie na przypomnienie początku 
powieści Bakoša: „Pod wpływem rewolucyjnych wydarzeń 1989 roku i braku pewności co do pa-
nujących układów, Béžová, z przekonania marksistka, podjęła decyzję, że będzie wierzyć w Boga. 
Bóg chyba nigdy nie był tak bardzo zdziwiony, niż w chwili, gdy zetknął się z wiarą i świadomo-
ścią nieprzejednanej marksistki w jej własnej głowie. To była sytuacja, której finału żadne z nich 
nie było w stanie przewidzieć”. O. Bakoš, Katedra paupológie, Koloman Kertész Bagala, L.C.A. 
Levice, Levice 2001, s. 5.    

8 Z. Rédey, K niektorým výrazovým tendenciám slovenskej ponovembrovej prózy, [w:] K po-
etologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III, red. M. Součková, 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2009, s. 8. 

9 Zob. m.in. R. Sloboda, Pohľad tretí: Niekoľko poznámok k Riekam Babylonu, „Dotyky” 
1992, nr 4, s. 40.

10 L. Čúzy, Peter Pišťanek: Rivers of Babylon, „Romboid” 1992, nr 5, s. 74; S. Chrobaková, 
Peter Pišťanek: Rivers of Babylon, „Romboid” 1992, nr 5, s. 75. Na temat zróżnicowanej recepcji 
powieści zob. V. Barborík, Slovenská kritika pláva vo vodách Babylonu, [w:] Fórum mladej literár-
nej kritiky, red. A. Bžoch, M. Kasarda, „Fragment”, Bratislava 1992, s. 22–29.  
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(Rivers of Babylon 2 albo Drewniana wieś, 1994) i Rivers of Babylon 3 alebo 
Fredyho koniec (Rivers of Babylon 3 albo Koniec Frediego, 1999), które jednak, 
przede wszystkim ze względu na powtarzalność znanych z debiutu rozwiązań, 
przyjęto z rozczarowaniem11. Poniższe rozważania dotyczyć będą tylko pierw-
szej części trylogii.  

Fabuła powieści, skoncentrowana wokół postaci Rácza, który z pogardzane-
go palacza w hotelu Ambassador, dzięki sprzyjającym okolicznościom, a przede 
wszystkim dzięki przebiegłości i bezwzględności, osiąga pozycję najważniejszej 
osoby w hotelu i jego okolicy, następnie staje się jego dyrektorem, a w finale – 
właścicielem, wyraźnie nawiązuje do pewnych utrwalonych w literaturze modeli. 
Architekstualne związki utworu można wskazać z bajką magiczną. Bohater, po-
dobnie jak postaci analizowanych przez Vladimira Proppa utworów ludowych12, 
zostaje wysłany w drogę, by zlikwidować określony brak, konkretnie – zdobyć 
pieniądze, które umożliwią mu ślub z wybraną kobietą. Relacje te rozpatrywać 
można także, ukazując pokrewieństwa z powieścią socrealistyczną. Rácz w kon-
takcie z początkowo obcym dla niego środowiskiem zyskuje określoną świado-
mość, co pozwala mu zająć ważne miejsce w strukturze nowej rzeczywistości. 
Wreszcie, droga bohatera prowadząca do społecznego awansu może przypomi-
nać schemat znany z powieści realistycznych Balzaca, czy, w kontekście słowac-
kim, z utworu Ladislava Ballka Pomocník (Pomocnik)13. Wszystkie wymienione 
konwencje u Pišťanka ulegają degradacji i groteskowemu zniekształceniu; ro-
mantyczna motywacja wyprawy szybko zepchnięta zostaje na plan dalszy i zastę-
puje ją żądza władzy, pieniądza i seksu, zdobyta wiedza dotyczy bezwzględnego 
manipulowania ludźmi i ich wykorzystywania, działania bohatera nie spotykają 
się przy tym z żadną negatywną, wpisaną w strukturę tekstu, oceną. 

Świat przedstawiony Rivers of Babylon to przestrzeń antywartości, w której 
sytuuje się nie tylko główny bohater. Pozostali, niezależnie, czy jest to „zwykła 
sprzedajna kurwa”14, czy są to „wydelikacone inteligenckie chujki”15, kierują 
się podobnymi pobudkami i równie obce są im jakiekolwiek dylematy etyczne. 
Nie osiągają jednak tak spektakularnych sukcesów jak Rácz, ponieważ nie są 

11 P. Darovec, Peter Pišťanek, [w:] Portréty slovenských spisovateľov 1, red. J. Zambor, Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1998, s. 131; M. Součková, P[r]ózy po roku 1989, Ars 
Poetica, Bratislava 2009, s. 108–109. 

12 V. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa 1976. 
13 V. Barborík, Peter Pišťanek: Rivers of Babylon, [w:] Slovník diel slovenskej literatúry 

20. storočia, red. R. Chmel. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2006, s. 312. 
14 P. Pištanek, Rivers of Babylon, przeł. O. Stawińska, Książkowe Klimaty, Wrocław 2019, 

s. 299–300.
15 Ibidem, s. 300. 
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tak silni i skuteczni. Galerię drugoplanowych postaci tworzą, m.in. związane 
z hotelem prostytutki, cinkciarze, oszukujący gości i terroryzujący otoczenie 
Cyganie, byli funkcjonariusze bezpieki, zagraniczni goście, zachęceni tanią 
seksturystyką. Zaprezentowani zostają także pracownicy zarządzający hotelem 
i przedstawiciele inteligencji. Wszystkich ich łączy brak skrupułów, łatwość 
w przekraczaniu granic, wszyscy próbują w nowej rzeczywistości znaleźć swoje 
miejsce, jak najlepiej wykorzystać zmieniające się warunki i panujący w róż-
nych dziedzinach chaos. Swoje cele osiągają przemocą i podstępem lub dla spo-
dziewanych korzyści szybko godzą się zrezygnować z wcześniejszych ambit-
nych planów i ewentualnych rozterek moralnych, zgodnie z przekonaniem: „ale 
kto w dzisiejszych czasach nie musi czasem dać dupy?”16. Jak wspomniałem, 
prezentowane w utworze zjawiska i postawy nie podlegają żadnym zabiegom 
wartościującym, narrator zachowuje dystans do wydarzeń, czy myśli bohaterów, 
ograniczając się do ich relacjonowania.

Rzeczywistość przedstawiona w powieści Pišťanka to świat istniejący po-
między odchodzącą w przeszłość wraz z rokiem 1989 formą, która opierała się 
na ściśle ustalonych regułach i rolach społecznych, a kształtem, który dopiero ma 
nastąpić. Na płaszczyźnie pewnych projekcji i wyobrażeń ten przyszły kształt po-
siada już nazwę – demokracja, nazwę implikującą określone wartości. W realiach 
utworu są one właściwie nieobecne, bądź rozumiane w bardzo zdeformowany 
sposób. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czasem świątecznym, 
kiedy istniejące zasady i hierarchie zostają zawieszone, czy też okazują swo-
ją kruchość w procesie kształtowania nowych warunków i nowych zależności. 
Proces kwestionowania istniejącego porządku rozpoczyna się w momencie, gdy 
główny bohater sprzeciwia się dyrektorowi hotelu i zaczyna, stosując podstępy 
i przemoc, podporządkowywać sobie otoczenie. W rezultacie tych działań do-
tychczasowy władca zostaje zdetronizowany i upokorzony, a wcześniejszy pod-
dany może zająć jego miejsce, przejąć orszak oddanych sług, korzystać z przywi-
lejów i zaszczytów, wzbudzać, jeśli nie szacunek, to przynajmniej strach. Motyw 
ten wyraźnie przypomina jeden z ważnych paradygmatów karnawału – odwróce-
nie wartości. W powieści ta przemiana podkreślona zostaje również dzięki sym-
bolice przestrzennej dół / góra, droga bohatera prowadzi bowiem z piwnicznej, 
brudnej kotłowni do pięknego, najlepiej usytuowanego apartamentu w hotelu. 

W kreacji świata przedstawionego istotne są także inne, wymienione wcze-
śniej, zjawiska służące karnawalizacji: żywiołowość, materialność, niestabilność, 
metamorfozy, ambiwalencje, brak autorytetów. Konkretne obrazy i motywy na-

16 Ibidem, s. 371. 
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tomiast możemy identyfikować z elementami słownika kultury karnawału, taki-
mi jak: ośmieszanie i degradacja osób wysoko postawionych w hierarchii spo-
łecznej, bluźnierstwa, lekceważący stosunek do zmarłych, przekleństwa, orgie, 
bójki. Aspekt materialno-cielesny wydaje się tutaj kluczowy, w jego horyzoncie 
bohaterowie definiują swoje pragnienia, cele i kierunki działań. Sposobów zasto-
sowania poetyki karnawału znaleźć można w tekście bardzo wiele. Przykładem 
realizacji zasady przemiany wartości oraz wykorzystania motywów ośmieszenia 
i degradacji jest chociażby historia upokorzonego dyrektora hotelu, który, odizo-
lowany w swoim gabinecie, próbuje przetrwać przy ogniskach rozpalanych z me-
bli, żywiąc się potajemnie podkradanymi ze śmietników resztkami z restauracji, 
później również łowionymi w nocy bezdomnymi psami i kotami, by wreszcie po-
tajemnie uciec psim zaprzęgiem. Motywy uczty, połączonej z niepohamowanym 
obżarstwem i pijaństwem, której ważnym elementem jest też zwykle pobicie lub 
upokorzenie kogoś z otoczenia, są aktualizowane w opisach właściwie każdego 
posiłku czy zabawy z udziałem Rácza; na przykład:

 Napijmy się. Dwa razy chivas regal! – krzyczy. Zmusza Urbana do wypicia 
alkoholu jednym haustem. Mocnymi zębami gryzie lód jak orzeszki. Zamawia na-
stępną kolejkę. Macha Vandzie Tirówce. – Zajmij się nim porządnie – mówi. Zrób 
mu wszystko, czego tylko będzie chciał! – Rácz wyciąga dwa banknoty stumarkowe 
i wciska je prostytutce za dekolt. Jego, Rácza, na to stać. Kilka stów to dla niego nic! 
A zwłaszcza dziś!
– Pijemy! – krzyczy Rácz do Ďuli i Khunta (…). Ďula i Khunt cieszą się jak dzieci. 
Lubią chlać, póki się nie porzygają. Wtedy nawet dziewczyny ich nie interesują. 
Z kolei Rácz ma mocną głowę. Siedzi i pije. (…) Pojawia się coraz więcej pustych 
butelek. Kiedy kelner przynosi kolejne trzy wina musujące, Rácz nie wytrzymuje. 
Jednym ruchem ręki strąca je ze stołu. Brzęk tłuczonego szkła budzi wszystkich.
– Wystarczy tej wody do bekania! – krzyczy Rácz do kelnera. – Przynieś whisky! 
Chivas regal!
 Ďula zwraca pod stół na sam dźwięk tych słów. Khunt nie, ponieważ jest nie-
przytomny. Siedzi z otwartymi oczami i nieobecnym wyrazem twarzy. Rácz kilka-
krotnie spluwa mu na twarz, ale Khunt nie reaguje.
– Do chuja! – mówi rozczarowany Rácz, który ma dziś ochotę na zabawę. Czuje się 
szczęśliwy!17

Dobrym materiałem interpretacyjnym są także wątki związane z cielesnością 
i sferą seksualną życia człowieka, która również w utworze podlega brutalizacji 
i wulgaryzacji. Ważny w kontekście łączenia w utworze różnych, nieprzystają-

17 Ibidem, s. 298–299. 
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cych porządków jest motyw śmierci seksturysty ze Szwecji, który niespodziewa-
nie umiera w trakcie orgii:

 Wszyscy troje stoją wokół stygnącego ciała. Prostytutki w seksownej bieliźnie, 
Urban z opadającym członkiem. Członek Hurenssona nie opada. Sterczy w górę jak 
peryskop łodzi podwodnej pośrodku oceanu. Vanda Tirówka zaczyna płakać. Jęczy, 
wycierając łzy grzbietem dłoni. 
– Co się właściwie stało? – pyta Urban. 
– Nie wiem! – odpowiada Vanda. Ona, Vanda, ujeżdżała go, kiedy ten nagle wy-
bałuszył oczy, zaszczękał zębami, zesztywniał, jakby go strzelił piorun, a potem 
przestał się ruszać. Ona, Vanda, go nie zabiła!
– Wiadomo, że nie – mówi Urban. – Szlag go trafił18. 

Dodajmy, że martwy Szwed zostaje porzucony na parkingu przed hotelem, 
gdzie nie będzie wzbudzać niczyjej uwagi, czy zainteresowania. Sam opis trans-
portowania sztywniejącego ciała i jego porzucenia potraktować można jako paro-
dię żałobnego konduktu, złożenia w grobie i ostatniego pożegnania:

– Tu go zostawimy – oznajmia Video-Urban i z ulgą puszcza trupa na ziemię. Przez 
moment Hurensson jakby stoi na własnych nogach, ale zaraz upada jednak twarzą 
w śnieg. Kapelusz ześlizguje mu się z głowy i toczy się pod drewniane budy. – 
Ariwederczi – mówi Video-Urban. 
– Zły nie był – podsumowuje Ewa Rzeżączka.
– Zawsze był hojny – dodaje Vanda Tirówka.
– A po śmierci jeszcze bardziej – stwierdza Urban19. 

Egzemplifikacje specyficznych strategii komponowania tekstu można by, 
oczywiście, mnożyć. Na przestrzeni całego utworu Pišťanek konsekwentnie 
nawiązuje do metody realizmu groteskowego, która, wg Bachtina, dla tekstów 
przenikniętych duchem karnawału jest formą najbardziej charakterystyczną20. 
Uzasadniona wydaje się teza, że poszczególne płaszczyzny tekstu – fabularną, 
świata przedstawionego i kreacji bohaterów, językowo-stylistyczną itd. – anali-
zować i dekodować można właśnie w kontekście języka karnawału, jego reguł 
i słownika. Rzeczywistość Rivers of Babylon to rzeczywistość groteskowa, pod-
legająca deformacjom, hiperbolizacji, rzeczywistość chaosu wartości i dotych-
czasowych porządków. Jej królem zostaje prymitywny Rácz, któremu siła, spryt 
i bezwzględność zapewniają sukces w pozbawionym stabilności świecie. 

18 Ibidem, s. 313. 
19 Ibidem, s. 219. 
20 M. Bachtin, Twórczość Franciszka…, s. 118. 
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Związkom Rivers of Babylon z rzeczywistością społeczną okresu po 1989 
roku uwagę poświęcało wielu krytyków i badaczy, na przykład Pavel Matejovič, 
stwierdzając: 

Pišťanek wyraził to, co już od dłuższego czasu wisi w powietrzu, ale nikt nie miał 
śmiałości wskazać na to palcem i bez ogródek, głośno powiedzieć, że ten świat, 
który sobie wtedy wymarzyliśmy na placach jest zupełnie inny, że kieruje się innymi 
prawami, prawami rozpusty i okrucieństw Babilonu aż do zatracenia21. 

Pobrzmiewa tutaj echo refleksji jednego z bohaterów – „nie po to marzliśmy 
na placu!”22 myśli Fredy Špáršvajn, kiedy pozbawiony zostaje pracy. Postać ta, 
antypatyczny parkingowy, który ma dwie obsesje: gromadzenie pieniędzy i per-
wersyjne fantazje seksualne, jest jednym z niewielu bohaterów, którzy próbują 
uczciwie funkcjonować. Co znaczące, to on staje się, przynajmniej na pewien 
czas, ofiarą odgórnych decyzji, na mocy których nie może zarabiać, podczas gdy 
Rácza żadne przykre konsekwencje nie spotykają. Dla cytowanego Matejovi-
ča bohater Pišťanka jest „prototypem nowych czasów”. Podobnie o Ráczu, jako 
o bohaterze aktualnej rzeczywistości, pisze Miloš Žiak w swojej recenzji23, Ru-
dolf Sloboda z kolei stwierdza: „Gdyby drapieżnik Rácz żył na przykład w roku 
1980, z całą pewnością trafiłby za kratki. Ale socjologiczne ujęcie Pišťanka jest 
trafne: taki drapieżnik może – a przypuszczam, że nawet musi! – istnieć właśnie 
teraz i dzisiaj”24. Sloboda podkreśla również, że bohater przechodzi pewną ewo-
lucję, „cywilizuje się” i sam siebie „pacyfikuje”. Istotnie, Rácz dostosowuje się, 
przynajmniej pozornie, do obowiązujących norm, co umożliwia mu rozpoczęcie 
oficjalnej działalności gospodarczej, a także wejście do świata polityki, czyli za-
jęcie pozycji ważnego gracza w życiu społecznym.

Pejzaż okresu słowackiej transformacji, jaki proponuje Pišťanek, jest brutal-
ny, wulgarny i bezwzględny. To obraz, mimo wyraźnie obecnych elementów ko-
mizmu, dosyć ponury, czy wręcz nihilistyczny. Zastanowić się więc można nad 
ewentualną obecnością w powieści funkcji krytycznej. Zdystansowany narrator, 
jak już wspomniałem, nie dokonuje żadnych ocen. Należy jednak pamiętać, że 
groteska i związana z nią ironia nie są neutralnymi środkami, czy kategoriami es-

21 P. Matejovič, Kotolnícka odyssea, „Fragment” 1992, nr 6, s. 127. 
22 P. Pišťanek, Rivers of Babylon, Slovart, Bratislava 2019, s. 178. Wyjątkowo korzystam 

z własnego tłumaczenia; fragment ten: „za toto sme nemrzli na námestí!” w polskim wydaniu 
brzmi: “nie o to walczyli nasi dziadkowie” (s. 245), pozbawiony jest więc wyraźnego odwołania do 
konkretnego kontekstu historycznego, związanego z aksamitną rewolucją.    

23 M. Žiak, Pišťanek „out” aj „in”, „Slovenské pohľady” 1992, nr 7, s. 70.
24 R. Sloboda, Pohľad tretí…, s. 40. 
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tetycznymi, wpływającymi jedynie na określony sposób zorganizowania dzieła. 
Ich zastosowanie związane jest z pewną postawą wobec rzeczywistości. 

Przekonuje o tym w swojej klasycznej pracy Wolfgang Kayser, stwierdzając: 
„ukształtowanie czegoś groteskowego jest próbą zaklęcia i okiełznania wszyst-
kiego, co w świecie demoniczne”25. Groteska, dzięki prezentacji przemilczanych 
i niewygodnych aspektów zjawisk, ich drugiej, nieoczekiwanej i zwykle nie-
przyjemnej strony, może być wyrazem buntu, krytycyzmu społecznego. Trudno 
jednak powiedzieć, by Pišťanek, prezentując rzeczywistość, określoną w tekście 
jako „inna twarz tego miasta”26, dokonywał krytyki konkretnych zjawisk, czy 
przedstawiał świadectwo rozczarowania wymarzonymi i wyczekiwanymi cza-
sami wolności. Śladów zaangażowanej postawy twórcy, zakładającej moderni-
styczny entuzjazm i nadzieję, nie znajdziemy w utworze. Jest on zdecydowanie 
bliższy pozycjom postmodernistycznym, nie tylko ze względu na pewne elemen-
ty poetyki, ale także możliwość jego odczytania w kontekście ponowoczesnych 
paradygmatów, m.in. jako powieści końca historii27. Nie wyklucza to jednak 
interpretacji Rivers of Babylon jako zdystansowanego studium socjologiczne-
go w formie literackiej, a w pewnym sensie również jako prognozy najbliższej 
przyszłości. Na ten aspekt zwrócił uwagę Peter Darovec, podkreślając u Pišťanka 
„jego wizjonerstwo, dzięki któremu potrafił nie tylko rozumieć, co tak naprawdę 
wokół niego się dzieje, ale wręcz przewidywać, co w społeczeństwie nastąpi. 
Przecież Rivers of Babylon, napisane właściwie podczas rewolucji, jest dokład-
nym obrazem mecziaryzmu, który dopiero miał na Słowacji nadejść”28.  

W literaturze polskiej po 1989 roku, jak stwierdza Halina Janaszek-Ivanič-
ková, w utworach dotyczących przemian ustrojowych tematyzowano przede 
wszystkim zagrożenia związane z transformacją29. Badaczka w tym kontekście 
wymienia m.in. utwory Marka Nowakowskiego Homo Polonicus (1992) i Prawo 
prerii (1999), wypełnioną „gargantuicznym śmiechem”30 powieść Edwarda Re-

25 W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, [w:] Groteska, red. 
M. Głowiński, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 29. 

26 P. Pišťanek, Rivers of…, s. 254. 
27 Zob. I. Taranenková, Rivers of Babylon – postmoderny Bildungsroman, román konca dejín, 

„Slovenská literatúra” 2018, nr 3, s. 183–197. 
28 A. Balogh – P. Darovec, Pišťanek písal pridobre na to, aby ho čítalo priveľa ľudí, https://

dennikn.sk/1858947/darovec-pistanek-pisal-pridobre-na-to-aby-ho-citalo-privela-ludi/?ref=list, 
30.04.2020.

29 H. Janaszek-Ivaničková, Literatura polska w wirach transformacji, [w:] Literatury słowiań-
skie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom I. Transformacja, red. H. Janaszek-
-Ivaničková, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 32. 

30 Ibidem, s. 40. 
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dlińskiego Transformejszen, czyli jak golonka z hamburgerem tańcowała, repor-
taż optymistyczny (2002), tekst Andrzeja Stasiuka Dziewięć (1999). Sytuacji po 
przełomie dotyczy także utwór Michała Witkowskiego Barbara Radziwiłłówna 
z Jaworzna Szczakowej (2007), w którym, podobnie jak w Rivers of Babylon Pi-
šťanka, istotne są elementy groteski i ironii, posiada on również pewne wspólne 
ze słowacką powieścią wątki tematyczne. Podkreślić przy tym należy, że teksty 
te pod względem kompozycyjnym, narracyjnym, językowo-stylistycznym itd. 
są zdecydowanie odmienne, zajmują też nieporównywalną pozycję w obydwu 
literaturach. Utwór Pišťanka uznać można za przełomowy, w przypadku Wit-
kowskiego w pewnym znaczeniu rewolucyjny charakter miało jego wcześniej-
sze Lubiewo (2005), natomiast Barbara Radziwiłłówna wzbudziła mniejszy en-
tuzjazm31, chociaż jej również krytycy poświęcali uwagę i została wyróżniona 
w kilku plebiscytach literackich. Dodać jednak warto, że twórczość obydwu pisa-
rzy, wyraźnie różniąca się pod wieloma względami, na poziomie ogólnym posia-
da pewne punkty styczne: przełamywanie tabu, związanego z różnymi rodzajami 
transgresji, kwestionowanie tradycyjnych wyobrażeń o literackości, skłonność 
do ujęć groteskowych oraz parodiowania rozmaitych języków i form literackich.  

Interpretację utworu ukierunkowywać może, zamieszczona na okładce 
książki, opinia Marii Janion:

Przeczytałam Barbarę Radziwiłłównę z Jaworzna Szczakowej jako opowieść o za-
chłannym kolekcjonerze z czasów naszego przełomu kapitalistycznego. Właściciel 
lombardu gromadzi skarby i śmiecie. Kontemplacja szkatuły ze sztabkami złota 
i studolarówkami daje mu prawdziwą lacanowsko-żiżkowską rozkosz. Śmiecie 
zalegają całą Polskę. Śmieciowata jest też wyobraźnia narratora, Polaka-katolika, 
Sarmaty-Żyda, Słowianina-poganina pielgrzymującego do Lichenia. W tej bardzo 
udanej trawestacji gawędy szlacheckiej i ballady podwórkowej, przetykanej parafra-
zami romantycznych wierszy i pozytywistycznych nowelek, pojawia się idealny 
kochanek – piękny, młody, dziki Ukrainiec, genetowski bandyta. Wszystko jednak 
kończy się źle – tak jak w powieściach rówieśników Witkowskiego traktujących 
o Polsce po transformacji32.   

31 Krytyczną ocenę utworu przedstawił Dariusz Nowacki, stwierdzając w pracy poświęconej 
kilku książkom Witkowskiego, m.in.: „autor, jak mi się wydaje, utracił kontrolę nad swoim dzie-
łem, podkręcił i przesterował to dzieło na wielu poziomach, dał się ponieść żywiołowi ozdobnej 
mowy, tak że ostatecznie zapomniał, co chciał nam powiedzieć”. D. Nowacki, Przygody pana Mi-
chała (Michał Witkowski), [w:] Idem, Ukosem. Szkice o prozie, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydaw-
niczych, Katowice 2013, s. 74.  

32 M. Janion, Przeczytałam Barbarę Radziwiłłównę…, [w:] M. Witkowski, Barbara Radziwił-
łówna z Jaworzna Szczakowej, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007, 4. strona okładki. 
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Badaczka wskazała na zagadnienia, które doczekały się dokładniejszych 
analiz; pisano o braku koherencji bohatera – narratora na różnych płaszczyznach, 
posługując się m.in. kategorią podmiotu „rozbitego”33, omawiano utwór z per-
spektywy genderowo-queerowej i kampowej34, uwagę wielu komentatorów zwra-
cała „różnojęzyczność” tekstu, piętrzenie wielokierunkowych, wskazujących na 
rozmaite języki i tradycje, intertekstualnych tropów. Kluczowy dla prezentowa-
nych rozważań wątek, związany z tematyzacją różnych sposobów radzenia sobie 
w warunkach przemian społeczno-ekonomicznych również pojawiał się w opra-
cowaniach krytycznych35, najpełniejszą jego interpretację przedstawili Piotr Ma-
recki, Alicja Palęcka i Michał Sowiński w jednym z tekstów zamieszczonych 
w tomie podsumowującym projekt Literatura polska po 1989 roku w świetle teo-
rii Pierre’a Bourdieu36; artykuł ten stanowi dla mnie ważny punkt odniesienia.

Główny bohater, właściciel lombardu, który doskonale radził sobie w okre-
sie przed przełomem, gromadząc dobra i je wymieniając, w warunkach nowego 
kapitalizmu okazuje się zupełnie nieskuteczny, nie rozumie nowych zasad, pono-
si jednoznaczną klęskę. Niepowodzeniem kończą się rozmaite pomysły na roz-
kręcenie własnego interesu, Huberta / Barbary przed bankructwem nie są w sta-
nie uratować ani wynajęci ukraińscy pomagierzy, pomoc nie nadchodzi też od 
Matki Boskiej, do której bohater wznosi modlitwy w rozmaitych intencjach (na 
przykład, żeby konkurent zachorował na raka, a ciotka, po której się spodziewa 
spadku – umarła), losu nie jest w stanie odwrócić nawet pielgrzymka do Liche-
nia. Swoje nieprzystosowanie bohater zaczyna rozumieć, kiedy już jest za późno:

Za co ja właściwie pokutuję? Że nie rozumiałem praw rządzących rynkiem? Że pie-
niądz musi krążyć, że nie może leżeć unieruchomiony w ogniotrwałej szkatule? Że 

33 P. Ryś, Podmiot „rozbity” w polskiej prozie współczesnej. Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną Doroty Masłowskiej i Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej Michała 
Witkowskiego, [w:] Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX 
i XXI wieku, red. J. Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 211–
226. 

34 M. Pawlikowski, Chybiona powaga – kampowa lektura Barbary Radziwiłłówny z Jaworz-
na Szczakowej Michała Witkowskiego, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/nu-
mer-1-2010-1/chybiona-powaga-kampowa-lektura-barbary-radziwillowny-z-jaworzna-szczakowe
j-michala-witkowskiego, 02.05.2020.

35 K. Uniłowski, Exodus non est? Proza polska między postkomunizmem i postmodernizmem, 
[w:] Idem, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Wydawnictwo 
FA-art., Katowice 2013, s. 262–267. 

36 P. Marecki, A. Palęcka, M. Sowiński, Ekonomia skąpca. Barbara Radziwiłłówna z Jaworz-
na Szczakowej Michała Witkowskiego, [w:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pier-
re’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Korporacja Ha!art, Kra-
ków 2015, s. 247–268. 
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dopiero gdy krąży, to się mnoży, a tak to go przybywa, jak tylko sam coś dołożę? 
A kto stoi w miejscu, ten się cofa?37

Dla Huberta / Barbary, podobnie jak dla Rácza z Rivers of Babylon, moty-
wacją działań i wartością najważniejszą jest materialny zysk, który pozwala zdo-
być określoną pozycję, sam stosunek do kapitału jest jednak odmienny. Bohater 
Pišťanka początkowo tylko gromadzi kapitał,  a w odpowiednim momencie po-
trafi go zainwestować – kupuje hotel i okoliczne budynki, staje się właścicielem 
gruntów, jako inwestycje traktuje pieniądze wydane na relacje z ludźmi. Bohater 
Witkowskiego do pieniędzy i złota ma stosunek fetyszysty, na co zwracała uwagę 
w cytowanym fragmencie Janion, podkreślają to również autorzy przywoływanej 
publikacji. Klęskę Huberta / Barbary komentują następująco:

Podporządkowując lekturę Barbary Radziwiłłówny teorii Bourdieu, znajdujemy 
w powieści przykład histerezy – inercji habitusu, jego niedopasowania do aktual-
nego stanu pola. Przemiana gospodarcza uczyniła Barbarę niekompetentnym. Jego 
nieporadność w przystosowaniu się do nowych zasad jest wprost proporcjonalna 
do zaradności w poprzednim systemie, w którym wykształciły się jego dyspozycje. 
„Za komuny” habitus Barbary doskonale odpowiadał polu gospodarczemu; te same 
dyspozycje w nowej sytuacji w polu nie tylko nie spełniają swoich dotychczasowych 
funkcji, ale też czynią Barbarę jednym z „przegranych transformacji”38.   

Przeciwieństwem bohatera jest jego konkurent, Szejk Amal, który w kapita-
listycznej rzeczywistości doskonale funkcjonuje; zdobyte dzięki manipulacjom 
i szczęśliwym zbiegom okoliczności pieniądze puszcza w obieg, a przy tym wie, 
jak reagować na potrzeby rynku. Staje się wpływowym przedstawicielem tej czę-
ści nowej klasy posiadającej, która własną przeszłość przesłania nową, zakupio-
ną tożsamością:

Błękitna krew Pruszkowa, Wołomina i Łódzkiej, kurwa, Ośmiornicy po równo pły-
nie w moich żyłach. Herb se kupiłem na bazarze Różyckiego, pies stający na dwóch 
łapach stara się dosięgnąć róży. Proszę – tu na papierośnicy mam wyryty. Najlepsze 
herby z Różyckiego. Drzewa genealogiczne lepiej z łódzkiego bazaru. Z certyfika-
tem drożej39.

Zmiany w strukturze społecznej, charakterystyczne dla okresu transformacji 
są w utworze wspominane również w innych kontekstach. Niegdysiejszy „kwiat 
cinkciarstwa” to obecnie „sami wielcy ludzie, moralne autorytety i magnaci 

37 M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna…, s. 133–134. 
38 P. Marecki, A. Palęcka, M. Sowiński, Ekonomia skąpca…, s. 257.
39 M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna…, s. 209. 
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medialni”40, w tle historii bohatera pojawiają się informacje o tracących pracę 
górnikach, w nowym świecie miejsca nie znajduje przywiązana do minionego 
porządku inteligencja, reprezentowana przez starszą polonistkę, która nie może 
zrozumieć, że „dyskusje o wyższości Herberta nad Miłoszem czy też moralnej 
przewadze Miłosza nad Herbertem (i który zdradził?) zastąpiono sporami o wyż-
szość chemicznego szamponu Elsève firmy L’Oréal nad ziołowym szamponem 
(…) Ultra Doux”41.

Najogólniej mówiąc, rzeczywistość przedstawiona w tekście Witkowskiego 
to świat, w którym dominuje chaos i sprzeczności, łapczywie przyswajane są 
pewne formy kojarzone z Zachodem, będące w istocie marnymi podróbkami, 
„plastikowym plastikiem”42, formy dotychczasowe istnieją obok nowych, wcho-
dząc z nimi w groteskowe relacje. Rozchwianie wartości, które dobrze oddaje 
wielość aktualizowanych języków i tekstów, dotyczy właściwie wszystkich sfer; 
elementy różnych porządków sąsiadują ze sobą i łączą się w pewnym bazaro-
wym tyglu, tracąc wartość związaną z pierwotnymi kontekstami. Wykorzystane 
na różnych płaszczyznach tekstu dysonanse budują groteskowy obraz rzeczy-
wistości, w której wycieczce do Lichenia towarzyszyć może pokaz patelni te-
flonowych nowej generacji, mafiozi mogą stać się biznesmenami, a cudowny 
dżem, „ostatni krzyk nauki, medycyny chińskiej, europejskiej, homeopatii, che-
mii organicznej, ortodoncji, chiromancji i rozkoszy”43 znajdzie swoich nabyw-
ców. Efekt groteski uzyskuje Witkowski przede wszystkim dzięki wspomnianej 
„różnojęzyczności”, zderzając ze sobą na małych odcinkach tekstu fragmenty 
o różnym nacechowaniu stylistycznym, o rozmaitej „pamięci” w Bachtinow-
skim znaczeniu oraz rozmaite interteksty. Wszystkie one podlegają zabiegom 
parodystycznym, opatrzone zostają ironicznym cudzysłowem. Przypomina to 
w pewnym stopniu strategie znane z pism Gombrowicza czy Witkacego, tyl-
ko w radykalniejszym wydaniu. Groteskę u Witkiewicza, polegającą, m.in. na 
konsekwentnym mieszaniu stylów, Michał Głowiński łączy z przekonaniem, że 
„kultura europejska znalazła się w stadium rozkładu, że uległa dekompozycji, 
a jej podstawowe wartości zostały zdewaluowane”44. Katastrofizm w wydaniu 
Witkowskiego wygląda natomiast tak: 

40 Ibidem, s. 39. 
41 Ibidem, s. 118. 
42 Ibidem, s. 151. 
43 Ibidem, s. 114. 
44 M. Głowiński, Groteska we współczesnej literaturze polskiej, [w:] Idem, Intertekstualność, 

groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków 2000, s. 159. 
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Lata dziewięćdziesiąte się zaczynają, Koko-dżambo z każdej budy z kasetami 
dochodzi. Hej, dziewczyno, oo, spójrz na misia, aa! Biełyje rozy i Biały miś! Lata 
dziewięćdziesiąte! „Teleexpress” i Europa! Na prognozę pogody codziennie za-
prasza szampon przeciwłupieżowy. Świat zwariował, krowy w kombinatach piją 
wino i słuchają muzyki poważnej, kometa w planetę leci wycelowana. W telewizji 
wybory prezydenckie, facet jakiś lewy w czarnych okularach i z czarną teczką, jak 
filip z konopi. No, słyszane to rzeczy, żeby facet miał cztery paszporty, jakieś tam 
lewe pieniądze na Zachodzie zarobił i wszyscy myślą, że cała teczka w milionach, 
co Polakom rozda. A w innych teczkach różne papiery na swoich konkurentów. A to 
może pusta! Żona też lewa, z jakiegoś egzotycznego kraju, może z Peru? I rencistki 
sobie dla niego dają złote zęby rwać! Świat zmierza do z dawna zapowiadanego 
końca, który nastąpi w roku dwutysięcznym45. 

Przekonanie o końcu świata jest tutaj elementem popkulturowych przeka-
zów, jest tak samo istotną (nieistotną) częścią dyskursu i współgra z „kalejdosko-
pową ponowoczesną kulturą »nieustającego karnawału«”46. Aktywizacja żywio-
łu groteskowego, chociaż wygląda w Barbarze Radziwiłłównie inaczej niż w Ri-
vers of Babylon, również nie jest związana, moim zdaniem, z funkcją krytyczną, 
jaką groteska w przeszłości pełniła. Za wizją zdestabilizowanego, zaśmieconego 
świata przedstawionego nie stoi wyobrażenie o jego innym możliwym kształcie; 
podobnie jak rozbiciu uległ posiadający pewne, niekoniecznie i nie zawsze po-
zytywne, punkty odniesienia świat przed 1989 roku, tak dekonstrukcji uległ też 
podmiot, który w tekście Witkowskiego jawi się jako „hybryda, przypadkowy 
zlepek antytetycznych cech, istota bez centrum”47. 

Losy przedstawionych bohaterów, funkcjonujących w podobnej czasoprze-
strzeni, przybrały zupełnie inny kształt, pokazują one dwa możliwe, skrajne sce-
nariusze funkcjonowania w okresie transformacji. Strategie pisarskie, wykorzy-
stujące groteskę, ironię, a w przypadku Pišťanka również elementy poetyki kar-
nawału, w opisie krajobrazu przemian ukazały swoją funkcjonalność. Ich wybór, 
który łączyć można z postmodernizmem, w pierwszej kolejności motywowany 
był, według mnie, specyficznym sposobem percepcji okresu przełomu i reakcją 
na  jego nadmiar, a jednocześnie poczucie braku stabilnych punktów odniesienia. 
Dla przedstawienia sprzeczności określających przebieg procesów transforma-
cji forma podkreślająca różnego typu ambiwalencje i niejednoznaczności, dyna-

45 M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna…, s. 66–67. 
46 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994, 

s. 17. 
47 P. Ryś, Podmiot „rozbity”…, s. 226. 
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miczna i prowokująca czytelnika wydaje się adekwatniejsza niż pozornie neutral-
ne i pozornie obiektywne sposoby reprezentacji.  

Powyższe stwierdzenia, dotyczące określonych podobieństw obydwu utwo-
rów odnosić należy do pewnego ogólnego poziomu kulturowych ram ich po-
wstania oraz preferencji dla konkretnych kategorii estetycznych. Istniejące mię-
dzy tekstami różnice, przede wszystkim na płaszczyźnie kompozycji i narracji, 
odgrywają natomiast kluczową rolę w procesie ich recepcji, wpływają, moim 
zdaniem, na stopień sugestywności obrazu przemian po 1989 roku. Świat przed-
stawiony Rivers of Babylon jest światem, którego pewne elementy ocenić można 
nie tylko jako prawdopodobne, ale również jako autentyczne (nie na płaszczyźnie 
szczegółów, ale bez wątpienia w odniesieniu do pewnych mechanizmów życia 
społecznego); groteskowe deformacje i ironiczny dystans wzmacniają wyrazi-
stość proponowanego przez Pišťanka ujęcia. W prozie Witkowskiego, mimo wie-
lu motywów, odsyłających odbiorcę do zjawisk związanych z czasem przemian, 
dominuje natomiast wielopoziomowa gra z językami, dyskursami, konwencjami, 
która w pewien sposób przesłania i osłabia problematykę społeczną, sugerując 
przede wszystkim „umowny, literacki status powieściowego świata”48. Różnicą 
tą, a także stopniem kompleksowości ujęcia problematyki transformacji, u sło-
wackiego autora zdecydowanie wyższym, można również tłumaczyć, wspomnia-
ną wcześniej, odmienną pozycję utworów w obydwu literaturach.    
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Summary  
Carnivalization, grotesque, irony – strategies of presenting transformation 

problems after 1989 in Rivers of Babylon by Peter Pišťanek  
and Barbara Radziwiłówna from Jaworzno-Szczakowa by Michał Witkowski

The aim of the paper is to analyze some aspects of two novels, thematical-
ly related to the period of political transformation in Slovakia and Poland after 
1989: Rivers of Babylon by Peter Pištanek and Barbra Radziwiłłówna from Ja-
worzno-Szczakowa by Michał Witkowski. The author focuses on the elements of 
grotesque and irony, considered as the most important text strategies; additional 
context of interpretation is Bakhtin’s theory of carnivalization. These two novels 
can be described as an  attempt to reflect the atmosphere of the breakdown of 
a certain polictical, economic, social and cultural system and the following chaos 
in every area of life. The differences between the texts relate to their narrative and 
composition and influence the process of their reception; Pišťanek’s novel can be 
considered as a kind of diagnosis of new dangerous mechanisms in social life, 
Witkowski’s text is primarily a literary game with different literary conventions 
and traditions, languages and discourses.

  


