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obserwatorem i podglądaczem rzeczywisto-ści. Maluje kapitalne obrazki obyczajowe”26, atakże profetyczne sentencje Tadeusza Wacha(1961-2016) z Katolickiego UniwersytetuLubelskiego27 w rodzaju „jeśli jednak przyj-miemy, iż rzeczywiście w naszym kraju niewszystkie fortuny zawdzięczać możnauczciwej pracy, a więc, że istnieje wieleczynników sprzyjających korupcji, że mate-rialną zacność uzyskać można za pomocąpraktyk seksualnych, że zatrzeć można gra-nicę między życiem porządnym a nieporząd-nym, to uznać wypada, iż książka trafnieopisuje rzeczywistość”.28Przedstawione w powieści „Klatka” licz-ne przykłady „moralnej obojętności’ i przeni-kająca wszystko aura „ogólnej toleracji” to wistocie „dwa sposoby uchylenia się od odpo-wiedzialności”29, co w obliczu tragicznych inieodwracalnych skutków będących efektemtakich ludzkich postaw sprawia, że autor wpełni afirmuje kategoryczne stwierdzeniemówiące o tym, „że są „szarzy” ludzie, ale niemogą istnieć „szare” zasady moralne. Moral-ność jest czarno biała. Jeśli ludzie usiłująosiągnąć kompromis między czarnym abiałym, to czarne zwykle wygrywa, a białeprzegrywa”.30Być może dlatego właśnie Zbigniew Wil-czyński, pomimo wielu przeciwności losu, októrych jego przyjaciel Marek Koprowski(1947-2009) pisał w 1989 roku: „Nie głaska-ło go życie po głowie, doświadczając tragicz-nie, chcąc jakby zbadać, ile może wytrzymaćczłowiek. Nie rezygnował. Jednocześnie, by zczegoś żyć, pracował: najpierw w fabrycz-nym magazynie, później u rzemieślnikalepiąc gipsowe świnki skarbonki, jeszczepóźniej wyciszając drzwi”31, a także prowa-dzony moralnym przymusem, bo „jest niepo-korny, zadziorny, nikomu nie czapkuje i niewślizguje się w łaski. Potrafi celnymi argu-mentami wygrywać polemiki z tzw. autoryte-tami. Jest precyzyjny”32, napisał repliki swo-ich powieści: „Drugi sen pod wiatr” i „Drugie-go człowieka nocy”, które stanowią wyrazjego głębokiego przekonania o tym, że „niemożna doprowadzić do zwycięstwa wła-snych przekonań, pomagając w rozkrzewia-niu się przekonań przeciwnych. W każdymkompromisie pomiędzy pożywieniem atrucizną zwycięzcą może być jedynie śmierć.Na każdym kompromisie pomiędzy dobrema złem skorzystać może jedynie zło”.33Wiele wskazuje na to, że autor „Klatki”mógł być lub stopniowo stawał się randystą.Na przykład, już w pierwszych zdaniach jegopowieści oraz fundamentalnego dzieła filozo-fii obiektywizmu pod tytułem „Atlas zbunto-wany”34 spotykamy niemal identyczną postaćwłóczęgi. U Wilczyńskiego milczący cmen-tarny włóczęga Zmyślony ma w lipcowymsłońcu „twarz jak stare kowadło”, natomiastwedług Ayn Rand, która twierdziła, że „two-rząc sprowadzamy abstrakcję z powrotem dojej konkretnego znaczenia”35,  wychylającysię z miejskiego mroku rozmowny nowojor-ski włóczęga ma „twarz ogorzałą od wiatru,pooraną  bruzdami znużenia i rezygnacji”36.Nieco inny typ tego rodzaju postaci możnaspotkać na ulicach Dublina, gdzie „na kra-wężniku, przed domem kościelnego JimaGeary, siedział stary włóczęga, mamrocząc,

wysypując piasek i kamyki z wielkiego, bru-natnozakurzonego, rozdziawionego buta”37lub w mroźny grudniowy dzień na ulicachMoskwy, gdzie „widać wielu żebraków.Zagadują przechodniów i występują z długi-mi tyradami. Jeden zaczyna cicho wyć, ile-kroć mija go przechodzień”.38 Opisany wpowieści „Klatka”, która powstała zaledwie wkilka lat wydarzeniach sierpnia 1980 roku,nieludzki i pełen bestialskiej przemocy spo-sób w jaki młodzi ludzie traktują włóczęgę onazwisku Zmyślony jest wyraźnym rewer-sem przemocy symbolicznej w postaci „le-galnej przemocy” oraz „dobrej przemocy”,propagowanej obecnie całodobowo przezwszędobylskie me(r)dia, a przede wszystkimdrastycznym przeciwieństwem tego, co byłoprzez długie wieki normą w krajach chrześci-jańskiej Europy i urzeczywistniało się po-przez to, że „solidarność całej warstwy lud-ności z tymi, których nazwalibyśmy dziśdrobnymi przestępcami – włóczęgami, fał-szywymi żebrakami, naciągaczami, biednymizłodziejami, spekulantami i tandeciarzami –objawiała się ustawicznie: świadectwem tegojest opór wobec wobec rejestrów policyj-nych, polowanie na szpicli”.39Niewątpliwie tytuł i treść powieści Zbig-biewa Wilczyńskiego „Klatka”, jako utworuprzesyconego opisami rozmaitych przeja-wów przemocy, dotyczy także tkwiącej wkażdym z nas możliwości „wstydliwegoprzebudzenia się „zwierzęcia w człowieku”,które to zwierzę raczej należy trzymać wukryciu i pod kluczem w KLATCE, bo prze-trwało nieokiełznane obyczajowe reformynowoczesności i wyszło z nich bez uszczerb-ku”.40 Dlatego autor „Klatki” podzielał opinięnoblisty Jamesa Joyce’a o tym, że „przemoc ipożądanie są tak naprawdę tym, czym oddy-cha literatura, a celem literatury jest pozna-nie”.41 Tak samo zgodziłby się z poglądemsformułowanym współcześnie w odpowiedzina propagowany przez Ayn Rand (1905-1982) kult indywidualizmu, jaki cechujedojrzały liberalny i pacyfistyczny kapitalizm,że „przemoc nie jest złośliwym konstruktemumysłu, widmem przeszłości. Realna prze-moc nie jest też przygodna. Rodzi się zespołecznej niezgody, dysfunkcji, z gniewu”.42cdn._______________1 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzie-
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