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Dramatyzacje „Pokolenia X”

Niespełna rok temu uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej 
przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęconej „Pokoleniu 
nic”. Panel, który mnie zainteresował, miał charakter refleksyjno-nauko- 
wy, a uczestniczący w nim twórca pojęcia „Pokolenie nic”, czyli Kuba 
Wandachowicz, tłumaczył powody posłużenia się takim akurat określe
niem dla opisania sytuacji społecznej, jaka ukształtowała się w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Towarzyszący mu specjaliści z róż
nych dziedzin nauk społecznych wyjaśniali sens funkcjonowania kate
gorii pokolenia oraz szkicowali szczególny charakter młodzieży końca 
XX wieku, wpisującej się w ramy rzeczonej kategorii, którą nazwą ob
darzył Wandachowicz. Po zakończeniu dyskusji obecnym na sali słu
chaczom, w głównej mierze studentom, w liczbie 200 może 300 osób, 
zadano pytanie: „Kto z was identyfikuje się z «Pokoleniem nic»?”. Ręce 
podniosło dosłownie kilka osób. Podobna liczba rąk potwierdziła przy
należność do pokolenia JPII.

Pomijając pewną niezręczność tego rodzaju publicznej sondy, nie 
trudno zdać sobie sprawę, że posługiwanie się kategoriąpokolenia o tyleż 
silnie tkwi w naukowym dyskursie, o ile okazuje się wątpliwe i chwiejne 
w praktycznej weryfikacji. Na trudność tę zwracał uwagę w 1977 roku 
Kazimierz Wyka w książce Pokolenia literackie, w której podkreślał, że 
„mało jest pojęć, którymi posługiwalibyśmy się równie często i rów
nie rzadko sprawdzali jego treść istotną”1. Socjologia wyjaśnia jednak 
dysproporcję między wagą posługiwania się nazwami różnych pokoleń 
w opisie społeczeństwa a nieliczną reprezentacją osób utożsamiających 
się z wizerunkiem tychże grup. Opisywany charakter wybranego poko
lenia traktowany jest bowiem jedynie jako jego wyidealizowany model, 

Kazimierz Wyka, Pokolenia literackie, Wyd. Literackie 1977, s. 34.
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opis grupy wiodącej, na której koncentruje się uwaga pozostałej części 
społeczeństwa, lub konglomerat tych zjawisk charakterystyczny dla no
wej generacji, które wyznaczają wyraźny kierunek zmiany w porządku 
kulturowym.

Jeśli jednak nawet przyjmiemy, że przytaczane opisy oraz charakte
rystyki pokoleń mają, w pewnym uproszczeniu rzecz ujmując, jedynie 
charakter symboliczny, to i tak niepokoić musi lawinowy wręcz zalew 
różnych nazw pokoleń, które zdominowały tak dyskurs naukowy, jak 
i medialny na przełomie XX i XXI wieku: „Pokolenie X”, „Pokolenie 
nic”, „Pokolenie JP II”, „Pokolenie ’89”, „Maruderzy końca wieku”, 
„Pokolenie iPoda”, „Pokolenie copy/paste”, „Pokolenie nomadów” i tym 
podobne. Ilość tworzonych nazw jest tak ogromna, że trudno uwierzyć 
w ich opisową funkcjonalność. Nowych określeń młodzieży przełomu 
wieków pojawiło się tak wiele, że trudno nawet odróżnić opisane kate
gorie od przypadkowych haseł czy nagłówków pojawiających się w pra
sie. Sam w powyższym wyliczeniu użyłem zresztą wymyślonej naprędce 
nazwy, co - jak sądzę - zostało niezauważone przez czytelników tego 
tekstu. „Pokolenie copy/paste” to jedna z nazw, która niedawno przyszła 
mi do głowy. Czy jednak termin ten faktycznie nie istnieje, czy tylko 
ja o tym nie wiem? Jako przedstawiciel „Pokolenia google” wklepałem 
nazwę i natychmiast okazało się, że tygodnik „Przekrój” w 2007 roku 
nazwał w ten właśnie sposób autorów haseł do Wikipedii. Odetchnąłem 
jednak z ulgą, kiedy przekonałem się, że termin ten nie funkcjonuje w sa
mej Wikipedii.

Niezwykła kariera określenia „pokolenie” jest z pewnością zagad
nieniem interesującym, mnie jednak w kontekście zalewu określeń 
zawierających to słowo zainteresował niezwykle popularny, w porów
naniu w innymi, termin „Pokolenie X”. Początek jego popularności się
ga 1998 roku, kiedy książkę zatytułowaną Pokolenie X. Opowieści na 
czasy przyśpieszającej kultury wydał kanadyjski dziennikarz Douglas 
Coupland2. Jej poczytność sprawiła, że termin stał się popularnym okre
śleniem, używanym zarówno w dyskursach akademickich, medialnych, 
jak i w codziennych rozmowach. Ścisłe charakterystyki „Pokolenia X” 
przyczyniły się do wyróżnienia dwóch etapów jego rozwoju, uwzględnia

2 Douglas Coupland, Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej 
kultury, tłum. Jan Rybicki, Prószyński i S-ka 1999.
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jących przemiany kulturowe początku lat dziewięćdziesiątych XX wie
ku. Jednak jego zasięg jest znacznie większy, zarówno jeżeli idzie o za
kres czasowy, jak i geograficzny.

W dalszej części niniejszego tekstu chciałbym zająć się wyselekcjo
nowaną grupą przykładów, by nakreślić ramy funkcjonowania terminu 
„Pokolenie X” w oparciu o teksty naukowe, popularnonaukowe, ale tak
że utwory dramatyczne. Znaczna rozpiętość gatunkowa, kulturowa oraz 
czasowa sprawia, że zamierzam skoncentrować się na funkcjonowaniu 
wspomnianej kategorii w różnych kontekstach kulturowych. Pozwoli mi 
to poszukać odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak częstego przywo
ływania tej nazwy, nie zmuszając do ustalania jakiegoś inwariantnego 
zbioru cech badanej kategorii.

Jak już wspomniałem, kariera terminu „Pokolenie X” zaczęła się na 
początku lat dziewięćdziesiątych wraz z publikacją książki Couplanda. 
Sama nazwa pojawia się jednak wcześniej. Jedną z pierwszych badaczek, 
która użyła określenia „Pokolenie X”, była Jane Deverson. W swojej 
pracy z lat sześćdziesiątych opisała cechy buntowników lub może tylko 
odmieńców, które w owych czasach mogły uchodzić za szokujące; cech 
realizujących jednak w sposób modelowy schemat młodzieńczego buntu 
wpisanego w powtarzający się od wieków konflikt pokoleń. Deverson 
przedstawiła wyniki badań młodzieży brytyjskiej, która „nie wierzyła 
w Boga, nie lubiła królowej i nie szanowała rodziców”3. W dwadzieścia 
lat później, w 1983 roku, Paul Fussell ponownie odwołał się do sym
bolu „X”. Określił nim grupę ludzi starających się znaleźć drogę wyj
ścia z doskonale i w pełni uporządkowanego społeczeństwa klasowe
go, którego struktura zdaje się wypełniać całość przestrzeni społecznej, 
nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek rozwiązania alternatywne. 
Próba zdefiniowania grupy szukającej ucieczki poza obowiązujący sche
mat struktury społecznej, opisany we wcześniejszych częściach pracy 
Fussella, znajduje się w ostatnim rozdziale i stanowi raczej zbiór luźnych 
refleksji niż uporządkowaną całość. Podkreślając odmienność Iksów od 
reszty poddanych klasowemu porządkowi społecznemu, Fussell przy
tacza przykłady, które bez trudu można odnaleźć w charakterystykach 

1 Anushka Asthan a, Vanessa Thorpe, Whatever happened to 
the original Generation X?, „The Observer”, 23.01.2005; Jane Deverson, 
Charles Hamblett, Generation X, Tandem Books 1964.
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wszelkich buntowników. Iksy przychodzą na przyjęcia ubrane wbrew 
przyjętym zasadom, zaś przez autora określone zostająjako rodzaj bohe
my, arystokracji pozbawionej odpowiedniego statusu finansowego, która 
przedrzeźnia samą siebie. Ich stosunek do świata wyznacza zasada ironii 
oraz parodii4.

'Paul Fussell, Class. A Guide Through the American Status System, Simon 
& Schuster 1992, s. 186-187.

Wizerunek Iksów nie do końca jednak wpisuje się w schemat bun
towników. Fussell bardzo wyraźnie zaznacza, że odmienność stroju 
ogranicza się najczęściej do pokazania się na spotkaniu w ubraniu o ton 
jedynie gorszym od obowiązującego. Tam, gdzie wszyscy przychodzą 
w dżinsach, Iks pojawi się w spodniach z obowiązującego materiału, ale 
połatanych, zaś na przyjęcie szlafrokowe wkroczy nago. Istotną kwe
stią pozostaje także motywacja. W pierwszym rzędzie jest nią wygoda, 
wynikająca z egocentrycznej postawy Iksa. Zachowując się nietypowo, 
stara się on zatem nie tyle za wszelką cenę podważyć obowiązujące kon
wencje, ale raczej broni swojej niezależności dla niej samej. Taka zaś 
postawa wyklucza bunt jako nadrzędny cel zachowania. Zmiana w sto
sunku do wizerunku zbuntowanej młodzieży opisanej w pracy Deverson 
zaznacza się także w przesunięciu głównego punktu ciężkości z wymia
ru moralnego na kulturowy. Kwestie zachowań naruszających porządek 
moralny znikają z książki Fussella. Do buntu przeciwko zastanemu po
rządkowi dochodzi o tyle, o ile okazuje się to konieczne i wcale nie musi 
on zostać zauważany przez tych, przeciwko którym się kieruje. Napisane 
dziesięć lat później opowiadania Couplanda potwierdzają w zasadzie ob
serwacje, a może raczej przeczucia Fussella. Ucieczka od porządku spo
łecznego realizuje się tu w rzeczywistym przemieszczeniu się bohaterów 
książki z centrów życia biznesowego oraz społecznego na kalifornijską 
prowincję. Podobnie jak buntownicy Fussella, są oni ironiczni wobec 
otaczającej ich rzeczywistości, skoncentrowani na sobie, pozbawieni 
gwałtownych emocji. Dochodzą oczywiście także nowe cechy związane 
z przemianami kulturowymi. Wśród nich zaś znajduje się modne odwo
ływanie się do popkulturowych wzorców, co stanowi szczególny rodzaj 
zabawy. Wydaje się jednak, że zasadnicze aspekty postawy wobec świata 
są podobne do tych, które dekadę wcześniej opisał Fussell. Na poziomie 
zewnętrznej obserwacji można je sprowadzić do postawy odrzucenia 
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buntu jako metody budowania własnej, odrębnej tożsamości. Na to nowe 
zjawisko zwrócili uwagę socjologowie w latach dziewięćdziesiątych 
i - co ciekawe - wyrazili niekłamany niepokój takim obrotem sprawy. 
Popularną książkę Couplanda można zatem potraktować jako sprawną, 
dopasowaną do kulturowo-rynkowej sytuacji sprzedaż koncepcji, która 
ukształtowała się już znacznie wcześniej w refleksji nad zachodzącymi 
przemianami kulturowymi.

Ocena zjawisk, jakie dołączają do swoich obserwacji oraz opisów 
rzeczywistości społecznej socjologowie, to przejrzysty dla każdego ko
mentarz, ujawniający stosunek wypowiadającego się naukowca do oma
wianego zjawiska. Jednak socjologiczna kategoria „Pokolenie X” stała 
się pojęciem znacznie szerszej liczby dyskursów, z których mnie najbar
dziej interesują te związane z dramatem.

W 1996 roku angielski dramatopisarz Mark Ravenhill zadebiutował 
na deskach teatru w Londynie utworem Shopping and F...g. Premiera 
zyskała spory rozgłos, a zawarty w dramacie wizerunek grupy bohate
rów część krytyki traktowała jako lustrzane odbicie współczesnego po
kolenia. Sam Ravenhill wspominał o inspiracji książką Couplanda, co 
potwierdził, pisząc trzy lata później dramat Polaroidy, czyli pożyczając 
sobie tytuł kolejnej książki Couplanda.

Shopping and F...g przedstawia życie trójki młodych ludzi, które 
toczy się w przestrzeni składającej się z emblematów współczesnego 
komercyjnego świata5. Mark zdobywa sobie przyjaciół, Robbie i Lulu, 
kupując ich od spoconego grubasa w supermarkecie. Główne postacie 
spętane są siatką uzależnień; narkotyków, seksu, ale także toksycz
nych relacji (w tym wypadku miłości). W świecie stworzonym przez 
Ravenhilla bycie człowiekiem wiąże się z umiejętnością zarabiania pie
niędzy, choć - co charakterystyczne - ich brak raczej nie zagraża bytowi 
postaci. Rysunek, jaki roztacza przed nami autor, zdaje się odpowiadać 
stereotypowym wyobrażeniom o niskiej wartości świata, w którym do
minuje komercja. Obrazowi temu towarzyszą zdarzenia kwalifikowane 
jako typowe dla twórczości brutalistów, których Ravenhill jest jednym 
z przedstawicieli. Scena zabawy w gwałt nożem lub lizania odbytu, który 
zaczyna krwawić, mogą wydawać się szokujące. Dla wielu zresztą, co 

’Mark Ravenhill, Shopping and F...g, [w:] idem, Plays: I, Methuen 
2001.
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specjalnie nie dziwi, takimi pozostają i zapewne z tej przyczyny stały się 
obrazami określającymi charakter twórczości brutalistów.

Życie bohaterów Ravenhilla, ale także bohaterów innych dramato- 
pisarzy, jak Sarah Kane czy Martin McDonagh, stało się dla wielu od
biorców wykładnikiem postawy oraz doświadczeń nowego pokolenia, 
pozbawionego wartości, skoncentrowanego jedynie na zabawie, lubu
jącego się w perwersjach, uzależnionego od narkotyków i pieniędzy. 
Efekt szoku lub przynajmniej niezwykłości przedstawianego świata 
daje się wyczytać nie tylko z wypowiedzi osób krytycznie nastawionych 
do twórczości, bezwzględnie depczącej społeczne zakazy. Aleks Sierz, 
autor książki In-Yer-Face na temat twórczości brutalistów, jako jedną 
z głównych reakcji widzów na przedstawienie dramatu Ravenhilla opi
suje fascynację wizerunkiem młodego dilera narkotyków, który wedle 
jego słów miał wypadać niezwykle wiarygodnie. Satyryczny obraz mło
dej generacji, jaki w swoich dramatach zawarł Ravenhill, wcale też nie 
obrażał wywodzących się z młodego środowiska widzów, gdyż - jak 
wyjaśnia Sierz - współczesna liberalna klasa średnia lubi otrzymać kilka 
klapsów oraz kuksańców od krytycznie nastawionych do niej artystów. 
A zatem, pozytywnie nastawiony do twórczości brutalistów Sierz mimo
wolnie suponuje, że najbardziej atrakcyjny w sztuce Ravenhilla okazał się 
karykaturalnie przerysowany wizerunek portretowanego środowiska6.

‘Aleks Sierz, In-Yer-Face Theatre. British Drama Today, Faber and Faber 
2001, s. 129.
7 Mark Ravenhill, Polaroidy, tłum. Małgorzata Semil, „Dialog” 
2001, nr 5-6.

Tymczasem postawa autora Shopping and F...g wobec przedstawia
nego świata pozostaje jednoznacznie krytyczna. Lewicowa perspekty
wa Ravenhilla, z której spogląda na rzeczywistość, sprawia, że tworząc 
tak przekonujący wizerunek pokolenia, sam się wobec niego dystansu
je. Jednak nie tyle ze względów ideowych, co z braku zrozumienia no
wej rzeczywistości. Bezpośredni wyraz temu zagubieniu dają Polaroidy, 
w których powracający na wolność były lewacki terrorysta trafia w sam 
środek kultury lat dziewięćdziesiątych, charakteryzującej się upodoba
niem do zabawy, brakiem wyrazistych zasad oraz pragmatyzmem ży
ciowym7. Dla wyjaśnienia dodajmy, że także były rewolucjonista Nick 
nie reprezentuje perspektywy autora. Takie rozwiązanie pogłębia jednak 
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jeszcze bardziej efekt zagubienia w nowej rzeczywistości. W kontekście 
dysputy nad wizerunkiem pokolenia lat dziewięćdziesiątych ważne wy
daje się przede wszystkim to, że Ravenhill podkreśla w swoim dramacie 
trudność dookreślenia postawy głównego bohatera wobec zastanego po
rządku. Nick nie może choćby uwierzyć, że Helen, jego dawna współ- 
towarzyszka walki klasowej, pracuje obecnie na stanowisku rządowym, 
a jej uwagę pochłania rozkład jazdy autobusów.

NICK: Co będzie na zebraniu, pani radna?
HELEN: Takie tamnudziarstwa. (...)
HELEN: Chodzi o autobusy. Dopuścili prywatne linie i teraz kupa różnych 

autobusów krąży po mieście, jest jeden wielki bałagan, a ja usiłuję 
skoordynować...

NICK: Dzięki tobie autobusy kursują regularnie?
HELEN: Staram się, żeby autobusy kursowały regularnie. Tak.
NICK: O kurwa! (...)
NICK: Trochę to mało ambitne nie? Nie przesadnie ważne?
HELEN: Dla ciebie. Może dla ciebie. Ale jak się mieszka na jakimś zaplu

tym osiedlu i jedynym sposobem, żeby się stamtąd wydostać, jedynym 
sposobem, żeby dojechać do sklepów, jest autobus / a właśnie autobusu 
nie ma, to to jest ważne, to jest bardzo ważne.

NICK: Dojechać do sklepów? Dojechać do sklepów?
HELEN: My faktycznie poprawiamy ludziom jakość życia. A ty?...8.

8 Ibidem, s. 75-76.

Przytoczona we fragmentach rozmowa ujawnia wyraźnie ironiczny 
stosunek bohatera do drogi życiowej, jakąobrałajego przyjaciółka. Praca 
nad rozkładem jazdy autobusów to zajęcie, które faktycznie może wyda
wać się mało pasjonujące dla kogoś, kto w młodości dążył do zmiany po
rządku świata. Ponadto sposób, w jaki Helen tłumaczy wagę swojej pra
cy, sprawia wrażenie nieco naiwnego i chaotycznego, jakby ona sama nie 
znajdywała odpowiednich słów dla potwierdzenia własnego zaangażo
wania w sprawę. Po banalnym opisie sytuacji braku autobusu jedyną siłą 
jej wypowiedzi pozostaje osobiste zapewnienie: „To to jest ważne, bardzo 
ważne”. Ravenhill nie daje jednoznacznej oceny tych przeciwstawnych 
porządków wartości, ale też nie buduje jej na starciu mocnych racji, tyl
ko wykorzystuje niepewność wypowiadanych przez postacie sądów lub 
lapsusy podkopujące wiarygodność stawianych przez nie tez oraz ocen, 
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jednocześnie zapętlając argumentację wokół kłopotliwego słowa. Chcąc 
unaocznić problemy rodzące się z bałaganu panującego w komunikacji 
miejskiej, Helen zwraca uwagę na brak możliwości dojazdu do sklepów. 
Tok jej myślenia jest oczywisty. Brak możliwości dotarcia do sklepu, to 
brak możliwości zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, jednak 
w dobie rozpasanego konsumpcjonizmu wyprawa do supermarketu nie 
kojarzy się z zaspokajaniem potrzeb życiowych, lecz przede wszystkim 
z syceniem niczym nieuzasadnionego popędu do gromadzenia nadmiaru 
dóbr. To właśnie skojarzenie wykorzystuje Nick, kiedy w swoim powtó
rzonym pytaniu dobitnie podkreśla negatywny wymiar współczesnych 
zakupów: „Dojechać do sklepów? Dojechać do sklepów?”. A jednak 
jego nieustępliwość w piętnowania świata komercji oraz urzędów pod
waża także i jego wizerunek jako lewicowego bojownika. Niezależnie 
bowiem od tego, jak potraktuje się pracę urzędników, widać wyraźnie, że 
dla Nicka każda forma pracy na rzecz przeciętnego obywatela jest nud
na i bezwartościowa. Posługuje się on jedynie pewnymi ideologicznymi 
stereotypami, uzasadniającymi bunt wobec systemu, zupełnie lekcewa
żąc sobie potrzeby ludzi, którzy w danym systemie muszą się zmagać 
z życiowymi trudnościami. Wieloznaczność aksjologiczna, jaką krok 
po kroku tworzy podkopujący poglądy obu stron spór Nicka i Helen, 
pozwala Ravenhillowi jako autorowi uniknąć zaangażowania. Jego kry
tyczny stosunek wobec ukazywanej rzeczywistości przeradza się w stan 
zagubienia w świecie, w którym jednoznaczne oceny są niemożliwe, zaś 
każda próba obrony własnych poglądów wypada nieodmiennie słabo lub 
wręcz kompromitująco.

Polaroidy Ravenhilla wykorzystują schemat akcji wcześniejszego 
o prawie wiek tekstu Hopla, źyjemy Ernsta Tollera, którego głównym 
bohaterem jest powracający do życia po wieloletnim wyroku rewolucjo
nista. Przekonuje się on szybko, że jego dawni współtowarzysze całkiem 
dobrze odnaleźli się nowej rzeczywistości jako urzędnicy państwowi. 
Odpowiednikiem przyjaciół bohatera stworzonego przez Tollera po
zostaje Helen, lecz dla Ravenhilla perspektywa krytyczna nie oznacza 
bynajmniej konieczności negatywnego nacechowania wybranych po
staw. Powracający z więzienia Nick nie przeżywa rozczarowania, jest 
raczej kompletnie zagubiony w nowym świecie, w którym przychodzi 
mu żyć jako wolnemu człowiekowi. Nie potrafi zrozumieć, że ośmiola- 
tek proponuje mu w windzie narkotyki, bo chce uskładać na wymarzoną 
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PlayStation. W planie działań Nick nie potrafi także obronić swojej nowo 
poznanej miłości Nadii, gdyż jego zaangażowanie to postawa w nowym 
świecie jak najbardziej zbędna. Nie wie zatem, co mówić ani jak się 
zachować. Nie może ani odrzucić nowego świata, ani się w nim odna
leźć. W ten sposób Ravenhill, doskonale zorientowany w zasadach dzia
łania nowej rzeczywistości, wykorzystuje je w procesie tworzenia swo
ich sztuk, jednocześnie dystansując się wobec nich. Zarysowująca się 
w jego dramatach lekka ironia wobec ideologicznych zmagań własnych 
bohaterów pozwala mu uniknąć oceny ukazywanej rzeczywistości, która 
charakteryzuje się taką między innymi cechą, że wszelkie wartościowa
nie w jej obrębie staje się działaniem mocno wątpliwym. Co ciekawe, 
stosunek Ravenhilla do przedstawianego w jego utworach świata przy
pomina postawę „Pokolenia X”, które żyje trochę jakby obok rzeczywi
stości, którą samo tworzy. Ono również doskonale zdaje sobie sprawę, 
że wypowiadanie sądów i ferowanie ocen ma charakter niepewny oraz 
zmienny. Dlatego zawsze warto zachować dystans.

Dramaty Ravenhilla pozwalają dostrzec nie tylko w zmiany zacho
dzące w czasie, ale także różnice kulturowe i geograficzne. Życie bo
haterów Shopping and F...g w postindustrialnym Londynie różni się 
zasadniczo od zaprawionej lekkim sarkazmem sielanki postaci stwo
rzonych przez Couplanda. Przesunięcie w czasie i przestrzeni ujawnia 
się także w dramatopisarstwie polskim. Wydana na początku XXI wie
ku antologia dramatu Pokolenie porno ukazuje życie młodej generacji 
Polaków po przemianach 1989 roku. I chociaż tocząca się w latach dzie
więćdziesiątych na łamach „Gazety Wyborczej” debata o pokoleniach 
w wolnej Polsce wykształciła kilka własnych nazw dla ich określenia, 
to odniesienia do „Pokolenia X” pojawiają się choćby w krytyce zbyt
niej wulgarności, braku systemu wartości, a także nadmiernej gloryfi
kacji zachodniego (czyli komercyjnego) stylu życia. W rzeczywistości 
życie bohaterów dramatów z tomu Pokolenie porno różni się w sposób 
zasadniczy od omawianych wzorców zachodnich. Przyjrzyjmy się dra
matowi Uśmiech grejpruta Jana Klaty’. Akcja rozgrywa się w środowis
ku dziennikarzy i artystów, a bohaterowie zajęci są robieniem szybkiej 
kariery w mediach. Całość ich działań i postaw została przedstawiona

’ Jan Klata, Uśmiech grejpruta, [w:] Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory 
sceniczne. Antologia najnowszego dramatu polskiego, wybór Roman Pawłowski, 
red. Henryk Sułek, Zielona Sowa 2003. 
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w sposób mocno ironiczny, co przypomina styl pisania o świecie współ
czesnym Ravenhilla. Charakterystyczne jest jednak to, że w stosunku 
do bohaterów angielskiego dramatopisarza moment życia, w którym 
znajdują się polscy bohaterowie, zasadniczo się różni. Ukazani bowiem 
zostali u szczytu swoich karier. Są śmieszni, ale jednocześnie fascynują
cy. To nie narkomani lub rozbawione dzieciaki, ale elita klasy średniej. 
Swoimi wypowiedziami zdają się ustanawiać własną, górującą pozycję 
nad dyskursami, z których nonszalancko korzystają, a to dla zaznaczenia 
swego obycia we współczesnej rzeczywistości, a to dla samej zabawy. 
Nie ogranicza ich przy tym żadne tabu. Profesjonalne rozmowy obok 
wulgaryzmów mienią się całą kolekcją zaprzeczeń z prymitywnej mowy 
podwórkowej. Przekaz płynący z takiego melanżu wydaje się klarowny: 
znamy się perfekcyjnie na swojej pracy, mamy do niej dystans i góru
jemy nad wszystkimi innymi, których języki służą naszej zabawie. Nie 
przypadkiem, jak widać, bohaterowie dramatu Klaty to ludzie mediów, 
a zatem rzeczywistości, która z założenia żywi się cudzym przekazem. 
Mimo jednak bezczelnej promocji własnej górującej pozycji nad cudzy
mi dyskursami, a w konsekwencji nad innymi grupami społecznymi, bo
haterowie Uśmiechu grejpruta okazują się niewolnikami swojej epoki, 
podążającymi wyznaczonymi przez współczesną kulturę ścieżkami.

Podobnie dzieje się w innych polskich dramatach współczesnych. 
Zewnętrzna wobec tekstu perspektywa krytyczna jest jednak znaczą
co ograniczona ze względu na autoironiczny dystans samych postaci. 
Jednocześnie wypada podkreślić, że nie należą one do wyodrębnionej 
przez Zygmunta Baumana grupy „ludzi na przemiał”, czekających bier
nie, aż ktoś wskażę im drogę, jak w Shopping and F...g. Fascynacja 
nową rzeczywistością popycha naprzód bohaterów oraz całą akcję we 
frenetycznym tempie, nie zostawiając im miejsca na refleksję nad włas
nym uwikłaniem w kształtujące kulturę dyskursy. Jedynym wyrazem 
ukrytych frustracji jest śmiech i ironia, które pozwalają się ich domyślać, 
lecz uniemożliwiają ich rozpoznanie. Polskie „Pokolenie porno”, niczym 
grupa przyjaciół z Polaroidów Ravenhilla, chce być cool, ale realizuje 
ten cel w sposób dostępny mu w odmiennych warunkach kulturowych, 
a przede wszystkim ekonomicznych. Na postawę permanentnego zado
wolenia w latach dziewięćdziesiątych w Polsce mogły sobie pozwolić 
tylko elity. To zaś powoduje, że akcja dramatu musi się przenieść z kali
fornijskiej prowincji czy też opustoszałych mieszkań lub tanich agencji 
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go-go w Londynie do modnych klubów Warszawy, biur firmowych lub 
atrakcyjnych mieszkań. Polska prowincja, też obecna w dramatach tego 
okresu, to biedne wioski lub szare blokowiska. Tam jednak nikt nie myśli 
o zabawie.

Starając się oddać różnice w wizerunku zachodniego „Pokolenia X” 
oraz jego polskiego odpowiednika, warto przywołać dwa przykłady re
klam, które w różny sposób wykorzystują pojawienie się jego ideologii. 
Pierwszy przykład to cała seria reklam pepsi-coli, ukazująca wyluzowa- 
ne, często szokujące, choć nie za bardzo, wizerunki młodych ludzi piją- 
cych znany wszystkim napój. Beztroską i pełną nadziei atmosferę reklam 
podsumowywał slogan reklamowy Generation NeXt. Drugi przykład 
to reklama, która miała zachęcić trudne do zmanipulowania prostymi 
hasłami „Pokolenie X” do kupna sukni ślubnej. Połowę ekranu zajmu
je panna młoda w kurtce skórzanej, zarzuconej na suknię ślubną. Piękna 
panna w stylu rock wygląda jednak na nieco smutną i lekko pochlipu
je. Drugą połowę ekranu zajmuje napis, czytany głębokim głosem: „Ta 
dziewczyna wychodzi za mąż. Zastanawia się, czy nie robi największego 
błędu w swoim życiu. Właśnie dlatego założyła czamą kurtkę na swoją 
suknię firmy...”. Gdybyśmy chcieli oddać różnice w postawie wobec 
życia między polskimi a zachodnimi Iksami, to nasze pokolenie przeło
mu wieków wpisywałoby się raczej w nastrój picia pepsi, podczas gdy 
młodzi ludzie z krajów zachodnich początku ostatniej dekady XX wieku 
byliby bliżej niepewności panny młodej. To obrazowe porównanie pod
kreśla jedną, ale za to wyrazistą różnicę między światem rodzącego się 
w Polsce kapitalizmu a rzeczywistością  już postindustrialną. Oba światy 
istnieją jednocześnie, wzajemnie się przenikając, dlatego wiele aspek
tów życia młodych ludzi w Polsce nie różni się od zachodnich realiów.

Warto podkreślić, że wizerunek zachodniego pokolenia lat dziewięć
dziesiątych także trudno sprowadzić do jednego modelu. Angielski obraz 
młodzieży z tamtych lat nieodłącznie kojarzy się z szokującymi obraza
mi uzależnienia, w pierwszym rzędzie od narkotyków, choć świadomość 
pokolenia Iksów o mechanizmach współczesnej kultury wskazuje na całą 
kolekcję zagrożeń, prowadzących do różnego typu uzależnień. Brytyjski 
film z roku 1996 Trainspotting przedstawia zmagania z nałogiem10. 
Kiedy bohater poznaje dziewczynę, widz zyskuje nadzieję, że miłość 

10 Trainspotting, reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 1996.



38 WOJCIECH BALUCH

- w zgodzie z tradycyjnym schematem - pomoże mu przezwyciężyć 
uzależnienie. W Shopping and F...g Ravenhilla bohater równie silnie 
uzależniony jest od narkotyków, jak od miłosnych związków, starając się 
wyzwolić od obu. Zupełnie inaczej pokazuje „Pokolenie X” rozgrywa
jąca się w Stanach Zjednoczonych historia czwórki młodych przyjaciół 
w filmie Orbitowanie bez cukru". Choć uznano go za obraz skupiają
cy wszystkie typowe cechy tego pokolenia, to różni się on zasadniczo 
od przywołanych obrazów dramatycznych oraz filmowych związanych 
z Wielką Brytanią. Jego bohaterowie także żyją w świecie, którym rzą
dzi komercja, wielkie korporacje ograniczające rozwój indywidualnych 
talentów oraz niestandardowych postaw. Oni także zażywają narkotyki 
oraz alienują się od świata dorosłych. Pochodzą jednak z elit amerykań
skiej inteligencji. Ukończyli prestiżowe studia i utrzymują poprawne 
związki z rodzinami. Zażywają od czasu do czasu narkotyki, ale efekt 
tych ekstrawagancji sprowadza się jedynie do prowadzenia zawiłych 
dysput lub czasem głupawego zachowania na stacji benzynowej, które 
wprawdzie nieco zaskakuje, lecz z pewnością nie budzi szoku u pracu
jącego tam mężczyzny. Świat Iksów z Orbitowania bez cukru nie po
zwala odczuć grozy, budzi jedynie śmiech, a niekiedy nawet refleksję 
nad rzeczywistością, którą ukazuje. Ale i tak nieprzychylne korporacje, 
które nie potrafią zaproponować młodym, wybitnie zdolnym osobom 
żadnej pracy, w ostatecznym rozrachunku postrzegać należy jedynie jako 
złośliwe instytucje, w żadnym wypadku nie zostają one pokazane jako 
wszechogarniające zło współczesnego świata. Łagodzący efekt uzyskują 
autorzy filmu w efekcie mocno satyrycznego rysunku miejsc, gdzie pra
cuje główna bohaterka lub gdzie o pracę się stara. Co więcej, jej ojciec 
także należy do establishmentu, a ona prosi go o pracę dla kolegi. Takie 
znaczące przesunięcia w przedstawianym wizerunku Iksów bezpośred
nio wiążą się z gatunkiem, który w przypadku Orbitowania bez cukru 
nie pozwala wciągać odbiorcy w istotne, często dramatyczne rozważania 
nad ukazywaną rzeczywistością.

Trudno jednak pominąć pewne stereotypowe wyobrażenia o rozdzie
lonych Atlantykiem krajach. Posiadająca długą tradycję estetyka realizmu 
w dramacie angielskim prowadzi kolejnych twórców w stronę tematów

11 Orbitowanie bez cukru / Rzeczywistość boli (Reality Bites), reż. Ben Stiller, 
USA 1994.
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oraz środowisk, które nawet za woalem metafor i fikcji odkrywają trudną 
drogę życia angielskich nizin społecznych. W Stanach Zjednoczonych 
dominacja amerykańskiego mitu oraz pozytywne nastawienie do życia 
sprawia, że krytykowane instytucje społeczne nie wydają się istotnym 
zagrożeniem dla bohaterów, którzy nad nimi górują. Amerykańscy bun
townicy z Orbitowania bez cukru doskonale radzą sobie w otaczającej 
ich rzeczywistości, zgodnie zresztą z podkreślanym w wielu opraco
waniach pragmatyzmem życiowym tego pokolenia. Ich pewność siebie 
i w gruncie rzeczy dobre samopoczucie może stwarzać wrażenie pewnej 
wspólnoty dzieci amerykańskich hipisów oraz pierwszego pokolenia ka
pitalistycznej Polski. Jednakże pewność siebie żyjących na własną tylko 
odpowiedzialność polskich trzydziestolatków okazuje się dość ulotna 
w zestawieniu z dobrze zabezpieczonymi Iksami z amerykańskich uczel
ni, których bezkompromisowe działania w ostateczności zawsze sfinan
sują rodzice, z którymi nigdy nie zerwali. To nie przypadkiem ostatnie 
zdanie w filmie Orbitowanie bez cukru wypowiada ojciec, który pyta, 
skąd na karcie kredytowej córki wziął się rachunek za benzynę w wyso
kości dziewięciuset dolarów.

Analizowanie obrazu danego pokolenia wiąże się z koniecznością 
określenia różnic oraz poszukiwaniem inwariantnego zbioru cech wy
branej kategorii. Jednak nawet tak ograniczony zarys funkcjonowania 
w języku oraz tekstach kulturowych pojęcia „Pokolenie X” wskazuje 
na znaczne zróżnicowanie powodowane rozciągłością czasową oraz 
geograficzną. Zmiany, jakie zaszły między czasem publikacji książki 
Couplanda a premierą Polaroidów Ravenhilla, sprawiają, że w gruncie 
rzeczy opisują oni kolejne pokolenia. Zupełnie inaczej wygląda także ży
cie na kalifornijskiej prowincji i w wielkiej metropolii, jaką jest Londyn. 
Rozwój cywilizacyjny Polski wciąż odstaje od takich krajów, jak Wielka 
Brytania czy USA, choć globalny system komunikowania masowego 
oraz kultury korporacyjnej unifikują modele kulturowe w krajach całego 
świata. Różne ujęcia kategorii pokolenia wynikają wreszcie z odmien
nych konwencji gatunkowych, jakie określają dyskurs opisu zjawiska 
- zbiór opowiadań, dramaty czy filmy - jednocześnie aktywnie kształtu
jąc wyobrażenie o współczesnych młodych ludziach.

Sądzę jednak, że tak różnorodny zakres posługiwania się kategorią 
„Pokolenie X” stanowi o jego atrakcyjności, a w konsekwencji o wadze 
w określaniu tożsamości pokoleniowej. Za każdym bowiem razem, kiedy 
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dyskurs kulturowy przywołuje ten termin, określa on tożsamość wska
zywanej grupy społecznej nie tyle poprzez porównanie jej wizerunku 
z obowiązującą definicją (tej bowiem, jak widać, nie daje się uchwycić), 
lecz stanowi próbę jej ulokowania w kontekście innych zastosowań tego 
słowa, funkcjonujących w różnych zakresach czasowych, geograficznych 
i kulturowych. Powołując się zatem na koncepcję Michaiła Bachtina12, 
chciałbym powiedzieć, że akt ten można uznać za swego rodzaju dia
log z innymi użyciami tego słowa, tak w wymiarze diachronicznym, jak 
i synchronicznym. Pokolenie X nie daje się ulokować w linearnym po
rządku „przed” i „po”, lecz wyznacza szeroką siatkę odniesień, która 
otwiera je na różne ujęcia i dyskursy, umożliwiając tym samym nie tyle 
jej dookreślenie, ale dynamiczną i zmienną refleksję. Po prostu na mó
wienie o nas samych.

12 Michaił Bachtin, Epos i powieść (O metodologii badań nad powieścią), 
[w:] idem, Problemy literatury i estetyki, tłum. Wincenty Grajewski, 
Czytelnik 1982, s. 537-581.
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