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Dezintegracja narodowej wspólnoty. Literackie diagnozy rzeczywistości społeczno-

politycznej po przełomie 1989 r. w powieściach Bronisława Wildsteina „Dolina nicości” i 

Jerzego Pilcha „Marsz Polonia” (analiza porównawcza)  

 

I. Wprowadzenie. Poznawczy aspekt powieści jako gatunku literackiego 

 

Jerzy Ziomek w artykule Powieść polityczna – powieść o polityce, analizując 

powojenne utwory Zofii Nałkowskiej (Węzły życia), Tadeusza Brezy (Mury Jerycha) i 

Jerzego Putramenta (Wrzesień) opisujące rzeczywistość polityczną Polski międzywojennej, 

nazwał obraną przez wymienionych pisarzy strategię literacką „widzeniem diagnostycznym”: 

 

„Jeśli widzenie polityki przez Kadena można by nazwać (z myślą do jego stosunku do Żeromskiego) 

widzeniem antyutopijnym, to widzenie powojennych powieściopisarzy politycznych określiłbym jako 

widzenie diagnostyczne. W tym sensie problemem generalnym analizy tych powieści staje się 

stosunek struktury świata przedstawionego [mikrostruktury] do rzeczywistej struktury społecznej 

[makrostruktury]. A więc obok pytania o grupę rzeczywistą i grupę przedstawioną – pytanie o 

stosunek osobowości prywatnej do osobowości polityczno-historycznej”1. 

 

Wypowiedź Ziomka traktujemy jako punkt wyjścia dla dalszych rozważań 

odnoszących się do dwóch polskich powieści współczesnych o tematyce społeczno-

politycznej: Doliny nicości Bronisława Wildsteina2 i Marsz Polonia Jerzego Pilcha3. Warto na 

wstępie przypomnieć, że oba utwory powieściowe ukazały się drukiem w 2008 roku, a czas 

akcji fabularnej swoich opowieści obaj autorzy usytuowali w 2004 roku, czyli w okresie, 

kiedy u steru władzy znajdowała się formacja lewicowa (postkomuniści z SLD na czele), a 

polskie partie prawicowe, z Prawem i Sprawiedliwością Lecha i Jarosława Kaczyńskich na 

 
1 J. Ziomek, Powieść polityczna – powieść o polityce, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. III, red. 

A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 72-73. 
2 B. Wildstein, Dolina nicości, Kraków 2008. 
3 J. Pilch, Marsz Polonia, Warszawa 2008. 
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czele, szykowały się do przejęcia władzy na mocy demokratycznych wyborów (co nastąpiło 

jesienią 2006 roku). 

W centrum naszego zainteresowania pojawi się funkcja poznawcza powieści jako 

narzędzia literackiego, które, dzięki przyjętej przez autora strategii narracyjnej oraz 

konstrukcji świata przedstawionego, daje czytelnikowi określoną wiedzę o mechanizmach 

politycznych i konfliktach społecznych opisywanego świata. Notabene, takie zadanie, czyli 

rozpoznanie prawdy o człowieku żyjącym w określonym środowisku społecznym i 

historycznym legło u podstaw powieści jako odrębnego i dominującego gatunku literatury 

nowożytnej. Zanim postaramy się wykazać, jaką wiedzę o współczesnej Polsce przynoszą 

powieści Wildsteina i Pilcha, przypomnijmy kilka podstawowych faktów historyczno- i 

teoretycznoliterackich. 

Powieść, jako odrębny gatunek literacki opozycyjny wobec antycznego wzorca eposu 

oraz średniowieczno-barokowego romansu, pojawia się w pisarstwie europejskim na początku 

XVIII w. Ojczyzną powieści były Anglia i Francja; tam też powstają trzy główne, 

prekursorskie odmiany tego gatunku: powieść przygodowo-fantastyczna (np. Podróże 

Guliwera J. Swifta), satyryczno-obyczajowa, zwana też pikarejską (np. Przypadki Idziego 

Blasa Lesage’a) oraz sentymentalna powieść epistolograficzna, czyli pisana w listach (jak np. 

Julia, czyli Nowa Heloiza J.J. Rousseau, Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego) - z tej 

ostatniej rozwinie się później nowożytna powieść psychologiczna (jej zapowiedzią na gruncie 

polskim jest Malwina, czyli domyślność serca Marii Wirtemberskiej-Czartoryskiej)4. 

Mieczysław Klimowicz, analizując we wstępie do Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadków… (pierwszej polskiej powieści nowożytnej napisanej w Berlinie w 1775 r., a 

wydanej w 1776 r. w Warszawie w drukarni Michała Grölla) specyfiki nowego gatunku 

literackiego, który pojawił się w 1. poł. XVIII w., by w ciągu następnych dwustu lat stać się 

jedną z najbardziej ekspansywnych form wypowiedzi literackiej, doszukuje się w tzw. 

indywidualizacji losów głównego bohatera. Ów bohater, inaczej jak było to w pełnych 

zmyśleń i bajecznych cudowności romansach barokowych, skonstruowany jest przez autora 

jako indywidualność osadzona w starannie nakreślonych ramach czasoprzestrzennych, zaś 

jego działanie jest dobrze umotywowane pod względem psychologicznym i socjologicznym. 

Losy takiego bohatera stają się poniekąd wzorcem, z którym utożsamić się może przeciętny 

obywatel epoki oświecenia, zdobywając wiedzę o sobie samym i o świecie, w którym 

przyszło mu żyć. 

 
4 Zob. M. Klimowicz, Narodziny powieści w Europie, [w:] Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki, Wrocław 1973, s. VII-VIII. 
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W literaturze XIX-wiecznej aspekt poznawczy powieści stał się przedmiotem 

pogłębionej refleksji twórców i komentatorów,  co opisuje szczegółowo prof. Henryk 

Markiewicz w książce Teorie powieści za granicą. Od początków do naturalizmu (1992). 

Honoriusz Balzac, który w przedmowie do Komedii ludzkiej mianował się „sekretarzem tego 

historyka, którym jest społeczeństwo francuskie”, zanim zasiadł do pisania cyklu 

powieściowego, w Studiach obyczajowych stworzył galerię „indywidualności 

stypizowanych”. Jak pisze Markiewicz: 

 

„Główną kategorią Balzakowskiej teorii powieści jest typ, pojęcie zaczerpnięte z anatomii 

porównawczej; oznacza ono u niego w zasadzie <postać, która streszcza w sobie rysy 

charakterystyczne wszystkich, którzy są do niej mniej lub więcej podobni> […] Balzac zaznacza, że 

typy zmieniają się z <biegiem cywilizacji>, ale pisarz właśnie ukazując typy w ich historycznej 

konkretności, ma zarazem szansę utworzenia typów o zasięgu uniwersalnym - <prawie zawsze te 

osobliwości, których istnienie staje się dłuższym, prawdziwszym niż istnienie pokoleń, wśród których 

powołano je do życia, żyją jedynie pod tym warunkiem, że są wielkim obrazem teraźniejszości> 

(przedmowa do Komedii ludzkiej 1842, przeł. T. Żeleński-Boy)”5. 

 

O poznawczym aspekcie powieści realistycznej, która święciła swój największy triumf 

w XIX wieku, świadczy słynne zdanie Stendhala: „Powieść to jest zwierciadło 

przechadzające się po gościńcu” - umieszczone jako motto jednego z rozdziałów powieści 

Czerwone i czarne (1830). Markiewicz przypomina, że metafora Stendhalowska miała tyleż 

znaczenie epistemologiczne, co etyczne – usprawiedliwiała bowiem „niemoralność” 

niektórych aspektów świata przedstawionego. W r. 49 powieści czytamy: 

 

„[Zwierciadło] to odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży. Człowieka tedy, który nosi 

zwierciadło w swoim plecaku będziecie obwiniali o niemoralność! Jego zwierciadło odbija kał, a wy 

oskarżacie zwierciadło! Oskarżajcie raczej gościniec, gdzie jest bagno, a bardziej jeszcze dróżnika, 

który pozwala, aby woda gniła i aby tworzyły się bajora (przeł. T. Żeleński-Boy)”6. 

 

Na gruncie polskiego literaturoznawstwa aspektem ideowo-poznawczym powieści 

jako gatunku literackiego zajmował się Stanisław Eile, autor rozprawy Światopogląd 

 
5 H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą…, Warszawa 1992, s. 107-108. 

6 Tamże, s. 110-111 
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powieści. Eile, przywołując Ingardenowską koncepcję autora jako podmiotu sprawczego 

przynależnego do dzieła, i całkowicie przez nie wyznaczonego, oraz modyfikując typologię 

Franza Stanzela (autora pracy Typische Formen des Romans, Göttingen 1964) wyróżnia trzy 

podstawowe perspektywy narracyjne występujące w powieściach nowożytnych (XIX- i XX-

wiecznych): 

 

• perspektywa auktorialna (nadrzędnej świadomości utworu) 

• perspektywa personalna (podmiotu przedstawionego) 

• perspektywa neutralna7 

 

W założeniu autora rozprawy, każda z wymienionych strategii narracyjnych w 

połączeniu z konstrukcją świata przedstawionego staje się: po pierwsze, narzędziem poznania 

rzeczywistości pozaliterackiej, a po drugie, pełni funkcję retoryczną, domagając się od 

czytelnika (odbiorcy dzieła) przyjęcia określonej (sugerowanej przez autora) postawy 

ideowej8.  

Przegląd wybranych faktów z zakresu teorii powieści posłużył jako wprowadzenie do 

prezentacji dwóch utworów powieściowych: Bronisława Wildsteina Dolina nicości oraz 

Jerzego Pilcha Marsz Polonia. Oba utwory uznać można bowiem za intrygujące przykłady 

współczesnych powieści interwencyjnych, nie tylko opisujących stan rzeczywistości 

społeczno-politycznej III RP (kilkanaście lat po przełomie politycznym roku 1989) – 

posiadających zatem funkcję poznawczą (diagnozującą), ale także narzucających 

czytelnikowi określoną wizję światopoglądową – a zatem posługujących się funkcją 

retoryczną (ideologiczną).  

 

II. Powieści Wildsteina i Pilcha wobec polskiej powieści politycznej XX i XXI wieku 

 

Omawiane powieści należy umieścić w tradycji i nurcie polskiej powieści politycznej 

XX wieku. Ubiegłe stulecie przyniosło wiele ciekawych realizacji wzmiankowanego gatunku. 

We wczesnej fazie polskiego modernizmu (by odwołać się do rozpoznań Ryszarda Nycza 

zawartych w jego książce Język modernizmu oraz do książki Michała Pawła Markowskiego 

 
7 Zob. S. Eile, Światopogląd powieści, Wrocław 1973, s. 243-246. 
8 Kwestię relacji między autorem i narratorem w kontekście poznawczej i światopoglądowej funkcji powieści 

szczegółowo omawia Henryk Markiewicz w artykułach Autor i narrator oraz Dzieło literackie a ideologia – oba 

znalazły się jako rozdziały w książce Markiewicza Wymiary dzieła literackiego (Kraków 1984) – przyp. M.B. 

 



5 

 

Polska literatura nowoczesna9) obejmującej okres od 1903 roku 1939 r., czyli do końca 20-

lecia międzywojennego – za najciekawsze rodzime „zwierciadła przechadzające się po 

dziedzińcu polskiego politycznego piekiełka” uznać można powieści Wacława Berenta 

Ozimina (1911), Juliusza Kadena-Bandrowskiego Generał Barcz (1923) i Przedwiośnie 

(1924) Stefana Żeromskiego. Inne ważne powieści polityczne 20-lecia to Romans Teresy 

Hennert (Zofii Nałkowskiej) i Mateusz Bigda (Juliusza Kadena-Bandrowskiego). Jak 

zauważył Kazimierz Wyka, książki Kadena (Czarne skrzydła, Generał Barcz, Mateusz Bigda) 

są „powieściami par excellance politycznymi, bo góruje w nich przede wszystkim problem 

polityczny, a postaci powieściowe są o tyle ważne, o ile mu służą”. Jak zauważył krytyk: 

„Mateusz Bigda ma tyle wspólnego z Witosem, co kukła z fotografią”10. „Kadenowi nie 

chodzi o ludzi, chodzi mu o sprawy” (Breza). Natomiast według Jerzego Ziomka „powieść 

polityczna jest o <mandarynach>, jest też „związana z wielkimi wydarzeniami 

historycznymi” 11.   

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. rangę najważniejszego dzieła 

„rozdrapującego niezabliźnione rany podłości” i stawiającego dramatyczne pytania o przyszły 

kształt życia społeczno-politycznego II RP zyskało Przedwiośnie (1924) Stefana Żeromskiego 

z zawartym w tej powieści centralnym mitem szklanych domów – mitem, zaznaczmy od razu, 

przez Żeromskiego zdemistyfikowanym i podważonym… Kulturową i literacką genezę 

wspomnianego motywu literackiego omawia szczegółowo Maria Podraza-Kwiatkowska w 

szkicu Od niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski…12. Wśród „kulturowych kontekstów 

szklanych domów” autorka przywołuje najpierw prototypowe wyobrażenie Miasta Bożego z 

Apokalipsy św. Jana (w opisie budulca tego wiecznego Miasta pojawiają się nie tylko 

drogocenne kamienie, ale także: kryształ, szkło i woda). Ważnym kontekstem stał się też dla 

Żeromskiego londyński Crystal Palace – okazała budowla o konstrukcji żeliwno-szklanej 

zaprojektowana na Wystawę Światową w 1851 r. przez Josepha Paxtona. Nie architekta, 

ale… hodowcę i ogrodnika specjalizującego się w konstrukcjach szklarni. Inny oryginalny 

projekt „pałacu wodnego” zaproponował  na paryską Wystawę Światową w 1900 r. polski 

 
9 Zob. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, [w:] tegoż, Język modernizmu. Prolegomena 

historycznoliterackie, Wrocław 2002; M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna, Kraków 2007. 
10 Kazimierz Wyka, Powieść o polityce. Od Wołczyna do Otwocka, [w:] tegoż, Pogranicze powieści, Warszawa 

1989, s. 214. 
11 Zob. J. Ziomek, Powieść polityczna – powieść o polityce…, dz. cyt., s. 68. Powieść Brezy Kazimierz Wyka 

określił mianem „powieści o polityce z akcentami położonymi na motywach psychologicznych” („powieścią nie 

tyle o sprawach politycznych, ile o ludziach uprawiających politykę”), natomiast Jerzy Ziomek używa 

konsekwentnie sformułowania „powieść polityczna”.   
12 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Od Niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski, [w:] tejże, Labirynty – kładki – 

drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011, ss. 67-92. 
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architekt Jan Zawiejski (twórca teatru im Juliusza Słowackiego w Krakowie). Projekt 

„pałacu-fontanny” był szeroko dyskutowany, ale jego budowa nie doszła ostatecznie do 

skutku (według autorki, Żeromski mógł śledzić dyskusje prasowe poświęconej temu 

projektowi). Literackie prototypy „szklanych domów” badaczka znajduje w powieści 

Maurycego Jokaia Czarne diamenty (1870) oraz w powieści Nikołaja Czernyszewskiego Co 

robić? Opowiadania o nowych ludziach (1863). Oba przywołane przez autorkę utwory są 

typowymi utopiami. Jokai opisuje utopię zrealizowaną na biegunie północnym, 

Czernyszewski pisze entuzjastycznie o wizji przyszłej Nowej Rosji (odkrycie aluminium jako 

materiału budowlanego) – ta wizja została skrytykowana przez Dostojewskiego w Notatkach 

z podziemia (1864). 

U Stefana Żeromskiego – przypomina Podraza-Kwiatkowska  „mit szklanej Polski” 

pojawia się najpierw w młodopolskiej powieści Uroda życia – to technologiczna wizja 

Rozłuckiego, oficera-wynalazcy, który patrząc na nurt Wisły ma wizję nowej Polski, kraju, w 

którym głównym budulcem stanie się szkło pozyskane z wiślańskich piasków13. Także w 

Nawracaniu Judasza (1916) architekt Nienaski marzy o nowoczesnej funkcjonalnej 

architekturze i urbanistyce (według jego wizji Kraków miał być miastem przemysłowym). 

Ostatecznej destrukcji symbolu „szklanych domów” dokonuje Żeromski w Przedwiośniu 

(1925): wizję szklanych domów (nieco rozszerzoną wobec projektu Rozłuckiego z Urody 

życia) snuje umierający Seweryn Baryka, a krytyczne uwagi (docinki) formułuje wobec wizji 

ojca Cezary Baryka (podobnie jak Dostojewski docinał Czernyszewskiemu). Destrukcja mitu 

następuje w momencie przekroczenia przez Cezarego granicy rosyjsko-polskiej: zamiast 

„szklanych domów” widzi on tonące w błocie wiejskie zagrody…14  

 

W obu analizowanych powieściach pojawia się intertekstualne nawiązanie do mitu 

szklanych domów. W Marsz Polonia Jerzego Pilcha pełni ono funkcję parodystyczną, 

obnażając prawdziwą istotę transformacji ustrojowej w Polsce po roku 1989: 

 

„Wirtuozersko prowadzony autokar pędził przez bogate mazowieckie równiny. Raz po raz zza 

sztucznie usypanych wzgórz wyłaniały się otoczone parkami warowne zamki albo spartańskie 

 
13 Narrator nazywa tę wizję – notabene, zbieżną z komunistycznymi planami regulacji koryta Wisły w 

peerelowskiej dekadzie Gierka w latach 70. XX wieku - „niedorzecznymi koszmarami’... (zob. M. Podraza-

Kwiatkowska, Od Niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski…, s. 90).  
14 Równie pesymistyczną diagnozę przynosił wcześniej, u progu niepodległości, dramat symboliczny 

Żeromskiego pt. Róża: diagnoza „polskiego piekła” i dylematy rozczarowanego takim stanem rzeczy Czarowica 

(zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Od Niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski…, s. 91-92).  

. 
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kilkudziesięcioizobowe rezydencje Mijaliśmy przeszklone nawet w kiblach i rzęsiście oświetlone 

centra kultury europejskiej, prywatne rzeki z kamienistymi dla ekstrawagancji plażami, baraki biedoty, 

które jeszcze dwadzieścia lat temu były uchodzącymi za szczyt luksusu willami, rozpostarte na 

ruinach socjalistycznych fabryk pola golfowe; ślepe i przypominające sześcienne dziwowiska natury 

hurtownie; zagubione w szczerym polu apteki z ogromnym neonowym krzyżem na dachu; otoczone 

fosami i granitowymi murami siedziby komercyjnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, 

przydrożne bary, puby i burdele – wszystko było inne i wszystko było nowe; starą komunistyczną 

Polskę przypominały jedynie pola i lasy, trawy i drzewa. 

- Chryste Panie, kiedyś tu były same szklarnie i baraki z pustaków, a teraz? – Mało odkrywcza myśl 

przyszła mi do głowy, ale miałem za słaby charakter, by jej nie wygłosić. 

- Teraz to samo. Szklarnie i baraki należały do tych samych ludzi, co dziś mają zamki i pałace. Do 

tych samych rodzin w każdym razie. Nic się nie zmieniło. Dekoracje się zmieniły […]”15. 

 

W Dolinie nicości Bronisława Wildsteina nawiązanie do mitu szklanych domów też 

jest parodystyczne, a ostrze satyrycznego opisu wymierzone jest tym razem w komunistyczną 

ideę postulującą konieczność podejmowania zmian społecznych na drodze rewolucyjnej. 

Jeden z drugoplanowych bohaterów powieści, niejaki Michał Pasikonik, „młody gniewny” 

publicysta związany ze środowiskiem warszawskiej neolewicy, oczytany w książkach Badiou 

i Żiżka, krytyk eseju Fukuyamy o „końcu historii” oraz poplecznik wojujących feministek, 

gejów i lesbijek – jak niegdyś Cezary Baryka domaga się nowych idei, które przemieniłyby 

pozbawioną ideologicznej nadbudowy rzeczywistość III RP. Oto fragment rozmowy 

Pasikonika z kierowniczką klubu feministycznego panną Bies (oba nazwiska, ma się 

rozumieć, znaczące!): 

 

„Ja dopiero niedawno uzmysłowiłem sobie, że to umierający świat. Gabinet figur woskowych. 

Popatrz, jak się oni poruszają. Myślą, że w nich się spełniła historia… Że już koniec konfliktów […] 

‘To już zawsze tak będzie?’ […] ‘Nic nowego? Zrozumiałem!’ Ludzie czekają nie tylko na 

stabilizację. Czekają na idee. To nie koniec historii. Ludzie niecierpliwią się, męczą. Trzeba im 

dostarczyć nowych podniet, wielkich wizji, tak, aby mogli zakwestionować to, co jest. Nuda 

poprawności, nuda tolerancji. Dusimy się. Popatrz na tych dookoła. Interesiki, choćby wielkie, ale 

interesiki. Na krwi, na zdrowiu, na akcjach charytatywnych, jak ta idiotka prezydentowa. […] A ludzie 

czekają na ogień, na nową rewolucję…”16. 

 
15 J. Pilch, Marsz Polonia, dz. cyt., s. 46-47. 

16 B. Wildstein, Dolina nicości, dz. cyt., 247-248. 
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Przemysław Czapliński w inspirującej syntezie historycznoliterackiej Polska do 

wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009) - odwołując się do książki 

Jean-François Lyotarda Kondycja ponowoczesna (1979), w której opisany został kryzys 

dwóch wielkich metanarracji nowożytności: spekulatywnej (mit Fausta) i wolnościowej (mit 

Prometeusza) - stawia sobie za cel rozpoznanie polskich utworów powieściowych ostatniego 

30-lecia w „momencie kryzysu wielkich narracji”17. Czapliński stawia hipotezę badawczą, 

bliską rozpoznaniom Zygmunta Baumana autora Płynnej nowoczesności: „społeczeństwo 

istnieje jako wymiana narracji – w procesie nieustającym, niegotowym, niezakończonym”18.  

W rozdziale Wspólnota wyobrażona. Literatura i doświadczenie solidarności 

Czapliński, dywagując nad doświadczeniem solidarności jako „zagubionym dziedzictwem 

społecznym”, w ujęciu chronologiczno-historycznym opisuje literackie diagnozy 

wspólnotowe ostatniego 30-lecia (1976-2006). Wśród powieści „drugiego obiegu” lat 70. XX 

wieku jednym z najważniejszych tekstów powieściowych tego typu była Miazga Jerzego 

Andrzejewskiego. Ta, nie napisana w gruncie rzeczy, bo podana do druku przez autora w 

stanie brulionowym „epopeja Polski Ludowej”, powieść (a właściwie antypowieść) pisana 

była na raty przez kilkanaście lat (1963-1979 – od wydanego na łamach „Twórczości” 

fragmentu utworu po jego opublikowanie w NOWE-ej i ocenzurowane wydanie peerelowskie 

z przełomu lat 1981/1982)19. Najważniejsza w Miazdze jest cz. IV książki Intermedium czyli 

Życiorysy Polaków (zbiór 86 brulionowych biogramów z kluczem personalnym – to aluzje do 

znanych postaci świata kultury Polski Ludowej, m.in. do Wajdy, Wyki, Hłaski). Miazga to 

utwór o charakterze autotematycznym – powieść o pisaniu powieści i niemożności jej 

ukończenia (początek i koniec utworu zamykają zapiski z dziennika pisarza). Tytułowa 

„miazga” ma kilka symbolicznych znaczeń: polityczno-społeczne (amorficzność życia 

publicznego w PRL), etyczne (chaos aksjologiczny w elitach artystycznych Peerelii), 

literackie (amorficzna forma powstającego in statu nascendi utworu ma charakter miazgi, 

czegoś, co nie może przyoblec się w formę realistycznej, epickiej opowieści: „niedokończenie 

= niespełnienie”)20.   

 
17 P. Czapliński, Wymiana wielkich narracji, [w:] tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze 

wielkie narracje, Warszawa 2009.  
18 Tamże, s. 17. 
19 Zob. [hasło:] Miazga, oprac. M. Dąbrowski, [w:] M. Bernacki, M. Dąbrowski, Leksykon powieści polskich XX 

wieku, Bielsko-Biała 2002, ss. 396-401. 
20 W tym kontekście warto mieć na uwadze symboliczną wymowę Nierzeczywistości Kazimierza Brandysa, 

mroczny wiersz Zbigniewa Herberta Potwór Pana Cogito oraz diagnozy Jadwigi Staniszkis o mgławicowym 

statusie metafizycznym realnego socjalizmu zawarte w książce Ontologia socjalizmu (książka ta napisana w 

latach 90. ub. wieku została wznowiona w roku 2006 – przyp. M.B.) 
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W latach 70. XX w., przypomina Czapliński, ważną funkcję diagnostyczną stanowiły 

– wydawane w drugim obiegu – poczytne wówczas powieści Tadeusza Konwickiego. Autor 

ukazywał w nich ogólnonarodowe „rozmamłanie” (Kompleks polski, Mała apokalipsa) i 

ostrzegał swoich czytelników, że „naród wyparowuje w nicość” (Mała apokalipsa). Te 

literackie proroctwa bliskie były lakonicznej sentencji ukutej przez Marka Nowakowskiego, 

oddającej w sposób najbardziej bodaj radykalny prawdę o stanie narodowej wspólnoty pod 

koniec dekady gierkowskiej: „Wszyscy zgnojeni, wszyscy zgnoić się dali” (Wesele raz 

jeszcze)21. Z kart wyżej wymienionych powieści i opowiadań wyłania się schizofreniczny 

obraz społeczeństwa polskiego. To zapisane przez literacki sejsmograf apogeum realnego 

socjalizmu, który Norman Davies określił mianem „polskiej rzodkiewki”, oznaczało cichą 

kolaborację z panującym systemem totalistycznym w sferze publicznej przy jednoczesnej 

kontestacji systemu w zaciszu domowym… Autor Polski do wymiany… dostrzega jednak 

paradoks: pesymistyczne diagnozy literackie tego okresu mijały się z prawdą historyczną – po 

1976 r. w PRL powstaje KOR jako zalążek opozycji demokratycznej, tworzy się też wtedy 

„mit wspólnoty pozytywnej”, który zaowocuje wkrótce powstaniem „Solidarności”:  

 

„Wydarzenia od narodzin KOR-u aż do przekształcenia „Solidarności” w realnego partnera 

władzy realizowały zatem scenariusze dokładnie odwrotne od tych, które przedstawiała literatura: 

wbrew diagnozom rozpadu, miazgowatości i „zgnojenia”, społeczność okazała się zdolna do 

odrodzenia mitów wspólnotowych. Mity te konsolidowały tożsamość zbiorową, a równocześnie 

nadawały sens życiu jednostkowemu. Społeczna świadomość wchłonęła mit „wspólnoty pozytywnej”, 

która walczy o sprawy ogółu, a przy tym nie zawłaszcza niczyjej podmiotowości, jest życzliwa 

jednostkowym dążeniom i umożliwia aktywne uczestnictwo w kształtowaniu życia zbiorowego”22. 

 

Ten pozytywny zryw wspólnotowy zostaje jednak powstrzymany gwałtownie przez 

wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Czapliński opisuje zjawisko występujące 

w prozie polskiej lat 80. ub. stulecia, które przekornie nazywa nurtem realizmu 

antysocjalistycznego23. W utworach przynależnych do tej grupy występuje klarowny podział 

na socjalistyczną niedobrą władzę i dobre, ale gnębione przez nią społeczeństwo (taką 

postawę  Czesław Miłosz nazwał „szlachetnością, niestety”). Główne utwory tego nurtu, 

który już w latach 70, zapoczątkowała powieść Kazimierza Orłosia Cudowna melina (1973), 

to: Moc truchleje (1981) Janusza Głowackiego, Raport o stanie wojennym (1982) Marka 

 
21 P. Czapliński, Polska do wymiany…, dz. cyt., s. 186. 
22 Tamże, s. 188. 
23 Tamże, s. 191. 
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Nowakowskiego, Rzeka podziemna, podziemne ptaki (1984) Tadeusza Konwickiego, Stan po 

zapaści (1987) Jacka Bocheńskiego24. 

Przemysław Czapliński dostrzega zasadnicze zmiany, jakie pojawiły się w literaturze 

polskiej po przełomie 1989 r. Przypomina, że doszło wtedy do rozwodu polityki i literatury 

(społeczeństwu przywrócona została „wolność do polityki” a pisarzom „wolność od 

polityki”!); chwilowo skończyło się postrzeganie literatury jako zaangażowanej w kwestie 

narodowe i polityczne (jak w latach 70. Nowa Fala i 80. XX w. – np. Konwicki), a polscy 

pisarze, biorąc przykład z eseistycznych dywagacji Adama Zagajewskiego zawartych w 

emigracyjnym tomie Solidarność i samotność – wybrali metafizykę życia indywidualnego niż 

fizykę życia politycznego25. 

Po 1989 r. w prozie polskiej rozpoczyna się okres demitologizacji mitu 

wspólnotowego, jakim była Solidarność. Jak przypomina Czapliński, w latach 80. po stanie 

wojennym proces ten zainicjowała literatura reżimowa, której najbardziej charakterystyczne 

przykłady stanowiły: Rok w trumnie (1984) Romana Bratnego, Sceny myśliwskie z Dolnego 

Śląska (1985) Józefa Łozińskiego i Pustynia (1987) Tadeusza Siejaka. Natomiast w nurcie 

prozy demitologizującej po 1989 r. najciekawsze realizacje lat 90. i pierwszej dekady XXI 

wieku to: Choroba więzienna (1992) Janusza Andermana,  Autoportret z kanalią (1994) Jacka 

Kaczmarskiego, Jezioro Radykałów (2004) Cezarego Michalskiego, Umoczeni (2004) 

Andrzeja Horubały, Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością (2003) Bronisława 

Wildsteina i Finimodo (2004) Piotra Siemiona.  Cztery ostatnie powieści mają charakter 

rozrachunkowy, rozliczają działaczy Solidarności jako czynnych polityków sprawujących 

władzę w III RP. W tym nurcie utrzymane są też dwie interesujące nas powieści (zaznaczmy: 

nie opisane w książce Przemysława Czaplińskiego!26): Dolina nicości Bronisława Wildsteina 

i Marsz Polonia Jerzego Pilcha. 

  

III. Analiza porównawcza powieści Dolina nicości i Marsz Polonia 

 

Czas i miejsce akcji 

 

U Wildsteina właściwa akcja powieści, obejmująca od kilku tygodni do kilku miesięcy 

(nie jest to sprecyzowane: przedakcja obejmuje lata 70. – wydarzenia 1976 r., powstanie 

KOR-u, początki opozycji demokratycznej, nielegalne wydawnictwa i lata pierwszej 

 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 208. 
26 Polska do wymiany… ukazała się w roku 2009, zaledwie rok wcześniej wydane zostały powieści Wildsteina i 

Pilcha, które poddaję analizie porównawczej w niniejszym artykule – przyp. M.B. 
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Solidarności oraz stanu wojennego), rozgrywa się w czterech miastach: Warszawie, 

Krakowie, Przemyślu i Brukseli. W 2004 r., czyli w 60. rocznicę wybuchu powstania 

warszawskiego. W Warszawie ma zostać otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego 

(prezydentem stolicy jest wtedy prawicowy polityk Lech Kaczyński, niewymieniony z 

nazwiska), a krajem rządzi postkomunistyczna lewica (SLD) – „grupa trzymająca władzę” 

dogadująca się z „demoliberałami” (krąg Adama Michnika i „Gazety Wyborczej”). 

Obiegowym tematem politycznym obecnym na co dzień we wszystkich mediach jest lustracja 

(notabene, u Pilcha objęci są nią nawet warszawscy kloszardzi); toczy się też dyskusja nad 

Konstytucją Zjednoczonej Europy. Temat lustracyjny: historia opublikowania przez głównego 

bohatera red. Adama Wilczyckiego na łamach „Kuriera” materiałów obciążających prof. 

Mariana Lwa – intelektualisty pochodzenia żydowskiego, przewodniczącego konferencji 

rektorów, b. działacza opozycji demokratycznej, który w III RP inicjuje wielką akcję w 

obronie tolerancji a, jak się okazało, od lat 70. był tajnym współpracownikiem SB - staje się 

kanwą fabularną powieści (Bogatyrowicz vel Adam Michnik nazwie ją „naszą sprawą 

Dreyfusa”). Za opublikowanie materiałów obciążających autorytet moralny z czasów 

Solidarności Wilczycki zostaje zaszczuty przez media, zwolniony z pracy i zepchnięty na 

margines życia politycznego27.  

Dolina nicości to powieść z kluczem personalnym: rozpoznajemy w niej czołowe 

postacie życia politycznego III RP: Jaruzelskiego, Kiszczaka (płk Nowak), Kwaśniewskiego, 

Urbana (powieściowy Kazimierz Niecnota, redaktor pisma „W ryj”), pod fikcyjnymi 

nazwiskami: Bogatyrowicz – to karykatura Adama Michnika; Jan Return przypomina 

Tomasza Lisa (lub Jacka Żakowskiego), prowadzącego popularny telewizyjny talk show; bp 

Korytko (to w jednej osobie: Chrapek-Pieronek-Życiński – postępowi biskupi odcinający się 

od oficjalnej linii konserwatywnego Episkopatu Polski), ks. Starzec (badający zabójstwo 

legendarnego kapelana Solidarności w Nowej Hucie – powieściowego Natana Augustyna vel 

ks. Jancarza lub ks. Popiełuszkę?) – to zapewne ks. Isakowicz-Zaleski, który ujawnia ciemne 

karty polskiego Kościoła katolickiego uwikłanego w kolaborację z systemem. Adama 

Wilczyckiego głównego bohatera powieści uznać można za porte parole autora. To 

przedstawiciel czwartej władzy (mediów), który podpada „rządzącemu układowi”; pełni rolę 

„kozła ofiarnego” i mimo czynionych wysiłków zostaje „wyeliminowany” z gry w myśl 

starożytnej maksymy: nec Hercules contra plures. Wilczycki, poddany ostracyzmowi przez 

 
27 Notabene, ostracyzm jaki dotknął Wilczyckiego, przypomina historię Bronisława Wildsteina, który po 

opublikowaniu w Internecie sławnej „listy Wildsteina” był atakowany przez media, z „Gazetą Wyborczą” na 

czele – przyp. M.B. 



12 

 

„grupę trzymającą władzę”, ucieka z warszawskiego „targowiska próżności” na prowincję28. 

Tam początkowo oddaje się lekturze Księgi Hioba, by zdecydować się w końcu na pracę u 

podstaw polegającą na mozolnej, oddolnej naprawie Rzeczypospolitej. Na prośbę 

dziennikarza Wilczycki przyjmuje propozycję pracy w lokalnej gazecie na południowo-

wschodnich kresach Polski: 

 

„Tak więc będziemy to robić. Mam nadzieję, że z tobą. Zrobimy tygodnik i będziemy oczyszczać 

Przemyśl. Wykorzenimy tutejszy gang, naszą mafię. Pokażemy naszym urzędasom, że nie są bezkarni, 

przekonamy ludzi, że prawo nie jest własnością prawników i trzeba je im odebrać. Oczyścimy 

Przemyśl, oczyścimy świat. To co, dołączysz do mnie?”29 

 

U Pilcha akcja powieści rozgrywa się w Warszawie oraz w bliżej niesprecyzowanych 

miejscach, gdzie znajduje się owiana mroczną tajemnicą posiadłość (zamek) Beniamina 

Bezetznego (vel Jerzego Urbana) sąsiadująca z wiejskim terytorium „prawdziwych Polaków” 

(sarmacko-katolicki zaścianek rodem z Pana Tadeusza i Trans-Atlantyku reprezentowany 

m.in. przez Michała Koniecpolskiego, twórcę „herezji papieskiej”, który twierdzi, że po swej 

śmierci Jan Paweł II zasiadł po prawicy Boga Ojca).  

Akcja powieści rozgrywa się 15 sierpnia 2004 r. To dzień 52. urodzin autora-

narratora-głównego bohatera (nienazwanego z imienia i nazwiska) w jednej osobie. Ten 

niespełniony polonista, erotoman, pisarz, alkoholik i mizantrop, który od 10 lat mieszka w 

Warszawie przy ul. Hożej, w dniu swoich urodzin rusza na podbój kolejnej kochanki (ma to 

być prezent od/dla samego siebie). 15 VIII to data symboliczna – Dzień Wojska Polskiego, 

kolejna rocznica „cudu nad Wisłą” i święto Wniebowzięcia NMP. W taki dzień, jak zauważa 

narrator Pilchowej gawędy, wydarzyć się mogą niezwykle dziwy i cuda, które są głównym 

tematem tej oryginalnej (przy)powieści. Dzięki partiom retrospektywnym przedakcja 

obejmuje także lata przed- i powojenne (rodzinna Wisła, wątek Agnieszki Pilchowej – 

ludowej okultystki i wizjonerki), w swych opowieściach narrator cofa się także do lat 70. i 80. 

XX w. (zalążki opozycji demokratycznej, „Solidarność”, stan wojenny).  

Marsz Polonia (tytuł nawiązuje do znanej pieśni żołnierskiej z czasów Legionów 

Piłsudskiego), podobnie jak Dolina nicości Wildsteina, jest powieścią z kluczem 

personalnym: demoniczny Beniamin Bezetzny to Jerzy Urban, Legendarny Działacz 

 
28 Powielając, zapewne nieświadomie, gest prowincjonalnego poety sentymentalnego Franciszka Karpińskiego 

tudzież bohatera pierwszej polskiej powieści nowożytnej Mikołaja Doświadczyńskiego, który po powrocie z 

podróży dookoła świata nie znajduje posłuchu wśród stołecznych koterii i ucieka do rodzinnego Szumina, by 

tam wprowadzać „oddolne” reformy agrarne wzorowane na wskazówkach mistrza Xaoo – przyp. M.B. 
29 B. Wildstein, Dolina nicości, dz. cyt., s. 322. 
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Solidarności to (prawdopodobnie) Lech Wałęsa; generał abstynent – to Wojciech Jaruzelski30. 

Na kartach powieści pojawiają się także: Ostatni I Sekretarz (M.F. Rakowski) oraz owiany 

tajemnicą tow. Garstka vel Towarzysz Odchylenie Maoistyczne, który w latach 60. zbiegł do 

Albanii, gdzie występował na falach Radia Tirana zachwalając jedynie słuszny model 

chińskiego komunizmu; po 1989 r. powrócił do Polski (oficjalnie zmarł w 1991, ale w 

powieści Pilcha „zmartwychwstaje”).  

 

Strategie narracyjne i tematyka 

U Wildsteina dominuje „realistyczna” strategia auktorialna  (powieść nie bez kozery 

otrzymała nagrodę Józefa Mackiewicza) i występuje  narracja 3-osobowa, ale sporo jest też 

partii dialogowych, które ożywiają akcję i powodują, że metoda „showing” przeważa 

momentami nad metodą „telling”. Pojawiają się też fragmenty retrospektywne (narracja 

personalna z punktu widzenia jednego z bohaterów)31.  

W Dolinie nicości wyodrębnić można trzy główne wątki tematyczne:  

1/ Wątek polityczny: demaskatorska diagnoza „politycznej Warszawki” ukazanej jako świat 

na wskroś skorumpowany, złajdaczony, splugawiony (kto się „wychyli” i przeciwstawi 

jedynie słusznemu układowi władzy lansowanej na łamach „Słowa” [czytaj: „Gazety 

Wyborczej”], ten musi przegrać, zamilknąć. Układ „trzymający władzę” lansuje uniwersalne i 

demoliberalne wartości pokolenia kontestacji 1968 r.: wolność, równość, tolerancja 

(„polityczna poprawność”), natomiast krytykuje w czambuł wartości patriotyczne i religijne, 

jako niepotrzebną i anachroniczną martyrologię. Najważniejsze sfery życia publicznego, takie 

jak: media, polityka, sądownictwo, kultura, a nawet Kościół - są sterowane przez 

przemalowanych byłych komunistów lub funkcjonariuszy SB.   

2/ Wątek filozoficzno-teologiczny: rozważania narratora i głównego bohatera o nicości, 

judaszowej zdradzie i prawdzie (Piłatowe pytanie: „Cóż jest prawda?”). Wildstein nawiązuje 

do głośnego odkrycia apokryficznej Ewangelii Judasza, opublikowanej na łamach „Słowa”, 

która w zupełnie innym świetle stawia kwestię zaprzaństwa – Judasz staje się bohaterem 

pozytywnym, popieranym przez samego Jezusa, gdyż bez jego zdrady nie wypełniłaby się 

misja odkupienia ludzkości. Z taką przewrotną wykładnią utożsamia się jeden z negatywnych 

 
30 Uwagę przykuwa znakomity fragment, w którym narrator tłumaczy czytelnikowi, jak to brak pociągu do 

alkoholu stał się przyczyną alienacji Generała w całym Układzie Warszawskim: „Średnia spożycia: cztery 

pięćdziesiątki rocznie. W naszym klimacie biedronki piją więcej” (J. Pilch, Marsz Polonia, dz. cyt., s. 104-105). 
31 Zob. znakomity rozdział Szesnasty, w którym Jan Return wyjeżdża do Krakowa na pogrzeb Daniela Struny - 

przyjaciela z czasów studenckich i opozycyjnych, który po wyjściu z więzienia stoczył się i zapił na śmierć. 

Return w ciągu jednego dnia podsumowuje całe dotychczasowe życie i dokonuje rachunku sumienia, rozważając 

swoje zaprzaństwo.  
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bohaterów powieści - Jan Return, bibliofil, miłośnik prozy Borgesa (Fikcje, Trzy wersje 

Judasza), który donosił w latach 70. i 80. XX w. na swoich kolegów opozycjonistów i 

przyczynił się do samobójczej śmierci najbliższego przyjaciela Daniela Struny32. 

3/ Wątek egzystencjalno-etyczny: porażka życia osobistego w zetknięciu ze światem 

polityki (Wilczycki i Return to ludzie z przetrąconym kręgosłupem moralnym, rozwodnicy 

prowadzący burzliwe życie erotyczne z wieloma różnymi kobietami, nadużywający alkoholu, 

karierowicze; wniosek z tego następujący: uprawianie wielkiej polityki i dziennikarstwo jako 

zaangażowanie w czwartą władzę prowadzi do klęski życia osobistego, do zatracenia się 

człowieka)33. 

U Pilcha dominuje strategia personalna, narracja w 1-osobie, która obejmuje też partie 

retrospektywne (wspomnienia z dzieciństwa spędzonego przez narratora w rodzinnej Wiśle 

oraz z Krakowa, gdzie narrator studiował, a potem przez wiele lat mieszkał i pracował). 

Początkowa część powieści ma charakter realistycznego „słowotoku quasi-

autobiograficznego”: na plan pierwszy wysuwają się fakty z prywatnego życia autora-

narratora-bohatera – zabieg tak charakterystyczny dla niemal całej prozy Pilcha. Później 

jednak – od przełomowej sceny w stołecznej restauracji Yellow Dream na rogu 

Nowogródzkiej, kiedy to bohater odczytuje esemesa z zaproszeniem na orgię-raut do 

„uroczyska” Beniamina Bezetznego – autobiograficzna narracja personalna zamienia się w 

strumień świadomości o charakterze surrealistyczno-oniryczno-delirycznym. Od tej chwili aż 

do samego końca opowieść Pilcha staje się typowo postmodernistyczna, kolażowa i 

intertekstualna – odnaleźć w niej można liczne parodystyczne stylizacje i nawiązania, np. do 

Wesela Wyspiańskiego, Balu u senatora Tuwima, Miazgi Andrzejewskiego, Trans-Atlantyku 

Gombrowicza, a sposób prowadzenia opowieści i klimat przez nią ewokowany przypomina 

na zmianę prozę Schulza, Witkacego i Gombrowicza34. Dwa główne wątki tematyczne tej 

części powieści to:  

 

 
32 Zob. cykl artykułów Adama Michnika na łamach GW Rana na czole Adama Mickiewicza – dość przewrotna 
próba usprawiedliwienia kolaboracji, która w efekcie przyniosła pozytywne skutki w wymiarze „długiego 

trwania” – ideologiczny manifest uzasadniający dogadywanie się opozycji demokratycznej z elitami b. władzy 

komunistycznej przy „okrągłym stole”. 

 
33 Notabene, ten wątek obecny jest także w najnowszej powieści Bronisława Wildsteina Czas niedokonany, 

Poznań 2011 – przyp. M.B. 
34 Czyli trzech głównych „logotetów” – „ustawiaczy słowa” polskiej literatury nowoczesnej – „ojców 

założycieli” krytycznej nowoczesności, wg terminologii prof.  M.P. Markowskiego zawartej w jego książce 

Polska literatura nowoczesna, dz. cyt., s. 7.  
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1/ Wykreowana na granicy jawy i delirycznego snu, a może chorej wyobraźni narratora – 

groteskowa orgia-bal, w której Pilch parodiuje motyw balu/rautu/wesela obecny w polskiej 

literaturze od dramatu Wyspiańskiego przez powieści Andrzejewskiego i Marka 

Nowakowskiego aż po Mrożka. Oto charakterystyczny fragment: 

 

„Mit Solidarności mignął mi z daleka, nie rzuciłem się jego śladem, akurat na kontakcie z nim 

najmniej mi zależało; nawet z oddali widać było, że nadal nie może sobie znaleźć miejsca; może to 

zresztą był on, może nie on – od sobowtórów wszelkiej maści aż się wokół roiło. Piłsudski tańczył z 

Marilyn Monroe; Saddam Husajn z Marylą Rodowicz; Lew Tołstoj, a może Rasputin, z Sharon Stone; 

kaskaderzy odtwórców głównych ról z dublerkami gwiazd – kurtki, suknie, peruki nie do odróżnienia. 

Ludzie leżeli na sobie jak w zbiorowej mogile, wszyscy z sobą gadali, wszyscy świetnie się znali. Z 

licznych grillów i polowych kuchni szło tropikalne ciepło, pot spływał z czół, ekstra balsamy 

parowały z obnażonych ramion. Hawańskie hostessy w wysoce niekompletnych strojach ludowych 

roznosiły trunki. Stoły ustawione w pisane cyrylicą rewolucyjne hasła uginały się od żarcia. Masywna 

ruda chmura wisiała nad zewnętrznym ogrodem, za nią płynęła jej granatowa kopia. 

Zamek był miastem, najprzód szło się przez wiodące do śródmieścia uliczki, prowadził nas łoskot 

bębnów i blask płonących na rynku ogni. Wesele na bryczkach jechało przerośniętą wieżowcami 

Sławkowską. Widziałem znajome, półznajome i całkiem nieznajome twarze. Kłaniałem się sławnym 

kompozytorom, rzeźbiarzom i aktorkom. Uścisnąłem dłoń starego poety, reportera z otwartym sercem, 

klasyka polskiej szkoły filmowej, zmienionego nie do poznania Króla Strzelców Mundialu oraz nic a 

nic niezmienionego Redaktora Naczelnego”35. 

 

oraz: 

 

2/ Wielki mecz rozgrywający się między „Arką Noego” (prawdziwymi Polakami, 

mieszkańcami mazowieckiego zaścianka) i „Wieżą Babel” (persony i duchy 

postkomunistycznej Polski)36.   

 

Przynależność gatunkowa obu powieści i przesłanie ideowe 

Dolina nicości Wildsteina to starannie skrojona powieść polityczna, a raczej – by 

posłużyć się terminologią Kazimierza Wyki - współczesna „powieść o polityce”, w której 

dominuje analiza motywacji podejmowanych przez bohaterów działań i wyborów. Na 

 
35 J. Pilch, Marsz Polonia, dz. cyt., s. 109. 
36 Ten mecz jest namiastką narodowej świętej „wojny domowej”, która… nie daj Boże, być może nas czeka. A 

jeśli uznać, że pierwsza odsłona tej wojny rozegrała się po katastrofie smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu 

wiosną i latem 2010 r., to powieść Pilcha (wydaną w roku 2008) uznać można za samospełniającą się 

przepowiednię (literacką profecję zrealizowaną) – przyp. M.B. 
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szczególną uwagę zasługuje wątek „zdrajcy” Returna, czy historia redaktora Czułny – 

„człowieka bez właściwości”, który skazany na ostracyzm zostaje „wykupiony” przez „układ 

trzymający władzę”. Warto przypomnieć, że powieść Brezy Kazimierz Wyka określił mianem 

„powieści o polityce z akcentami położonymi na motywach psychologicznych” („powieścią 

nie tyle o sprawach politycznych, ile o ludziach uprawiających politykę”37) – określenia te 

można zastosować w przypadku Doliny nicości. Podobnie jak Breza w Murach Jerycha, tak i 

Wildstein w Dolinie nicości posługuje się chętnie chwytem mowy pozornie zależnej 

(monologi wewnętrzne bohaterów w partiach retrospektywnych – np. Return, Czułno), która 

– jak zauważył Jerzy Ziomek: „wnosi do wypowiedzeń postaci intelektualną świadomość 

autora”. Dzięki takiemu podejściu narrator autorski zachowuje „władzę wykonawczą 

intelektualno-politycznej całości” jako postać zewnętrzna (i nadrzędna!) wobec bohaterów. 

To właśnie w dużej mierze dlatego powieść Wildsteina, pozornie obiektywna, nacechowana 

jest wyraźnie funkcją retoryczną o charakterze ideologicznym (w miarę upływu czasu 

czytelnik wyraźnie wyczuwa, po której stronie sceny politycznej lokuje swoje sympatie 

autor).  

Marsz Polonia Pilcha to współczesna groteskowa parabola – przypowieść napisana 

techniką postmodernistycznego kolażu, gdzie na plan pierwszy wysuwają się takie jej cechy, 

jak: mozaikowość, wieloznaczność, symultaneizm, pastiszowość, stylizacja, 

intertekstualność38. Narrator powieści próbuje zdefiniować istotę literackiej formy, która rodzi 

się in statu nascendi, nazywa ją w pewnym momencie „poematem”: 

 

„[Poemat] Metafizyczno-polityczno-teologiczno-autobiograficzno-sensacyjno-satyryczny. O 

daremności naszych mrzonek oraz niepoznawalności widziadeł unoszących się nad naszymi 

mrowiskami… Widmowy katalog naszych porzekadeł, a zarazem coś w rodzaju pamiętnika 

utraty…”39 

 

Znaczącą puentą powieści Jerzego Pilcha jest krótki rozdział XXIX, w którym autor 

przywołuje profetyczną wizję, jaką przekazała niegdyś (jeszcze przed wybuchem II wojny 

światowej) babce Zuzannie – Agnieszka Pilchowa, wiślańska jasnowidzka, przepowiadając 

nadejście złego czasu dla Polski… 

 

 
37 Zob. K. Wyka, Powieść o polityce…, dz. cyt., s. 203. 
38 Zob. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 195-196. 
39 J. Pilch, Marsz Polonia, dz. cyt., s. 111. 
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„- Co powiedziała jasnowidza? 

- Coś złego. 

- O nas? 

- O Polsce.”40 

 

Podsumowanie 

Mimo zasadniczych różnic w tworzeniu strategii narracyjnych i przyjętych konwencji 

gatunkowych (Dolinę nicości można określić mianem realistycznej powieści o polityce, zaś 

Marsz Polonia postmodernistycznym kolażem napisanym w konwencji groteskowej 

fantasmagoryczno-surrealistycznej paraboli) – autorzy obu powieści podejmują próbę 

diagnozy stanu społeczeństwa polskiego kilkanaście lat po przełomie 1989 r. i transformacji 

ustrojowej. W centrum zainteresowania Wildsteina i Pilcha znalazła się lustracja jako próba 

rozliczenia polityki „grubej kreski” z okresu rządów Tadeusza Mazowieckiego. Te spóźnione 

o kilkanaście lat procesy lustracyjne obnażają całą ohydę „polskiego piekiełka” i pokazują, że 

z demonicznego labiryntu wzajemnych uprzedzeń, pomówień i oskarżeń nie ma wyjścia…    

W przywołanej książce Polska do wymiany Przemysław Czapliński aplikuje do badań 

literaturoznawczych kategorię „wspólnoty wyobrażonej” Benedicta Andersona41. Autor 

przeciwstawia także pojęcie „wspólnoty” pojęciu „zbiorowości”: 

 

„Zbiorowość wytwarza więzi funkcjonalne, wynikające z potrzeb i wzajemnych interesów, natomiast 

wspólnota – wspólnota wiary, obyczaju czy przekonań – istnieje dzięki więziom pozafunkcjonalnym, 

które tworzą się ze względu na powszechne uznawanie tych samych wartości w każdym z nas. Jako 

członkowie zbiorowości oczekujemy od drugiego człowieka przede wszystkim współpracy; we 

wspólnocie gotowi jesteśmy nieść bezinteresowną pomoc komuś, kto nic nam nie może ofiarować. 

[…] Zbiorowość tworzy się i rozpada codziennie – w pracy, na ulicy, podczas meczu piłkarskiego, w 

kościele, na przyjęciu, w kinie; wspólnota trwa ponad pokoleniami. Zbiorowość daje poczucie 

chwilowej tożsamości; wspólnota wyposaża każdego z nas w wartości, które istnieją dłużej niż samo 

przebywanie w grupie. Zbiorowość istnieje tylko pod postacią masy; wspólnota może przetrwać dzięki 

jednostce”42.  

 

Przywołany cytat może być przydatny jako punkt odniesienia dla najważniejszych 

diagnoz polskiego społeczeństwa w literaturze XX i XXI wieku: od Wesela Wyspiańskiego, 

 
40 J. Pilch, Marsz Polonia, dz. cyt., s. 190. 
41 Zob. P. Czapliński, Wspólnota wyobrażona. Literatura i doświadczenie solidarności, [w:] tegoż, Polska do 

wymiany…, dz. cyt., ss. 181-223. 
42 Tamże, s. 185. 
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Różę Żeromskiego, a dalej: przez Oziminę Berenta, Przedwiośnie Żeromskiego, Bal w operze 

Tuwima, Mury Jerycha Brezy, Miazgę Andrzejewskiego, Małą apokalipsę Konwickiego aż 

po analizowane w tym artykule powieści Wildsteina i Pilcha!  

Obaj pisarze tworząc narracje powieściowe o polskim społeczeństwie pocz. XXI 

wieku, będące ciekawymi przykładami literackich diagnoz wspólnotowych, stworzyli 

oryginalne „metafory epistemologiczne” (Umberto Eco). Ich teksty, każdy na swój sposób, 

oddają prawdę o zbiorowej duszy narodu polskiego kilkanaście lat po transformacji 

ustrojowej. Diagnozy Wildsteina i Pilcha są na wskroś pesymistyczne: polska zbiorowość na 

progu XXI wieku postrzegana jest jako struktura doraźnych funkcjonalnych interesów 

(partyjnych, towarzyskich, mafijnych, „kolesiowskich”), natomiast wspólnota została 

zdezintegrowana, czego wymownym świadectwem jest dekonstrukcja mitu Solidarności – 

najważniejszej polskiej narracji wspólnotowej ostatnich 30 lat – przeprowadzona w obu 

powieściach z iście chirurgiczną precyzją.  

Bronisław Wildstein, opisując polityczno-społeczną degrengoladę Polaków, próbuje 

szukać ratunku w micie pozytywistycznej „pracy od podstaw”. Zsyła głównego bohatera 

Adama Wilczyckiego do Przemyśla, aby tam, krok po kroku budował on transparentne 

struktury demokratycznego państwa prawa zakorzenione w tradycji katolicko-narodowej43.  

Jerzy Pilcha, autor groteskowej powieści o pompatycznym tytule, nie tylko nie 

pozbawia czytelnika złudzeń, ale i nie przemyca między wierszami żadnej nadziei na 

najbliższą przyszłość. Według autora Marsz Polonia w kraju nad Wisłą zapanował 

powszechny chaos: społeczny, polityczny i aksjologiczny – oto kolejna historyczna, tak 

dobrze znana nam z poprzednich dekad XX wieku, odsłona polskiej wieży Babel. Prawdziwa 

wspólnota nigdy się nie narodzi! A jeśli już, to co najwyżej w swojej wynaturzonej, 

zdeformowanej formie44.  

Summa summarum, obie powieści ukazują polską rzeczywistość społeczno-polityczną 

(publiczną) jako osuwającą się z dnia na dzień w coraz większą otchłań atrofii, entropii, 

nicości... Oczywiście, taka bolesna diagnoza jest na swój sposób prawdziwa i zmusza do 

myślenia. Jeśli jednak umieścić krytyczne sądy obu pisarzy w kontekście podobnych 

literackich diagnoz dokonywanych w ciągu ostatnich stu lat z okładem przez: Stanisława 

Wyspiańskiego, Wacława Berenta, Julina Tuwima, Tadeusza Brezę, Jerzego 

 
43 Notabene, wybór Przemyśla, stolicy arcybiskupiej Józefa Michalika, przewodniczącego Episkopatu Polski i 

wielkiego orędownika Radia Maryja, ma, jak się wydaje, w powieści Wildsteina symboliczną wymowę: ex 

oriente lux – stara się sugerować w zakończeniu swojej powieści autor... – przyp. M.B. 
44 Vide: nakreślony przez Jerzego Pilcha portret wspólnoty „prawdziwych Polaków” zamieszkującej terytorium 

graniczące z „zamkiem” Bezetznego, dla których podstawowymi wartościami scalającymi są bezkrytyczny i 

posunięty do granic herezji kult Jana Pawła II oraz jawny antysemityzm – przyp. M.B. 
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Andrzejewskiego, Tadeusza Konwickiego czy Marka Nowakowskiego, to rozważania 

dotyczące ideowego przesłania powieści Bronisława Wildsteina i Jerzego Pilcha zakończyć 

można parafrazą Koheletowej sentencji: „Nihil novi sub sole”(sub sole Poloniae)… 

 

 

 

Bielsko-Biała; maj-lipiec 2011r. 

 

 

 

 

 

 


