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Od redakcji 


Od ponad dziesifciu lat Polska nie jest jui tytulowana wsty
dliwym epitetem uludowa", wciqi jednak peerel nie jest tema
tem, ktory doczekal sif bezstronnych opisow i analiz. Iedni in
strumentalnie wykorzystujq go do celow politycznych, inni 
nie chcqc znaleie sif w towarzystwie tych pierwszych - wolq zajqe 
sif czyms innym. Moie nie warto jui wracae do czasow poniie
nia, moie trzeba pazbye sif wreszcie dziedzictwa kulturowej by
Zejakosci? Iak jednak zapomniee a PRL-u, skora - nie liczqc nie
mowlqt - wszyscysmy z niego... Wydaje sif zatem, ie nie zajmu
jqc sif nim, spychamy w nieswiadomose jakqs istotnq, choe bye 
moze niewygodnq, prawdf a nas samych. 

Sposrod swiadectw odnoszqcych sif do minionych dekad naj
bardziej niepodatna na ideologicznyfalsz pozostaje wysokiej proby 
literatura. To w niej wlasnie tropiq prawdf a PRL-u autorzy lip
cowego "Znaku ft. Czy pawstala jui dzielo a rozmachu epickim 
porownywalnym z Przedwiosniem? Iak proza ostatniej deka
dy radzi sobie z nieodleglq, choe dla wielu historycznq niczym 
Hold Pruski, przeszlosciq? Iak literatura zdaje sprawf z "podwoj
nosci" iycia w PRL-u? Czy istniejq wiarygodne swiadectwa uka
zujqce "schrony", w jakich zaszywali sif poddani Ludowej? Czy 
literatura, a zwlaszcza dzienniki z tamtych czasow przynoszq 
obraz skazanej na upodlenie duszy? To tylko niektore pytania 
podejmowane przez piszqcych w niniejszym numerze. Rozwaia
nia teoretykow uzupelnia fragment powiesci Ianiny Katz Pucka, 
ktory przenosi Czytelnikow w akalice roku 1968. 
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NAZYWAC " 


KtAMSTWO 

PO IMIENIU 


Andrzej Zall 

Sprawa Dariusza Ratajczaka, wykladowcy uniwersytetu opol
skiego, kt6remu postawiono zarzut "klamstwa oswi~cimskiego", 
sklania do szerszej refleksji nad problemem granic wolnosci slo
wa. Jak zobaczymy, wiqze si~ on bowiem z ksztaltem naszej cywi
lizacji i przyszlosciq porzqdku demokratycznego. 

Wolnosc wypowiedzi, w tym prawo jednostki do zabierania 
glosu w sprawach publicznych i do krytyki organ6w wiadzy, to 
bez wqtpienia jeden z fundamentow demokratycznego panstwa 
prawnego, wartosc, kt6rq trzeba chronic z wielkq pieczolowitosciq. 
Ale trzeba od razu dodac, ze nie jest to wartosc absolutna. Wolnosc 
slowa stanowi jedno z dobr uczestniczqcych w "obrocie prawnym", 
d6br, pomi~dzy kt6rymi cz~sto dochodzi do koniliktow. Powstaje 
zatem problem hierarchii wartosci. Czy jestesmy w stanie zbudo
wac abstrakcyjnq hierarchi~ d6br i raz na zawsze wyznaczyc w niej 
miejsce wolnosci slowa? Mysl~, ze to niemozliwe. Istnieje chyba 
tylko jedna wartosc, ktora zawsze musi zwyci~zyc, a wszystkie inne 
muszq byc jej podporzqdkowane: godnosc czlowieka. Jest ona zr6
diem wszystkich wolnosci i praw. W zwiqzku z tym jezeli docho
dzi do konfliktu mi~dzy jakqs wolnosciq a godnosciq czlowieka, to 
wolnosc OWq musimy poswi~cic ..Takie stwierdzenie nie wystarcza 
jednak, by mowic 0 istnieniu bezwzgl~dnej hierarchii, ktora dyk
towalaby prawnikom jednoznaczne rozwiqzania. Zawsze skazani 
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jestesmy na rozwiqzy,wanie konkretnych przypadk6w i konkret
nych konflikt6w wartosci. 

W ten wlasnie spos6b ujmuje to system prawny przyj~ty w Pol
see. 0 wolnosci wypowiedzi m6wi Konstytucja, kt6ra zakazuje cen
zury prewencyjnej i ograniczania wolnosci slowa, chyba ze cho
dzie b~dzie 0 inne wartosci konstytucyjne. A zatem juz w samej 
Konstytucji zawarty jest wspomniany konflikt mi~dzy wartoscia
mi. Chroni si~ w niej bowiem zar6wno wolnose wypowiedzi, jak 
prywatnose lub czese innej osoby. Konflikt zakorzeniony jest tak
ze w aktach prawa mi~dzynarodowego, takich jak konwencja eu
ropejska 0 ochranie podstawowych praw i wolnosci czlowieka; 
wart. 10 m6wi ona 0 wolnosci wypowiedzi, ale z drugiej strony 
zwraca uwag~, ze mozna jq ustawowo ograniczye, jezeli tego wy
maga dobra publiczne, moralnose publiczna lub dobra innej 050

by. Podobne ograniczenia przewiduje mi~dzynarodowy pakt praw 
politycznych i obywatelskich. Bardzo rozwini~te w tej materii jest 
r6wniez orzecznictwo Mi~dzynaradowego Trybunalu Praw Czlo
wieka w Strasburgu. Musz~ powiedziee, ze w orzecznictwie tym 
wolnose wypowiedzi jest postawiona bye moze az zbyt wysoko. 
Dotyczy to zwlaszcza ochrany czci i prywatnosci os6b publicznych. 
Z calq pewnosciq osoba publiczna musi w koszty swej dzialalnosci 
wliczye to, ze wystawia si~ na krytyk~, ze r6wniez jej zycie pry
watne (kt6re w przypadku innych os6b jest chronione) poddane 
b~dzie ocenie publicznej. I w tej dziedzinie powinny jednak, moim 
zdaniem, istniee pewne ograniczenia. Art. 213 Kodeksu Karnego 
dopuszcza prawo do krytyki pod dwoma warunkami: ze zarzut 
jest prawdziwy oraz ze stawiany jest w interesie spolecznym. Ale 
wprawadzone zostalo tu bardzo znamienne ograniczenie. Nie 
mozna mianowicie krytykowae sfery zycia prywatnego i rodzin
nego (chyba ze chodzi 0 ochron~ mlodocianego przed demorali
zacjq lub ochron~ zycia czy zdrowia drugiej osoby). W prawie kar
nym istnieje zatem tabu: zycie prywatne. 

Czy pola wyj~te spod zakresu wolnosci wypowiedzi istniejq r6w
niez w innych dziedzinach? Moim zdaniem odpowiedi brzrni twier
dzqco. Istnieje juz zresztq odpowiednia regulacja prawna: przepis 
z ustawy 0 Instytucie Pami~ci Narodowej, m6wiqcy 0 tak zwanym 
"kiamstwie oswi~cimskim". (Pisz~ "tak zwanym", gdyz w istocie cho
dzi nie tylko 0 kwestionowanie zbrodni Holocaustu, ale 0 zafalszo
wanie wszelkich zbrodni popelnionych przez systemy totalitarne, 
zar6wno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej. R6wnie za
sadnie wolno zatem m6wie 0 "kiamstwie katyflskim"). Tak wi~c w tym 
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przypadku tabu prawne chroni wartosc, jakq dla tozsamosci narodo
wej - a nawet szerszej : tozsamosci cywilizacji europejskiej - przed
stawia spuscizna, w ktorej zawarte jest ostrzezenie przed grozbq tota
litaryzmu. Jest to tak powazne ostrzezenie, iZ w imi~ jego ochrony 
i przekazania nast~pnyrn pokoleniom ustawodawca zdecydowal si~ 
ograniczyc wolnosc wypowiedzi. 

Czasem stawia si~ pytanie, czy tego typu przest~pstwa jak 
"klamstwo oswi~cimskie" da si~ w ogole zdefiniowac i czy w zwiqz
ku z tym nalezy je scigac. To prawda, ze bardzo trudno rozstrzy
gnqC, gdzie przebiega granica mi~dzy wolnosciq naukowq (na przy
klad weryfikacjq ustalen co do ilosci ofiar Oswi~cimia) a klamstwem 
podlegajqcym sciganiu. Trudnosc wytyczenia tej granicy nie pod
waza jednak sensownosci wprowadzenia tabu chronionego praw
nie; istnieje przeciez wiele sytuacji, w ktorych granice mi~dzy za
chowaniami dozwolonymi a niedozwolonymi Sq dosyc plynne. 
W przypadku "klamstwa oswi~cimskiego" sedno sprawy jest aku
rat stosunkowo latwe do uchwycenia. Duze znaczenie pelni tu kry
terium umyslnosci ze strony znawcy; aby pociqgnqc go do odpo
wiedzialnosci, trzeba wykazac, ze osoba negujqca zbrodni~ Holo
caustu czyni to w zlej wierze, dqzy nie do ustalenia faktow, lecz do 
zafalszowania spuscizny stanowiqcej 0 tozsamosci cywilizacyjnej. 

Tak wlasnie bylo w przypadku broszury Dariusza Ratajczaka. 
Przestudiowalem jq bez wi~kszego zainteresowania, gdyz jej po
ziom naukowy jest zenujqco niski, ale nawet na podstawie dosc 
pobieznej lektury mozna wychwycic charakterystyczne momen
ty. Juz na wst~pie autor tlumaczy, dlaczego w pracy brak przypi
sow. Wytlumaczenie brzmi wr~cz nieprawdopodobnie: autor de
klaruje, ze dysponuje nimi "na telefon". Nawet w najbardziej po
pularnonaukowej publikacji taki argument jest calkowicie kom
promitujqcy i posluzenie si~ nim dowodzi braku warsztatu nauko
wego. Mamy tutaj do czynienia z materialem, co do ktorego autor 
z gory zaklada, ze nie poddaje si~ on weryfikacji naukowej. Jest to 
powazna przeslanka, ktorq sqd musi wziqc pod uwag~ przy oce
nie intencji. 

Istnieje jeszcze jeden argument, ktory wysuwa si~ przeciwko 
sciganiu "klamstwa oswi~cimskiego". Twierdzi si~ mianowicie, ze 
w szczegolnych warunkach spoleczenstwa postkomunistycznego, 
po pi~cdziesi~ciu latach lamania praw czlowieka, bardziej demo
ralizujqco wplywa na spoleczenstwo ograniczanie wolnosci slowa 
niZ tolerowanie jej naduzyc; naduiycia te zwalczac nalezy nie drogq 
prawnq, lecz przez stosowanie ostracyzmu spolecznego. W moim 
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przekonaniu takie rozumowanie oznacza, po pierwsze, uleganie 
mechanizmowi wahadla: od zniewolenia przerzucamy si~ w nie
kontrolowanq i nieodpowiedzialnq wolnose. Ja chcialbym zatrzy
mac to wahadlo i m6wie 0 wolnosci w granicach odpowiedzialno
sci. Prawo rna bye ostatecznosciq, ale jest ono w stanie pelnie rol~ 
ultima ratio tylko w sytuacji, gdy ostracyzm spoleczny rzeczywi
scie dziata. Niestety, jestesmy spoteczenstwem, kt6re w duiym 
stopniu zatracilo zdolnose samokontroli i samooczyszczania. Do
tyczy to wielu dziedzin. Wielokrotnie zdarzato si~, ie osoby za
mieszane w rozmaite afery, osoby, przeciwko ktorym toczyty si~ 
sprawy kame, stawaty do wybor6w parlamentarnych i wygrywa
Iy je... Osoby, 0 ktorych powszechnie wiadomo, ie biorq lapowki, 
Sq dobrze przyjmowane w salonach elit politycznych. Ostracyzm 
spoleczny nie funkcjonuje nawet w kr~gach akademickich, gdzie 
toleruje si~ ludzi sprzeniewierzajqcych si~ zasadom etyki zawo
dowej. 

W sprawie Ratajczaka pojawito si~ pod tym wzgl~dem wiele 
niepokojqcych sygnat6w. Jednym z nich byla opieszatose uniwer
sytetu opolskiego, ktorego wladze z duiym opoinieniem zdecy
dowaly si~ na podj~cie krokow dyscyplinarnych (wczesniej glos 
zabral zespol etyki Komitetu Badan Naukowych). Tymczasem 
w przypadku pracownika naukowego mamy do czynienia ze szcze
golnym zagroieniem, dochodzi bowiem do powielania tresci prze
kazywanych przez osoby majqce w zaloieniu stanowie autorytet 
dla mtodego pokolenia. Odpowiedzialnose takich osob jest szcze
golnie duia. Uczony musi miee prawo do swobody wypowiada
nia zgodnie z sumieniem tresci, ktore uwaia za naukowo uzasad
nione, musi jednak czynie to w sposob odpowiedzialny. W przy
padku broszury Dariusza Ratajczaka brak jakiegokolwiek warsz
tatu naukowego zadaje klam czystosci intencji autora. 

Drugim sygnalem niepokojqcym jest to, ii praca tak jaskrawo 
naruszajqca standardy naukowosci zacz~ta bye popularyzowana. 
Mam na mysli rozmow~ wyemitowanq przez Radio Maryja z udzia
lem autora broszury oraz profesorow Petera Rainy i Ryszarda Ben
dera. Krytykujqc na tamach "Azymutu" t~ audycj~, sprowadzitem 
na siebie gniew stuchaczy torunskiej radiostacji. W listach do mnie 
powtarzal si~ zarzut, ii chc~ ograniczye wolnose stowa profesora 
Bendera oraz nie uwzgl~dniam faktu, ie nie wypowiadal si~ on 
we wlasnym imieniu, lecz jedynie powolywat si~ na publikacje 
zagraniczne kwestionujqce zbrodni~ oswi~cimskq. Niestety, moim 
zdaniem nie rna iadnej roinicy mi~dzy wypowiadaniem pewnych 
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tresci od siebie a powtarzaniem cudzych wypowiedzi, jesli nie 
opatruje si~ ich komentarzem wskazujqcym, ze mamy tu do czy
nienia z bl~dem lub wr~cz klamstwem. Na tej samej zasadzie od
powiedzialnosc ponosi r6wniez redakcja Radia Maryja. Co zna
mienne, kiedy jako kandydat na stanowisko rzecznika praw oby
watelskich spotkalem si~ z klubem parlamentarnym AWS, pierw
sze pytanie brzmialo, w jaki spos6b zamierzam zadoscuczynic 
krzywdzie, kt6rq wyrzqdzilem Radiu Maryja swoim felietonem. 
Moim zdaniem, krytykujqc wspomnianq audycj~ i wytykajqc po
pelniony blqd, nie wyrzqdzam krzywdy, wr~cz odwrotnie: dzia
lam na korzysc. 

Katolickie srodowiska prawicowe krytykujq srodki spoleczne
go przekazu za szerzenie pornografii czy scen przemocy. Jest to 
krytyka ze wszech miar sluszna; jako rzecznik praw obywatelskich 
zamierzam podjqc walk~ z tymi zjawiskami, kt6re - jestem 0 tym 
gl~boko przekonany - wiqzq si~ ze wzrostem przest~pczosci, od
powiedzialne Sq za demoralizacj~ mlodziezy, kt6ra nie otrzymuje 
niestety pozytywnych wzorc6w w domu. Ale nie potrafi~ zrozu
miec, jak mozna walczyc z pornografiq i brutalnosciq w mediach, 
a r6wnoczesnie tolerowac demoralizacj~ polegajqcq na rozpo
wszechnianiu tresci majqcych w tle nienawisc do jakiejs kategorii 
ludzi, pogard~ do jakichs nacji czy rozmaite fobie. Trzeba widziec 
zwiqzek obu rodzaj6w naduzycia wolnosci wypowiedzi i stawiac 
je na tej samej plaszczyinie. Wybi6rcze podchodzenie do zjawisk 
zaslugujqcych na pot~pienie jest moralnq schizofreniq. 

Takiej schizofrenii trzeba przeciwstawiac si~ , mobilizujqc prze
ciw niej opini~ publicznq, nazywajqc po imieniu niewlasciwe za
chowania, nie unikajqc krytykowania po nazwisku os6b za nie od
powiedzialnych. To jednak nie wystarcza. W przypadkach gdy na
ruszone zostaje tabu, jestem zwolennikiem utrzymania przepis6w 
karnych, a wi~c w tej konkretnej sprawie zakazu kwestionowania 
zbrodni totalitarnych system6w zniewolenia . Musimy pami~tac 
o tym, ze totalitaryzm nie jest nieodwolalnie zamkni~tq przeszlo
sciq. On moze wr6cic. Rozmawiajqc ze studentami, przekonuj~ si~ 
ciqgle, ze dla nich nie tylko stalinizm (nie m6wiqc juz 0 nazizmie), 
ale nawet stan wojenny nalezy do czasu zaprzeszlego, ktory - w ich 
poczuciu - juz ich nie dotyczy. Lekcje przeszlosci bywajq wi~c za
pominane bardzo szybko. Zbytlatwo bagatelizujemy jako nieprzy
jemny, ale marginalny folklor takie fakty jak palenie przez mlo
dych ludzi flagi amerykanskiej lub izraelskiej alba tez wypisywa
nie na murach hasel rasistowskich. W moim przekonaniu nastroje 

8 



NAZYWAC KtAMSTWO PO IMIENIU 

frustracji i agresji mogq bye wykorzystane przez polityk6w (war to 
zwr6cie uwag~, ze jeden z obecnych kandydat6w na prezydenta 
zaapelowal do skinhead6w 0 poparcie jego kandydatury). Nie 
chodzi 0 to, by wpadae w panik~ i demonizowae skrajne ruchy 
populistyczne, ale nie naleiy tez zamykae oczu na potencjalne za
grozenia. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski wr~czyl niedawno tytul dokto
ra honoris causa profesorowi Rittersowi z Konstancji. Wypowiedzial 
on kiedys niezwykle mqdrq mysC iz rolq prawnika jest ostrzeganie 
przed niebezpieczenstwami, ale rala ta jest mozliwa do spelnienia 
tylko pod warunkiem, ze wladza nie trafi w r~ce osoby lub ruch6w, 
kt6re chcq lamae prawo i ustanowie dyktatur~. W momencie kie
dy do tego dojdzie, prawnik nie jest w stanie juz nic zrobie. Nie 
powinnismy zapominae 0 cynicznej wypowiedzi Goebbelsa, kt6
ry powiedzial kiedys, ze system nazistowski b~dzie zupelnie swia
domie wykorzystywal instytucje demokratyczne po to, aby zlikwi
dowae samq demokracj~. Cit kt6rzy powolujq si~ na wolnose slo
waf broniqc prawa do gloszenia takich poglqd6w, jakie zawar! 
w swej broszurze Dariusz Ratajczak, muszq pami~tae, ze nieogra
niczona wolnose slowa to pozywka dla przyszlego dyktatora. I dzi
siaj trzeba przeciwko wypowiedziom lamiqcym tabu protestowac. 
Potem moze bye za p6ino. 

ANDRZEJ lOll, prawnik, prof. dr hab., byly przewodnicz~cy Trybunalu Konstytucyj
nego, rzecznik praw obywatelskich. 
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W DLUGIM CIENIU 

PAtACU KULTURY 


DYSKUSJA Z UDZIAtEM TOMASZA BURKA, 

JERZEGO JARZ~BSKIEGO, DARIUSZA NOWACKIEGO, 


JERZEGO SOSNOWSKIEGO I MARKA ZALESKIEGO 


DARIUSZ NOWACKI: Sposr6d wielu metafor, jakimi opisuje si~ dzis 
spos6b istnienia Polski Ludowej, jedna wyjqtkowo trafia mi do prze
konania - figura cienia. Cien, czyli cos, od czego niepodobna uciec. 
Rozmawiamy 8 maja. To oczywiscie przypadek - zarazem jednak 
dzisiejszy 8 maja to dawny, peerelowski 9 maja, czyli Dzien Zwyci~
stwa, a Dzien Zwyci~stwa to kolarski Wyscig Pokoju, a Wyscig Po
koju to trwajqcy od 10 lat sp6r 0 autentyzm i realnosc niegdysiej
szych emocji, towarzyszqcych zmaganiom kolarzy. Czy tamte wzru
szenia byly Oak utrzymuje wielu) autentyczne, czy raczej Oak chcq 
mniej liczni) socjotechnicznie "zrobione"? Tak oto wchodzimy w pe
wien lancuch skojarzen i przypomnien. A moze to nie lancuch, lecz 
bl~dne kolo? Za cokolwiek zatem si~ weimiemy, gdziekolwiek si~ 
ruszymy, ten cien czy raczej upi6r PRL-u nie daje 0 sobie zapomniec. 
Lecz skoro istotnie zyjemy w cieniu PRL-u, to dlaczego w tak nie
wielkim stopniu znajduje to swe odzwierciedlenie w naszej litera
turze? 

TOMASZ BUREK: Nie powiedzialbym, ze PRL to upior, bo dla mnie 
jest to zywa substancja . Zywa do tego stopnia, iz nic nie potrafi 
PRL-u przedemonizowac. Jego ucielesnieniem jest na przyklad 
Palac Kultury i Nauki, symbol wyrazajqcy "strach babilonski". Pa
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lac Kultury to znak upokorzenia, a fakt, ze nie czujemy dzisiaj tego 
upokorzenia, oznacza, ze nasiqklismy PRL-em, bo gdybysmy na
siqkli na przyklad przedwojennq niepodleglosciq, to zapewne nie 
zdecydowalibysmy si~ zye w cieniu Palacu Kultury, ale czym pr~
dzej bysmy go rozebrali. Od czasu do czasu przychodzi mi nawet 
do giowy pokusa, by zalozye parti~ zwolennik6w zburzenia Pala
cu Kultury. .. 

MAREK ZALESK1: Nie zgadzam si~, jakoby sci gal nas upi6r PRL 
Czy naprawd~ jestesmy zawstydzeni, czy tkwimy w poczuciu 
winy, na co dzien rozpami~tujqc przeszlose? Obawiam si~, ze PRL 
jako temat do przemyslen przestal bye problemem dla wi~kszosci 
Polak6w, a wi~c takZe dla publicznosci czytajqcej i dla naszych pi
sarzy. 

Gdyby zarzqdzie referendum, kt6re mialoby zadecydowae 0 ro
zebraniu Palacu Kultury, to zwolennicy jego zburzenia z pewno
sciq by przegrali . Dlaczego? Ot6z PRL nie wziql si~ znikqd. Histo
rycy - zeby si~ odwolae do prac Andrzeja Friszkego czy Andrzeja 
Chojnowskiego - pokazujq, jak wiele w PRL-u bylo z Drugiej Rze
czypospolitej, jak silne byly mi~dzywojenne antecedencje zjawisk 
znanych z czas6w realnego socjalizmu. Podzielam natomiast stwier
dzenie - dose oczywiste - ze "PRL jest w nas", gdyz zerwania 
z przeszlosciq nie da si~ usankcjonowae przez jakis dekret, magicz
ne zakl~cie lub symboliczny, zbiorowy rachunek sumienia. Tak, bez 
dw6ch zdan - PRL jest w nas ... 

TOMASZ BUREK: Nie m6w, prosz~, w liczbie mnogiej ... 

MAREK ZALESK1: Dobrze ... Troch~ dla zartu (ale nie calkiem) 
chcialbym si~ odwolae do artykulu Michala Zielinskiego wydru
kowanego w"Res Publice" z 1993 roku, kt6ry w oparciu 0 dane 
z politycznej i gospodarczej historii zrobil symulacj~, jak wyglq
dalaby Polska po 1945 roku, gdyby uchronila si~ od komunizmu. 
Wedle jego konkluzji byloby lepiej, ale mniej wi~cej podobnie. 
Choeby z tych powod6w Polska Ludowa nie powinna bye az tak 
demonizowana. 

JERZY SOSNOWSK1: Jezeli mamy do czynienia z jakimkolwiek 
upiorem, to nalezaloby go inaczej zdefiniowae. Problem nie pole
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ga na tym, ze jestesmy upokorzeni, ze mamy takie czy inne bio
grafie, tym bardziej iz dochodzq do glosu roczniki, dla tozsamosci 
kt6rych PRL nie ma w gruncie rzeczy znaczenia. Szkopul w tym, 
ze Polska Ludowa to takie zwloki, kt6re gdy tylko je dotknqc, za
czynajq cuchnqc ideologiq. Dlatego wlasnie jezeli zqda si~ od lite
ratury, zeby opisala PRL, to formuluje si~ wobec niej postulat, by 
operowala czysto peerlowskim konstruktem w postaci podmiotu 
zbiorowego (tego "my", kt6re oburzylo Tomasza Burka) . Wi~kszosc 
pr6b opisania peerelowskiej rzeczywistosci wydaje nas na pastw~ 
ideologii. Mysl~ tu 0 pewnych uproszczonych strukturach mysle
nia 0 swiecie, kt6re - i to jest najgorsze - majq dzisiaj zastosowanie 
w biezqcej wake politycznej. Tymczasem literat ucieka od ideolo
gii, bo przeciez zmorq literatury polskiej lat 80. (przynajmniej kra
jowej) byla wlasnie jej ideologizacja. Na tym polegala na przyklad 
katastrofa wierszy Krynickiego, kt6ry z genialnego poety metan
zycznego stal si~ w okolicach stanu wojennego producentem ulo
tek,o czym sam zresztq otwarcie pisal. Dlatego wlasnie w momen
cie, kiedy w latach 90. pojawila si~ wreszcie mozliwosc, zeby uciec 
przed tym niebezpieczenstwem, wi~kszosc literatow z niej skorzy
stala. 

Dam przykl<:d z wlasnego podw6rka. Pisz~ wlasnie scenariusz. 
Rzecz dzieje si~ w 1983 roku i w trakcie jednej z rozmow pada slo
wo "Solidarnosc". Wydawalo mi si~ naturalne, ze bohaterowie roz
mawiajq 0 "Solidarnosci", bo 0 czym - na mily B6g- mogli wtedy 
rozmawiac Polacy przy alkoholu? Tymczasem rezyser mi m6wi: 
"Stary, daj spokoj, bo to smierdzi. .. Krzaklewski, Wal~sa, lustracja 
- natychmiastowe skojarzenie". Wlasnie dlatego ucieka si~ od nie
odleglej przeszlosci! Nie znaczy to oczywiscie, ze si~ jej nie opisuje 
- trudno pisac powiesci wylqcznie 0 dZisiejszych dziesi~ciolatkach 
uksztaltowanych w nowej Polsce - ale robi si~ to za pomocq ja
kichs zabiegow czy raczej wybiegow. Ciekawe byloby przyjrzec 
si~ tym chwytom, zapytac, z jakim repertuarem wybiegow mamy 
dzis do czynienia. 

JERZY JARZI;:BSK1: Paradoksalnie, opisy PRL-u Sq najlepsze, gdy 
nie mowi si~ 0 nim bezposrednio, to znaczy jesli istnieje on "nie
chcqcy", tak jakby "wychodzil z tla". Mnie si~ wydaje, ze najwi~cej 

o PRL-u mozna si~ dowiedziec z polskich film6w nakr~conych 
glownie w latach 60. Uderzajqce Sq sceny, podczas kt6rych w ogo
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Ie nie m6wi si~ 0 polityce, natomiast widac ulice, sklepy, samocho
dy, chodniki, lampy na ulicy. Znane mi opisy literackie tamtych 
czas6w m6wii! 0 przeszlosci niemal zawsze cZi!stkowo, poniewaz 
PRL byi fenomenem, kt6ry przenikal wszystkie warstwy egzysten
cji. Ja nie demonizuj~ PRL-u, ale m6wi~, iz kiedy zyje si~ w kraju, 
w kt6rym nawet pudeiko zapa!ek jest zideologizowane, bo ma taki!, 
a nie inni! naklejk~, to owego zideologizowania po prostu si~ nie 
zauwaza. W powiesci Jerzego Pluty Sto czyzyk6w i pi6rko rajskiego 
ptaka (1978) parokrotnie pojawia si~ dziwny dla dzisiejszego czy
telnika passus: bohaterowie umawiaji! si~ "pod »Bylismy«" . Co to 
znaczy? Po prostu w centrum Wroc!awia, gdzie rozgrywa si~ akcja 
tej powiesci, znajdowa! si~ wielki napis "Bylismy - jestesmy - b~

dziemy", odnoszi!cy si~ do polskiej obecnosci na ziemiach zachod
nich. Cafe lata slogan ten tkwil w srodku miasta, nie b~di!c w!asci
wie zauwazany. Napis pe!ni! funkcj~ orientacyjnq - tak jak w Kra
kowie ludzie umawiaji! si~ "pod Adasiem", tak w socjalistycznym 
Wroc!awiu "pod »Bylismy«" . Ale zeby to zobaczyc, trzeba specjal
rue nastroic sw6j narzi!d wzroku, trzeba posiadac szczeg61nq wraz
liwosc, 0 co wcale nie jest !atwo. 

TOMASZ BUREK: W!asnie z przyczyn, 0 kt6rych wspomnia! pan 
Jerzy Jarz~bski , trudno opisywac naSZq bliski! przesz!osc, nie uzy
waji!c kategorii ideologicznych. Ale PRL by!a nie tylko gruntow
nie zanurzona w ideologii - by!a takZe panstwem niesuwerennym. 
Ludzie to na og6! czuli, choc w miar~ rozkiadu systemu ta swiado
mosc si~ zaciera!a. Uzywam potocznej kategorii "ludzie" najzu
peiniej swiadomie, poniewaz upominam si~ 0 mozliwosc i koniecz
nosc artyku!owania zbiorowych doswiadczen. Kiedy na przykiad 
w czasie pierwszej pielgrzymki Jan Pawei II giosi! homili~ na 6w
czesnym Placu Zwyci~stwa, s!uchaio go tam milion ludzi. Nie spo
s6b zaprzeczyc, ze by!o to ogromnie wazne przezycie wsp6lnoto
we. 

Poza wszystkim jednakdyskusja 0 PRL-u to rozmowa 0 komu
nizmie. I tu tez si! opinie podzielone. Jedni - jak Ryszard Legutko, 
kt6ry w swoich szkicach, analizuji!c samopoczucie i stan ducha 
polskiej inteligencji, kilkakrotnie opisywa! 6w przedziwny skok 
nad doswiadczeniem ostatnich 50 lat polskiej historii - ubolewaji! 
nad tym, i.e nie zajmujemy si~ w og6le komunizmem, a wydawa
io si~, ze ten problem b~dzie rozwazany przez nast~pne 50 lat. Inni 
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z kolei utrzymujq - poglqd ten zdaje si~ bliski Jerzemu Sosnow
skiemu - ze w ogole nie warto tematu komunizmu ruszae, mimo 
iz byi brzemiennym w straszliwe skutki wydarzeniem dziejowym. 

MAREK ZALESKl: Powiadasz, Tomku, ze "PRL to bylo panstwo 
niesuwerenne", ale pami~tam Ci~ z tamtych czasow i nigdy nie 
robiles na mnie wrazenia czlowieka niesuwerennego - wr~cz prze
ciwnie. Kiedy protestuj~ przeciwko demonizacji PRL-u, to nie dla
tego, izbym sqdzil, ze byla to idylla, tylko uwazam, ze owczesna 
rzeczywistose dalece odbiegala od obrazu, ktory probujq nam pod
sunqe rozmaici literaccy doktrynerzy. Oni t~ rzeczywistose prepa
rujq, poslugujqc si~ rozmaitymi mitologizacjami .. . 

TOMASZ BUREK: Prosz~ 0 przyklady. Literackie. 

MAREK ZALESKl: To preparowanie czy mitologizowanie to do
mena publicystyki. W literaturze jako takiej obrazu PRL-u w isto
cie prawie nie ma, a jesli jest, jak w powiesciach Janusza Krasin
skiego, to nie bardzo mnie satysfakcjonuje, bo wydaje mi si~ dose 
uproszczony i publicystyczny wlasnie. 

TOMASZ BUREK: Jestem przeciwnego zdania. Dla mnie jest cha
rakterystyczne, ze temat "PRL-u nie przedstawionego" wylonil si~ 
obecnie jako problem. To dose znamienne, iZ kwestia ta zostala sfor
mulowana na nowo poprzez przeniesienie diagnozy pochodzqcej 
z pierwszej polowy lat 70. - dyskusja zainicjowana przez krytykow 
zwiqzanych z dziennikiem "Zycie" odsyla oczywiscie do tytulu ksiqi
ki Zagajewskiego i Kornhausera. Uderzylo mnie, ze zarowno w przy
padku debaty sprzed ewierewiecza, jak i tej obecnej podj~li je lu
dzie mlodzi, chcqcy si~ wyrazniej okreslie. Generacja Zagajewskie
go bolesnie odczuwala pustk~ kultury po niby-wielkim zwrocie Gier
kowskim - par~ lat euforii, ze Sq krakersy, Coca-Cola i inne przy
jemnosci. Nie bez powodu uzywam slowa "przyjemnosci". Chodzi 
o przyjemnosci konsumpcjonizmu. Mlodzi podowczas krytycy za
uwazyli, ze to juz nie wystarcza - nie tylko mlodemu inteligentowi. 
Dostrzegli, ze kiedy bierze si~ pod uwag~ pewien ambitny, powaz
ny model spoleczenstwa, takie przyjemnosci jawiq si~ jako nask6r
kowe, gdyz istniejq wartosci wyplywajqce z jakichs gl~bszych po
budzen - z mozliwosci obcowania ze sztukq, kontemplacji, kontak
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tu z perspektywq metafizycznq ... I wtedy, na poczqtku lat 70., kryty
cy ci uswiadomili sobie, ze duchowa mizeria i zniewolenie przez owe 
niskie przyjemnosci wynikajq z tego, ze nie podjt?ty zostalliteracki 
proces przedstawienia rzeczywistosci. Podobnie dzieje sit? dzisiaj. 
"Mloda" literatura lat 90. jest w tej chwili obszarem wielkiego znu
zenia - zarowno samej literatury, ktora znudzila sit? samq sob,!, jak 
i krytykow, ktorzy jq obserwujq (nawet tych, ktorzy do tej pory wier
rue jej towarzyszyli). Literatura - szczegolnie proza - dostarczyla 
ostatnio produktow tak wielkiej czczosci, ze doszlo do przesilenia. 
Mowit? tu 0 ksiqzkach, ktore daloby sit? skojarzyc z owym pojt?ciem 
"przyjemnosci". Ich autorom nie mozna odmowic sprawnosci w po
slug1waniu sit? piorem - myslt? na przyklad 0 Domach Tokarczuk czy 
Esther Chwina. Szkopul w tym, ze jest to literatura wagonowa - kie
dy konczt? w pociqgu czytac powiesc tego rodzaju (z ktorq bylo mi 
przyjemnie), nie zostaje we mnie zadna problematyka do przepra
cowania wewnt?trznego. I wydaje mi sit?, ze rowniez dzisiaj krytycy 
zorientowali sit?, ze trzeba szukac literatury, ktora by zacht?cala do 
tych wyzszych pobudzen - ksiqzek potrzebnych calemu spoleczen
stwu. Nie jest tez sprawq przypadku, ze ow postula t mowiqcy 0 po
trzebie literackiego przedstawiania najnowszej historii zostal sfor
mulowany przez krytyk6w, ktorzy - jak Cezary Michalski - konse
kwentnie uzywajq kategorii wspolnoty. Odpowiedzialnosc za wspol
not~ jest jednym z ich konikow (nie uzywam tego okreslenia iro
nicznie). Spe!nienie postulatu, by si~gnqc do rzeczywistosci i jq opi
sywac, mogloby stac si~ - jesli dobrze rozumiem tych mlodych lu
dzi - ratunkiem dla coraz bardziej czczej, niestety, literatury najnow
szej. 

JERZY SOSNOWSKl: Panowie siedzqcy przy tym stole Sq tak do
brze wychowani, ze nie powiedzq tego, co mnie cisnie sit? na usta. 
Otoz pan Tomasz Burek mowi - przynajmniej w odniesieniu do 
podworka, ktore nie jest mi obce: literatury lat 90. - rzeczy kurio
zalne! Cezary Michalski nigdy nie byl krytykiem tej formacji lite
rackiej , natomiast zawsze byl jej ideologiem. I to, co robi teraz, jest 
prost,,! konsekwencjq jego ewolucji ideowej wlasnie. Zestawienie 
postulatow Kornhausera i Zagajewskiego z 1974 roku, bo wtedy 
ukazal sit? Swiat nie przedstawiony, z postulatem Michalskiego, skie
rowanym odmiennie niZ tamte, bo w przeszlosc (w 1999 roku trzeba 
opisac PRL), jest braniem za dobr,,! monet~ zwrotu ideologicznego 
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tworcow dawnego "bruLionu", zwrotu morderczego dla literatu
ry, poniewaz oni koniecznie chcq miec opis PRL-u jako instrumen
tu uzytecznego w dZisiejszej wake politycznej. 

TOMASZ BUREK: Trzeba pami~tac, ze nasza literatura znajduje 
si~ na pewnym szczeblu rozwoju literatury jako takiej i nie moze 
wziqc w nawias przemian, jakie dokonaly si~ w jej obr~bie w XX 
wieku - zapomniec, jak si~ literatur~ "robi", jakie mechanizmy wy
twarzajq teksty, jakie Sq reguly czytania. Trudno dzis 0 naiwnosc .. . 
Jak zostalo to juz po wielekroc powiedziane, w tekScie literackim 
zawsze istnieje element nieprzedstawieniowy - skladnik retorycz
ny, moc ironiczna samego tekstu, podwazajqca to, co ow tekst 
przedstawia (nawet gdyby pisarz zastosowal mimetyzm na szero
kq skal~, to ten wewn~trzny element cos mu zdystansuje albo zi
ronizuje). Nie b~d~ robil na ten temat wykladu, ale nie chc~ dac si~ 
wmanewrowac w pozycje mamuta literaturoznawczego, ktory 
pomija calq dwudziestowiecznq wiedz~ 0 literaturze i rozpoczyna 
rozmow~ na takim poziomie, ze literatura to okno otwarte na swiat, 
a Berent czy Joyce nic nowego nie wniesli. Oczywiscie zdaj~ sobie 
spraw~ z wszystkich niedogodnosci, na jakie napotykajq pisarze, 
kt6rzy chcq uzyc symbolizacji w przedsta wieniu jakiegos wielkie
go fragmentu rzeczywistosci, kt6ra ich obchodzi, porusza. Odwo
lam si~ do ksiqzki, kt6ra moze sluzyc jako model - w niej jest 
wszystko: wysoka swiadomosc Iiterackosci, ow element nieprzed
stawieniowy, zzeranie tekstu przez wewn~trznq ironi~, a poza tym 
caly PRL w swoich istotnych ksztaltach. Mam na mysli powiesc 
Stanislawa Czycza Nie wierz nikomu (1987). Mozemy m6wic 0 niej 
jako 0 ksiqzce nalezqcej do dekady lat 90., bo ona w tym dziesi~
cioleciu zostala skandalicznie nieprzeczytana, a znamy histori~ li· 
teratury od strony omini~cia czegos istotnego. To dla mnie wielkie 
wydarzenie literackie lat 90. - Czycz zostal nieprzeczytany mimo 
wszystkich rozwini~tych strategii czytania, jakie trzeba zastosowac 
w lekturze tej powiesci. Traci na tym nie tylko autor Nie wierz niko
mu, lecz r6wniez najnowsza literatura, bo b~dzie musiala teraz na 
wlasnq r~k~ Uesli da si~ namowic krytykom na prob~ przedsta
wiania rzeczywistosci) wykonac prac~, kt6rq wykonal juz~ ze zna
komitym efektem - Czycz. 
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JERZY SOSNOWSKLW Iiteraturze ostatnieh lat istnieje przynaj
mniej jedna ksiC)zka, kt6ra w d uzej mierze realizuje postulat przed
stawiania PRL, postulat - nie kryj~ - z gruntu mi obey. Mam na 
uwadze Absolutnq amnezJf: Izabeli Filipiak, w kt6rej to powiesei jest 
eos niezwykle interesujqeego: opis relacji rodzinnych z pr6bq wy
lozenia tego, jak wplywajq na nie struktury ideologiezne PRL-u. 

JERZY JARZ~BSKI : Trzeba pami~tae, ze haslo "swiat nie przedsta
wiony", spopularyzowane przez ksiqzk~ Zagajewskiego i Kornhau
sera, bylo haslem podporzC)dkowanym pewnej taktyce. Trzeba wi
dziee tamtq, podj~tq w zupelnie innym kontekScie kulturowym i po
Iitycznym, swoistq podw6jnq grC). Przeciez wspomniane haste po
ehodzi z epoki duzo wczesniejszej - to jest haslo realizmu, kt6re oni, 
nieco ironieznie, zaprz~gli do "nowej roboty". Komunisci namawiajq 
"piszcie realistycznie", a autorzy Swiata nie przedstawiol1ego od powia
dajq : dobrze, piszmy realistycznie, ale tak, by ujawnic prawd~ 0 Pol
sce Ludowej. Testowano pod6wczas politycznq skutecznose zawo
lania "m6wcie prawd~". Ale juz wtedy bylo wiadomo, ze szkopul 
polega na tym, iz postulatu "m6weie prawd~" rue da si~ odniese 
wprost do literatury. Z zupelnie innym uwiklaniem mamy do czy
nienia obecnie: czy m6wiqc 0 literaekieh przedstawieniach peere
lowskiej przeszlosci, mySlimy 0 literaturze, kt6ra rekonstruuje 6w
czesny spos6b widzenia rzeczywistosci, czy tez 0 literaturze, kt6ra 
opisuje tam ten swiat z dzisiejszego punktu widzenia? To - podkre
slam - zupelnie co innego. Diagnozy Kornhausera i Zagajewskiego 
nie da si~ przeniese w dzisiejsze realia literackie. 

Wr6e~ jeszeze do tego, co pr6bowalem zasygnalizowae wcze
sniej: spos6b bycia czlowieka w komunizrnie polegal na tym, ze usu
wal on z wlasnej swiadomosci pewne dane, zeby w og6le m6c prze
zye. Natomiast od pisarza, kt6ry rna t~ rzeezywistose opisae, zqda 
si~ wlasnie, by zwr6cil uwag~ na te sprawy, kt6re przedtem usuwa
no ze swiadomosci. A zatem wyczekiwana powiesc 0 PRL-u - tak 
jak 0 niej mysl~, jak jq widz~ - nie b~dzie rekonstrukcjq stanu swia
domosci, leez co najwyzej rekonstrukcjq pewnej sceneru, zespolu 
symboli itd. Zrekonstruowanie stanu swiadomosci to zadarue nie
mal niewykonalne. 

TOMASZ BUREK: Jakkolwiek bysmy to nazwali, nadal chodzi 0 po
stulat przedstawienia prawdy 0 PRL. Nie "prawdy" publicystycz
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nej, kt6ra od dluzszego czasu jest walkowana i - zgadzam si~ 
moze byc postrzegana jako przyczyna naszego zniech~cenia, a na
wet alergii. Mnie chodzi 0 wypowiedz literackq, kt6ra ni.e b~dzie 
stala pod znakiem jakiejs pseudoartystycznej izolacji od sfery zy
cia ideowego czy obywatelskiego - nie b~dzie grz~znqc westety
zmie. Prawem dobrego krytyka, za ktorego uwazam Michalskie
go, jest pobudzenie literatury, podsuwanie jej jakiejs idei, wnosze
nie fermentu. Tym bardziej, ze istnieje moc, ktora odwodzi naszq 
literatur~ od m6wienia prawdy 0 PRL-u i komunizmie. Slyszymy 
cz~sto: nie wchodzcie w to bagno przeszlosci, to sprawy dziadk6w, 
po co je pchac w glowy wsp6lczesnych czytelnikow. Tymczasem 
ktos chce je wpychac w swiadomosc dzisiejszych odbiorcow, bo 
na przyklad niepokoi go sprawa tozsamosc1 naszej wspolnoty. Pyta: 
na jakich podstawach oprze si~ swiadomosc wspolczesnych Pola
kow? Czy b~dziemy wylqcznie zamieszkujqcym srodek Europy 
stadkiem, ktore pije piwo i obnosi si~ z telefonami kom6rkowy
mi? Jest to zatem kwestia powrotu do doswiadczenia komunizmu, 
kt6re ma charakter uniwersalny. Przez moment wydawalo si~, ii 
literatura polska zajmie si~ tym uniwersalnym tematem, ze prze
kaze swiatu cos wlasnego, a nie b~dzie jedynie czekala na derrido
-dadaizm - by si~ szyderczo i przesadnie wyrazic. Te nadzieje 
w zadnej mierze si~ nie spelnily. 

DARIUSZ NOWACKI: Jest i inny, rownie powazny, klopot z lite
rackimi przedstawieniami PRL-u. Mowil juz 0 tym Jerzy Sosnow
ski. Powiesc Czycza, 0 ktorq zarliwie upomina si~ Tomasz Burek 
(rzeczywiscie skandalicznie nieprzeczytana!), zdqzyla si~ jednak 
pojawic w zupelnie innej epoce - w czasach, kiedy mozna jeszcze 
bylo zywic zludzenia co do autonomii literatury czy raczej nieza
wislosci w mowieniu 0 literaturze. Powszechne bylo wtedy prze
konanie, ze oto my, krytycy literaccy, zajmujemy si~ literaturq, nie 
zas zyciem spolecznym i politycznym, iz jestesmy pozaideologiczni, 
przyglqdamy si~ artefaktom, poslugujemy si~ metodami krytyki 
artystycznej. Tymczasem w latach 90., a zwlaszcza w drugiej polo
wie tejze dekady, doszlo jakby do wt6rnej ideologizacji. Teraz 
wszystkie nowo powstale powiesci lub zbiory opowiadan, w pla
nie tematycznym odnoszqce si~ do najnowszej historii Polski, na
tychmiast stajq si~ czyjqS wlasnosciq. Nie ma dzis ksiqzek "bezpar
tyjnych" ... !(jedy na przyklad Edward Redlinski oglasza Krfotok, 
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cieszq si~ i bijq brawo ,sieroty po PRL-u, prasa postkomunistyczna 
nie ustaje w zachwytach. CykJ powiesciowy Janusza Krasinskiego 
natomiast - by wskazae na drugq stron~ sceny ideowo-politycznej 
- staje si~ poniekqd wlasnosciq sympatyk6w mysli prawicowej. 

JERZY SOSNOWSKI: Z tego, co m6wil przed chwilq Tomasz Bu
rek, wynikaloby, ze kiedy Olga Tokarczuk w swojej ostatniej po
wiesci (Dam dzienny, dam nacny) pr6buje przyjqe postaw~ konse
kwentnie indywidualistycznq - m6wie 0 czlowieku, a nie ooby
watelu uwiklanym w najnowszq histori~ - jej ksiqzka musi bye zla. 
Czy tak? 

MAREK ZALESKI: Pisarze majq prawo nie tylko do skrajnie indy
widualistycznego postrzegania swiata, ale takZe do pisania 0 rze
czywistosci spolecznej bez oglqdania si~ na to, kto i jak zechce z ich 
wypowiedzi skorzystae. Andrzej Stasiuk w Pr6bie autabiagrafii ... 
pisze, ze nigdy nie zylo si~ tak dobrze, jak w schylkowym PRL 
nigdy nie mialo si~ tyle czasu i przyjaci61 na wyciqgni~cie r~ki, pie
niqdze byly w zasadzie niepotrzebne, za to rozmawialo si~ na waz
ne tematy i czytalo powazne ksiqzki; jednym slowem - idylla. To 
jest ewidentna mitologizacja, do kt6rej Stasiuk jako artysta ma nie
zbywalne prawo. Co wi~cej - pisarz ten jest w zgodzie ze swoim 
sposobem myslenia 0 swiecie. Lecz nie tylko ze swoim. Jego stano
wisko - mimo ze przepuszczone przez fikcj~ literackq - oddaje 
nastawienia os6b z pokolenia, do kt6rego Stasiuk nalezy, potwier
dza donioslq zmian~, jaka dokonala si~ w mysleniu mlodych ludzi 
o przeszlosci. 

Z drugiej strony zgadzam si~ z tym, ze brakuje powiesci, kt6ra 
dqzylaby do obiektywizacji - nie ma pelnokrwistego, realistyczne
go obrazu wolnego od skrajnie indywidualistycznych zapatrywan, 
jakie reprezentuje Stasiuk. 

TUMASZ BUREK: Alez Sq takie powiesci! Na przyklad Madame 
Antoniego Libery. 

MAREK ZALESKI: Wbrew pozorom nastawienia Stasiuka i Libery 
Sq zbiezne. Nic wi~c dziwnego, ze Madame tak bardzo podoba si~ 
mlodym ludziom. A podoba si~ dlatego, ze Libera, tak jak mlodsze 
pokolenie, stawia na wartosci egzystencjalne, odsuwaj<!c na bok 
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wartosci kolektywne, co dobrze wsp61brzmi z wrazliwosciq naj
mlodszego pokolenia ... 

TOMASZ BUREK: C6z z tego, skora PRL jest w tej powiesci obec
ny az do b6lu? Dose wspomniee 0 tym, ze inteligenci funkcjonujq
cy w tamtym czasie (w latach 60.), do kt6rych i ja si~ zaliczam, po
winni bolee nad tym, ze stali si~ wtedy malpami. Antoni Libera 
doskonale pokazal "malpiarstwo", kl~kanie przed byle nowinkq 
z Zachodu; zresztq odgrzewanq juz dziesiqty raz, jak grafika Pi· 
cas sa, alba zludnq jak filmy Leloucha ... 

MAREK ZALESKI: .. . ale dzi~ki tym nowinom byles, Tomku, w Eu
ropie. Byles w Eurapie, bo przed nimi kl~kales .. . 

TOMASZ BUREK: r co z tego? Przeciez ja boJej~ na tym, ze bylem 
malpq! Libera to pokazal, uswiadomil malpiarstwo nie tylko mnie, 
ale i tym, kt6rzy na mnie dzis patrzq. I ci, kt6rzy byliby gotowi na 
mnie popatrzee laskawie, teraz powinni uzbroie si~ w krytycyzm. 
Na tym to poJega! 

JERZY SOSNOWSKI: Jestem zdziwiony tym, co panowie m6wiq, 
gdyz moim zdaniem Madame to bardzo zgrabnie i powabnie napi
sane wypracowanie. Ale zeby az tyle w tej niezwykle kokieteryj
nej ksiqzce wyczytywae? Juz lepiej podejmijmy wqtek, 0 kt6rym 
wspomnial Jerzy Jarz~bski: jak w literaturze wsp6lczesnej jest 
w og6le mozliwa pami~e 0 PRL-u? Czy niepokoimy si~, ze nie rna 
w latach 90. nowego Przedwiosnia, a powstae powinno, czy raczej 
martwi nas to, ze nowego Przedwiosnia nigdy wi~cej juz nie b~
dzie? A nie b~dzie dlatego, ze ten typ powiesci odszedl definityw
nie w niebyt. Zadna Madame tej luki nie wypelni, bo powiese Libe
ry jest w gruncie rzeczy "palc6weczkq" na temat mechanizm6w 
wspominania, a moze przede wszystkim okazjq, by pisarz poka
zal, jak wiele si~ w zyciu naczytal. To uracze, ale nie uklada si~ 
w zadnq epickq panoram~. Tak wi~c jezeli przyszlo nam zye w epo
ce - by tak rzec - "postpanoramicznej", a nowe Przedwiosnie jest 
utopiq, to moze w og6le nie warto formulowae postulatu, by pro
za wsp6lczesna opisywala szersze obszary niz indywidualne do
swiadczenie. Oczywiscie, niech m6wi prawd~ 0 PRL-u - wszyscy, 
jak tu siedzimy, jestesmy za prawdq - ale niech m6wi prawd~ 0 kon
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kretnym czlowieku wrzuconym w tamte czasy, a obraz przeszlo
sci przy okazji sam si~ wyswietli . 

DARlUSZ NOWACKI: Ciesz~ si~, ze Jerzy Sosnowski upomnial si~ 
o prawd~ 0 indywidualnym doSwiadczeniu . Z mojego rozpozna
nia wynika, iz pytanie "jak bylo?" (w PRL-u oczywiscie) zostalo 
wyparte przez pytanie "jak bylem?". Czyli ze swiadectwa literac
kie z lat 90. tym si~ r6zniq od zapis6w nieliterackich m6wiqcych 
o nieodleglej przeszlosci, iz te pierwsze podlegajq determinacji 
podmiotowej i ze wlasciwie nie rna takich utwor6w, w kt6rych nie 
chodziloby 0 zdanie sprawy z wlasnej obecnosci podmiotu m6wiq
cego - szerzej: podmiotu sprawczego dziela - w tamtej rzeczywi
stosci. Tak dzieje si~ r6wniez w powiesci Libery, w kt6rej wewn~trz
ny autor - ten, kt6ry opowiada nam histori~ ucznia zakochanego 
w swej nauczycielce - pyta samego siebie, mniej wi~cej r6wiesni
ka Polski Ludowej, co si~ z nim dzialo w latach istnienia tamtego 
systemu. M6wi, jak sobie radzil, jakq strategi~ przetrwania wybral, 
jak si~ d uchowo i intelektualnie zorganizowal. Wspomina 0 obrzy
dliwosciach i pokusach tamtej epoki, 0 jej mirazach, smiesznost
kach i upiornosciach. Ale po co to czyni? Chyba po to, by cos waz
nego wyjasnic samemu sobie. Niekoniecznie od razu - wytluma
czyc, usprawiedJiwic. Co mozna zatem w interesujqcym nas za
kresie zrobic? Mozna, a nawet trzeba, opowiadac 0 sobie. Mow 0 so
bie - by powt6rzyc za moim przedm6wcq - a obraz PRL-u sam si~ 
przy okazji wyswietli. 

JERZY SOSNOWSKI: Jezeli rzeczywiscie doszlo do zmiany per
spektywy ("jak bylem7" zamiast "jak bylo?"), to dziela literackie 
r6znicuje wlasnie stopien uczestnictwa autora w PRL. Pisarze z po
kolenia Andrzeja Stasiuka powiedz'l tu cos zupelnie innego niz 
prozaicy starsi, bo przeciez ci mlodsi zetkn~li si~ z PRL-em w jego 
fazie agonalnej; zwlaszcza jesli przyj'lc, a do tego bym namawial, 
iz ostatni wierzqcy komunista zniknql zapewne z powierzchni zie
mi okolo roku 1968, a ci, kt6rzy zostali, byli zwyklymi oportunista
mi. Oczywiscie, dzialala policja polityczna, z telewizora s'lczyl si~ 
belkot, bywalo nieprzyjemnie, chwilami nawet groinie, ale tak 
naprawd~ bezposrednie doznania opresji totalitarnej, w latach 80., 
o ktorych pisze Stasiuk, w gruncie rzeczy nie mogly juz miec miej
sca. Nie falszujmy stanu 6wczesnej swiadomosci ... Wierny owej 
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perspektywie jednostkowej, powiem tak: jakie ja, rocznik 1962, 
moglem miee doswiadczenie PRL-u? Wlasciwie zadne ... 

DARIUSZ NOWACKI: ... ale indeks ze slow ami przysi~gi na wier
nose Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to chyba miales, bo ja taki 
mialem, a jestem od Ciebie mlodszy ... 

JERZY SOSNOWSKI: Jasne, ze mialem! Ale co, bolesnie to odczu
wales? Przeciez nikt tego nie bral powaznie. 

DARIUSZ NOWACKI: W planie symbolicznym mialo to jednak 
niemale znaczenie. 

JERZY SOSNOWSKI: Nie, to ma znaczenie dopiero teraz! 

JERZY JARZ~BSKI: Jest oczywiste, ze nie istnieje jeden PRL. A tym
czasem mamy niedobrq sklonnose, by rozmawiae 0 tych dziesi~

cioleciach jak 0 monolicie. Co innego czasy stalinowskie, co inne
go epoka po przelomie pazdziernikowym, a jeszcze co innego faza 
schylkowa. Byly takie bardzo rozne miejsca w owym PRL-u. Ist
niala przestrzen, ktora niejako wymuszala konflikty, powodowa
la, ze ludzie stali w obliczu trudnych wyborow, ale byly tez miej
sca, w ktorych udawalo si~ przetrwac w jako takim spokoju. Cho
dzi mi zarowno 0 geografi~, jak i na przyklad 0 warianty kariery 
zawodowej, czyli to, w jaki sposob dany obywatel PRL-u - chcqc, 
nie chcqc - zderzal si~ z instytucjami komunistycznego panstwa. 
Mozna bylo przeciez funkcjonowae na uboczu, niejako zapomina
jqC, w jakim kraju przyszlo zye. 

MAREK ZALESKI: Jezeli mowimy 0 mlodszej literaturze, tej two
rzonej przez dZisiejszych trzydziestolatkow, to ich opowiesci, pod
porzqdkowane odpowiedzi na pytanie "jak bylem?", b~dq tak czy 
inaczej wylqcznie mitologizacjami. Kazdy bowiem z tych pisarzy, 
opowiadajqc 0 latach swojej mlodosci przypadajqcej na schylek 
PRL-u, posluguje si~ wylqcznie mitem, kodem wspomnieniowo
-nostalgicznym. Tak jak Konwicki przywolujqcy swojq wilenskq 
mlodose: nikt przeciez nie domaga si~, by jego ksiqzki przynosily 
prawdziwy obraz okolic Wilejki z lat 30. Ci, ktorych dziecinstwo 
i wczesna mlodosc przypadly na czas koncowki PRL-u, a w pelni 
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dorosli stali si~ juz po przelomie ustrojowym, zawsze b~dq mitolo
gizowac. Ciekawsze jest natomiast pytanie, dlaczego starsi pisarze 
niech~tnie mierzq si~ z ogromem wlasnych przezyc. Piszqc 0 so
bie, sitq rzeczy pisaliby tez 0 PRL. 

TOMASZ BUREK: Na szcz~scie jest sporo kontrprzykladow. Za
czn~ od formuly "zycia podwojnego", do pewnego stopnia zbiez
nej z formulq Kazimierza Wyki "zycie na niby", odnoszqC'! si~ 
do doswiadczen lat wojny i okupacji. Mam na mysli te swiadec
twa literackie, ktore mowiq 0 funkcjonowaniu w co najmniej dwu 
roznych rzeczywistosciach: domowej i oficjalnej. Podam przykta
dy biografii uwiklanych w OWq podwojnosc - biografii niepel
nych, fragmentarycznych . To zarysy powiesci, ktorq ch~tnie prze
czytalbym w calosci. 0 dwu byla juz mowa: tak jest u Libery, tak 
jest w powiesci Czycza, w ktorej mamy takZe do czynienia ze 
swiadectwem jednostki (roznica mi~dzy autorem i narratorem jest 
tam minimalna). Pierwszy przyktad: poczqtek PRL-u, dziecinstwo 
bohatera sp~dzone na Pradze. Przekonujqcy obraz tamtej rzeczy
wistosci dal poeta Jerzy Gorzanski w zbiorze wierszy i poema
tow Oebiut z anialem. Poprzez odtworzenie owczesnej atmosfery, 
wprowadzenie narracji z punktu widzenia dziecka (swojej p6i
niejszej swiadomosci nie przenosi w tamten czas), daje Gorzan
ski relacj~ bardzo wiarygodnq . Podwojnosc istnienia, 0 ktorej 
wspomnialem, wyraznie zaznacza si~ w latach 1948-1949, kiedy 
komunizm odslania swe prawdziwe oblicze. Druga ksiqzka to 
Krakawskie dziecka autorstwa Marty Wyki - historyka literatury 
i krytyka Iiterackiego. I znow wyrainie podwojny swiat, podwoj
ny tok biografii. Wyka ukazala przeszlosc mieszczansko-inteli
genckq dwudziestolecia mi~dzywojennego, a z drugiej strony 
naszkicowala portret ojca tworzqcego podwaliny pod polityk~ 
kulturalnq PRL. Trzecie swiadectwo "podwojnego zycia" to opo
wiese Juliana Kornhausera Dam, sen i gry dzieci{?ce. Podobnie uka
zana jest rzeczywistosc w zbiorze opowiadan Niebieski Szklarz 
Kazimierza Orlosia, w ktorym mowa jest 0 wtajemniczeniu w zy
cie jako takie w konkretnym miejscu, na tie krzepnqcego stalini
zmu. To Sq bardzo wazne swiadectwa i doprawdy trudno uda
wac, ze fabuly te mogtyby rozwijac si~ gdziekolwiek, za berlin
skim murem czy generalnie za granicami PRL-u. 
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JERZY JARZ~BSKI : Nalezaloby tu wspomniec 0 prozie Wilhelma 
Dichtera, ktory - moim zdaniem z duzym powodzeniem - probu
je zrekonstruowac wtasnq swiadomosc z okresu dziecinstwa. Nie 
udaje, ze wiedzial wtedy to, co wie w tej chwili, i wydaje si~ to 
chyba calkiem udany sposob przedstawiania PRL-u. Bo taka stra
tegia chroni przed ideologizacjq wypowiedzi literackiej, odgradza 
utwor od publicystyk.i. 

Trzeba koniecznie poswi~cic uwag~ j~zykowi narracji, powie
dziec cos na temat stylistyki, a zwlaszcza strategii oddzlelania si~ 
od zywiolu j~zykowego PRL-u, od j~zyka gazety. Ciekawy jest przy
ktad Stasiuka konstruujqcego j~zyk, do ktorego mowa ideologicz
na w ogole nie przenika. U niego narrator buduje jakby barier~ 
z j~zyka srodowiskowego, konsekwentnie posluguje si~ mowq, 
kt6ra obronila si~ przed peerelowskim belkotem. I to jest gest zna
CZqcy, bo wydaje mi si~, ze to wiele mowi 0 dzisiejszych strate
giach odwracania si~ od polityk.i. Przypomn~ w tym miejscu, ze 
sam j~zyk PRL-u, nie tylko PRL jako system, byl i jest do przezwy
ci~zenia. Jak wiadomo, podj~cie j~zyka gazety (pozostan~ przy tym 
terminie dla oznaczenia mowy czy raczej nowomowy peerelow
skiej), tzn. d yskutowanie 0 PRL-u jego j~zykiem, wiqze si~ z du
zym ryzykiem, choc moze tez dac ciekawe rezultaty, jak w wypad
ku groteski napisanej przez Jakuba Szapera (powiesc Narogi i pa
trochy). Cz~sciej jednak wiedzie ku niezbyt wybrednej parodii ... 

MAREK ZALESKI: .. .i wowczas mamy do czynienia z reaJizmem 
antysocjalistycznym,o ktorym pisal Przemyslaw Czaplinski. Tym
czasem przydalby si~ naszej literaturze taki fenomen jak proza 
Andrieja Platonowa, ktory stworzyt doskonaly j~zyk dla opisu rze
czywistosci sowieckiej . COZ, moze pojawi si~ kiedys ktos, kto stwo
rzy idealny j~zyk dla opisu rzeczywistosci peerelowskiej? Mial szan
s~ zrobic cos takiego Miron Bialoszewski, ale od kiedy go zabrakto, 
nie widz~ pisarza, ktory mialby takq wladz~ nad j~zykiem, takq 
wyobrazni~ i tak bylby zadomowiony w rzeczywistosci, by magi 
podjqc si~ takiego zadania. Powiadam: nie dostrzegam takiego pi
sarza ani tez - mowiqc zupelnie szczerze - zadna ksiqzka z tych, 
o ktorych do tej pory zdqzylismy wspomniec, mnie nie satysfak
cjonuje. To Sq dziela, ktore raczej cos obiecujq, niz speiniajq, to Sq 
wypowiedzi cZqstkowe i nie na miar~ oczekivvan, przynajmniej 
moich. 
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TOtvlASZ BUREK: Twoja wybrednosc, Marku, jest przesadna. Mnie, 
jak juz powiedzialem, powiese Czycza az nadto satysfakcjonuje. 
Ale tez nie zapominajmy, ze przeciez istnieje powiese na miarft' 
Przedwiosnia, tyle ze jest to ksiqzka dramatycznie sp6zniona. My
sift' 0 Miazdze Andrzejewskiego. Co to znaczy: una miarft' Przedwio
snia"? Nie chodzi wcale - jak to pr6bowal przedstawie Jerzy So
snowski - 0 rozmach epicki czy anachroniczny realizm. Takq arcy
waznq powiese poznaje sift' po tym, ze jest interwencjq w rzeczy
wistose. Pojawia sift', zeby ostrzec, zeby powiedziee: jesli bft'dziecie 
tak dalej postft'powali, dOjdzie do narodowej katastrofy. Przeciez 
to wlasnie chcial przekazae Zeromski: bolszewia u wr6t, a wy przy
blizacie ich nadejscie, bo nie potraficie Polski dobrze urzqdzie. Jak 
tak dalej p6jdzie, to komunisci was przelicytujq - m6wil Zeromski 
6wczesnym elitom, a posrednio i calemu spoleczenstwu. 

JERZY JARZI;:BSKI: Jest pewien obszar, na kt6ry jeszcze w tej dysku
sji nie wkroczylismy. Myslft' 0 dziennikach wydanych w latach 90., 
kt6re przynoszq zapis interesujqcych nas doswiadczen. Dla mnie na 
przyklad frapujqca jest lektura Dziennika Andrzeja Kijowskiego. W jego 
pierwszym tomie znalazl sift' dliZy, kilkudziesift'ciostronicowy passus, 
kt6ry co prawda nie jest zapiskiem dziennikowym sensu stricto, gdyz 
jest zlozony z fragment6w list6w pisanych do zony z Paryza, ale ma 
wedlug mnie wielkqwartose. Bo gdyby w ksiqzce tej szukae zapisk6w, 
kt6re najlepiej opisujq rzeczywistose, to najbardziej przekonujqcy jest 
wlasnie ten passus, nie zas fragmenty, kt6re m6wiq wprost 0 Polsce. 
Paryz w opisach Kijowskiego jest czyms zewnft'trznym, co autor pr6
buje przybliZye zonie. W zwiqzku z tym obraz ten - pelen zmysfowe
go wid zenia swiata, barw, zapach6w, uwag odnoszqcych sift' do zycia 
codziennego - jest wyrazem pelni zycia. Symptomatyczne, ze tego 
poczucia pelni zycia zupelnie nie ma, kiedy autor pisze 0 sytuacji 
w kraju. To, co odnosi sift' do Polski, to zapiski utrwalajqce spotkania 
z ludzmi, komentarze do wydarzen politycznych itd. W"temacie 
polskim" jest plaskosc, tylko jedno pasmo - "dyskursywne", zadnego 
potocznie rozumianego "zycia", bo jego z bliska jak gdyby nie widae, 
przestaje bye wazne, bo jest oczywiste. Sposr6d autor6w dziennik6w 
Z tamtych lat moze tylko Tyrmand pokazal nam, jak wtedy ludzie zyli, 
jak sift' ubierali, co wypelnialo ich najbliZszq, potocznq rzeczywistose. 
Kijowski - tak jak i inni diarysci - koncentruje uwagft' na zmaganiach 
w sferze polityki: ona go przede wszystkim obchodzi. 
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TOMASZ BUREK: Zgadzam si~ - dzienniki Andrzeja Kijowskiego 
bardzo dobrze przyblizajq doswiadczenie PRL-u. To znakomite 
swiadectwo, poniewaz m6wi wiele 0 duszach ludzi zyjqcych 
w tamtym okresie. W naszej dyskusji koncentrowalismy si~ gl6w
nie ich na zachowaniach zewn~trznych, sporo uwagi poswi~cili
smy tez swiadomosci politycznej, natomiast w og61e nie bylo mowy 
o jednym z podstawowych doswiadczen PRL-u, czyli 0 poczuciu 
duchowej zatraty. Nie wspominalismy 0 dramacie czlowieka, kt6
ry nie moze znalezc dla siebie wzoru zycia, 0 peerelowskim skar
leniu,o braku harmonii mi~dzy sobq a Swiatem. Andrzejowi Kijow
skiemu udalo si~ w dziennikach to doswiadczenie wyrazic. On 
przede wszystkim troszczy si~ 0 swojq dusz~, gdyz wie - jeszcze 
przed swoim nawr6ceniem - ze dusz~ posiada, iz b~dzie musial 
zdac spraw~ ze swoich uczynk6w przed jakqs wYZSZq instancjq. 
Kijowski m6wi "tak" swiatu zewn~trznemu, rzeczywistosci PRL
u, ale jednoczesnie rna swiadomosc, ze to jego "tak" brzmi falszy
wie. Wypowiada "tak", ale nie znajduje wzoru wlasnego zbawie
nia. 

JERZY JARZ~BSKl: Ten dziennik pokazuje przede wszystkim czlo
wieka, w kt6rym dokonala si~ ogromna przemiana - przeciez Ki
jowski mial w swej biografii momenty wstydliwe, na przyklad lata 
swojej stalinowskiej mlodosci krytycznoliterackiej. Ale jednocze
snie nie rezygnuje z siebie, nie finguje amnezji. Ten dziennik jest 
swiadectwem pracy nad sobq, choc autor nie m6wi 0 niej wprost. 
Zgadzam si~ z Tomaszem Burkiem - pojawia si~ tam otwarcie na 
perspektyw~ metafizycznq. Szczeg61nie poruszajqcy jest spos6b 
dojscia do religijnosci - powazne i uczciwe wyciqgni~cie wniosk6w 
z peerelowskiego doswiadczenia, ze swego istnienia w PRL-u. 

TOMASZ BUREK: Mysl~, ze wlasnie doswiadczenie religijne, tak 
istotne dla ludzi zmagajqcych si~ z peerelowskq zatratq, nie do
czekalo si~ w literaturze zbyt wieJu opis6w. Pr6b~ zapisu takich 
przezyc znajduj~ w prozie Janusza Krasinskiego, zwlaszcza w dwu 
pierwszych tomach jego wieJoksi~gu (dotqd zdqzyly si~ ukazac trzy 
powiesci) . Krasinski pokazuje, jak wazna w latach komunistycz
nego zniewolenia byla sprawa przezycia duchowego czy religij
nego wsparcia. Co chroni bohatera powiesci od zalamania? Prze
trwac opresj~ pozwala mu wiara i Kosci61. Wiemy, ze mialy one 
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deeydujqee znaezenie dla wielu wystawionyeh na ei~zkq pr6b~, 
nie tylko w noe stalinizmu, ezego dotyezq akurat dwa pierwsze 
tomy eyklu Krasinskiego. W jednym z tom6w znajduje si~ kapi
talna seena: bohater powiesei - Szymon - wieziony jest na ubeekie 
przesluehanie i modli si~ w duehu, bo strasznie si~ boi, ze si~ zala
mie. Konw6j przejezdza obok koseiola sw. Anny i w6wezas Szy
man wypowiada pi~knq, ulozonq przez siebie modlitw~, w kt6rej 
prosi, by Opatrznosc pozwolila mu wytrwac. Cheialbym przeezy
tac wi~eej podobnyeh swiadectw, bo pokazujq one innq prawd~, 
ale wlasnie - prawd~ a ezasaeh ponizenia. 

TOMASZ BUREK, ur.1938,krytyk i historyk literatury, pracuje w IBL PAN. Wydal m.m : 
Zamiasl powiesci, Zadnych marzen. 

DARIUSZ NOWACKI, ur. 1965, krytyk i historyk literatury. Ostatnio wyda! Zaw6d: czy
telnik. 

JERZY JARZ~BSKI, ur. 1947, krytyk i historyk literatury, pra.cuje w lnstytucie Filologii 
Polskiej UJ. Ostatnio wydal: Apelyl no Przemionf i POiegnanie z emigracJq. 

JERZY SOSNOWSKI, ur. 1962, krytyk literacki i publicysta. Wydal m.in.: Smierc czarow
nicy i Chwilowe zawieszenie broni. 0 tw6rczosci tzw. pokolenia "BruliOllu", 1986-1996 (wraz 
z J. Klejnockim). 

MAREK ZALESKI, ur. 1952, krytyk i hi storyk literatury, pracuje w IBL PAN. Wyda! 
m.in.: Fonny pami?ci. 

Wypowiedz Tomasza Burka pubJikujemy bez autoryzacji. 

27 



Nie istniejq "niewinne" Lilerackie przedslawienia Polski 
Ludowej. W prozie poLskiej Lat 90. lemat PRL-u w zasadzie 

nie pojawia sif inaczej /liz jako problem "obecl1osc w PRL-u". 

WIDOKOWKI 

/

Z TAMTEGO SWIATA 

Dariusz Nowacki 

1. Czy zjawisko pod nazwq "proza polska lat 90. wobec PRL-u" 
w og6le istnieje? Czy rzeczywiscie w dziesiqtej dekadzie pojawily 
si~ u nas powiesci i opowiadania, w kt6rych pr6bowano nawiqzae 
do doswiadczen zWiqzanych z Polskq Ludowq, wymierzye spra
wiedliwose nieodleglym czasom, a choeby przyjrzee si~ im uwaz
nie? Czy pisarze skorzystali z prerogatyw i narz~dzi , jakie podsu
wa im literatura, czy powiedzieli cos, czego wczesniej nie wyrazili 
ani publicysci, ani znawcy historii najnowszej? Slowem, czy temat 
jest czy go nie rna? 

Jest, ale zaiste dziwna to obecnose. W niniejszym szkicu zaj
muj~ si~ przeciez jak najbardziej realnq substancjq literackq, przy
gIqdam si~ kilkunastu ksiqzkom prozatorskim ogloszonym w la
tach 90., 0 kilku innych wspominam. Z drugiej jednak strony, 
w dose zgodnej opinii krytyk6w zajmujqcych si~ wsp6lczesnq pro
Zq, peerelowska przeszlose jako material tematyczny to bardziej 
apetyt na jutrzejszq narracj~ niz opowiesci tej spelnienie, to zas, co 
zdqzylo si~ pojawie w ostatniej dekadzie - jak slysz~ - jest co naj
wyzej seriq kolejnych przymiarek naszych pisarzy do wyrazenia 
czy raczej zrekonstruowania tamtych doswiadczen . 

Punktem wyjscia moich dociekan jest przekonanie, ze nie ist
niejq - bo po prostu istniee nie mogq - "niewinne" literackie przed
stawienia Polski Ludowej. Oczywiscie, mam na mysli te tworzone 
w dziesiqtej dekadzie. Nie Sq zas "niewinne" z tego powodu, iz tak 
czy inaczej angazujq osob~ wypowiadajqcq si~ nie tyle w dziele, 
ile poprzez dzielo. W prozie polskiej lat 90. temat PRL-u w zasa
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dzie nie pojawia si~ inaczej niz jako problem "obecnose w PRL-u" 
(problem uwiklania jednostki w tamtq rzeczywistose). Mowi~ "w 
zasadzie" i blyskawicznie dodaj~: na szcz~scie, gdyz w przeciw
nym razie, jak wolno mniemae, nawet najbardziej ambitne i do
skonale przedsi~wzi~cie pisarskie byloby skazane na kl~sk~ (ko
mentarz krytycznoliteracki powstajqcy w zwiqzku z tymze dzie
lem znalazlby si~ w tej samej sytuacji). Jesli bowiem pisarz chce 
mowie 0 tym "jak bylo?", odwracajqc si~ od pytania "jak bylem?", 
nieuchronnie wchodzi w pole jalowego i w gruncie rzeczy niemq
drego sporu 0 PRL; sporu tozsamego ze strukturq aktualnych roz
grywek partyjnych bqdz mapq ideowych sympatii. Pulapka to naj
gorsza z mozliwych. Ale tez mozna si~ z niej wymknqe. Prozaicy 
lat 90. zorientowali si~, ze wystarczy w odpowiednim miejscu przy
lozye akcent: mowie 0 doswiadczeniu PRL-u tak, jak si~ opowiada 
wlasnq histori~, nie wypowiadae innej prawdy poza prawdq jed
nostkowq. Upieram si~ zatem, ze zjawisko pod naZWq "proza lat 
90. wobec PRL-u" - jezeli w ogole ma bye przedmiotem dociekan 
wolnych od "partyjnych powiqzan" - musi pozostae w polu deter
minacji podmiotowej. 

2. Nie ma na to rady - terazniejszose zawsze odciska si~ w ob
razach przeszlosci, deformuje je, a w konsekwencji zagraza ich 
wiarygodnosci. Dzieje si~ tak nawet wowczas, gdy - paradoksal
nie - rnamy do czynienia z utworem niezwykle wiarygodnym, 
ktory SWq wiarygodnose zawdzi~cza glownie temu, iz zainstalo
wano w nim naiwnego (nieswiadomego) opowiadacza. Z tegoz 
wlasnie punktu widzenia rozwijana jest narracja, ito konsekwent
nie - autor trzyma si~ naiwnej perspektywy narracyjnej, dokla
da staran, by jego dzisiejsza swiadomose nie wdarla si~ do opo
wiesci traktujqcej 0 mniej lub bardziej odleglej przeszlosci. Jak 
wiadomo, sprawdzonym chwytem pisarskim na tym polu jest 
posluzenie si~ figurq dzieci~cego narratora-bohatera, ktory oczy
wiscie nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim swiecie przyszlo 
mu zye (dopiero pozniej dowie si~, ze z kaprysu zlowrogiej hi
storii jego dziecinstwo przypadlo na lata stalinowskiego terroru 
czy gomulkowskiej stagnacji), ani tym bardziej nie jest zdolny do 
jakiejkolwiek oceny rzeczywistosci. Jako podmiot wrzucony 
w swiat doroslych jest rozbrajajqco naiwny i zarazem zdumiewa
jqCO sprawiedliwy wzgl~dem relacjonowanych zdarzen. Ale nie 
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do kofKa, gdyz oprocz niego istnieje jeszcze r~ka, kt6ra go pro
wadzi. 

Oto jednq z pierwszych scen powiesci Wilhelma Dichtera Szko
ia bezbozl1ik6w (1999), kt6rej akcja rozgrywa si~ w latach 1947-1951, 
jest epizod zatytulowany Okulista, traktujqcy 0 wizycie dwuna
stoletniego chlopca (6w dzieci~cy narrator-bohater) w gabinecie 
lekarskim. Diagnoza okulisty brzmi: kr6tkowzrocznosc ("Miopia 
- powiedzial. - Widzi. Ale tylko to, co rna przed nosem".). To nie 
koniec diagnozy: "Dal tonista - stwierdzil. - Myli czerwienie". Jak 
to rozumieC? Bylby to - zb~dny chyba - p~d ku jednoznacznosci 
(zanim narracja zdqzyla na dobre ruszyc z miejsca, doskonale wia
domo, ze komunizm w Polsce jest pomylkq)? Chyba nie 0 to cho
dzi. Nie jest to tez blqd w sztuce opowiesci, gdyz fragment ten 
doskonale tlumaczy si~ w strukturze calosci utworu jako prefi
guracja. Wedlug mnie ow epizod (symptomatyczny, jak sqdz~) 
powiadamia 0 granicach chwytu pisarskiego, uswiadamia czytel
nikowi, iz - mimo najwi~kszych staran - terazniejszosc, czyli wie
dza 0 tamtej epoce, zawsze pozostawi sw6j slad w obrazie prze
szlosci. 

Inny przyklad - tytulowe opowiadanie ze zbioru Niebieski 
szklarz (1996) Kazimierza Orlosia. Pi~tnastoletni bohater opowia
da 0 wakacjach sp~dzonych z matkq nad morzem w roku 1951. 
W utworze tym nie znajdziemy najmniejszych sygnalow zakl6ca
jqcych iluzj~, ze oto mamy do czynienia z w~dr6wkq w przeszlosc, 
kt6ra wyrzeka si~ dzisiejszej wiedzy na temat czasu minionego. To 
klasyczna opowiesc inicjacyjna, sp6jna i konsekwentnie przepro
wadzona rekonstrukcja niegdysiejszych wtajemniczen (niezwykle 
przekonujqca i w pelni wiarygodna). Jedyna wqtpliwosc, jaka ro
dzi si~ w trakcie lektury Niebieskiego szklarza, sprowadza si~ do tego, 
ze nie potrafimy odpowiedziec na pytanie zadane temu tekstowi: 
czy to przypadek, ze w dwa najwazniejsze wtajemniczenia 
(w smierc oraz w cialo), 0 kt6rych powiadamia chlopi~cy bohater 
Orlosia, wplqtani zostali brutalni i prymitywni WOP-isci - w do
mysle, ale i w istocie! - strzegqcy morskiej granicy komunistycz
nego wi~zienia? Raz - kiedy chlopiec przyglqda si~ zwlokom swo
jego r6wiesnika zastrzelonego podczas proby nielegalnego rejsu, 
w drugim przypadku - kiedy mitosne uniesienie przerywa brutal
na interwencja WOP-isty. Z ujawnionq tutaj wqtpliwosciq (przy
padek to czy nie?) czytelnik sam musi sobie jakos poradzic. 
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Wspominam 0 tym, gdyz chc~ powiadomic 0 syndromie lek
turowej nieufnosci, zjawisku, kt6re niczym natarczywy owad daje 
o sobie znac, ilekroc kontaktujemy si~ z, tworzonymi w dziesiqtej 
dekadzie, literackimi przedstawieniami Polski Ludowej. To problem 
wsp61ny dla pisarza i czytelnika. Po co czytac, skoro "wiemy juz 
wszystko", skoro peerelowski komunizm zostal zdemaskowany jako 
zlo i, przynajmniej w planie symbolicznym, oSqdzony? Prozaicy lat 
90. - jak latwo si~ domyslic - znajq t~ przeszkod~ od drugiej strony: 
trzeba pisac tak, aby uniknqc przedwczesnych rozstrzygni~c i nie 
wpascw przepastnq i okrutnq pulapk~ tendencyjnosci opisanq prze
nikliwie przez Przemyslawa Czapliftskiego jako realizm antysocjali
styczny (mowa 0 literackiej strategii kompromitowania PRL-u, szcze
g61nie zywotnej w latach 80.). Jak zatem uniknqc antykomunistycz
nej agitki? Nade wszystko budowac opowiesc 0 PRL-u na funda
mencie wlasnej biografii. Tak postqpili, wymienieni juz, Dichter 
i Orlos, kt6rzy proponujq beletryzacj~ wspomnieft z okresu dzie
ciftstwa (w tym wypadku Sq to lata stalinizmu). Podobnie postqpil 
Julian Kornhauser, dajqc "opowiesc sentymentalnq" Dam, sen i gry 
dzieci~ce (1995). Nawiasem m6wiqc, tutaj troska pisarza 0 wiary
godnosc relacji wyraza si~ jeszcze i w ten spos6b, iz Kornhauser 
zastosowal redukcj~ stylu - posluzyl si~ zapisem niemal protoko
larnym, czyli zrezygnowal z wszelkiej j~zykowej ozdobnosci, kt6
ra moglaby wiklac przedstawienie w literackosc. Najdalej jednak 
ze wszystkich poszedl Janusz Krasiftski jako autor zbeletryzowa
nych wspomnieft z pobytu w ubeckich wi~zieniach Mokotowa, 
Rawicza i Wronek. Przy tych ostatnich warto si~ na chwil~ zatrzy
mac, gdyz wi~zienna proza Krasiftskiego podsuwa inny aspekt zja
wiska lekturowej nieufnosci. 

Wyraznie widac - zaglqdam do Twarzq da sciany (1996), drugiego 
tomu cyklu powiesciowego, majqcego za bohatera postac Szymona 
Bolesty, kt6remu Krasinski podarowal wlasnq biografi~- ze autor 
zaciera wszelkie slady Iqcznosci mi~dzy czasem powstania utworu 
(pod tekstem widnieje data: 1994) i czasem akcji zamkni~tym tutaj 
wiadomosciq 0 smierci Stalina (1953). Mozna oczywiscie powqtpie
wac, czy na przyklad wi~zniowie, dysponujqc jedynie lakoniczny
mi notatkami "Trybuny Ludu", mogli z takq przenikliwosciq dysku
towac na temat wojny koreaftskiej, mozna tez zawzi~cie tropic inne 
anachronizmy (kt6rych w tej akurat powiesci pojawia si~ dopraw
dy niewiele), ale nie to jest najwazniejsze. Ot6z najbardziej istotne 
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wydaje si~ przeslanie powiesci Krasinskiego; to wcale nie zawoalo
wana, a zatem iatwa do zrekonstruowania, intencja pisarska lqczy 
t~ wypowiedz literackq z rzeczywistosciq aktualnq. W trakcie lektu
ry Twarzq do sciany nie spos6b bowiem zagluszye w sobie mysl, iZ 
autorowi nie tyle zalezalo na sporzqdzeniu "dokumentu", kt6rego 
gwarancjq wiarygodnosci rna bye doswiadczenie biograficzne sa
mego pisarza, bylego wi~inia stalinowskich katowni, ile na inter
wencji w nasze tu i teraz. Krasinski w przywolanej tu powiesci daje 
do zrozumienia, ze ubeckie zbrodnie to zbrodnie szczeg61ne - prze
st~pstwa bez kary. Opowiesci poszczeg61nych wi~zni6w (lub opo
wiesci 0 ich perypetiach) lqczy tedy wsp61ny motyw: podkresla si~ 
w nich to, ze ludzie Sq represjonowani nieslusznie. Owa "nieslusz
nose" staje si~ wr~cz refrenem Twarzq do sciany. Co wi~cej - w swie
cie tej powiesci w og61e nie wyst~puje antyteza "nieslusznosci", czyli 
"slusznose" jako potencjalny sojusznik wi~zionych i dr~czonych 
ofiar. Nie rna nadziei na zadoseuczynienie, na prawdziwq rehabili
tacj~ czy - m6wiqc j~zykiem dzisiejszych polityk6w - na rozlicze
nia. Za to konsekwentnie ogrywa si~ tu nadrz~dny sens tytulu po
wiesci: w warkni~ciu "twarzq do sciany!", w owej szykanie policyj
no-wi~ziennej chodzi 0 to, by nie widziee. Nic wi~c dziwnego, ze 
represjonowani nie majq zludzen: "Tracil juz nadziej~, ze przyjdzie 
kiedykolwiek czas rozliczenia za zbrodnie, a jesli nawet przyjdzie, 
to ich juz dawno nie b~dzie, przysypiq ich tu piachem jak resztki 
niezmywalnych slad6w, wi~c jaki sens mialo powracanie myslami 
do tego, na co wydano wyrok zatracenia w niepami~ci?" 

Powiese Janusza Krasinskiego to najlepszy dow6d na to, ze hi
storia jest zawsze argumentem w nadrz~dnym porzqdku naszego 
hic et nunc, od dzisiejszej zas swiadomosci (w tym wypadku prze
konania, iz zbrodnie stalinizmu nigdy nie zostaly nalezycie OSq
dzone, ze zawisly niejako w pr6zni) niepodobna si~ odseparowae. 

Wbrew pozorom, nie jest to wylqcznie problem - by tak rzec 
techniczny. Chodzi tu 0 spraw~ 0 podstawowym znaczeniu, 0 to 
mianowicie, jak czytamy proz~, kt6ra traktuje 0 PRL-u? Czy w og6
Ie mozemy zaufae literackim wyprawom w przeszlose podejmo
wanym po 1989 roku? Wydaje si~, ze tak, wszelako pod warun
kiem, ze akceptujemy to, co z rzeczywistosci aktualnej przemyco
ne zostalo w rzeczywistose zrekonstruowanq. Tak naprawd~ spie
ramy si~ nie 0 literackie przedstawienia Polski Ludowej, tylko 
o "ciaio obce", 0 to, co z dzisiejszego swiata mnieman i sympatii 
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przedostalo si~ do tamtego, obecnego na kartach powiesci. Naj
wygodniej w tym miejscu odwolae si~ do utworu, kt6ry nie tylko 
stal si~ zr6dlem sporu 0 wiarygodnose literackich przedstawien 
Peerelu, ale tez chyba najpelniej uswiadomil, ze wyprawy w prze
szlose pociqgajq za sobq jeszcze inne komplikacje. Mam na mysli 
po wiese Antoniego Libery Madame (1998). 

Oczami nastolatka, bohatera Madame, oglqdamy Polsk~ roku 
1966 oraz, r6wniez za jego posrednictwem, odkrywamy niewy
godne dla komunist6w karty historii (rc.m. prawd~ 0 wojnie do
mowej w Hiszpanii, 0 KPP i zainstalowaniu nowej wladzy w Pol
sce). Bohater Libery wie wszystko, przejrzal na wylot peerelowskq 
maskarad~, potrafi obsmiae kazdy propagandowy frazes, bezbl~d
nie rozpoznaje glupot~ i zlo komunistycznego systemu. Widzimy 
tedy funkcjonariuszy peerelowskich (choeby tylko w osobie prze
wodniczqcego szkolnego ZMS-u) jako cynik6w i blazn6w, pracow
nik6w uniwersytetu jako miernoty, upartyjnionych pedagog6w 
jako deprawator6w na uslugach totalitarnego panstwa. W roku 
1966-sugeruje Libera -nie bylo juz "wierzqcych i praktykujqcych" 
komunist6w. Byli tylko zastraszeni i, ewentualnie, oportunisci. 
Obraz PRL-u epoki gomulkowskiej, jaki zaproponowal pisarz 
w swej debiutanckiej powiesci, blyskawicznie zostal rozpoznany 
przez pierwszych czytelnikow jako niewiarygodny i tendencyjny, 
sprzeczny nie tylko z potocznymi wyobrazeniami lub pami~ciq 
o tamtych czasach, ale i ze zdrowym rozsqdkiem, z wyczuciem juz 
nie tyle prawdy historycznej, ile prawdy psychologicznej (figura 
przemqdrzatego, nadswiadomego maturzysty). Odpowiadajqc na 
te zarzuty, Libera wskazal na rzekome przeoczenie recenzentow, 
ktorzy nie uwzgl~dnili faktu, iz w Madame istnieje opowiese dru
giego stopnia: w finale utworu ujawniona zostata sytuacja narra
cyj na - bohater pisze 0 swoich chlopi~cych przezyciach jako czlo
wiek w pelni dojrzaty, a podejmuje t~ czynnose - co tu niezwykle 
istotne - w latach 1982-1983, w ciemnq noc stanu wojennego. M6
wi~ "rzekome przeoczenie", poniewaz ow fakt nie Iikwiduje po
czucia skrajnej tendencyjnosci, wrazenia, iz obraz PRL-u polowy 
lat 60. zostal przez pisarza spreparowany wedle najgorszych wzo
row "realsoca arebours". Nie Iikwiduje, ale za to w pelni tlumaczy. 
Oto jak przedstawiajq si~ okolicznosci pisania opowiesci pierw
szego stopnia (tj. wlasciwej opowiesci, redagowanej przez fikcyj
nego pisarza na poczqtku lat 80.) : "trwal w Polsce stan wojenny. Po 
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raz kolejny, brutalnie, iamano ludziom kr~gOS!Up; zn6w wybijano 
im z glowy marzenia 0 wolnosci i 0 godniejszym zyciu. »Powsta
nie« bylo stlumione, a l'lcznosc zeswiatem -zerwana. ( ... ) Od daw
na nie mialem zludzeo, gdzie zyj~ i czym jest w!adza, kt6ra tutaj 
panuje". Nie moze za tem dziwic, iz porachunki z PRL-em przy
bra!y w Madame postac agitki. Toz to wypowiedz fikcyjnego pisa
rza, kt6ry cudem unikn'l! internowania/ a teraz (w chwili gdy ukla
da his tori~ licealisty zakochanego w pi~knej nauczycielce) ukry
wa si~ przed oprawcami na strychu. Powiesc Libery nalezy do lat 
90. Wlasnie wtedy j'l poznalismy, ale tez w spos6b jawny (chwyt 
opowiesci w opowiesci) m6wi 0 PRL-u takim, jakim by! on widzia
ny przez ofiar~ stanu wojennego. W tym sensie przychodzi ona 
jak gdyby z innej epoki - z czas6w skrajnej polaryzacji politycznych 
stanowisk, bezkompromisowego pojedynku z komunistyczn'l wla
dz'l, kiedy to kaida metoda walki (tqcznie ze schematyzmem i ten
dencyjnosci'l) byla, jak si~ pod6wczas wydawalo, dobra i sku tecz
na. T'l )nn'l epok'l" Sq lata 80., zwlaszcza jej pierwsza potowa. Naj
kr6cej m6wi'lc, nie idzie tu wcale 0 rekonstruowanie peerelowskiej 
rzeczywistosci, lecz 0 jej preparowanie. Rekonstrukcja wpycha wy
pmviedz literack'l w wieloznacznosc i relatywizm, podpowiada sla
lom mi~dzy racjami i stanowiskami, wikla powiesciowe przedsta
wienie w kontrapunkt i debaty swiatopogl'ldowe. Co innego pre
parat - w jego przypadku wszystkie elementy przywolyvvanej rze
czywistosci siuz'l walce politycznej, zlewaj'l si~ w jednoznaczn'l i nie 
znosz'lcq sprzeciwu deklaracj~ ideowo-politycznq. 

Czy to oznacza, ze kazda pr6ba wyswietlenia prawdy 0 peerel
owskiej przeszlosci, rozumiana jako podj~cie wysi!ku rekonstruk
cji, pociqgataby za sob'l koniecznosc posluzenia si~ dyskursem "roz
mi~kczaj'lcym" OW'l prawd~? W duzej mierze tak. Przede wszys t
kim dlatego, ze wypowiedzi literackiej stawiamy wym6g - jesli 
wolno tak powiedziec - komplikacji postaw i zachowao bohate
r6w literackich: chcemy gmatwaniny przekonao ideowych, zto
zonych ocen i pogl'ld6w, gdyz 6w niejed noznaczny i rozchwiany 
stan rzeczy wydaje si~ nam bardziej adekwatny. Jui nie poetyka 
kontrastu (bia!e-czarne), lecz poetyka odcieni. Jakakolwiek "jed
noznacznosc" natychmiast zostaje oprotestowana, prawdopodob
nie dlatego, ze zywimy przekonanie, iz - jak gdzies zanotowal Ste
fan Themerson - swiat jest bardziej skomplikowany nii nasze praw
dy 0 nim. Nie wdaj'lc si~ w szczeg610we rozwazania na ten temat, 
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warto w tym miejscu p.rzywolac rozpoznanie Jerzego Jarz~bskie
go, kt6ry w artykule Poza realizmem: proza polska w poszukiwaniu 
prawdy pisal: 

Wezesniej [w XIX w. - D.N.] najwyzej eeniona byla prawda realistyeznej opo
wiesei 0 rzeezywistosei, a wi~e kunszt wyboru typowyeh dla spoleezenstwa 
i epoki fakt6w, postaei, konflikt6w - teraz najistotniejszy staje si~ opis spotka
nia podmiotu z rodzqeym s i~, nieznanym i nierozpoznawalnym w pelni zda
rzeniem. Prawda takiego opisu zalezy od tego, na ile dobitnie uda si~ autoro
wi przedstawic wieloznaeznosc owego zdarzenia, wieloksztaltnosc rzeezy, a ur~ 
nieokreslonosei spowijajqcq podmiot - a zatem to wszystko, co raezej zamq
eatoby prawdziwosc dyskursu reillistyeznego, t~ prawdziwosc, kt6ra opiera
la si~ gl6wnie na umiej~tnosei selekeji, wyboru fakt6w istotnyeh ezy typo
wyeh. 

Tak wi~c obraz PRL-u zawarty w Madame Libery zostal oprote
stowany nie tylko z tego powodu, iz mozna mu bylo przeciwsta
wic inne obrazy zapisane w pami~ci zbiorowej, ale gl6wnie z tej 
przyczyny, iz spos6b konstruowania tego obrazu, czyli metoda 
przyj~ta przez pisarza, stoi w jaskrawej sprzecznosci z dzisiejszy
mi wyobrazeniami czy raczej standardami espistemologii powie
sciowej. Wystarczyloby wpuscic w t~ powiesc odrobin~ poznaw
czego zagubienia, sfingowac "aur~ nieokreslonosci spowijajqcej 
podmiot", to znaczy sprawic, by bohater powiesci nie (przedwst~p
nie) wiedziat lecz si~ dowiedzial (w jakiej rzeczywistosci przyszlo 
mu funkcjonowac), niechby tylko odrobin~ zniuansowac portrety 
postaci pojawiajqcych si~ w powiesci, zlagodzic kategorycznosc 
sqd6w 0 charakterze aksjologicznym itd. Bylaby to w6wczas inna 
powiesc, 0 kt6rej nikt nie odwazylby si~ powiedziec, ze przedsta
wia wygodny, lecz niewiarygodny obraz peerelowskiej rzeczywi
stosci. l\iie taki byl jednak zamiar Antoniego Libery, a i problem 
"nadswiadomosci politycznej" (mozliwej obecnie, ale nie wtedy) 
nie jest w Madame, jak mi si~ wydaje, najwazniejszy, nie m6wiqc 
o tym, iz absurdem byloby kwestionowanie prawa autora tej po
wiesci do bezwzgl~dnej i skrajnie negatywnej oceny PRL-u. 

Powiesc Libery naprowadza mnie na trop trzech sprawl kt6re 
przyjdzie tu om6wic osobno. I tak nalezaloby wyjsc od tej oto oczy
wistosci, ze bohaterem Madame jest (niemal) r6wiesnik Polski Lu
dowej, posiadajqcy ponadto t~ samq metryk~ co autor; to jego (bo
hatera) widzimy na pierwszym planie, w samym centrum "wido
k6wki z tamtego swiata". Pora nawiqzac do tego, co zasygnalizo
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walem we wst~pie - do pytania "jak bylem?" dominuj'lcego nad 
pytaniem "jak bylo?". Oczywiscie w wypadku utworu takiego jak 
powiesc Libery - dziela gl~boko zanurzonego w strumieniu lite
rackosci, kt6re traktuje przeciez 0 tym, jakzycie p rzeradza si~ w mit 
i odwrotnie - formulowanie hipotezy autobiografizmu byloby co 
najmniej nierozs'ldne. Z drugiej jednak strony, co prawda w fo r
mie niezwykle skomplikowanej , istniej'lcej na antypodach pros to
linijnej konfesji, Antoni Libera m6wi w Madame 0 sobie. Prawdo
podobnie nie wracalby do czas6w, kiedy zar6wno on, autor z krwi 
i kosci, jak i jego bohater dojrzewali intelektualnie i organizowali 
si~ duchowo, gdyby nie to, ze wlasnie w drugiej polowie lat 60. 
doszlo do waznych rozstrzygni~c. Co to za rozstrzygni~cia - 0 tym 
za chwil~. Tymczasem przyjrzyjmy si~ innym przejawom deter
minacji podmiotowej. 

Trzeci tom cyklu powiesciowego Janusza KrasiI'tskiego (Niemoc; 
1999) przedstawia dalsze losy Szymona Bolesty - od chwili opusz
czenia przez bohatera stalinowskiego wi~zienia w roku 1956 po 
rok 1968 (final utworu zapowiada wypadki marcowe). Oto po od
zyskaniu wolnosci Bolesta - tak jak sam KrasiI'tski - podejmuje 
pr6by pisarskie. Jego doswiadczenia jako literata - poety blyskotli
wie debiutuj'lcego na lamach "Po prostu", autora opowiadan wi~

ziennych czy wreszcie "gor'lcych" reportazy - skladaj'l si~ na naj
bardziej donioslq warstw~ problemowq tej powiesci, m6wi'lcq 0 sy
tuacji pisarzy w drugiej potowie lat 50. i w dekadzie nast~pn ej. 

Niemoc, mimo posrednictwa fikcji literackiej, jest spowiedzi'l, i to 
wypowiadanq w gl~bokim poczuciu winy. Owszem, narrator Kra
sinskiego dokonuj e oS'ldu epoki gomulkowskiej, powiadamia 
o tym, jak z roku na rok coraz mniej pozostawalo ze swob6d wy
walczonych w Paidzierniku, oddaje sprawiedliwosc rzeczywisto
sci, kt6rq pilnie obserwuje, ale 6w opowiadacz bynajmniej nie uda
je, ze istnieje gdzies na zewnqtrz, iz nie nalezy do swiata, 0 kt6rym 
opowiada . No wlasnie ... Bolesta wchodzi ;la drog~ kariery peer
elowskiego literata. Za jak'l cen~? C6z, jest to cena naznaczona mo
ralnym kompromisem, a wlasciwie zwyklym oportunizmem, za
lecanym notabene przez 6wczesne autorytety pisarskie. Bo oto na 
kartach Niemocy pojawia si~ mi~dzy innymi Mis trz Julian (oczywi
scie nalezy w nim widziec Przybosia), kt6ry mlodszym kolegom 
po pi6rze dostarcza przykladu, jak ukladac sobie poprawne sto
sunki z partyjnymi nadzorcami kultury. Poza wszystkim jednak 
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Krasinski dotyka W swej powiesci sprawy 0 kapi talnym znacze
niu.Jak to si~ stalo - pyta autor - ze ludzie, kt6rym uda!o si~ wyjse 
w jednym kawalku z ubeckich kazamat6w i kt6rzy nie powinni 
miee zadnych zludzen co do tego, w jakim kraju zyjq, tak !atwo 
dali si~ kupiC? A sprzedali si~ przeciez najzupelniej swiadomie. 
Dlaczego? Chyba dlatego - Krasinski daje zarys takiej odpowiedzi 
- ze kij zos ta! zas tClpiony niezwykle powabnq marchewkq. Bye 1i
teratem w PRL-u to chwycie Pana Boga za nogi, to bye na swiecz
niku i miec cudowne poczucie si!y i znaczenia. W kOll.cu zjazdy 
pisarzy w 1a tach 60. wizytujCl najwyzsi sekretarze, lClcznie z Wla
dys!awem Gomu!kCl, ktory - przemawiajClc na zjezdzie w roku 1964 
- mowi do zgromadzonych w Lublinie litera tow: "W zadnym okre
sie naszej przesztosci pisarz nie mial tak wielkiego audytorium 
spragnionych prawdy i pi~kna , szlachetnych w zruszen, widz6w 
i czytelnik6w, jak dzis, w warunkach stworzonych przez socjalizm". 
By! to mi6d na serca literat6w - sugeruje Krasinski. I wlasnie to 
poczucie wladzy duchowej nad spo!eczenstwem, swiadomose, ze 
b~dqc peerelowskim pisarzem, jes t si~ kims lepszym, to dobra od
powiedz na pytanie, dlaczego Bolesta - po tym wszystkim, co wi
dzia! i przezyt w ubeckich katowniach - da! si~ tak !atwo nabrae. 
Nadrz~dny sens Niemocy to wlasnie oglCldanie si~ za siebie row

noznaczne z oglCldaniem samego siebie ("jak bylem?"), w mniej
szym zas stopniu i niejako mimochodem - pr6ba odpowiedzi na 
pytanie "jak by!o?". Jedyne, co w tej akurat wyprawie w przesztose 
niepokoi, to ogromne, chyba przesadne, przywiClzanie do deter
minizmu historyczno-po1itycznego. Bohaterowie Niemocy Sq tacy 
jak warunki, w ktorych funkcjonujCl. Wydaje si~, ze Krasinski bez 
najmniejszych zastrzezen wpisuje si~ w pewien nurt myslenia 0 pe
erelowskiej przesztosci, w w Cl tek chyba dominujClcy, jesli idzie 0 wy
powiedzi li terackie pisarzy starszego pokolenia. Coz to za w qtek? 

Najkr6cej rzecz ujmujClc, idzie 0 myslenie w kategoriach ofia
ry, oczywiscie ofiary bezlitosnej , opresywnej historii. Nie tylko Ja
nusz Krasinski znalazl upodobZlnie w owym determinizmie. R6w
nie wyraziscie zjaw isko to dochodzi do glosu w opowiadaniach 
Bogdana Madeja skladajqcych si~ na tom P6ltraktat 0 /ewitacji (1997), 
gdzie mamy do czynienia z "mocnCl", "twardc{ i totalizujClcc) zna
czenia obecnosciCl, a wlasciwie nadobecnosciCl, historii. Tu kazdy 
bohater, ito w siedmiu r6znych opowiadaniach, jest - nieelega nc
ko m6wiqc - produktem trudnych i skomplikowanych czasow. 
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Zrazu jest to "dziecko wojny", potem wychowanek szkoly stali
nowskiej, a w kolejnych wcieleniach: mlody budowniczy Polski 
Ludowej, entuzjas ta Pazdziernika, w opowiadaniu ostatnim zas 
ofiara dusznej , ponurej epoki kofKa lat szesedziesi"!tych. Co praw
da nie tak ostentacyjnie jak Krasinski, ale i autor P6ltraktatu ... daje 
do zrozumienia, ze odwoluje si~ do wlasnych doswiadczen . Szko
pul w tym, ze owe doswiadczenia w niewielkim stopniu Sq "wla
sne". Raczej "niewlasne", gdyz w zasadzie nalezq do historii. St,,!d 
na przyklad dziecinstwo sobowtorowego bohatera tej prozy Uako 
temat) istnieje 0 tyle, 0 ile mozna stematyzowae wojenno-okupa
cyjn,,! aur~. I dalej - czym bylyby perypetie mlodego sportowca 
CZydzi, Tatarzy, inni), zaopatrzeniowca (Prywatna rzecz Alfreda Cun
ga), poborowego (Wielka bitwa na trakcie do raju) czy wreszcie urz~d
nika w przemysle budowlanym (Zmierzch w Bazylanach) bez "przy
god", wybrykow historii? Zapewne niczym. Tym samym Bogdan 
Madej podsuwa nam tak,,! oto w,,!tpliwose: kim jest bohater P61
traktatu 0 lewitacji, podmiotem czy przedmiotem (by nie rzec - na
wozem) historii? Innymi slowy, klopoty z istnieniem (w tym - z ist
nieniem w Peerelu) maj"! swe irodlo zawsze na zewnqtrz. Co tyl
ko moina (i jak tylko mozna), uniezaleznia si~ tu od orzekajqcego 
o swiecie podmiotu. Strategia ofiary, ow sprawdzony (zwlaszcza 
przez starszych pisarzy) tryb przywolywania i rozumienia prze
szlosci, ma si~ w prozie lat 90. calkiem niezle. 

Narrator Lasu Teutoborskiego (1995), powiesci Jerzego Grundkow
skiego, gdzie wspomniany tu tryb przywolywania przeszlosci (stra
tegia ofiary) zostal w pelni zaktualizowany, posluguje si~ obiegowq 
metaforq lodki miotanej zlowrogimi falami: "Co bysmy nie zrobili, 
fale i tak skieruj,,! nas, gdzie chcq. Przekonanie, ze czlowiek jest wlad
ny kierowae wlasnym zyciem, nalezy zaliczye do najbardziej szkodli
wych i ot~piaj,,!cych iluzji. Spoleczenstwo karmi nas t"! bredniq od 
dzieciilstwa, aZ uznajemy jq za swojq". W literackich przedstawieniach 
Polski Ludowej motyw osobistej odpowiedzialnosci za jakose owego 
"jak bylem?" (w PRL-u) na ogol tak wlasnie jest rozwijany: po jednej 
stronie slaby, zdezorientowany czlowiek, po drugiej - historia jako 
terrorystka, gwakicielka lub co najmruej deprawatorka. Rzecz jasna, 
poj~cie "historia" to rodzaj skrotu myslowego. W istocie chodzi 0 ze
spol okolicznosci politycznych, 0 zewn~trzne uwarunkowania, glow
rue spoleczne lub srodowiskowe, 0 caloksztalt spraw, ktore magq bye 
tematyzowane jako zjawiska sterujqce losami bohaterow. 
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Powiesci i opowia'dania, kt6re daloby si~ podporzqdkowac 
"strategii ofiary", tqczy r6wniez to, ze w utworach tych doswiad
czenie PRL-u, zwlaszcza, jesli wolno tak powiedziec, PRL-u poli
tycznego, jest nie tylko totalizowane (hiberbolizowane), lecz takZe 
autonomizowane. Na przeciwstawnym biegunie znalazlyby si~ 
dziela, w kt6rych doswiadczenie politycznego PRL-u jest uniwer
salizowane i wpisywane winne porzqdki znaczen. W r6znym 
zresztq zakresie. Warto, jak mi si~ wydaje, wspomniec 0 trzech ta
kich ksiqzkach z lat 90. 

I tak na wyr6znienie zastuguje powiesc Izabeli FilipiakAbsolut
na am nezja (1995), w kt6rej jednym z element6w procesu "eduka
cji niesentymentalnej", ciqgu wtajemniczen, przez kt6re przecho
dzi bohaterka tego utworu, Marianna, jest nabywanie - jak sama 
to nazywa - "swiadomosci politycznej". Laboratoria Sq tu dwa: echa 
strajku w Stoczni Cdanskiej i krwawych zajsc w miescie oraz dom 
rodzinny Marianny pod despotycznq w!adzq ojca, wyst~pujqcego 
na kartach Absolutnej amnezji jako Sekretarz (od podrz~dnej funk
cji sprawowanej w aparacie PZPR-owskim). Lecz sprawy te ukta
dajq si~ w gruncie rzeczy w wqtek poboczny, stanowiq dodatko
wy kontekst w obr~bie znaczen zupelnie innego rodzaju - na przy
ktad w!adza ojca i terror domowy przez niego podtrzymywany 
wi~cej majq tu wsp61nego z w!adzq patriarchatu w rozumieniu 
feministycznym Iliz z despotyzmem partyjnie motywowanym. 
Obraz Peerelu wylaniajqcy si~ z tej powiesci nalezy zatem do tla, 
jest sktadnikiem swiata powiesciowego, w kt6rym rozgrywa si~ 
nadrz~dny dramat edukacyjny: Marianna poszukuje praw rzqdzq
cych swiatem, bacznie przyglqda si~ postaciom ze swego otocze
nia (matce, nauczycielce, mniej r6wiesnikom) ina tej podstawie 
projektuje ksztalt swego przyszlego, dorostego juz, zycia. Zdema
skowane przez niq uwiktania i wybory doroslych !qCZq si~ z rze
czywistosciq politycznq, ale nie na zasadzie prostych zaleznosci. 
Najkr6cej tedy m6wiqc, powiesc Filipiak jest dobrq ilustracjq zja
wiska wchloni~cia doswiadczen PRL-u na drodze wprowadzenia 
tego tematu w krqg problematyki i szerszej, i chyba ciekawszej 
psychologicznej , swiatopoglqdowej, egzystencjalnej. 

Bardziej skomplikowany wariant owej uniwersalizacji przynosi 
powiesc Zbigniewa Kruszynskiego Szkice historyczne (1996) . Tytut 
tego utworu wcale nie jest mylqcy - odniesienia do historii Polski 
Ludowej Sq jego bardzo waznym sktadnikiem. Mamy tu do czy
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nienia z probif rekonstrukcji doswiadczen pokolenia ludzi urodzo
nych mniej wi~cej w polowie lat 50., a szczegolnie eksponowanym 
wqtkiem jest sprawa zaangazowania bohatera i innych os6b ze sro
dowiska uniwersyteckiego w dzialalnosc opozycyjnq u p rogu la t 
80. i w dniach stanu wojennego. Nie miejsce tu na streszczanie fa
bu!y Szkicow historycznych, dose jednak powiedziee, ze bohater 
Kruszynskiego dokonuje swoistego bilansu zysk6w i strat, usi!uje 
w dramatycznym momencie wlasnej biografii (jest wi~iniem sta
nu wojennego, skazanym za udzial w konspirze) przyj rzee si~ 
wczesniej dokonanym wyborom, ocenie je, zhierarchizowac po
dlug waznosci i konsekwencji, jakimi obrodzi!y. Ow osobliwy ra
chunek sumienia wiedzie go ku banalnej w gruncie rzeczy rozter
ce: a moze to nie ja, wybrawszy los opozycjonisty, czlowieka zaan
gazowanego w slusznej przeciez sprawie, mam racj~, moze racja 
jest po stronie bliskich zostawionych w potrzebie poza murami 
wi~zienia (zony, dziecka)? - zastanawia si~ bohater. Nie idzie tu 
wylifcznie 0 konflikt wartosci, 0 przeciwstawienie tego, co publicz
ne, temu, co prywatne. Chodzi raczej 0 to, ze doswiadczenie PRL-u 
politycznego nalei.y widziee w odpowiedni'.!j skali. Nie ma powo
du, by sprawom politycznym i obywatelskim wyznaczae uprzy
wilejowanif pozycj~. Najciekawsze jest jednak to, i.e obrachunkow, 
o ktorych tu mowa, nie dostajemy w formie gotowej, uporzqd
kowanej. Przeciwnie - to zbior "szkicow", ktore - tak naprawd~ 

- nie ukladajif si~ ani w biografi~ , ani w histori~ (wycinek historii 
PRL-u). Jesli juz w cokolwiek si~ ukladajif, to raczej w opowiesc 
o klopotach z mowieniem zarowno 0 sobie, jak i 0 doswiadcze
niu ponadindywidualnym (pokoleniowym, historycznym). A za 
tem temat PRL-u jes t tu uniwersalizowany nie tylko poprzez 
wpisanie tegoz tematu w dylematy obejmujifce caloksztal t zycio
wych doswiadczen bohatera, ale przede wszystkim poprzez ujaw
nienie elementarnej trudnosci - braku wiarygodnego j ~zyka . Bo 
to j~zyk w!asnie (matryce spolecznej komunikacji, s tyle wypo
wiedzi 0 przesz!osci) wpycha podmiot mowiqcy w schematy opo
wiesci "historycznej" czy pokoleniowej. 

Kruszynski w Szkicach historycznych przedstawia ow nierowny 
pojedynek: z jednej strony podmiot, ktory chcia!by powiedziec cos 
o sobie i od siebie, a z drugiej - machina stylistyczno-j ~zykowa, kt6
ra usi!uje pozbawie go wlasnego glosu. Czy mozna t~ machin~ zi
gnorowae? Oczywiscie, ze tak. W6wczas dostajemy dzielo - to trze
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ci przyldad - takie jak Sny i kamienie (1995) Magdaleny Tulli. To przy
klad skrajnej uniwersalizacji, moze najciekawszy, gdyz autorka od
daje w tej ksiqzce sprawiedliwose widzialnemu swiatu, nie poswi~
cajqc mu (wprost) zadnego slowa. Bye moze, jednym z powod6w 
entuzjastycznego przyj~cia tej ksiqzki bylo to, iz autorka rozprawia 
si~ na jej kartach z utopiq budownictwa socjalis tycznego, wskazu
j'lC nie na bl~dy "czlowieka historycznego", lecz na ulomnosci tkwiq
ce w naturze czlowieka jako takiego - pych~, arogancj~, przypisy
wanie sobie kreacyjnych talent6w na miar~ zmyslu Stw6rcy, ZVlry

kl'l glupo t~. W poetyckim eseju 0 Warszawie Tulu nie dba 0 konkret 
czasu i miejsca. I chyba w tym tkwi sila tej opowiesci. 

Tymczasem wr6emy do miejsca, w kt6rym rozstalismy si~ z po
wiesci'l Antoniego Libery. Pozwolilem sobie na uwag~, ie autor za
puszcza si~ w lata 60., bo to czas waznych dla niego rozstrzygni~e. 
o co tu chodzi? Ano zapewne 0 udzielenie odpowiedzi na dose trud
ne pytanie: jak prze trwalem ten straszny czas, jak si~ zorganizowa
tem w PRL-u - w kraju, kt6rego nienawidzilem niemal chorobliwie? 
Wedle Libery PRL to zlo do pot~gi, totei tym wnikliwiej wsluchuje
my si~ w odpowiedz, jak moina bylo przetrwae w rzeczywistosci 
tak okropnej . 

Moi na bylo po prostu uciec. Co prawda motyw ucieczki z wi~ 

zienia zwanego PRL-em zostat w Madame wyeksponowany (gt6w
nie za sprawq ty tulowej bohaterki, kt6ra 0 niczym innym nie ma
rzy i wszys tko podporz'ldkowuje temu celowi), ale przeciez waz
niejsi Sq ci, kt6rzy choe nie uciekl i, to jednak prze trwali w zdrowiu 
i szcz~sciu. W jaki spos6b? Schronienia udzielil mit Zachodu, a sci
sle rzecz ujmuj C).c - zachodnia kultura. Zycie jest gdzie indziej, tu 
zas, nad Wisl'l , istnieje duszne, nieznosne wi~zienie. Ale b~dqc 
w PRL-u, mozna bye tam, gdzie nas nie ma, czyli na przyklad nad 
Sekwan'l. Wlasnie w tym zakresie - jak wczesniej zasygnalizowa
lem - Libera opowiada 0 sobie, a przy okazji przedstawia histori~ 
cz~sci inteligencji polskiej, zwlaszcza artystycznej eli ty - bylo, nie 
bylo - peerelowskiego spoteczenstwa. R6wniez w zakresie, 0 ja
kim tu mowa, Madame poniekqd odzyskuje utracon'l wiarygod
nose. Trudno bowiem zaprzeczye, ze tak sprofilowana opowiese 
wyraza prawd~ 0 tamtej rzeczywistosci, a wlasciwie 0 ludziach 
wrai liwych, utalentowanych i kreatywnych - wrzuconych z wy
roku me tryki w peerelowski swiat. To dzi~ki milosci do literatury 
i sz tuki Zachodu - powiada Libera - proces sowietyzacji polskiego 
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spoleczenstwa, a przynajmniej jego elit, okazal si~ nieskuteczny 
Trzeba bylo, jak chlopi~cy bohater Madame, w odpowiednim cza
sie znaleic dla siebie miejsce - uciec w j~zyk francuski i klasyk~ 
literatury swiatowej, w teatr i przyjaznie z osobami m'ldrzejszymi 
do nas. 

Nie zawsze jednak - nalezaloby dodac gwoli sprawiedliwosci 
- "spos6b na PRL', 0 jakim mowa w Madame, przynosil wyl'lcznie 
blogoslawione skutki. Niekiedy efektem ubocznym tej metody byla, 
niestety, schizofrenia. Na jej slad trafic mozna w tra kcie lektury 
powiesci Lecha Majewskiego Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot 
Cudownej (1996). Bohater tego utworu co prawda ocalal W owym 
"schronie", ale wyszedl stam tqd jako czlowiek duchowo okaleczo
ny, jako ten, kt6rego swiadomosc oblepiona zostala dziwn'l mie
szanin'l poj~c i obraz6w, osob i fantazmatow. Widzimy go tedy jako 
czlowieka zmagaj'lcego si~ z galeri'l upiorow, ktore nieprzerwanie 
go nachodz'l: tytulowa B.B., ale tez Gomulka z Cyrankiewiczem, 
Cezanne i tow. Jozwiak z UB, Beatlesi i Caravaggio, Marylin Mon
roe i Picasso. 

Kultura Zachodu to nie jedyny "schron" pozwalaj'lcy - jakkol
wiek dziwnie to zabrzmi - nie istniec w PRL-u alba w najgorszym 
wypadku - istniec polowicznie. W prozie lat 90. znajdziemy trzy 
inne kryjowki tego rodzaju. 1 tak bez w'ltpienia najbardziej ma
lowniczy "schron" wybudowal w swojej prozie Jerzy Pilch, szcze
golnie w powieSci Tysiqc spokojnych miast (1997), kt6rej akcja roz
grywa si~ w pierwszej polowie lat 60. Okazuje si~ tedy - jesli za
ufac kreacji Pilcha - ze istnialy takie miejsca w PRL-u, do ktorych 
miazmaty komunizmu nie mialy dost~pu. Tak jak gdyby truj 'lce 
opary tamtego swiata przesuwaly si~ ponad szcz~sliw'l dolinkC), 
w tym wypadku - dolin'l, w ktorej lezy miasteczko Wisla. Polska 
Ludowa swoje, a mieszkancy polskiej luteranskiej enklawy swoje. 
Srodowisko ewangelikow zamieszkuj'lcych Sl'lsk Cieszyi1.ski - su
geruje Pilch - bylo doskonale impregnowane. Tu zadna peerelow
ska bzdura ani zepsucie nie mialy dost~pu. Dookola swiat si~ roz
padal i potworniat, natomiast w dolinie Wisly spoleczno
-etyczny porzqdek, silne wi~zi rodzinne i malzei1.skie, protestanc
ka surowosc obyczaj6w i nakaz, by po prostu zachowywac si~ przy
zwoicie bez wzgl~d u na okolicznosci, ocalaly po dzis (podobnie 
bylo w starszej 0 dwa lata powiesci Pilcha Inne rozkosze, ktorej ak
cja dzieje si~ po prawdzie wsp6lczesnie, ale tez jakby poza czasem 
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historycznym); wspomniany tu porz'ldek nic sobie nie robi z ka
lendarza, jest wieczny jak g6ry okalaj'lce dolin~ Wis1y. 

Tak wi~c Jerzy Pilch opowiedzia1 jedn'l z naj1adniejszych bajek 
o PRL-u, a zarazem - co wiele wyjasnia - bajk~ 0 w1asnym dzie
cinstwie (chyba rzeczywiscie naj1adniejsz'l sposr6d tych, jakie czy
taliSmy w latach 90.). Ale uczynil cos jeszcze: znalaz1 swietny spo
s6b na spacyfikowanie peerelowskiej przesz10sci czy raczej na prze
p~dzenie jej upior6w. Egzorcyzmuje j'l (je) zartem. Bo przeciez do 
swiata odmalowanego w Tysiqcu spokojnych miast wdziera si~ zlo 
tamtego systemu, lecz jak tylko si~ wedrze - blyskawicznie oswa
jane jest zartobliw'l anegdot'l. W latach 90. wyraznie zaznacza si~ 
to, co bylo zreszt'l do przewidzenia: komunizm w Polsce - po cza
sie, z perspektywy niespe1na 10 lat - jest komunizmem w dykte
ryjce, zabawn'l opowiastk'l na kszta1t zarcik6w odnosz'lcych si~ 
do epoki Franciszka J6zefa. 

Zjawisku nazwanemu tutaj ad hoc "komunizmem w dykteryj
ce" warto przyjrzec si~ nieco uwazniej, gdyz jest ono filarem innej 
konstrukcji wykluczaj'lcej (teza 0 nieobecnosci w PRL-u). Nim to 
jednak nastqpi, s16w kilka 0 sprawdzonej, zywotnej co najmniej 
od konca lat 50., strategii uniewazniania Polski Ludowej. Ot6z 
w prozie lat 90. powraca - acz raczej bezwiednie - "mit lumpen
proletariusza" (termin Jana Blonskiego) czy "etos lumpa" (poj~cie 
spopularyzowane przez Mieczyslawa Orskiego). Tyle ze po roku 
1989 6w "mit" czy "etos" daje si~ inaczej zinterpretowac. P6lSwia
tek bowiem r6wniez dostarcza schronienia, pozwala nie istniec lub 
istniec polowicznie w swiecie Polski Ludowej. Przed komunizmem 
Uak ongis, np. w prozie lat 60.) ucieka si~, wkraczaj'lc na drog~ 
wykolejenca, wybieraj'lc los outsidera. Ootyczy to zwlaszcza mlo
dzienc6w oddaj'lcych si~ subkulturowym rytualom: sluchaniu 
muzyki, piciu alkoholu, paleniu marihuany, nie konczqcym si~ 
balangom i rozr6bom, w16cz~gom po miescie i po calym kraju. 
Obraz takiego funkcjonowania w PRL-u zawar! Andrzej Stasiuk 
w opowiastce Jak zostalem pisarzem. Pr6ba autobiografii intelektualnej 
(1998). Oa1 tam niebywa1q apoteoz~ wolnosci, autentyzmu i zycia 
pozbawionego troski nie tylko 0 jutro, ale zgola 0 cokolwiek. Zy
cia, kt6re przypadlo na drugq polow~ lat 70. i caJq nast~pnq deka
d~, kiedy to narrator-bohater Jak zostalem pisarzem oraz jego towa
rzysze swawoli, za nic majqc peerelowskq rzeczywistosc, byli po 
prostu "szcz~sliwi" ("Bylismy ostatnim tak szcz~sliwym pokole
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niem"). Wizj~ t~ uzupelnil wkr6tce Jan Sobczak w powiesci Dry! 
(1999), kt6rq otwiera takie oto wyznanie: "W latach osiemdziesiq
tych zylem w innej rzeczywistosci" . W innej, czyli jakiej? Wylqczo
nej, eksterytorialnej, do kt6rej polityczny PRL w og61e nie mial 
dost~pu, w rzeczywistosci alkoholu i narko tyk6w, w swiecie nazna
czonym ucieczkq przed szkolq i sluzbq wojskowq, w rzeczywisto -
sci, kt6rq z trudem i jakby od niechcenia kontrolowaly organy po
rzqdkowe, notabene zaj~te pod6wczas zupelnie czym innym 
opozycjq w podziemiu, niezaleznym ruchem wydawniczym itd . 

Ow swiat mlodzienczego hedonizmu, uprawianego- jesJi wie
rzye Jiteraturze - w latach 80. na duzq skal~, bywa r6znie ocenia
ny: nostalgicznie i z czulosciq, jak u Stasiuka i Sobczaka, lub nad er 
krytycznie, jak w powiesci Krzysztofa M. Zaluskiego Szpital Polo
nia (1999). W tym ostatnim utworze autor daje do zrozumienia, iz 
mlodzi lat 80. wpadli w niezwykle groiny wir autodestrukcji. Po
niewaz klimat spoteczny byl nieznosny, bez najmniejszych nad ziei 
na lepsze jutro, a zapase ekonomiczna faktem obezwladniajqcym, 
nie by to innego wyjscia. Pozostawala - jestesmy mniej wi~cej w po
lowie [at 80. - ucieczka w alkohol i rytualy, najwi~cej maj'lce wsp61
nego - co dose zabawne - z kontestacjq typu bitnikowskiego czy 
hipisowskiego. Tru d no zresztq istniee w PRL-u, kiedy si~ rzadko 
trzeiwieje. W6wczas rzeczywistose znika jak za dotkni~ciem cza
rodziej skiej r6zdzki, jak na kartach Szpitala Polonia: "Dwudzieste
go drugiego lipca tysiqc dziewi~eset osiemdziesiqtego trzeciego 
roku we Wladyslawowie zadna ulica nie miala ani jezdni, ani chod
nika. Nie miala takZe lewej i prawej strony ani na turalnie konca 
i poczqtku ( ... ). We Wladyslawowie czas najzwyczajniej nie istnial. 
I nie istnialaby r6wniez przestrzen, gdyby nie poci'lgi, wpadajqce 
na peron nie wiadomo skqd". 

Wracam do "komunizmu w dykteryjce" . Trzeba powiadomie 
o jeszcze jednej metodzie uniewazniania PRL-u. Okazuje si~ bo
wiem, ze najzwyczajniej w swiecie Polsk~ Ludowq mozna by/o . . . 
przeczekae. Jak? Ano zyjqC wspomnieniami dawnej, przedwojen
nej swietnosci, najlepiej kresowej. W prozie la t 90. zjawisko to 
wyst~puje w dwu wariantach : powaznym i przejmujqcym (np. 
w ksiqzkach Aleksandra J urewicza) oraz kro tochwilnym, kt6ry, jako 
bardziej niedorzeczny, bardziej rzecz jasna intryguje. U Jurewicza 
w Lidzie (1990) i mini powiesci Pan B6g nie slyszy gluchych (1995) gra 
si~ z czytelnikiem w otwarte karty: "Wziqlem za swojq czyjqS pa
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rn i~c" - powiada nan;ator tej ostatniej . Oznacza to, ze opowiadacz 
rozpoznaje rzeczywis tosc aktualn'l jako rnniej atrakcyjnq niz ta 
utracona. Jednak do tego, co u tracone (kresowa Lida), dociera si~ 

poprzez zaw!aszczenie parni~ci starszych. We w pelni jawnyrn spo
sobie przywotywania kresowej przeszlosci, jakim posluguje si~ 
Jurewicz, nie rna zadnych elementow hochsztaplerki . Co innego 
natomiast proponuje Wlodzimierz Painiewski jako autor powie
sci Skora 5wit (1997). Utwor ten opowiada 0 wygnanych z Wilna 
bogatych mieszczanach, ktorzy po roku 1945 znalei li siy w Toru
niu. Ich pomysl na przetrwanie w PRL-u polegal - najkrocej mo
wi'lc - na tym, iz postanowili nie przyjmowac do wiadomosci fak
tu, ze zyj'l w Polsce Ludowej. Nie tylko zaraz po przyjeidzie "do 
gotyckiego skansenu nad Wisl'l", ale i przez co najmniej trzy kolej
ne dziesi~ciolecia starzy i mlodzi eks-wilniacy s tarali si~ funkcjo
nowac tak, jakby n ic si~ nie zmieni!o. "Moj'l rodziny - czytamy 
w Skora 5wit - cechowalo trzymanie fasonu i dbalosc 0 styl bez 
wzgl~du na okolicznosci". Zarowno cz!onkowie tej rodziny, jak 
i znajomi "jeszcze stamt'ld" oraz tacy tez przyjaciele domu na co 
dzien przerzucajq si~ setkami opowiesci 0 wspanialosciach mi~
dzywojennego Wilna. 0 tym, co za oknem, nigdy nie dyskutujq, 
a jesli nawet ktorys z przedstawicieli owego wilenskiego kJanu re
zydujqcego tymczasem (7) nad Wis!q, w drodze absolutnego wy
jqtku, splami si~ kolaboracj'l z czerwonymi, incydent oswajany jest 
wlasnie przez figlam'l anegdotky; ma ow incydent ten sam status, 
co barwne opowiesci dziadka traktujqce 0 przygodach w plLedre
wolucyjnym Sankt Petersburgu czy Wiedniu przelomu XIX i XX 
wieku. Polska Ludowa wylaniajqca si~ z powiesci Pazniewskiego 
to raptem niegrozny wybryk historii, dziwaczny epizod, ktory 
w zasadzie nie zrobil wi~kszego wrazenia na Polakach wyrzuco
nych z Wilna. 

Nieco inny - rzeklbym: bardziej plebejski - wariant tej samej 
bajki 0 PRL-u przedstawia Marek Lawrynowicz w powiesci Diabel 
na dzwonnicy (1998). Tu rowniez marny narratora wsluchujqcego 
si~ w dziecinstwie w opowiesci snute przez "wilniukow". Po latach 
ten sam opowiadacz zdaje spraw~ z tego, co uslyszal. Najwazniej
szymi dostarczycielami barwnych, przezabawnych historyjek Sq, 
oczywiscie, dziadkowie. Oni to, a zw!aszcza dziadek Joze£, widzq 
swiat oczami Szwejka. Kolejne nieszczyscia, rozpoznawane przez 
wielu jako okrucienstwa XX wieku, tutaj ukladaj q si~ w antologi~ 
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zarcikow zwiqzanych z I i II wojnq swiatowq, koniecznosciq opusz
czenia Wilenszczyzny przez Polakow, wreszcie - co nas najbardziej 
interesuje - z przypadtosciq zwanq Polskq Ludowq. Jaki ptynie 
z nich moral? Ano taki, ze okrutna polityka i rownie bezwzgl~dna 
historia na dobrq spraw~ nie majq dost~pu do porzqdku egzysten
cji, iz przywiqzanie do zycia i zdrowego rozsqdku, podszyte ludo
wym sprytem, zawsze zwyci~zy. Owszem, od czasu do czasu po
jawiajq si~ na tych IIwidokowkach z tamtego swiata" (Painiewski, 
tawrynowicz) elementy zlowrogie i niepokojqce, mignie na chwi
l~ ubek, partyjny aktywista bqdi ktos rownie niesympatyczny, ale 
OWq niepozqdanq obecnosc szybko przemienia si~ w zart, co jest 
o tyle tatwe, ze owe persony-znaki PRL-u charakteryzowane Sq 
w jednaki sposob: funkcjonariusz peerelowski to, prawie bez wy
jqtku, idiota i/lub miernota, osobnik godny raczej politowania niz 
zastugujqcy na to, by si~ go bac. 

Skoro mowa 0 przywotywaniu przedwojennej swietnosci, war
to przyjrzec si~ rownie intrygujqcemu problemowi przejscia od 
PRL-u do III RP Powiedzmy to wprost: z tym akurat problemem 
prozaicy lat 90. zupelnie sobie nie poradzili . No, chyba zeby po
traktowac powaznie rozwiqzanie zaproponowane w powiesci 
Hanny Kowalewskiej Tego lata, w Zawrociu (1998), a zarazem wy
glosic pochwat~ literatury obiegu popularnego, ktora nie tylko 
doskonale przechowuje wszelkie stereotypy, utrwala obiegowe 
mniemania na temat peerelowskiej przeszlosci, ale przede wszyst
kim - i za to jq kochamy! - udziela niezwykle prostych odpowie
dzi na najtrudniejsze nawet pytania. Tak wi~c jak jest,lbyto mozli
we przejscie od Ludowej do Najjasniejszej? Kowalewska rozwiq
zuje ten problem, poslugujqc si~ motywem przestrzeni: w PRL-u 
bohaterka jej powiesci mieszkala w okropnym socjalistycznym blo
ku, wraz z nastaniem III RP przeniosla si~ do dworku szlacheckie
go, rodowej siedziby odziedziczonej po zmarlej babce (IIPrzestrzen! 
Ouzo przestrzeni! Znajdujqca si~ na gorze sypialnia byla dwa razy 
wi~ksza od mojego pokoju w bloku".). Ponadto odkryla to, czego 
si~ wczesniej tylko domyslala. Ze przez wszystkie lata PRL-u za
chowala si~ "lepszosC" przedwojennego, ziemianskiego swiata (liTo 
nie byla garderoba kobiety zyjqcej w tandetnej, socjalistycznej Pol
sce. Nie ten zapach, nie ten sty!, nie te tkaniny".). Jakim cudem 
ziemianie z powiesci Kowalewskiej przetrwali komunizm? Ano 
jak to bywa w literaturze tego rodzaju - dzi~ki pot~dze milosci. 
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Matylda, bohaterka Tego lata... , wertujqc pozostawione w dworku 
papiery (zwlaszcza pami~tniki dziadkow), dowiaduje si~ 0 Felik
sie, niespelnionym kochanku babki. Przed laty na drodze Feliksa 
i Aleksandry (babki) stan~ly przeszkody kJasowe: on - syn chlopa, 
ona - nalezC)ca do srodowiska ziemianskiego. Po wojnie Feliks zo
stal aktywistc) partii komunistycznej i, choe Aleksandra byla juz 
zonq innego, Feliks otoczyl opiekq dworek w Zawrociu, a takZe 
sprzyjal karierL:e lekarskiej swego dawnego rywala, Maurycego. 
Dzi~ki protekcji komunisty Feliksa stare szlacheckie gniazdo - zu
pelnie wyj'ltkowo - nie poddalo si~ przemianom ustrojowym i mo
glo przetrwae w niezmienionym ksztalcie az do lat 90. 

Z tym samym problemem (z PRL-u do III RP) usiluje sobie po
radzie Pawe! Huelle w opowiadaniu U/ica Polanki z tomu Pierwsza 
milosc i inne opowiadania (1996). Pisarz wychodzi od konkretu ro
dzinnego (autobiograficznego) - jego pradziadek bywal na audien
cjach u Franciszka lozefa, dziadek z kolei zaszczycal SWq obecno
sciC) bale u prezydenta Moscickiego, jest wi~c czyms oczywistym 
(tego chce logika ciqglosci), ze ostentacyjnie niefikcjonalny boha
ter tego opowiadania, czyli sam Pawel Huelle, przyjmie zaprosze
nie na bankiet w ogrodach domu urz~dujqcego podowczas prezy
denta, Lecha Wal~sy. 0 tym, by wziqe udzial w balu urodzinowym 
pana prezydenta, zdecydowala powtarzalnose zdarzen, sztafeta 
pokolen: bywali protoplasci, to i ja si~ stawi~ - powiada Huelle. 
Bylby to zatem wariant przejscia od II RP do III RP bardziej fanta
styczny niz u Kowalewskiej, bo z pomini~ciem PRL-u. Nawiasem 
m6wi'lc, w opowiadaniu U/ica Polanki, osadzonym przeciez w gdan
skich realiach, pojawia si~ dzisiejszy prezydent, a swego czasu stu
dencki aktywista dzialajqcy na Uniwersytecie Gdanskim. Z punktu 
widzenia narratora tego utworu lokatora z ul. Polanki legitymizuje 
i "osadza w historii" kontynuacja tradycji rodzinnej (pam.i~c 0 przod
kach Huellego), racjq istnienia dzisiejszego lokatora Palacu Prezy
denckiego - powiada gdanski autor- jest klamstwo, demagogia i mu
zyka disco polo. 

r zn6w - po raz ostatni - wracam do Madame Libery, gdyz po
wiese ta podrzuca jeszcze jeden, niezwykle intrygujqcy problem 
do przedysku towania. Zapytajmy: co si~ dzieje wtedy, gdy powr6t 
do peerelowskiej przesz!osci jest jednoczesnie powrotem do "ge
nialnej epoki", kraju lat dziecinnych? Czyzby to oznaczalo, ze 
mamy w6wczas do czynienia z - by tak rzec - podejrzanq i "nie
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cenzuralnq" Arkadiq? Wypowiedi Ii teracka utrzymana w poetyce 
wspomnieniowo-nostalgicznej rzqdzi si~ przeciez wlasnymi pra
wami. C6z jq (t~ wypowiedz) obchodzi komunizm, c6z po PRL-u, 
skoro idzie 0 spraw~ tak donioslq jak wyprawa w poszukiwaniu 
straconego czasu? Co wtedy? Libera uniewaznia t~ wqtpliwosc. 
Wyposaza SWq powiesc w motto z Eklezjasty: "Nie m6w:Jak to jest, 
ze dni dawne byly lepsze niz te, co Sq teraz? Bo nie z mqdrosci 
zapytujesz 0 to" - po czym umieszcza his tori~ ucznia zakochane
go w nauczycielce w ramie skladajqcej si~ z dwu oznaj mien: "Przez 
wiele lat nie opuszczalo mnie wrazenie, ze urodzilem si~ za poz
no" (to zdanie otwierajqce Madame). 1przeczqce pierwszemu zda
nie drugie: "Przemkn~lo mi tylko przez mySl, kiedy chowalem pi6
ro, ze moze jednak wcale nie urodzilem si~ za p6ino" (to zamkni~
cie opowiesci). Wszyscy, ktorzy czytali t~ powiesc, wiedzq, ze swiat 
mlodosci bohatera Madame (no i samego Antoniego Libery) nie jest 
bynajmniej przywolywany z czulosciq i rozrzewnieniem. Wr~cz 
przeciwnie l 

Na tie powiesci i opowiadan z lat 90. stanowisko Libery jawi si~ 
jako wyjqtkowe, jezeli nie wr~cz odosobnione. Bo kiedy dochodzi do 
targu, podczas kt6rego opowiadacze kladq na jednej sZali swoje dzie
cmstwo i wczesnq mlodosc, a na drugiej swiat PRL-u, to waga wlasci
wie zawsze przechyla sit? w stront? tego pierwszego, czyli bezpowrot

rueutraconego. Nostalgia g6r,!! - wolno zawofac. Oczywiscie, powstaje 
problem, jak ten werdykt umotyvvowac. Moina na przyklad powo
lac si~ na "moj!nasz czas", jak to uczynil narrator powiesci Stanislawa 
Esden-Tempskiego Kundel (1999): "Pragn~jjsmy zyc poza historiq. 
Wydawalo si~ nam, ze samo nasze istnienie jest dostatecznie wazne, 
by od tej chwili zaczynal si~ nasz czas. Beatlesi bardzo nam -Y\T tym 
pomagali". Mozna bez ogr6dek, nader prostolinijnie, jak Andrzej Sta
siuk w Bialym kruku (1995): "W drugim roku panowania Edwarda 
rnialem jedenascie lat. ( ... ) Cala polityka gowno mnie obchodzila i Gie
rek mogl si~ nazywac Bieru t albo nawet Czomba". Niekiedy zas przy
ptyw nostalgii przechodzi w dramatyczny apel, glos wolajqcego na 
puszczy, i to niekoniecznie wykrzyczany teraz, w latach 90. Bolesnq 
stra t~ - jesli zaufac narratorowi Seansu (1997) Witolda Horwatha 
odczuwa si~ szybko, juz po kilku latach, a co najwazniejsze - niepo
dobna tego wolania umotywowac inaczej niZ konstatacjq, ze wolajq
cemu bylo najlepiej w slodkich latach 70. Tak wi~c na poczqtku lat 80. 
- powiada bohater Seansu - "Napisalem ( .. . ), choc oczywiscie nie 
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wyslalem, list do Gierka z prosbq, zeby wrocil do wladzy i na nowo 
zarzqdzil lata siedemdziesiqte, lata dlugich wlosow, rozszerzanych 
spodni, sobotnich prywatek przy Black Sabbath, Uliah Heep, Led 
Zeppelin i algierskim winie gellala. Panie Edwardzie - zwracalem si~ 
do niego poufale jak sam Iwaszkiewicz - epoka, kt6ra wiqze sif z pafz
skim nazwiskiem, byla mojq epokq i innej podobnej jui nie bfdf mial, wife 
moze (a co nam szkodzi?) przezyjemy to jeszeze raz'. 

W porzqdku, mozemy podqzyc za naukq Eklezjasty, czyli stac 
na stanowisku, iz pytanie, gdziez si~ podzialy niegdysiejsze snie
gi, bierze si~ z serca, nie zas z rozumu, ze rozterka ta pod mazgaj
stwo podpada itd. Ale co zrobic wtedy, gdy nostalgi~ wzmacniajq 
argumenty odnajdywane w rzeczywistosci aktualnej, wtedy, gdy 
czule wspominanie Ludowej jest jednoczesnie krytykq Najjasniej
szej? Tego Antoni Libera, rzecz jasna, nie przewidzial. Zaglqdam 
do opowiadania Wlodzimierza Kowalewskiego Rude wlosy noeq 
z tomu Powr6t do Breitenheide (1997) i trafiam na takq oto refleksj~: 

SiedzCje w kJubie ,,lmperial", nie gadalo si~ 0 Gierku, zniewoleniu, Rosji ani 
tez 0 szarzyznie, eenzurze i liehutkieh skJepaeh. W dymie smakujqeyeh jak 
poszatkowana tektura ekstramocnyeh i earmen6w, kt6re kazdy wtedy palil, 
trwala lieytaeja szpan6w: Cortazar, Jung, K~pinski, Camus, Mareuse i Woja
ezek, i nowe amerykanskie kino - Strach na wr6ble, Taks6wkarz, Nocny kowboj. 
Pomi~dzy jednym a drugim haustem "grudziqdza" ze stozkowatyeh butelek, 
dziesiCjtkami zastawiaji)eyeh blaty, snuto doniosle rozwazania 0 tym, ezy kon
testaeja moze doprowadzic do triumfu woli, ezy upadek jest warunkiem do
stCjpienia swi~tosei, ezy pozCjdanie seksualne to przejaw Boskiej wielkosei, ezy 
zlosliwosci? Nikt nie odezuwal gl~boko smierei Pyjasa. Malo co wiedziano 
o KOR-ze, opozycji, podziemnej prasie. Czasami ktos opowiadal mit z marea 
szescdziesiCjtego 6smego, jak to studenei sikali z parapet6w na miliej~ sztur
mujCjcCj akademik, raz byla to "piCjtka", kiedy indziej ,,6semka" na Bielanaeh. 
Czas plynql kJarownie i przejrzyscie. 

Owa refleksja nie pojawia si~ tu bezinteresownie, nie jest zwyk
rym (?) przywolywaniem "genialnej epoki", podejmowanym dla 
sarnego rozmarzenia, z mazgajstwa, czyli z podszeptow nostalgii, 
lecz pojawia si~ po to, by cudowne lata 70., lata studenckie bohate
ra tej narracji, ostro skonfrontowac z rzeczywistosciq lat 90. To wla
snie w nowej Polsce nie moze si~ odnalezc ow bohater, a to dlate
go, ze nie radzi sobie w rzeczywistosci przesiqkni~tej cwaniactwem, 
bezwzgl~dnq walk,! 0 pieni,!dze, kr~tactwem. Mniej wi~cej to sarno 
mowi Stasiukowy narrator w Jak zostalem pisarzem oraz w powiesci 
Dziewifc (1999). W tym pierwszym utworze pisarz przedstawia cary 
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szereg argument6w przemawiajqcych za teZq 0 - wspomnianym 
juz - "ostatnim tak szcz~sliwym pokoleniu". "Szcz~sliwe", gdyz 
nie dotkni~te pieklem kapitalizmu i mentalnosci ObOWiqzujqcej 
wIll RP "l(jedys w og61e bylo inaczej. Wszyscy to m6wiq" - czyta
my w Jak zostalem .. . Inaczej, to znaczy jak? Na przyklad tak: "My 
zasadniczo nie popelnialismy powaznych przest~pstw. A juz na 
pewno nie z ch~ci zysku . Do glowy nam by nie przyszlo, ze moze
my splamic si~ jakims zyskiem". Ale nie tylko 0 pieklo kapitalizmu 
w tej ksiqzce chodzi. Az do koflCa lat 80. - powiada Stasiuk - moz
na bylo bez obaw 0 wlasne zycie lub zdrowie wl6czyc si~ po War
szawie, b6jki nie byly tak brutalne jak dzis, oszustwo nie tak po
spolite, szlachetnosc i bezinteresownosc lazik6w i rozrabiak6w byly 
powszechnq normq, "Wsz~dzie bylo blisko. Nikomu si!i' nie spie
szylo. Wpadalo si~ do kogos na chwil~ i wychodzilo rano. Spr6
bujcie cos takiego wykonac dzisiaj". Podobne wqtki odnaleic moz
na w Dziewi?c, gdzie Stasiuk pr6buje mi~dzy innymi uchwycic 
moment rozpadu (rzecz si~ dzieje na poczqtku lat 90.) dawnego 
(Iepszego!) swiata, w kt6rym jeszcze mozliwe byly silne wi~zi przy
jazni i solidarnosci, Iqczqce "chlopak6w" z warszawskich przed
miesc. Przy czym - powiedzmy to otwarcie - Stasiuk nie jest w tej 
materii demagogiem, raczej skrupulatnym kronikarzem, kt6ry po
wiada: oto swiat si!i' zmienil (niekoniecznie na lepsze). W kazdym 
razie trudno postawic akurat t~ nostalgi~ za Peerelem w jednym 
szeregu z demagogiq przebranq (zapewne dla lepszego efektu per
swazyjnego) w kostium political fi ction, z jakq przyszedl do nas 
Edward Redlinski jako autor Krfotoku (1998) . 

Zapytajmy na koniec, jak peerelowskq przeszlosc przywolujq 
najmlodsi, czyli ci, kt6rzy ledwo jq pami~tajq. Oto na przyklad nar
rator debiutanckiej powiesci Mariusza Sieniewicza (Prababka; 1999) 
pr6buje zrekonstruowac swiadomosc bohatera, kt6ry w chwili oglo
szenia stanu wojennego byl "chlopcem w rajstopkach": "Caia tele
wizja skoszarowana. Nawet ten, kt6ry dotychczas tak ladnie si~ 
usmiechal i zapraszal na dobranock~, zalozyl mundur i patrzyl przez 
ekran wzrokiem kaprala. Bajki niestety nie obejrzal (roboty ze swi
niq huk, matka zagonila go do kr~cenia przy kiszkach), czego zalo
wal najbardziej, bo chcial zobaczyc Reksia w mundurze pulkowni
ka, Bolka i Lolka w helmach i z kalaszami, Uszatka jako dow6dc~ 
obrony przeciwlotniczej z pancerfaustem w lapie. Zdqzyl jedynie 
zobaczyc Slepego". Schylek PRL-u - bo tylko ten fragment prze
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szlosci w wypadku najmlodszych wchodzi w rachuby - wchlania
ny jest, co zrozumiale, przez narracje wspomnieniowo-nostalgicz
ne. Prawdopodobnie, na co wskazujq juz dzisiejsze debiuty, zjawi
sko "ubajkowienia" obrazu PRL-u bydzie siy nasilalo. Dzieciyca wy
obrainia rzqdzi siy przeciez wlasnymi prawami i trudno miec do 
niej pretensje. Latwo natomiast zgadnqc, ze na duzq skaly da znac 
o sobie zjawisko emblematyzowania peerelowskiej rzeczywistosci. 
Juz teraz pojawiajq siy, pisane przez autor6w mlodych (tzn. uro
dzonych u schylku lat 70.), teksty prozatorskie, w kt6rych blqkajq 
siy smytne ikony tudziez inne znaki z socjalistycznego imaginarium. 
Jak na przyklad postac dZielnego milicjanta, kapitana Zbika, w jed
nym z opowiadan Lukasza Gorczycy skladajqcych siy na tom Naj
iepsze poiskie opowiadania (1999). Jeszcze latwiej zgadnqc, a wlasciwie 
wypowiedziec mysl najzupelniej oczywistq, iz zywotnosc i atrak
cyjnosc tematu wkr6tce ostatecznie siy wyczerpiq. Po prostu na lite
rackq sceny z wolna wstypujq pokolenia, dla kt6rych Polska Ludo
wa to fenomen znany wylqcznie z lekcji historii. 

3. Pora na wnioski czy - nieco ostrozniej - prowizoryczne uog61
nienia. Po pierwsze, na palcach jednej ryki mozna policzyc ksiqzki 
z lat 90., kt6re w calosci traktujq 0 latach istnienia Polski Ludowej 
czy tez w calosci m6wiq 0 "politycznym PRL-u". Cykl powiescio
wy Janusza Krasinskiego wydaje siy pod tym wzglydem cennym 
wyjqtkiem. Wazna jest r6wniez wypowiedz literacka Antoniego 
Libery, co poniekqd tlumaczy fakt, iz wlasnie Madame poswiyci
lem tu najwiycej uwagi. Po wt6re, co z kolei stalo siy lejtmotywem 
niniejszych rozwazan, jestem glyboko przekonany, ze zjawisko 
"proza lat 90. wobec PRL-u" widziec trzeba w perspektywie pod
miotowej, drqzyc, nawet za ceny zlamania konwencji lekturowej, 
figury autora tak czy inaczej wpisanego w dzielo. Z prostego po
wodu - peerelowskq przeszlosc przywoluje siy (i pewnie nadal by
dzie siy przywolywalo) przede wszystkim po to, by sformulowac 
odpowiedz na pytanie "jak bylem?" (w PRL-u), poniekqd kosztem 
pytania "jak bylo?" (tamze). I wreszcie, po trzecie, polityka i naj
nowsza historia (w skr6cie: doswiadczenie PRL-u) pojawiajq siy 
w prozie lat 90. niejako na marginesie zupelnie innych spraw. 
Wskazalem raptem na kilka opowiesci, w kt6rych doswiadczenie 
PRL-u zostalo wchloni~te przez inne, uprzywilejowane przez au
tor6w tematy. Tymczasem lista ksiqzek podpadajqcych pod to kry

51 



DARlUSZ NOWACKI 

terium (PRL w tIe) jest ogromna i w zasadzie pokrywa si~ z listq 
utwor6w prozatorskich ogloszonych w latach 90., kt6rych fabuly 
osadzono we wsp6lczesnych realiach. Ponadto zjawisko uniwer
salizowania doswiadczenia PRL-u dominuje nad zjawiskiem od
wrotnym -autonomizowania tegoz doswiadczenia. Bye moze, jest 
to dobra wskaz6wka dla krytyk6w zajmujqcych si~ literaturq naj
nowszq, kt6rzy z ubolewaniem konstatujq, iz dzisiejsi prozaicy 
unikajq temat6w prawdziwie donioslych (w domysle : odwracajq 
si~ ad spraw polityki i historii najnowszej). Ot6z wszystko wska
zuje na to, ze nie tyle unikajq, ile podejmujq te tematy nie wprost, 
mimochodem, czqstkowo. Mysl~ jednak, ze z owych pojedynczych, 
artykulowanych na marginesach, wypowiedzi literackich daloby 
si~ ulozye, przynajmniej teoretycznie, Wielkq Narracj~, z kt6rej 
wszelako nie byloby zadnego pozytku, gdyz w pierwszej kolejno
sci - mnozqc za kazdym razem odmienne historie - pOinformowa
laby nas ana 0 tym, ze nie rna Jednej Prawdy a latach istnienia Pol
ski Ludowej. Brzmi to nad wyraz banalnie, ale tez zadna inna kon
kluzja nie wchodzi w rachub~: tylez PRL-6w, ilu opowiadaczy. 

Juz zupelnie na koniec jedno usprawiedliwienie. Ot6z nie za
jqlem si~ w tym szkicu dzielami, kt6re bye maze dostarczyly naj
lepszych "widok6wek z tam tego swiata", tyle ze, gdyby scisle rzecz 
rozpatrywae, nalezaloby je zaliczye do nurtu non-fiction. Mam na 
mysli przede wszystkim dwie ksiqzki z Gdanska, notabene spina
jqce klamrq dziesiqtq dekad~, bo tez u jej poczqtku dostalismy Kr6tkq 
his tori~ pewnego zartu (1991) Stefana Chwina, calkiem zas niedaw
no Koncert Wielkiej Niediwiedzicy Jerzego Limona (1999). To oczy
wiscie calkowicie "prywatne" historie PRL-u - pierwsza z nich 
obejmuje lata dzieciftstwa autora (lata 50.), druga za to peine 
45-1ecie Polski Ludowej. Wspominam a nurcie prozy dokumentu 
osobistego, poniewaz spodziewam si~ , ze na tym polu dojdzie 
w najblizszej przyszlosci do najciekawszych rozstrzygni~e. Nie 
bardzo wierz~ w kreacje literackie traktujqce a peerelowskiej prze
szlosci, natomiast wielkie nadzieje wiqz~ z - literacko uatrakcyj
nionym, z wdzi~kiem ubranym w form~ - pami~tnikarstwem. Je
sli rzeczywiscie chcemy otrzymywae "widok6wki z tamtego swia
tal', to po prostu sami je wysylajmy. 

DARiUSZ NOWACKI, u r. 1965, krytyk literacki, asystent w instytucie PoJonistyki Uni
wersytetu SJqskiego, redaktor kwartalnik6w "Opcje" i "Fa-art". Wydal: Zaw6d: czylelnik 
(1999). 
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Kalendarz i klepsydra, Wschody i zachody ksi~zyca, 
Miesiqce i tomy Dziennika pisanego nOG! skladajq sir na 
wielostronny obraz naszej nieod/eglej przeszlosci. Obraz tym 

bardziej interesujqcy, ie przeJiltrowany przez swiadomosc 
wybitnych pisarzy. Warto sirgnqc do tych ksiqiek, by 

przypomniec sobie czasy, gdy "koscioly byly peine, a sk/epy 
puste" - ku pamirci i ku przestrodze. 

PEEREL,KRA],POLSKA 

W OCZACH KONWICKlEGO, BRANDYSA 

I HERLINGA-GRUDZINSKlEGO 

Marcin Walk 

W 1981 roku, we Wschodach i zachodach ksirzyca, Tadeusz Konwic
ki notowal: "Zdaj~ sobie spraw~ z wagi czas6w, w kt6rych zyj~, ale 
nie umiem przem6c ni to lenistwa, ni to jakichs l~k6w, ni to zabo
bonnych uprzedzen, nie potrafi~, jednym slowem, machnqc na 
wszystko r~kq i co wiecz6r siqsc do grubej ksi~gi kratkowanego pa
pieru i zapisywac, co si~ zdarzylo w domu, w Polsce i na calym swie
cie, kto umarl a kto jeszcze zyje, co zdrozalo a co zniklo z rynku, kto 
gdzie co powiedzial a kto co i kiedy wysnil. Ale pewnie jacys ludzie 
robiq to za mille, jacys anonimowi kronikarze zapisujq z fotogra
ficznq dokladnosci~ te tak doniosle dni i zarazem tak zwykle dni". 
I dodawal: ,,Jesli zdob~dziemy wolnosc, nikt nie zechce wracac pa
mi~ciq do zlych i kiepskich lat. Jezeli pozostaniemy niewolni, za pi
sanie takich stroniczek i akapit6w b~dq ucinac glowy". 

Pozostalismy niewolni na prawie calq dekad~, ale gl6w za pisa
nie nie scinali, a po kolejnym dziesi~cioleciu - wolnosci - z nie
slabnqcym zainteresowaniem wracamy do tamtego czasu. Moze 
wi~c i tekst Konwickiego warto przeczytac, na przek6r deklaracji 
autora, jako swoisty dokument, fragment kroniki powoli chylqce
go si~ do upadku PRL-u i zapis swiadomosci jego mieszkanca. 

Wschody i zachody... , podobnie jak wczesniejszy 0 par~ lat Ka
lendarz i klepsydra, nalezq do licznego, zwlaszcza w latach 70. i 80., 
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potomstwa Dziennika Gombrowicza. Owe "sylwy wsp6lczesne", 
pisane "zamiast powiesci" ksiqzki tw6rc6w "zm~czonych fabul,!" 
(takie mi~dzy innymi nazwy nadawali temu nurtowi krytycy i ba
dacze literatury) majq z reguly postac dziennika pisarza. Sq to jed
nak dzienniki szczeg6lne, bo powstajqce z myslq 0 pr~dkiej publi
kacji, nierzadko operujqce fikcjq i b~dqce celowym produktem ar
tystycznym, a nie tylko zapisem zewn~trznej czy wewn~trznej rze
czywistosci. Element kreacji silnie podkresla w swoich utworach 
Konwicki, nazywajqc je "lze-dziennikami", "pami~tnikami na 
niby". U innych autor6w gra prawdy i zmyslenia bywa mniej wi
doczna, i tam jednak najwazniejszym przedmiotem przedstawio
nym jest zazwyczaj osobowosc samego tw6rcy - to z niq przede 
wszystkim obcuje odbiorca. OdczytujqC na spos6b dokumentalny 
teksty Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzinskiego, musimy 
wi~c pami~tac nie tylko 0 tym, ze jak wszystkie dzienniki utrwala
jq one pewien subiektywny obraz swiata, lecz r6wniez 0 tym, ze 
uwiklane Sq w reguly komunikacji literackiej. 

"Ja niczego nie umiem utrwalic" (Konwicki) 

Pomimo autorskich zapewnien 0 niemocy wlasnego pi6ra rap
tularze Konwickiego z lat 70. i 80. przekazujq dzisiejszemu czytel
nikowi niezwykle plastyczny obraz tamtego swiata. Moze - para
doksalnie - dlatego, ze literackie techniki prezentacji dominujq 
w nich nad dziennikowymi: znajdziemy tu raczej syntetyczny skr6t 
niz szczeg610wy opis, cz~sciej tez natkniemy si~ na fantazmatycz
nq "animacj~" groteskowo znieksztalconych figur niz na rejestra
cj~ dokumentalnq. Opublikowany w roku 1976 Kalendarz i klepsy
dra bardziej podobny jest pod tym wzgl~dem do fikcjonalnych dziel 
Konwickiego, takich jak Mala apokalipsa czy Kompleks polski, niz na 
przyklad do Miesi~cy Brandysa, kt6ry wyrzuca sobie, ze za malo 
relacjonuje, "popada w komentarz" . 

W aluzyjnej strategii Konwickiego mozna by si~ zapewne do
patrywac cech j~zyka ezopowego, gry z cenzorem, w wielu miej
scach Kalendarza doskonale zresztq widocznej (Brandys od poczqt
ku wykluczal oficjalnq publikacj~ swego dziennika, m6g1 wi~c za
pomniec 0 istnieniu cenzury i otwarcie pisac 0 wszystkim, czego 
byl swiadkiem). Jednak Wschody i zachody ks i~iyca, powstajqce juz 
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za "Solidarnosci" i wydane przez niezalezny "Krqg", nie przyno
SZq zasadniczych zmian w sposobie opisu rzeczywistosci politycz
nej i spolecznej, mamy wi~c raczej do czynienia z indywidualny
mi wlasciwosciami poetyki pisarza, powtarzajqcymi si~ w dzielach 
r6znych gatunkowo, niz z wplywem okolicznosci zewn~trznych. 

Kalendarz i klepsydra, ten "rok z Konwickim", jest takZe rokiem 
(1974) z Polskq Ludowq - krajem "przestarzalej nowoczesnosci", 
gazet, kt6rych nikt nie czyta, "ideowych rekolekcji" dla artyst6w, 
ale tez masowych naklad6w Ulissesa i pelnych sal kinowych. Co
dziennosc "prowincji nadwislanskiej" jest tu ukazana z pozycji 
obserwatora uczestniczqcego (jak mozna by powiedziec j~zykiem 
psychologii spolecznej). Konwicki przedstawia si~ nam z jednej 
strony jako szary obywatel socjalistycznej ojczyzny, "peerelowski 
mieszczanin", kt6ry marzy, by go "ktos zamozny przewi6z1 tra
bantem za miasto", a z drugiej - jako literacki i polityczny outsider, 
"pasywny opozycjonista", co toczy r6wnie upokarzajqce boje z pol
skimi urz~dami 0 wydanie paszportu i z niemieckim konsulatem 
o przyznanie wizy. Taka podw6jna perspektywa pozwala zacho
wac zdrowy dystans do opisywanego swiata i do samego siebie 
jako jego elementu. 

Zdarzeniowq osnow~ tekstu stanowiq perypetie wok61 wyjaz
du na stypendium do Berlina Zachodniego, malo sprecyzowane 
zatrudnienia kierownika literackiego Zespolu Filmowego "Pry
zmat" oraz - 0 wiele bardziej konkretne - obowiqzki wlasciciela 
kota imieniem Iwan. Wszystko to jest okazjq do zaprezentowania 
rozmaitych przejaw6w polskiej niby-rzeczywistosci tych lat. ]ej 
podstawowq jakosciq okazuje si~ wlasnie wszechobecny poz6r. 
Wszelkie przejawy zycia publicznego Sq nieautentyczne, instytu
cje zaledwie udajq dzialanie, pozornosc si~ga az do podstaw bytu 
panstwa: "nikt z nas nie wie, jak powinno wyglqdac i funkcjono
wac normalne, powazne, wcale nie na niby, majestatyczne pan
stwo. Nikt z nas nie wie, jak powinni zachowywac si~ ministrowie 
i zwykIi obywatele". Panujqcy ustr6j tez jest socjalizmem tylko z na
zwy - jego prawdziwq wersj~ oglqdal Konwicki w Danii. Ba, na
wet zatruta fabrycznymi wyziewami przyroda zdaje si~ ulegac 
powolnemu rozpadowi, zacierajq si~ r6znice mi~dzy porami roku, 
nad Polskq miesiqcami zalega "niz stulecia". 

W kraju, w kt6rym telewizyjne wiadomosci Sq "codziennq pa
rodiq dziennika", kt6rego mieszkancy "parodiujq zarzqdzanie go
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spodarkC!, ( ... ) dzialalnosc intelektualnC!, ( ... ) uprawianie sztuki", 
glod niezafalszowanego zycia prowadzi do takich paradoksow, jak 
owe wyprawy literatow do swiatka przest~pczego, gdzie zamiast 
"prawdziwych ludzi" spotykajC! swoich ucharakteryzowanych 
kolegow, przybylych w tym samym celu. taknienie "czegos na se
rio" i potrzeba "autentycznego sukcesu" realizujq si~ w formach 
zast~pczych, zwlaszcza w nami~tnosciach sportowych. Podczas 
mistrzostw swiata w pilce noznej "caly narod od oseskow do zra
molalych starcow sl~czy przy telewizorach". Takie literata Kon
wickiego europejski Berlin kusi nie wolnosciC! czy bogactwem, lecz 
mozliwosciq obejrzenia kilku meczow pucharowych na zywo, in
nych zas "w swietnej kolorowej telewizji niemieckiej". W PRL row
niez sport jest "czyms w calej mocy m~skosci" tylko na boisku. Po 
koncowym gwizdku s~dziego zawodnicy na powrot dostajC! si~ 
w r~ce urz~dnikow - prawdziwej klasy panujqcej PRL, z heros6w 
zmieniajq si~ w"obywateli", dla ktorych szczytem aspiracji jest 
ortalionowy plaszczyk i talon na syrenk~. 

Rozdzielanie sportowcom odznaczen "nie wiadomo wedlug 
jakiego klucza", tworzenie nieprawdziwych hierarchii, odpowia
da praktykom odgornego sterowania zyciem kulturalnym, jakie 
pisarz dobrze zna z wlasnego doswiadczenia. Przykladem zakuli
sowego rozstrzygania spraw artystycznych Sq w Kalendarzu dzieje 
powstania filmu Jak daleko stqd, jak blisko: batalia 0 zatwierdzenie 
scenariusza, starania 0 tasm~ filmowq (wobec niepelnego przydzia
lu dewizowego Eastmana "specjalny ciqg nierealnosci" trzeba b~
dzie nakr~cic na wschodnioniemieckiej tasmie ORWO), kolauda
cja ("jakby pozytywna i negatywna zarazem"), "premiera-nie
premiera" w malym kinie studyjnym, "labirynt festiwalowy", czy
Ii walka (u boku dyrektora z Cannes, a przeciw rodzimej krytyce) 
o wyslanie filmu na festiwal, zakonczona - po protekcji samego 
Romana Bratnego - wyjazdem do San Remo (do Cannes pojechal 
kto inny), wreszcie przekazanie jedynej dobrej kopii do archiwum. 
"Zrobilem film, ktorego nie rna" - podsumowuje Konwicki. 

W tym swiecie polowicznej egzystencji nawet najwazniejszy 
z urz~d6w - cenzura - funkcjonuje jakby "na p61 gwizdka", skoro 
autor moze niemal otwarcie pisac 0 swoim cenzorze: "Zzylem si~ 
z tym, kto za mnie dokonuje wyboru. Nie znamy si~ nawzajem, 
ale lqczy nas dwuznaczna i przewrotna intymnosc. ( ... ) On cz~sto 
prowadzi mojq r~k~ z pi6rem, dodaje sil i witalnosci slowom, on 
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tei wyciosuje dalekie przeswity mi~dzy moimi slowami". Nie ma 
wi~c wolnosci, ale nie ma tei prawdziwego zniewolenia, nie moi
na otrzymae paszportu, ale moina dostae pieczqtk~ w dowodzie 
osobistym, uprawniajqcq do przekroczenia granic NRD. Charak
terystyczny dla systemu komunistycznego niedostatek istnienia, 
udzielajqcy si~ takZe jednostkom, gorszy jest nii sama niewola, bo 
powoduje utrat~ wiary w sens czegokolwiek, wywoluje "niechce
nie wolnosci" . Dlatego takiej wagi nabiera kaide dzialanie samo
dzielne, indywidualne (0 niezaleinych inicjatywach spolecznych 
nie moie bye jeszcze mowy) . W zakonczeniu Kalendarza Konwicki 
notuje, ie zaczql si~ l~kae 0 r~kopis swojego dziennika, zapewne 
zdajqc sobie spraw~ z jego istotnej - nawet jesli niedostrzegalnej 
dla urz~dnik6w z ulicy Mysiej - niecenzuralnosci. Wszak takie pi
sanie to prawie spisek, "wsp6lpraca z samym sobq", to "obj~cie 
wladzy cesarskiej w martwym panstwie zgwalconej osobowosci", 
to nareszcie cos prawie autentycznego. 

Postaw~ "cudzoziemca", nieufnie spoglqdajqcego na swiat ze 
swojej "nyiy" i z rzadka tylko wypuszczajqcego si~ na "warszaw
skie stepy", Konwicki zachowuje takZe we Wschodach i zachodach 
ksi~zyca, pisanych jui w kraju odzyskanej po Sierpniu nadziei. Po
lak wybrany glowq Kosciola katolickiego ("Zostae papieiem - Po
lak potrafi", notuje w tym czasie Brandys), Polak dostal nagrod~ 
Nobla (na razie literackq), dzialajq wolne zwiqzki zawodowe, setki 
solidarnosciowych gazet "piszq 0 wszystkim". Wprawdzie nadal 
wstyd jest wchodzie do gmachu telewizji , gdzie utrzymuje si~ "go
towose strajkowa i gotowose sluienia obcym potencjom", wpraw
dzie z Kremla przyjeidia jeszcze Suslow, by "zrobie porzqdek 
u Polaczk6w" - ale tei zaraz wyjeidia (dzi~ki temu nie zobaczy 
trzeciego wydania dziennika tej samej oportunistycznej telewizji, 
w kt6rym "panoszy si~ »Solidarnose«"). Chwilami wydaje si~ na
wet, ie "Zwiqzek Radziecki jest jui nieaktualny". 

Skqd wi~c biorq si~ tak widoczne u Konwickiego sceptycyzm 
i beak entuzjazmu? Powoduje je chyba nie tylko trwalose starego 
porzqdku, wszechobecnego pod postaciq szpetnej "architektury 
Polak6w radzieckich", zagluszania audycji Radia Wolna Europa, 
stalej grozby rewizji i utraty r~kopisu. Nie tylko codzienne trud
nosci w zdobyciu najpotrzebniejszych artykul6w - dotkJiwie od
czuwane przez opiekuna kota (nazywanego teraz "Lechu"), po
niewaz zwierz~ta nie otrzymujq kartkowego przydzialu mi~sa. 
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Nawet nie losy "odnowy" i niepewna sytuacja kraju, nad kt6rym 
ciqzy widmo inwazji ("ezy zwyciEi'zyliSmy, czy przegralismy. Nikt 
nie wie"; "Moze juz jestesmy zajEi'ci przez Rosjan"). Dyskomfort 
pisarza i poczucie niesmaku powoduje co innego: nagle pojawie
nie siEi' rzeszy opozycjonist6w, kt6rzy do niedawna tylko "groma
dzili w sobie moce", a teraz w nieprzejednaniu zdystansowali lu
dzi pokroju Stefana Kisielewskiego. Niepokojq go wewnEi'trzne tar
cia w "Solidarnosci" i "poczqtki erupcji pychy" wsr6d ludzi zwiqz
ku. OdstrEi'cza kult patriotycznych swiEi'tych, do kt6rych grona wla
snie wlqczono Milosza. Odrazq napawa "Hum romantyk6w i byz
nesmen6w", kt6rzy "robiq w dewocjonaliach narodowych". 

Konwicki rna swiadomose, ze ion, chcqc nie chcqc, "robi inte
res na laureacie Nobla". Wqtkiem spajajqcym Wschody i zachody ksi?
iyca jest bowiem realizacja filmu wedlug Doliny lssy. Z tq sprawq 
lqczy siEi' najglEi'bsze rozczarowanie kielkujqcq nowq Polskq: "Ot6z 
do zdjEi'e filmowych potrzebowalismy zgody Kosciola, czy raczej 
wlasciwej kurii biskupiej, na wejscie do pewnych obiekt6w kosciel
nych, jak na przykiad dziedziniec kosciola czy plebania w postaci 
starego dworku. No i otrzymalem chlodnq odmowEi'. Kler nie po
piera tego filmu". Slowa 0 "nowej niespodziewanej wladzy" i "no
wej cenzurze" z pewnosciq podyktowala pisarzowi gorycz, wywo
lana brakiem duchowego wsparcia od instytucji bEi'dqcej wszak 
podporq ruchu wolnosciowego - film w koncu powstal, zostalo 
jednak poczucie, ze w zmieniajqcych siEi' warunkach sztuka nadal 
zalezy od czynnik6w pozaartystycznych. 

Stalym elementem ksiqzki jest motyw spelniania siEi' proroctw 
Malej apokalipsy. Absurdy polskiej rzeczywistosci AD. 1981 Sq nie
zliczone. W sklepach spozywczych nie rna nic pr6cz octu (potem 
i tego zabraknie), wiEi'c sygnalem do ustawienia siEi' kolejki staje siEi' 
dostawa fortepian6w obok. W kinach film Robotnicy '80 wyswietla 
siEi' pod tytulem Seanse zarezerwowane. Po lasach stojq popsute ra
dzieckie wozy bojowe z polskimi tablicami "Nauka jazdy", a oko
liczna ludnose zawziEi'cie handluje z zolnierzami. Rolnictwu zagraza 
klEi'ska urodzaju, milicja strajkuje, rZqdowa prasa grozi spoleczen
stwu sprzedazq Ziem Zachodnich - w zamian za umorzenie na
szych dlug6w przez Niemcy. "Zlapano gwatciciela na podstawie 
kartki na cukier, kt6rq po spelnionym gwatcie zabral swojej of ie
rze". Ostatnim aktem tej tragifarsy jest "polska rewia na lodzie" 
(takie afisze wisialy ponoe obok obwieszczen 0 stanie wojennym) 
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i spotkanie Konwiekiego z wielbieielem jego tw6rezosei, siedzqeym 
za biurkiem w komendzie stoleeznej MO. Ot, "jeszeze jeden nie
dokonezony koniee swiata". 

" Notuj~ za malo fakt6w" (Brandys) 

Odmiennosc pisarskiego podejseia do rzeezywistosei u Kon
wiekiego i Brandysa najlepiej widac w takieh fragmentaeh ieh 
dziennik6w, kt6re dotyezq tyeh samyeh wydarzen - nawet jesli Sq 
to zdarzenia przywolywane z pami~ei, a nie relaejonowane na bie
zqeo. Obaj autorzy wspominajq smierc Stanislawa Dygata, obaj 
wiqzq jq z kolaudaejq filmu Ewy Kruk wedlug Dworca w Monachium. 
Konwieki pisze dosadnie: "Stasiu zostal na poezqtku zimy 1977 roku 
po prostu zamordowany" i w hiperbolizujqeym skr6eie przedsta
wia wydarzenie i jego uezestnik6w: "Ponure, anonimowe indywi
dua, kt6rym poleeono dolozyc pismakowi, co zirytowal jakiegos 
dygnitarzyn~" . Brandys w tej samej sytuaeji przytaeza z 11 nume
ru "Zapisu" urywki stenogramu posiedzenia Komisji Kolaudaeyj
nej Film6w Fabularnyeh z grudnia 1977 - z nazwiskami uezestni
k6w i fragrnentami wypowiedzi (dzi~ki ezemu mozemy si~ np. 
dowiedziec, ze Bohdan Por~ba "jako Polak" nie moze zniesc, gdy 
ktos "ehee robic szmoneesy na temat narodu polskiego"). 

Na podstawie tom6w Miesi~cy z lat 1978-1981, pisanyeh przed 
wyjazdem Brandysa z kraju, mozna by niemal rekonstruowac re
pertuar polskieh kin ezy Teatru Telewizji, odtwarzac tematy roz
m6w i lektury pol skich inteligent6w, j~zyk uliey i klamstwa gazet. 
Pisarz skrupulatnie odnotowuje wydarzenia, na przyklad wybueh 
w rotundzie PKO (komentarz taks6wkarza : lI Z rotundy zostal tyl
ko drut") ezy eksplozj~ w Nowej Hueie (Brandys: "Leninowi urwa
10 tylnq nog~") i ieh obiegowe bqdi wlasne interpretaeje (w obu 
przytoezonyeh wypadkaeh najez~seiej slyszy si~ werdykt: prowo
kaeja przed przyjazdem Papieza - ehoc Sq i inne spekulaeje). Zyje 
tym, ezym zyje wi~kszosc spoleezenstwa . Z zapartym tehem sle
dzi losy amerykanskieh zakladnik6w w Iranie, nieudanq pr6b~ ieh 
odbieia przezywa niemal jak narodowq tragedi~. Waha si~, ezy 
papieskq msz~ na plaeu Zwyei~stwa (dawniej Pilsudskiego, w ro
ku 1979 w obiegu jest nazwa: plae Zwyei~stwa Pilsudskiego) lepiej 
oglqdac na wlasne oezy ezy w telewizji (wybiera telewizj~). Rok 
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poiniej, znow przed telewizorem, przezywa wzruszenie, gdy "Wq
saty czlowiek na ekranie zamachnql si~ ogromnym dlugopisem 
sygnujqC porozumienie w Gdansku". Latem '81 notuje: "Przybylo 
generalow w rZq dzie" i przytacza pogloski na temat mozliwych sce
nariuszy najblizszej przyszfosci. 

Oczywiscie postawa swiadka to nie jedyna pisarska rola auto
ra Miesi~cy. Brandys jest przede wszystkim komentatorem, eseistq 
- wyczulonym na konkret, lecz nie ograniczajqcym swej wypo
wiedzi do tego, co bezposrednio obserwowane. Pisarz sp~dza tez 
sporo czasu za granicq . Mimo to jego zapiski ukladajq si~ w sto
sunkowo kompletnq kronik~ zycia srodowisk niezaleznych w ciq
gu trzech lat poprzedzajqcych stan wojenny. Dzi~ki "spowinowa
ceniu" autora z Komitetem Obrony Robotnikow (przez osob~ bra
towej, Haliny Mikolajskiej), jego udzialowi w redakcji drugoobie
gowego "Zapisu", zwiqzkom z Niezaleznq Oficynq Wydawniczq 
(Nierzeczywistosc byfa pierwszq powiesciq opublikowanq przez to 
wydawnictwo), uezestnietwu w wykladach Towarzystwa Kursow 
Naukowyeh - czytelnik moze bye swiadkiem dnia eodziennego 
jesli nie najwazniejszyeh przedstawieieli opozyeji demokratyeznej, 
to przynajmniej inteligenekieh kol zywo t~ opozyej~ wspierajqeyeh. 

Brandys na przelomie lat 70. i 80. pozostaje jednak pisarzem 
pofofiejalnym. Co prawda nie jest wydawany - na jego nazwisku 
eiqzy zapis eenzury (podobnie jest zresztq z Konwickim) - ale 
uezestniczy w obradaeh Zwiqzku Literatow Polskieh, korzysta ze 
stolowki w Klubie Literatow i pokoi w domu praey tworezej 
w Oborach. 0 Oboraeh Brandys pisze, ze to "miejsee nieeo wstyd
liwe": "Najeh~tniej te Obory jakos bym ukryf i zatail, ze sp~dzam 
w nich ez~se zyeia". Autorowi nie chodzi jednak 0 moralnq dwu
znacznose pofozenia "antyrzqdowego" tworey, ktory par~ miesi~
cy w roku sp~dza w palaeu przydzielonym litera tom przez wla
dze. Zawstydza go tylko stloczenie pisarzy w miejscu przypomi
najqcym artystycznq spoldzielni~ produkeyjnq i wlasny udzial 
w tym masowym zaczernianiu papieru: "W rz~dzie okien rZqd 
tworeow pochylonych nad rz~dem dziei, kt6re powstajq na rz~
dzie biurek, tworey zwr6ceni profilami w t~ samq stron~, g~siego . 

(.. . ) Jak si~ oddzielie, wyosobnie?" 0 wiele przenikliwiej postrzega 
spraw~ Konwieki, ktory 0 swoich pobytaeh w "falansterze naszej 
biednej literatury" m6wi dosadnie : "Trzydziesci lat tego ni to wi~
zienia, ni to hospiejum, ni to burdelu warszawskich literatow". 
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Nie idzie tu 0 oeenianie ezy por6wnywanie pisarzy - raezej 0 od
notowanie, jak znaeZqca przerniana swiadomosci mogla si~ doko
nac w ciqgtl stosunkowo kr6tkiego ezasu: notatka Brandysa poeho
dzi z roku 1979, Konwiekiego zas z 1981. Wlasnie podleglosc ewolu
ujqcym wzoreom myslenia i normom wartoseiowania wydaje mi si~ 
eennq wlaseiwoseiq Miesi?cy odczytywanyeh jako dokument epoki. 
Znamienne Sq wahania nastroju diarysty, niestabilnosc oceny sytu
acji w kraju, zwlaszeza zas - trudnosc rozpoznania stanu duchowe
go Polak6w. Pytanie: "jak si~ zachowa spoleczenstwo" w stosunku 
do dzialan niewielkiej grupy opozycjonist6w, powraca w dzienni
ku kilkakrotnie i opatrywane jest rozmaitymi odpowiedziarni. Czer
wiee '79: ,Jest rzeez'! nieodpart'!, ze - gdyby tylko zarysowala si~ 
szansa odzyskania rzeezywistego bytu - samochody, lod6wki i tele
wizory rzueono by na barykady". Pazdziernik '79: "Dzisiejsza pol
ska wi~kszosc r6wniez nie jest woLnosci najbardziej spragruona. L~ka 
si~ ryzyka naglego przelomu, sytuacji otwartych, gdy musialaby 
sama 0 sobie decydowac. ( ... ) Chee materialnego polepszenia". Maj 
'80: "Milcz'!ca wi~kszosc zawsze popierala dobrq spraw~ w tajnym 
glosowaniu". Najwidoezniej mikzqea wi~kszosc zachowuje si~ 
w spos6b trudno przewidywalny. .. 

Obok kroniki biez'!eej, obok zapisu nadziei i l~k6w - wlasnych 
oraz zbiorowyeh - znajdziemy w Miesiqcach rozwazania i diagno
zy og6lniejsze, nierzadko zbiezne z rozpoznaniami Konwickiego. 
Nalezq do nieh rozproszone w tekscie uwagi 0 swoistej "nie
rzeczywistosei", "szkieletowosei" zyeia w PRL. Brandys okresla j'! 
r6wniez jako "niewiedz~ narodu 0 sobie": "Od lat nie wiemy, na 
co nas stac i kim naprawd~ jestesmy. ( ... ) bytujemy mi~dzy przy
musem a legend,!, w czyms, co trwa bez wzgl~du na nasz sprze
ciw czy zgod~ i co nas bezustannie przerabia". Powszechny brak 
dostatku, materialna zgrzebnosc otoezenia, fasadowosc systemu, 
propaganda przeslaniaj,!ca swiat, obrz~dowo§c zycia zbiorowego, 
cenzura przeradzaj,!ca si~ stopniowo w wewn~trzn,! kontrol~ my
§li, ekspansja j~zyka "nowoobywatelskiego", przejmowanego od 
urz~dnik6w i elit soejalistyeznej wladzy - wszystko to wywoluje 
poczucie jakby niepelnego istnienia . 

Elementem tego stanu jest gl6d informaeji, przejawiaj,!cy si~ 
czasem w formach chorobliwych. W kraju, w kt6rym uzywa si~ 
zwrotu "klamie jak telewizor", swoistym rytualem stalo si~ ogl,!
danie wieczornego dziennika (nazywanego w ezasaeh p6znego 
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Gierka "godzinq dobrobytu"). Przed kioskami z prasq ustawiajq si~ 
kolejki - nie tylko po plotki z "Expressu" 0 kangurkach, kt6re przy
szly na swiat w jakims zoo, lecz takZe po program TV na najbliz
szy tydzien. Nasluchiwanie zagranicznych rozglosni nie syci co
dziennego laknienia informacji, daje tylko "szkielet", kt6ry trzeba 
jeszcze wypelnic "cialem" drobnych wiadomosci, by poczuc si~ 
w nurcie prawdziwego zycia. 

Rewersem zjawiska deficytu informacji jest l~k oficjalnych 
medi6w przed tym, co nie daje si~ zaklamac. Oto w obliczu "ataku 
zimy" telewizyjny spiker "przemawia jak Starzynski z obl~zonej 
stolicy. Co mu si~ stalo? Ano wlasnie to mu si~ stalo, ze spelnil si~ 
zly sen, kt6ry przez lata tlamsil go nad ranem: 0 takim dniu, gdy 
trzeba b~dzie m6wic prawd~. Prawd~ i prawdziwymi slowami. 
M6wic 0 tym, 0 czym wszyscy wiedzq, m6wic »nieprzejezdne dro
gi« zamiast »krajobraz pokryty bialym puchem«, m6wic »brak za
pas6w w~gla« zamiast »nasze elektrocieplownie wykonaly plan 
z nadwyzkq«. ( ... ) Spiker musi dzis m6wic 0 tym, co widzq wszyst
kie oczy - 0 tym, co si~ naprawd~ dzieje. I dlatego si~ boi". 

Otaczajqca niedo-rzeczywistosc budzi takZe "gl6d wartosci 
trwalych". Pod tym wzgl~dem swoistym fenomenem jest respekt, 
jakim obywatele PRL - niezaleznie od pochodzenia, wyksztalce
nia i poglqd6w - darzq uzdrowicieli i jasnowidz6w. 0 wizytach 
Clive'a Harrisa jesieniq 1978 i 1979 roku Brandys m6wi podobnym 
tonem jak 0 glod6wkach protestacyjnych KOR. Obie kategorie 
wydarzen Sq zresztq zorganizowane w zblizony spos6b, towarzy
szy im nastr6j powagL niemal religijnego misterium, r6zniC! si~ 
gl6wnie liczbq uczestnik6w: "Przed wejsciem do budynku - Sq to 
boki czy tyly kosciola - stojq grupki ludzi. Wsr6d nich kilku uczest
nik6w glod6wki, kt6rych mozna rozpoznac po cieplych okryciach 
(... ) i bledszych, ostrzejszych twarzach. W przedsionku tloczy si~ 
gromadka zolnierzy, ktos im wyjasnia cel glod6wki". "Mi~dzy Bar
bakanem a Swi~tojerskq od rana stoi tlum. ( ... ) Wyloty bocznych 
ulic zatarasowane samochodami, podjezdzajq karetki pogotowia. 
Tlum czeka godzinami, co pewien czas odzywa si~ megafon spod 
kosciola sw. Jacka, wywolujqc numery i nazwiska". 

Konwicki w Kalendarzu ... relacjonowal p61konspiracyjne spo
tkanie z ojcem Klimuszkq w redakcji miesi~cznib "Literatura", 
na kt6re opr6cz "publicyst6w zajmujqcych si~ dziwnymi rzecza
mi" przybywajq "profesorowie od psychiatrii, fizyki jqdrowej, 
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neurologii i psychologii". Brandys dyskretnie wiqze wizyt~ Har
risa z dajqcym si~ zauwazyc brakiem lekarstw, Konwicki w zain
teresowaniach parapsychologiq i okultyzmem dostrzega nostal
gi~ za okresem mi~dzywojennym, ale obaj autorzy dalecy Sq od 
bagatelizowania zar6wno "cud6w", jak ich spolecznego rezonan
suo 0 ilez inaczej brzmi sprawozdanie z wizyty u Klimuszki za
warte we Wschodach i zachodach ksi(:zyca. Pisarz z dystansem i sto
nowanq ironiq przytacza tam wygloszonq przez jasnowidza (po 
uraczeniu gosci "papieskim koniakiem") przepowiedni~ dla Pol
ski: "Chlopcy, b~dzie dobrze. Przed Polskq pi~cdziesiqt takich lat 
- tu uni6s1 znaCZqCO lokiec do gory". W tym samym tekScie, wspo
minaj,!c, ze w Olecku z przykoscielnego krzyza pociekla jakoby 
krew, Konwicki notuje: "Cud, jeden z wielu cud6w, kt6re nawie
dzily m6j kraj". 

Na przelomie lat 70. i 80. po dlugim okresie daremnego - zda
walo si~ - oczekiwania na cud nastaje czas, gdy przepowiednie 
zaczynaj,! si~ spelniac, a niezwykle zjawiska wyst~powac az w nad
miarze. Na szcz~scie obok cud6w mniemanych Sq i takie wydarze
nia, jak szesnascie miesi~cy "Solidarnosci", a wczesniej pielgrzym
ka Jana Pawla II. Wyznaczajq one nie tylko okres powrotu nadziei, 
ale i odzyskiwania swiadomosci rzeczywistego istnienia, poczucia 
zadomowienia we wlasnym kraju, zaspokojonego "glodu warto
sci trwalych". W czerwcu '79 Kazimierz Brandys, jak wielu innych 
warszawiak6w, oglqda miejsca, kt6re rna odwiedzic Papiez. Ulica 
wyglqda niezwykJe, wypelniajq jq ludzie odswi~tnie ubrani, 0 spo
kojnych twarzach, skupieni, ufni, smialo patrzqcy drugim w oczy, 
swiadomi, ze bior,,! udzial w czyms waznym i prawdziwym. To juz 
nie masa, tylko zbiorowosc, w kt6rej widac poszczeg6lne jednost
ki - to spoleczenstwo, kt6re "utwierdzilo si~ w poczuciu wlasnej 
obecnosci". "Tego si~ nie da sfilmowac (... ) - pewnych zjawisk nie 
chwytajq kamery i tasmy. A chcialbym takie wlasnie sprawy opi
sywac" - wyznaje Brandys. 

"Poci<!g z Warszawy przychodzi wczesnym ranem" 
(Herling-Grudzinski) 

Por6wnujqc zapiski Konwickiego czy Brandysa z pochodzqcy
mi z tego samego czasu tomami Dziennika pisanego nocq, nie spo
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s6b oprzec si~ wrazeniu, ze Herling w swej neapolitanskiej samot
ni oddycha swobodniej niz jego koledzy po pi6rze w Polsce. Wi
dac to chocby w doborze temat6w, jeszcze lepiej zas w odnotowy
wanych lekturach. Konwicki swiadomie kreuje si~ na czytelnika 
niedzielnego, przeglqda gl6wnie pras~ codziennq i pisma mniej
szosci bialoruskiej, a jesli juz si~ga po ksiqzk~, to krajowego autora 
(wyjqtek czyni dla literatury rosyjskiej, niedocenianej - co pod
kresla juz calkiem serio - przez mieszkanc6w "prowincji nadwi
sianskiej"). Brandys czyta duzo, zwlaszcza dziel z historii Polski 
oraz wsp6lczesnych powiesci zachodnich; z latwosciq mazm by 
mu wytknqc zar6wno obsesj~ na punkcie pol skich problem6w, jak 
uleganie modom literackim. Herlinga natomiast niewiele intere
sujq nowinki, czy to polskie, czy zagraniczne. Uparcie wraca do 
dziel kilku ulubionych autor6w (Stendhal, Dostojewski, Kafka i Or
well pojawiajq si~ chyba najcz~sciej). W historii - podobnie zresz
tq jak we wsp6lczesnosci - zajmujq go przede wszystkim wqtki 
miejscowe, wloskie. 

Nie znajdziemy u Grudzinskiego slad6w kompleksu przedsta
wiciela "kultury nizszej" : ani akcentowania cywilizacyjnej abnega
cji, ani przesadnej wrazliwosci na urok Francji czy innego kultural
nego potentata, ani tendencji do ukazywania przewag, jakie ptynq 
z powiklanej historii naszej ojczyzny. Mogloby si~ wydawac, ze pi
sarz nie choruje na Polsk~ - nawet w tak wyzwolony i samoswiado
my spos6b jak Gombrowicz (0 kt6rym powiada, ze "odwinql pol
skosc ze swi~tych zwoj6w papieru, wlasciwie zrobil z »polskiej nie
dojrzalosci« autentyczny element sztuki"). Sprawy polskie rzadko 
tez stajq si~ w Dzienniku tematem dominujqcym. Wrazenie, ze Her
linga niezbyt interesuje to, co dzieje si~ w Polsce, byloby jednak 
mylne. Okazuje si~ on pilnym czytelnikiem zar6wno pism krajo
wych (od ".zycia Warszawy" przez "Tygodnik Powszechny" i "Tw6r
czosC" po specjalistyczne "Teksty" oraz wychodzqcy poza cenzurq 
"Zapis"), jak i tego, co 0 Polsce pisze prasa zachodnia. 

Nie zmienia to faktu, ze w podejsciu Herlinga-Grudzinskiego 
do spraw PRL-u i jego mieszkanc6w daje si~ odczuc dystans. Dy
stans 6w sygnalizujq - obok malo eksponowanego miejsca, jakie 
w Dzienniku zajmujq tematy polskie (wsr6d tych zas krajowe) 
r6wniez inne wlasciwosci tekstu . Jego oznakq jest na przyklad po
wracajqcy motyw "listu z Warszawy" alba powtarzajqce si~ relacje 
ze spotkan z goscmi "stamtqd" - to oni Sq lqcznikiem z rodzinnym 
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krajem. Opisy i analizy sytuacji w Polsce dokonywane przez jej 
mieszkanc6w lub tych, kt6rzy wyjechali dopiero niedawno, pisarz 
cz~sto cytuje bez skr6t6w i komentarzy, jakby wolal zdac si~ raczej 
na cudze doswiadczenie nii na wlasne domysly. Herling wie, iz 
odci~cie od kraju ogranicza jego prawo do wypowiadania si~ 
w wielu kwestiach. Nie ukrywa, ze procesy dokonujqce si~ w Pol
sce oglqda z oddali i w szerokim kontekScie calego bloku komuni
stycznego (wyjqtkiem, ale tylko do pewnego stopnia, Sq wydarze
nia bezprecedensowe, na miar~ "osmiu dni wolnosci" pierwszej 
pielgrzymki papieskiej czy strajk6w z sierpnia '80). 

Statystycznie cz~sciej niz Polska uwag~ Herlinga przyciqga 
Rosja. Jej kultura, historia (szczeg6lnie najnowsza), zwiqzane z niq 
zagadnienia polityczne i spoleczne majq nieslabnqcq zdolnosc fa
scynowania pisarza, kt6ry sledzi zycie intelektualne emigracji ro
syjskiej, na biezqco czyta nie tylko publikacje samizdatowe, ale tez 
oficjalnq pras~ ZSRR. To zainteresowanie Rosjq dostrzegalne jest 
takZe w tekstach Brandysa i Konwickiego, jednak jego zr6dla 
u pozostajqcego na emigracji Herlinga Sq troch~ inne niz u pisarzy 
w kraju. Zycie w bezposredniej bliskosci pot~znego sqsiada powo
duje, ze traktuje si~ go jako stale zagrozenie. Nawet nie polityczne 
czy militarne, bo w tym sensie "Rosjanie nie muszq naszego kraju 
najezdzac. Oni tu Sq, siedzq wygodnie, zyjq dostatnio od trzydzie
stu pi~ciu lat. Otorbili si~ w garnizonach, ( ... ) usadowili si~ wad
ministracji, w aparacie bezpieczenstwa, a takZe w srodowisku ar
tystycznym" - jak pisal Konwicki. Tym, co niepokoi, jest przede 
wszystkim realna mozliwosc ostatecznej inwazji cywilizacyjnej 
(przez obu diaryst6w okreslanej jako sowietyzacja) . Wystarczy 
ostrzejsza zima, by Warszawa stala si~ w oczach Brandysa "wschod
nim miastem": "Snieg i w6dka ... Dodajmy jeszcze ogonki w skle
pach i t~poglowych urz~dnik6w. ( ... ) dzisiejsza polska rzeczywi
stosc coraz natarczywiej przywodzi na mySl rosyjskq literatur~". 

Herling ostro pot~pia tlumaczenie zapasci kul turowej i obywa
telskiej w PRL destrukcyjnym wplywem Rosji - jako krzywdzqce 
dla Rosjan (kt6rzy sami cierpiq znacznie okrutniejszq niewol~ tego 
samego totalizmu) i sprzyjajqce zrzucaniu odpowiedzialnosci za 
wlasny los. Nawiqzujqc do Malej apokalipsy i znanych sobie frag
ment6w Miesircy, pisze: "No wi~c powiem, przyparty do muru, co 
jest dla mnie niebezpiecznq histeriq u naszych malych i duzych 
apokaliptyk6w (tak si~ sklada, ze niegdys ofiar »heglowskiego 
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ukqszenia«): demonizowanie Rosjan, kt6re pot~guje i pogl~bia cho
robliwq delektacj~ bezsily; gdy tymczasem wi~kszosc tego, co dzis 
w Polsce »trupie i widmowate« - i czemu mozna jednak stawic op6r 
- jest produktem sowietyzmu oraz swojskiego w znacznej mierze 
»socjalizmu despotycznego«/I. Ale Herling tez nie zawsze pami~ta, 

ze "wyrokowanie 0 stanie spoleczenstwa zamkni~tego (... ) grani
czy z chiromancjq". I jemu zdarza si~ pi sac, ze pr6ba stworzenia 
"czlowieka umasowionego" w ZSRR zakonczyla si~ wzgl~dnym 
powodzeniem. 

Wspomniany wyzej dystans do opisywanej rzeczywistosci 
bywa w Dzienniku pisanym nocq tworzony celowo. lego uzyskaniu 
sluzy na przyklad op6znienie pisarskiej reakcji na pewne fakty. 
o wyniku konklawe z pazdziernika 1978 Herling wspomina do
piero w zapisie z 6 grudnia tego roku. 0 majowym zamachu na 
Papieza - 311ipca 1981, kiedy do prasy zdqzyly juz przeniknqc in
formacje 0 politycznym podlozu zdarzenia. 25 sierpnia 1980 notu
je: "Teraz, kiedy przejasnito si~ troch~ na zachmurzonym niebie 
polskim, mozna zrekapitulowac wypadki minionych jedenastu dni. 
Czym byly?". Wywoluje to wrazenie, ze Herling stara si~ przede 
wszystkim dac wszechstronny (i bezstronny) obraz tego, 0 czym 
pisze - zgodnie ze swoim idealem dziennika jako lIekranu", na kt6
rym przesuwa si~ "raz szybciej, raz wolniej, raz na scenie, raz w tie, 
»historia spuszczona z lancucha« ( .. .). A w lewym dolnym rogu, 
wzorem niekt6rych malowidel renesansowych, miniaturowy i le
dwie naszkicowany autoportret obserwatora i kronikarza". 

Spojrzenie z dystansu, pozwalajqce na wieloaspektowy, zobiek
tywizowany oglqd swiata, jest jednak trudne do pogodzenia z du
chern formy dziennikowej . Wiadomo tez, ze Dziennik pisany nocq 
Herlingowego idealu nie realizuje, przynoszqc nader wyrazisty 
portret autora jako czlowieka gl~boko zaangazowanego w konflikty 
wsp6!czesnoSci i nie rezygnujqcego z prawa do oSqdzania historii . 
TakZe we wzmiankach 0 Polsce lat 70. i 80 dystansowi rozumiane
mu jako oddalenie przestrzenne cz~sto towarzyszy dystans aksjo
logiczny. Herling poddaje krytycznej ocenie przede wszystkim to, 
o czym w spos6b uprawniony mozna wnioskowac na podstawie 
lektur - peerelowskie zycie literackie i umyslowe. Peine ironii uwagi 
o oportunizrrUe "srodowiska", 0 llkilometrowych i obcmokiwanych 
powiesciach krajowych", kt6rych ranga i rozmiary nijak majq si~ 
do wartosci, wyst~pujq w Dzienniku cZ~Sciej niz wzmianki 0 nie
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licznych dzielach z prawdziwego zdarzenia. Literatura PRL w naj
lepszym razie daje kolejne wersje polskiej "nierzeczywistosci", 
natomiast z polskq "rzeczywistosciq" - bo i ta przeciez istnieje 
"potrafi si~ zmierzye tylko stylem slownika biograficznego Pola
k6w" Uak notuje pisarz na marginesie Miazgi Andrzejewskiego). 

Osobistym dramatom "dworskich" literat6w Herling przyglq
da si~ bez wsp6kzucia. Okresowo odnotowuje sygnaly zmiany 
oficjalnych notowan na intelektualnej gieldzie: "W KDL umarli jadq 
szybko, kto jeszcze pami~ta, jakimi potentatami byli w swoim cza
sie Arski i Schaff?" - pisze w roku 1971. Dyskusje literackie w kra
jach demokracji ludowej majq dla Grudzinskiego charakter r6w
nie pozorny jak nazwa tego ustroju. "Widz~ przeglqdajqc pras~ kra
jOWq, ze spod ochrony lowieckiej zostal wyj~ty Tadeusz Breza, 
z przekqsem odezwali si~ 0 nim kolejno Maciqg, Krzeczkowski, 
Kisiel". Pisarz nie rna wqtpliwosci, ze negatywne opinie 0 tw6rcy 
dotychczas popieranym musialy bye alba zainspirowane przez 
wladze, alba - w wypadku publicysty niezaleznego, za jakiego 
uwaza Kisielewskiego - celowo "puszczone". Przytoczywszy wy
powiedi, w kt6rej Iwaszkiewicz ujawnil swoje pretensje do na
grody Nobla, Herling przeradza si~ w jakiegos okrutnego ento
mologa, pochylonego z lupq nad rzqdkiem mr6wkopodobnych 
"kandydat6w, przebierajqcych coraz niecierpliwiej n6zkami w wy
dluzajqcym si~ bez przerwy ogonku" do lauru szwedzkiej akade
mii. 

W tym bezlitosnym spojrzeniu sporo jest goryczy tw6rcy od
ci~tego od swoich czytelnik6w - z jakqz satysfakcjq odnotowuje 
Herling 3 grudnia 1981, ze literatura emigracyjna ("nasze ksiqzki", 
jak pisze) weszla do kraju. Jest tez starannie skrywana t~sknota 
samotnego emigranta - "czlowieka bez cienia" - za pogardzanym 
"srodowiskiem", zlozonym z ludzi 0 podobnym rodowodzie i do
swiadczeniach, choeby to byly doswiadczenia wypaczajqce. Oto 
zapis (z czerwca 1971), kt6ry r6wnie dobrze m6g1by wyjse spod 
pi6ra cz~sto poruszajqcego ten problem Brandysa: "Na herbacie 
u T bardzo ciekawe i znamienne spostrzezenie S. Dop6ki siedzia
10 si~ w Polsce (m6wil) i sluchalo bez przerwy z publicznych am
bon 0 »reakcjonistach zachodnich«, wolno bylo po cichu przypusz
czae, ze nie b~dzie trudne znalezienie z nimi wsp6lnego j~zyka. 
OtM bylismy w bl~dzie. Gdy si~ dluzej przebywa tutaj, wychodzi 
na jaw, ze dla »reakcjonist6w zachodnich« to my wlasnie z kraj6w 
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komunistyeznyeh jestesmy ezystej krwi »reakejonistami«. Stqd 
wniosek: naprawd~ swobodnie rozmawia si~ tam, z przyjaci61mi, 
kt6rzy to sarno wi e d z q". Dlatego tak eenne Sq spotkania z gosc:
mi z Polski, dlatego z takim napi~eiem wyezekuje si~ na przyjazd 
poeiqgu z Warszawy. .. 

Piszqe 0 PRL-u, Herling-Grudzinski wielokrotnie formuluje 
w swoim dzienniku sqdy zblizone do tyeh, kt6re mozna znaleie 
u Konwiekiego ezy Brandysa. Podobnie wyobraza sobie funkej~ 
opozyeji, kt6ra powinna bye przede wszystkim osrodkiem "samo
obrony spoleeznej", a nie silq polityeznq. Podobne zjawiska go nie
pokojq. Nalezy do nieh zwlaszeza iatwose, z jakq Polaey ulegajq 
nastrojom naejonalistyeznym. Byia ona wielokrotnie wykorzysty
wana przez wladz~ (swiadomq, ze "eelebrowanie narodu dobija 
myslo spoleezenstwie") i powaznie zagraza przemianom zainiejo
wanym w roku 1980. Wiele tez aspekt6w peerelowskiej rzeezywi
stosei Herling widzi przenikliwiej niz pisarze oglqdajqey jq gl6w
nie od wewnqtrz. Dostrzega na przyklad subtelnq manipulaej~ 
obeenq w terminie "odnowa", lansowanym w okresie posierpnio
wym przez ofiejalnq pras~. Zar6wno Brandys, jak Konwieki po
slugujq si~ nim bez cudzysiowu. Tymezasem "kompromis seman
tyezny" zawarty w tym okresleniu "polskiej rewolueji" (za takq 
nazwq optuje Herling) "por~eza tzw. dobrq wol~ spoieezenstwa 
i wladzy w poszukiwaniu kompromisu polityeznego". Przy tym 
"odnowa" - z domyslnym przymiotnikiem "soejalistyezna" - "za
spokaja bardziej ( ... ) potrzeby wiadzy" niz spoieezenstwa. 

Ale Sq r6wniez zjawiska, kt6re zdajq si~ uehodzie uwagi Her
linga. Gdy po wizyeie Jana Pawia II pisarz wylieza "aktywy poli
tyezne" pontyfikatu Wojtyly lIZ polskiego punktu widzenia" , ba
gatelizuje jako " taumaturgi~" to, co dla obserwator6w wewn~trz
nyeh (np. Brandysa) bylo najwazniejsze - i najwazniejsze wydaje 
si~ ehyba takZe z dZisiejszej perspektywy: rozbudzenie nadziei na 
zmiany. Takie momenty dobrze oddajq r6inie~ perspektywy mi~
dzy dziennikami powstajqeymi w kraju i na emigraeji. Jest jednak 
wydarzenie, kt6re ehyba wszysey polsey diarysei poezqtku lat 80., 
niezaleznie od miejsea pobytu, oeeniajq podobnie: wprowadzenie 
stanu wojennego. Ten moment zamyka pewien rozdzial (i otwiera 
nowy) nie tylko w najnowszej historii Polski, leez i w polskiej lite
raturze. R6wniez zapiski pisarzy b~dq odtqd wyglqdaly odmien
nie. 
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Informacjq 0 pUCZI!l generala Jaruzelskiego Konwicki konczy 
Wschody i zachody ksirzyca - konczy, czyli przerywa, bo "wstyd pi
sac w taki czas". Brandys na par!? miesil?cy odklada wtedy dzien
nik; zapiski podejmie dopiero w czerwcu 1982, otwierajqc kolejny 
tom Miesifcy. Ten gest zarzucenia pracy jest z jednej strony bardzo 
ludzki i intuicyjnie zrozumialy, z drugiej - rna cos z retorycznego 
zalamania glosu w obliczu fakt6w wstrzqsajqcych i pelni funkcjl? 
wyrazistego zamknil?cia tekstu. Nawet slynny zapis Herlinga: 
"Maisons-Laffitte, 13 grudnia . Ani slowa. Pr6cz daty, ani slowa", az 
sil? prosi 0 zinterpretowanie jako realizacja oratorskiego chwytu 
zamilknil?cia, kt6ry pozwala, nie m6wiqc - cos jednak powiedziec, 
a do tego uzmyslowic sluchaczom wzburzenie podmiotu. Ale taki 
juz los dziennik6w przeznaczonych do publikacji, zawsze bl?dq 
podejrzane 0 retorykl? 

* 

Pamil?c 0 czytelniku, niewqtpliwie obniiajqca stopien szczero
sci pisarskich dziennik6w i zmniejszajqca ich wartosc jako "doku
ment6w osobistych", daje im pewnq wyiszosc nad zapiskami pro
wadzonymi wylqcznie na wlasny uiytek. Troska 0 celne sformu
lowanie, 0 ujl?cie przedmiotu w spos6b precyzyjny i zrozumialy 
nawet dla kogos, kto nie dzieli z diarystq jego poloienia, zwil?ksza 
bowiem poznawczq uiytecznosc tych tekst6w dla dZisiejszego czy
telnika, zwlaszcza nieprofesjonalnego. Te wypowiedzi, usytuowa
ne na pograniczu sfery prywatnej i publicznej , nie Sq jeszcze opra
cowaniami historycznymi (i bardzo dobrze), ale nie Sq tei zapisem 
wylqcznie indywidualnego widzenia swiata. Sq natomiast utrwa
lonym sladem doswiadczen zbiorowych, ksztaltowanym zar6w
no przez czynniki subiektywne, plynqce z osobowosci i indywi
duainej sytuacji piszqcego, jak intersubiektywne, wynikajqce choc
by z roli, jakq tw6rcy wyznacza spolecznosc. R6ine proporcje tych 
skladowych i odmienne rozumienie zobowiqzaft pisarza wobec 
rzeczywistosci powodujq, ie utwory, kt6re nas tu zajmowaly, trud
no jest wartosciowac. Wszystkie Sq w jakiejs mierze ulomne, ob
ciqzone jednostronnosciq widzenia - i dzil?ki temu wlasnie praw
dziwe. 

Dzienniki Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudziftskiego 
doskonale sil? uzupelniajq, dlatego dobrze jest czytac je razem. Sq 
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dzielem tw6rc6w bliskich sobie pokoleruowo, ale reprezentujqcych 
odmienne tradycje myslenia, r6zniqcych si~ zyciowymi doswiad
czeniami i temperamentem artystycznym, mieszkajqcych w kraju 
lub poza jego granicami. Konwicki posiadl umiej~tnosc celnego, 
choc deformujqcego, ironicznego skr6tu. Na otaczajqcq rzeczywi
stosc i-co w wypadku takich zapis6w bardzo cenne - na siebie 
patrzy bez zludzen, podobrue traktujqc przyszlego czytelnika swo
ich wynurzen. Brandys niewqtpliwie w wi~kszym stopniu podle
ga naciskowi opinu i okolicznosci, a takZe poczuwa si~ do zobo
wiqzan wobec odbiorc6w ("stqd ciqgle strojenie glosu na spokojnq 
godnosC", jak stwierdza). Moze nie najlepiej to wplywa na literac
kq wartosc tekstu, ale czyni zen wiarygodny dokument czas6w. 
Dziennik Herlinga jest zapisem europejskiego punktu widzenia 
na sprawy polskie. Na plan pierwszy cz~sto wysuwajq si~ w nim 
analizy i prognozy polityczne, formulowane z wyraznym zamia
rem wplyni~cia na opinie odbiorc6w, co sprawia, ze czyta si~ go 
chwilami jak publicystyk~. Ale zapiski Grudzinskiego przynoszq 
tez bezkompromisowe spojrzenie na zycie kulturalne i literatur~ 
PRL-u, a wreszcie - stanowiq swiadectwo dramatu dwudziesto
wiecznej emigracji polskiej. 

Kalendarz i klepsydra, Wschody i zachody ksi{?zyca, Miesiqce i tomy 
Dziennika pisanego nocq skladajq si~ na wielostronny obraz naszej 
nieodleglej przeszlosci. Obraz tym bardziej interesujqcy, ze prze
filtrowany przez swiadomosc wybitnych pisarzy. Warto si~gnqc do 
tych ksiqzek, by przypomniec sobie czasy, gdy "koscioly byly peI
ne, a sklepy puste" - ku pami~ci i ku przestrodze. 

MARCIN WOlK, ur. 1969, pracuje w lnstytucie Literatury Poisk.iej UMK w Toruniu. 
Opublikowai ksiirzkfr Tekst w dw6ch kontekstach . Narracja pierwszoosobowa w powiesciach 
Kazimierza Bral1dysa (1999). 
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Tyrmflnda konflild z komunizmem mial charakter nie tylko 
polityczny, choc przywiqzanie do liberalnej demokracji 

doskonale immunizowalo go na wszelkie iluzje w ocenie 
totalitarnego oblicza realnego socjalizmu. Byl to r6wniez 

konfllkt estetyczno-czJwllzzacyJny. Tyrmand nie godzil SIr; na 
szmirowatq sztukf czy architekturf socrealizmu, na brak 
porzqdnych szczoteczek do zfb6w, na pokraczne ubrania, 

w kt6rych nawet pifkne kobiety tracily wdzifk ... 

NOTATKI 

BYWALCA LAT 50. 


Jaroslaw Gowin 

Wsr6d literackich obraz6w PRL Dziennik 1954 Leopolda Tyr
manda zajmuje miejsce wyji!tkowe. Jak trafnie zauwazyl Roman 
Zimand, dzieloTyrmanda to "pi e rw s za 0 p u bli kow a na pr6
ba opisu socjalizmu, scisle - czas6w bierutowskich, stworzona 
w kraju, w tamtym czasie, przez czlowieka, kt6ry mial do systemu 
stosunek jednoznacznie negatywny" . Pierwszenstwo nie jest 
wszakie jedynym tytulem do slawy Dziennika. Choe w ostatnim 
dziesi~cioleciu rynek wydawniczy zapelnil si~ licznymi diarusza
mi powstalymi w czasach "Polski Ludowej", w tym takie w epoce 
stalinowskiej (by wspomniee 0 tomach Marii Oi!browskiej czy Zo
fii Nalkowskiej), to na ich tIe ksii!zka autora Zlego wyr6znia si~ prze
nikliwosciq i brakiem zludzen w postrzeganiu komunizmu. Obok 
dziennik6w Oi!browskiej pozostaje tez bodaj jedynym literackim 
zapisem tamtych doswiadczen, z kt6rego wylania si~ nie tylko za
mkni~ty pod kloszem (acz dla pewnosci otoczony jeszcze drutem 
kolczastym) swiat intelektualno-artystycznych elit, ale takie co
dzienne zycie "szarych" ludzi, wsr6d kt6rych Tyrmand obracal si~ 
z takim upodobaniem i kt6rych portretowal tak plastycznie. 

Walory Dziennika kwestionowane bywaly cz~sto ze wzgl~du 
na ich rzekomo apokryficzny charakter. Podejrzenie 0 apokryficz
nose zywilo si~ nie tylko niech~ciq warszawskiego swiatka intelek
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tualnego, tak zjadliwie przedstawionego zar6wno w Dzienniku 
(opublikowanym pO raz pierwszy w roku 1980), jak w wydanym 
kilkanascie lat wczesniej Zyciu towarzyskim i uczuciowym. Krytycy 
Tyrmanda dysponowali niezbitymi dowodami falszywosci jego 
zapewnien, iz oddal diariusz do druku w postaci calkowicie ory
ginalnej. Nie trzeba bylo trudzic si~ wyszukiwaniem w tekScie oczy
wistych kalek z angielskiego (kt6ry Tyrmand opanowal dopiero 
po opuszczeniu Polski w latach 60.), wystarczylo zestawic zrepro
dukowany na okladce pierwszego wydania fragment notatek 
z wersjq ksiqzkowq. Istotnie, jak ustalil najbardziej kompetentny 
badacz tw6rczosci autora Cywilizacji komunizmu, Henryk Dasko, 
oryginal Dziennika poddany zostal przed publikacjq az potr6jnej 
redakcji.O tym, jak daleko si~galy zmiany i do jakiego stopnia nie
zwykla trzeiwosc w ocenie komunizmu cechowala Tyrmanda juz 
w latach 50., mozna si~ przekonac, por6wnujqc wydanie "autory
zowane" z wersjq oryginalnq, wydobytq przez Dask~ z manuskryp
tu (wszystkie cytowane ponizej fragmenty pochodzq z wydania 
Dziennik 1954. Wersja oryginalna, Pr6szynski i S-ka, Warszawa 1999). 

Z por6wnania tego Tyrmand wychodzi obronnq r~kq. W pier
wotnym brulionie wi~cej jest strachu i rozterek. Ale wersja poda
na do druku r6zni si~ gt6wnie sprawnosciq Iiterackq (co prawda, 
zmiany nie zawsze wychodzily ksiqzce na dobre - vide wspomnia
ne "anglicyzmy" - lecz np. niekt6re z wysmakowanych opis6w 
erotycznych w wersji oryginalnej ocierajq si~ niestety 0 pornogra
fi~). Znaczqcej przer6bce ulegly takZe relacje z milosnych perype
tii autora; udost~pniajqc swe zapiski czytelnikom, nie tylko "zmy
iii tropy", utrudniajqc rozszyfrowanie tozsamosci bohaterek, ale 
takZe... znacznie pomnozyl ich liczb~. (Informacj~ t~ m~ska cz~sc 
czytelnik6w Dziennika musi przyjqc z ulgq. By jq zr6wnowazyc, 
zacytujmy kompetentny sqd 6wczesnej milosci Tyrmanda, "Bo
gny", kt6ra po latach, rozwi6dlszy si~ po raz kolejny, zwierzala si~ 
kuzynce : "Naj lepsi Sq ci brzydcy, niepozorni, kt6rych nikt nie chce. 
Taki Tyrmand" ... ) Zaufanie do Tyrmanda jako "kronikarza i libera
la" Uak przedstawial siebie w swym dziele) najbardziej moze wy
stawiajq na pr6b~ nieliczne fragmenty, pomini~te podczas ob
r6bki, w kt6rych z uznaniem pisal 0 dokonaniach komunizmu lub 
zdradzal SWq sympati~ do Lenina . Mimo wszystkich zastrzezen 
(dodac do nich mozna ito, ze wiele z najbardziej trafnych sformu
Iowan zostalo istotnie dopisanych po latach) lektura oryginalnej 
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wersji tekstu pozwala z czystym sumieniem podtrzymac ocen~ sfor
mulowanq przez Romana Zimanda w odniesieniu do wersji "lite
racldei": "swiadectwo arcyciekawe i ( ...) wyjqtkowe". 

Nawet jednak czytajqc orygjnalnq wersj~ Dziennika, wystrzegac 
si~ trzeba pokusy traktowania go jako wiernego faktograficznie, 
"historycznego" zapisu rzeczywistosci. Musimy pami~tac, ze ksiqz
ka Tyrmanda jest tylez takim wlasnie zapisem, co artystycznq kre
acjq (sam diarysta stawia swe dzielo "W rz~dzie literackiej organiza
cji tekstu"). Element fikcji sluzy autorowi nie tylko do budowania 
wlasnego mitu (znamiennym tego przykladem jest tuszowanie zy
dowskiego pochodzenia, kamuflowanego rozwazaniami 0 rzekomo 
skandynawskiej etymologji nazwiska "Tyrmand") . Kreacyjnosc po
zwala takZe na przekazanie syntetycznej, artystycznej prawdy 0 ko
munizmie, prawdy innego rz~du niZ prawda historyczna, ale nie 
mniej wiarygodnej. Powiedzmy zresztq dobitnie: 800 g~sto zapisa
nych 016wkiem stron przewyzsza przenikliwosciq prawie wszyst
ko, co do dzisiaj polscy autorzy napisali na temat PRL. 

Wladza 

Oczytanie Tyrmanda w literaturze dotyczqcej komunizmu za
sluguje na uwag~. Znal Orwella, Koestlera, Zniewolony umysl, fa
scynowal si~ historiozoficznq krytykq totalitaryzmu, jaka wyszla 
spod pi6ra Wilhelma Rbpkego. Przede wszystkim jednak kiero
wal si~ genialnym zmyslem obserwacyjnym - swoim i swego naj
bliZszego przyjaciela: Stefana Kisielewskiego. To dzi~ki temu zmy
slowi udalo mu si~ zrealizowac sw6j zamiar zarejestrowania "cie
nia na twarzy, na uciekajqcym czasie, kazdej kreski na wspomnie
niu" 0 ponurych latach stalinowskich. 

SWietnym streszczeniem wsp6lnego Tyrmandowi i Kisielowi 
rozumienia komunizmu jest historyjka opowiedziana przez tego 
ostatniego: Do Krakowa przyjezdza sowiecka druzyna pilkarska. 
Majqc przeciw sobie 50 tysi~cy wrogo nastawionej publicznosci, 
goscie nie pr6bujq pozyskac sobie sympatii grqfair. Przeciwnie, bru
talnie faulujq, a s~dzia - przypadkiem Rosjanin ... - dba 0 "wlasci
wy" wynik meczu . Za posrednictwem podporzqdkowanej cenzu
rze prasy w swiat idzie wiadomosc 0 wspanialej i gentlemanskiej 
grze Rosjan. Wynik spotkania jest "demonstracjq niezlomnej sily 
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komunizmu i prawidlowosci jego zasad", a bezposredni swiadko
wie wydarzenia otrzymujq szczeg61nie pouczajqcq lekcj~: przeko
nujq si~, ze obiektywne normy, poj~cia sprawiedliwosci czy uczci
wosci pozbawione Sq znaczenia. Po kilkudziesi~ciu latach takiego, 
by tak rzec, "prania sumien" mentalnosc ludzka, poczucie moral
nosci ulegnqc majq trwalemu przeksztalceniu. Ostateczny bowiem 
cel metod zastosowanych na krakowskim stadionie i w niezliczo
nych drobnych codziennych sprawach to nic innego jak "przewar
tosciowanie wszystkich wartosci" . 

Tyrmand jest bezkompromisowy w swej determinacji, by pozo
stawic potomnym (bo nie rna wqtpliwosci, ze adresatem Oziennika 
Sq ci, co przetrwajq czasy komunizmu) wierne swiadectwo epoki. 
Notuje: ,,widzialem rozpaczliwq mord~g~ mas ludzkich w jarzmie 
narzuconego im silq systemu polityczno-spolecznego i straszliwe 
zakneblowanie czlowieka w katordze diabelsko skonstruowanej 
adrninistracji ideowego totalizmu. Widzialem terror panstwa poli
cyjnego rozciqgajqcy swe wladztwo na dusze ludzkie, rodzqcy zlo, 
falszywosc, przest~pstwo, wynaturzajqcy wszystko, co w czlowie
ku szlachetne i zdrowe. Widzialem upadek moralnosci spolecznej, 
pamotyzmu, wszelkich norm wsp6tzycia rni~dzy ludzmi, a na ich 
miejsce wst~pujqCq dzikosc, okrucienstwo wzgl~dem blizniego, an
tycywilizacyjnq anarchi~ stosunk6w rni~dzyludzkich, pokrytq tanim, 
zuzytym klamstwem. Widzialem niszczenie najkardynalniejszych 
zasad prawnych, fundament6w, na kt6rych ksztaltowalo si~ od stu
leci poj~cie wi~zi spolecznej, ana ich rniejscu najpotworniejsze, krzy
CZqce bezprawie, okryte tak cynicznym frazesem, ze widok ten prze
radzal si~ w krwawq tragikomedi~ . Widzialem, jak nieludzko bez
wzgl~dnie, z automatyzmem robot6w, wznoszono sciany socjalizmu 
na n~dzy, gruzlicy, pogardzie dla los6w jednostki. Widzialem, jak 
podkutymi obcasami skostnialego dogmatu rozdeptano, rozgnie
ciono na miazg~ kultur~, sztuk~, wiedz~, obyczaj . A ponad wszyst
kim widzialem unoszqcy si~ zatruty opar klamstw, zaklamania, 
zbrodniczych przeinaczen, w kt6rym gloszenie nieprawdy nabiera 
cech straszliwej, niszczqcej wszelakie wartosci liturgii". 

Na rol~ klamstwa, stosowanego konsekwentnie i z jawnym lek
cewazeniem dla fakt6w, zwracalo uwag~ wielu autor6w pisanych 
w PRL dziennik6w. Ale Tyrmand gl~biej niZ inni rozumial cel sto
sowania tej pozornie naiwnej metody, na kt6rq obruszali si~ na
wet co bardziej poczciwi marksisci : "Bezkarne, nienapi~tnowane, 
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nieustannie powtarzane klamstwo, chocby nie wiem jak monstru
alne, w koncu zmienia si~ w prawd~. Rzecz w tym, aby tak zelaz
nie skr~powac i zakneblowac spoleczenstwo, by wydrzec mu na
wet ch~c rozmow prywatnych 0 klamstwie dostrzeganym przez 
wszystkich i przez kazdego z osobna. Nie czytajqc, nie slyszqc i nie 
mowiqc 0 nim, ludzie przestanq je sobie z czasem uswiadamiac, 
a stqd juz tylko krok do przyj~cia prawdy, ktora nie jest prawdq. 
Oto ostateczny cel komunistow". 

Z Dziennika wydobyc mozna obszerny katalog srodkow, jakimi 
poslugiwano si~ dla pieriekowki dusz. Tyrmand jest gl~boko prze
swiadczony, ze nawet fakty na pozor przemawiajqce przeciw ko
munistom w istocie Sq gl~boko przemyslanymi przez nich ogniwa
mi planu budowania "nowego czlowieka". Tworzeniu klimatu osa
czenia, udr~czenia, uzaleznienia od panstwa, atomizacji wi~zi spo
lecznych sluzq - zdaniem diarysty - braki w zaopatrzeniu, kolejki, 
niedost~pnosc lekarstw, tlok w tramwajach, glodowe pensje, slow em 
- "ogolny dodupizm". Temu samemu celowi sluzq wielogodzinne 
szkolenia ideologiczne, ktorym przymusowo poddawani Sq po pra
cy zm~czeni robotnicy, indoktrynacja w szkolach, agitatorzy nacho
dzqcy ludzi w mieszkaniach. Nad wszystkim czuwajq zas wszech
obecna policja polityczna, ktora "stanowi zasad~ zycia w spoleczen
stwie komunistycznym", "jakby nadrz~dnq substancj~ mysli i po
st~pk6w ludzkich", oraz "aparat sprawiedliwosci", kierujqcy si~ Le
ninowskim rozroznieniem na "praworzqdnosc formalnq" i "prawo
rzqdnosc zmierzajqcq ku wielkim celom rewolucii". 

Entuzjasta jazzu i kolorowych skarpetek, bywalec nocnych 10
kali i salonow literackich, wytrwaiy klient "ciuchow", zaprzyjainiony 
z barwnymi postaciami warszawskiego polSwiatka, Tyrmand unika 
jednej kategorii ludzi: czlonkow partii (a w kazdym razie jej apara
tu).O dygnitarzach komunistycznych pisze z pogardq, ocierajqcq si~ 
niekiedy 0 nienawisc. (0 Zambrowskim: "odrazajqcy zewn~trznie 
karzel z maiomiasteczkowego chederu". 0 Ochabie: "zwalisty, ci~zki 
rzeznik 0 mi~sistej, odpychajqco ograniczonej twarzy polskiego kol
tuna". Przeczytawszy zjazdowe przemowienie Bermana, Tyrmand 
notuje: "pojqiem, jakZe jasno, dlaczego z wscieklymi psami si~ nie 
dyskutuje, tylko si~ do nich strzela"). Dostrzegajqc roznice mi~dzy 
fanatycznymi "chasydami" (notabene, mimo ze Tyrmand przytacza 
wiele faktow mogqcych potwierdzic stereotyp "zydokomuny", 
w Dzienniku nie odnajdujemy niczego, co mogloby wskazywac na 
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istnienie W polskim spoleczenstwie przejaw6w antysemityzmu na 
tym tie) a brutalnymi plebejskimi arywistami, dla kt6rych jedynym 
idealem jest udzial we wladzy i zwiqzanych z niq korzysciach dia
rysta nie poklada zadnych nadziei w ewentualnej wewn~trznej "li
beralizacji" Partii i dla nikogo z obozu wladzy nie znajduje sl6w 
usprawiedliwienia. Jednak to nie ludzie wladzy Sq w Dzienniku gl6w
nym obiektem krytyki . 

Elity 

Taktyka stosowana przez wladze wobec srodowisk opiniotw6r
czych - tak jak widzi j'l Tyrmand - byla bardzo prosta: z jednej strony 
poslugiwano si~ presjq strachu, z drugiej (a wlasciwie r6wnoczesnie, 
bo to zwielokrohlialo szanse zlamania) pokusq ogromnych Oak na 
warunki realnego socjalizmu) korzysci materialnych. Dziennik przy
nosi kilka pi~knych, jasnych portret6w "klerk6w", kt6rzy nie ulegli 
ani presji, ani pokusie. To przede wszystkim ludzie z kr~gu niedawno 
zlikwidowanego (a scislej: przekazanego "paxowcom") "Tygodnika 
Powszechnego". Zbigniew Herbert, pracuj'lcy jako "kalkulator-chro
nometraiysta" w sp6ldzielni inwalid6w, gdzie z rozpacz'l obserwuje 
starych, zasluionych nauczycieli, zmuszonych teraz do poniZaj'lcej 
pracy i zyj'lcych w komplemej n~dzy. Jan J6zef Szczepanski, ze spo
kojem piszqcy kolejne ksiqz.ki do szuflady i oboj~tnie odmawiaj'lCY 
wydawcom jakichkolwiek cenzuralnych przer6bek. Jerzy Turowicz 
i Jacek Wozniakowski, obarczeni licznymi rodzinami, pozbawieni pra
cy, ciqgle zagrozeni aresztowaniem i poddani naciskom majqcym 
pchnqc ich na "paxowskq drog~ przetrwania". Wreszcie Kisiel, kt6re
go wizerunek jest - jak zobaczymy - nieco bardziej zlozony. 

Ich niezlomnosc szczeg61nie odcina si~ od tla og6lu pisarzy, pla
styk6w, dziennikarzy czy filmowc6w. Postawa intelektualist6w 
w czasach stalinowskich stanowi przedmiot gor'lcego sporu co naj
mniej od ukazania si~ Zniewoionego umyslu. Swiadkowie, badacze, 
komentatorzy podzielili si~ w tej sprawie na dwa obozy; nazwijmy 
je "stron,! Milosza", tlumacz'!cego uleglosc intelektualist6w wobec 
wladzy "ukClszeniem heglowskim" i rodzajem obl~dnej fascynacji 
ideologicznej, oraz "stronq Herlinga", interpretuj'lcego te same za
chowania w kategoriach oportunizmu, serwiJizmu i karierowiczow
stwa. W sporze tym Dziennik 1954 to pot~zny glos na rzecz drugie
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go ze stanowisk. W ksiqzce roi si~ od opisow kompromitujqcych 
post~pkow ludzi kultury, swietnie pokazane Sq rozmaite strategie 
samozaklamania: od jawnego cynizmu Kaluzynskiego, przez wy
rachowany (i starannie przeliczony na finansowo-prestizowe gra
tyfikacje) ideowy zapal Kozniewskiego, pO rozne formy lqczenia 
oportunizmu i opozycyjnosci. W tym ostamim przypadku istomq 
rol~ odgrywal Miloszowski "Ketman": proba zachowania wewn~trz
nej czystosci moralnej przy zewn~trznej wspolpracy z totalitarnym 
panstwem. Analizujqc sil~ atrakcyjnosci tego argumentu na przy
kladzie kolejnej - tym razem mniej swietlanej - postaci z kr~gu "Ty
godnika", Jana Pawla Gawlika, Tyrmand formuluje ironicznq dia
gnoz~, kt6ra tlumaczy zaskakujqce wybory zyciowe licznych inte
lektualist6w w calym okresie PRL: chodzi 0 to, aby czue si~ "jak czlo
wiek, kt6ry z narazeniem zycia spelnil sw6j swi~ty obowiqzek, do
konal rzeczy wielkich i trwal na posterunku, poki bylo mozna, a sko
ro dIuzej nie mozna, to w porzqdku, czas najwyzszy zajqe si~ czyms 
przyjemnym, pogodzie si~ ze stanem rzeczy, ze zwyci~zcq, pora brae 
od niego fors~ za to, ze si~ ustqpilo". (Czy jakas, nieco tylko zmody
fikowana, forma tego rozumowania, w ktorej sI6wko "mozna" za
st'lpione zostalo przez "trzeba", nie wyjasnia zachowania cz~sci bo
haterow antykomunistycznej opozycji, ktorzy po roku 1989 prze
istoczyli si~ w karierowiczow 0 twardych lokciach?) 

Czy w procesie, jaki trybunal moralny wytacza inteligencji cza
sow komunistycznych, Leopold Tyrmand, syn Mieczyslawa i Ma
ryli, jest wiarygodnym swiadkiem? Mozna w to powqtpiewae. 
W tyradach przeciwko przekupnym elitom latwo wychwycie ton 
zazdrosci. Najlepiej moze wyczuwalny jest on w mieszaninie iry
tacji i podziwu, z jakimi Tyrmand pisze 0 tych nielicznych (Paran
dowski, Hryniewiecki), kt6rzy nie idqc na zadne ust~pstwa (poza 
unikaniem otwartej krytyki rezimu), mogq spokojnie pracowae, 
ciesz'l si~ uznaniem, luksusowymi samochodami, wyjazdami do 
Zakopanego, marynarkami z dobrej f1aneli, drogimi krawatami ... 
Przekonuj'lce wydaje si~ zatem twierdzenie, ze autor Dziennika tak 
duzy nacisk kladl na element dworskiego serwilizmu w zachowa
niach elit intelektualnych, gdyz - mowiqc pros to - tu go bolalo. 

Przekon ujqce - ale nie do konca. Wiarygodnose swiadectwa Tyr
manda mozna by podwazac, gdyby korzystal on w swoim opisie 
tamtych lat tylko z barw czarnej i bialej. Wsrod bohater6w ksi'lzki 
jest jednak ktos, kto z czarno-bialego schematu si~ wyIamuje. Tym 
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kims jest... sam Tyrmand. Notatki zdajqce sprawozdanie z rozterek 
ich autora to jedna z najbardziej przejmujqcych warstw ksiqzki. Tyr
mand swietnie zdawal sobie spraw~ z wysokosci rachunku, ktory 
placil za niezawislose duchowq: rezygnacja z rodziny, z mozliwosci 
pracy tworczej, z wyjazdow zagranicznych, ktore byly dla niego 
warunkiem poczucia wolnosci, z radosci z urokow zycia. "A co b~

dzie, jesli si~ myl~? Jesli wolnosc, w ktorq wierz~, nie jest wolnosciq, 
jesli tworczose, ktorq kocham, nie jest prawdziwq tw6rczoSciq, jesli 
mysl~ glupio i post~puj~ glupio, krotkowzrocznie, malodusznie, cia
sno-uparcie? Co b~dzie, jesli komunisci majq racj~? (... ) A wi~c zmar
nowane zycie, prawda?" Na szczegolnie trudnq prob~ wystawiali 
Tyrmanda ludzie, ktorych cenil, do ktorych rnial zaufanie, a kt6rzy 
- by tak rzec - "przeszli na drugq stron~", jak w owym czasie Pawel 
Jasienica; diarysta nie byl w stanie przypisae mu niskich motywacji, 
zadr~czal si~ wi~c, wyszukujqc racje moraine, ktore sklonily Jasieni
c~ do przyj~cia roli "pozytywnego bezpartyjnego". 

Ale autor Oziennika mial tez swoich prywatnych kusicieli: Koz
niewskiego i l(jsiela. Przypadek tego pierwszego byl kJasycznie 
jasny. Sam oportunista doskonaly, kusil zaszczutego 1yrmanda 
mozliwosciq pisania pod pseudonimem na neutralne tematy. Ku
sil z zyczliwosci, ale i po to, by przy odpowiedniej okazji mac rzu
cie w towarzystwie od niechcenia: "Tyrmand? Alez i on tei.. . Ion 
drukuje, tylko pod pseudonimem.. . Coz, trzeba zye .. . ". Zupelnie 
inny byl przypadek l(jsiela. I on namawial mlodszego przyjaciela 
do kompromisu, tyle ze .. . sam na zadne kompromisy nie szedl. 
o co zatem mu chodzilo? Czy nie artykulowal glosno tego, co po 
cichu rozwazal Tyrmand, po to, aby wlasnie podtrzymac go w od
mowie? Wszystko na to wskazuje. Mamy wi~c tutaj rzadki przy
padek aniola-stroza przyprawiajqcego sobie sztuczne rogi i ogon. 

W irni~ czego autor Oziennika zdobywal si~ na odmow~, na kt6
rq nie stac bylo tak wielu inteligentnych i uczciwych ludzi? W irni~ 
czego decydowal si~ na kompletnq marginalizacj~ i zycie w ciqglym 
poczuciu zagrozenia? Tyrmanda konflikt z komunizmem mial cha
rakter nie tylko polityczny, choe przywiqzanie do liberalnej demo
kracji (tak rzadkie wsr6d owczesnej inteligencji, nie tylko polskiej) 
doskonale immunizowalo go na wszelkie iluzje w ocenie totalitar
nego oblicza realnego socjalizmu. Byl to r6wniez konflikt - jak traf
nie zauwaza Henryk Dasko - estetyczno-cywilizacyjny. Tyrmand 
rue godzil si~ na szmirowatq sztuk~ czy architektur~ socrealizmu, 
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na brak porz'ldnych szczoteczek do z~b6w, na pokraczne ubrania, 
w kt6rych nawet pi~kne kobiety tracily wdzi~k. .. Nie godzil si~ na 
powszechne schamienie. Jako artysta bronil "prawa do wolnej tw6r
czosci, godnej czlowieka i wzbogacaj'lcej ludzkosC" Ale przede 
wszystkim Tyrmand - czlowiek nie wierz'lcy w mozliwosc ziszcze
nia Kr6lestwa Bozego na Ziemi, lecz wierz'lcy "w Boga, ludzi i ich 
post~p" - bronil glosu wlasnego sumienia, nakazuj'lcego mu zado
wolic si~ szcz~sciem "z chwili przezywanej w wiernosci samemu 
sobie" i z "uczciwej, codziennej sluZby noszonym w sobie prawdom". 

Byl odwazny. W ostatecznym rachunku jedynie to si~ liczy. 

Zycie codzienne 

Jak wspomnia!em na pocz'ltku, tym, co najbardziej odr6znia 
Dziennik od innych swiadectw epoki, jest barwny, wielostronny opis 
codziennego dnia mieszkanc6w "najweselszego baraku w obozie". 
o ponurych stronach tego zycia - 0 szarosci, strachu, brudzie, zni
jaczeniu, brzydocie, kt6ra nie omijala nawet zabawek, 0 absurdach 
gospodarczych, stowem: 0 "g6wiennosci istnienia" - byla juz mowa. 
Przyjrzyjmy si~ zatem mniej znanej, radosnej, a w kazdym razie 
"normalne( stronie stalinowskiej codziennosci. PRL - prawda to 
banalna - byl bowiem miejscem, w kt6rym ludzie spotykali si~ ze 
sob'l, bawili, kochali, cieszyli drobnymi przyjemnosciami, kazdym 
idiblem trawy wyroslym na monolitycznej skale dogmatu. 

Tyrmand by! nostalgicznym kronikarzem gin'lcych - jak s'ldzil
resztek kapitalizmu, a scislej : poukrywanych w ruinach odbudowu
j'lcej si~ dopiero Warszawy prywa tnych sklepik6w, zaklad6w krawiec
kich, warsztat6w, pralni chemicznych, "kieszonkowych fabryczek 
krawat6w lub broszek". To one, wymykaj'lc si~ nagonkom propagan
dy i przesladowaniom urz~d6w czy milicji, ratowaly resztki komfor
tu, pozwalaly stenotypistkom czy ekspedientkom na (okupiony wie
lomiesi~cznymi wyrzeczeniami) zakup wymarzonej szminki do ust 
czy paryskich ponczoch "bez szwu". Pisarz z zamilowaniem przygl'l
da si~ pr~znosci "inicjatywy prj"vatne(, widz'lc w niej oznak~ oporu 
przeciw komunistycznemu zglajchszaltowaniu - oporu nie tyle kon
kretnych ludzi, co... samej natury ludzkiej. To ona bowiem - nieko
niecznie w tym, co w niej szlachetne, ale w swej witalnosci, woli zy
cia, drapieznosci i prostych t~sknotach - byla dla Utopii najtrudniej

79 



JAROSt.AW GOWIN 

SZq przeszkodq do pokonania. SOcjalistyczni "inZynierowie dusz" i pla
nisei doskonale zdawali sobie z tego zresztq spraw~, zwalczajqc i spy
chajqc do podziernia ukochany przez Tyrmanda jazz, kolorowe skar
petki, eleganckie krawaty (dbajqcy 0 to, by nie wypasc z lask, prorzq
dowi intelektualisci na o6cjalnych imprezach przybierali "barwy 
ochronne", zast~pujqC zachodnie welwetowe marynarki, kt6rych tak 
zazdroscil im autor Dziennika, pokracznyrni ubraniarni szytyrni w pan
stwowych fabrykach) . Rozwaiania 0 kulturowo-politycznym znacze
niu "eiuch6w" z Bazaru R6zyckiego, z calq powagq snute przez Tyr
manda, m6wiq 0 codziennosei realnego socjalizmu wi~cej niZ sqini
ste rozprawy socjologiczne. 

Ucieczka przed ideologicznq "nierzeczywistosciq" prowadzila 
w r6znych kierunkach. Tyrmand wiele rniejsca poswi~ca gwaltownie 
rozprzestrzeniajqcym si~ alkoholizmowi, chuliganstwu czy drobnym 
malwersacjom, zauwaza tez jednak chroniqcy przed rozpaczq wplyw 
religii, drobnomieszczanskich nawyk6w, ludowego poczucia hono
ru; kolacja w rnieszkaniu znajomej sprzqtaczki z udzialem starych 
robotnic czy grubych sklepikarek napawa Tyrmanda poczuciem dumy 
z warszawskiego ludu, lIZ jego schludnosei, uporu, kultury bycia, roz
sqdku, ogl~dnosei, poczueia humoru i swoistej elegancji". 

Ale zycie wymyka si~ ideologii r6wniez podczas obficie zakra
pianych alkoholem imprez w nocnych lokalach, klubach dzienni
karzy, plastyk6w, dyplomat6w, w modnych kawiarniach czy na 
balach sylwestrowych, gdzie mieszajq si~ ze sobq partyjni aktywi
Sci i wybitni pisarze, zlota mlodziez ze studentami marksistowskich 
szk61 ideologicznych, niedobitki prywatnej inicjatywy i ludzie 
o arystokratycznych rodowodach, pi~kne dziewczyny i zagraniczni 
dyplomaci. Tyrmand nie tylko z zapalem (powsciqganym chorq 
wqtrobq) rzuca si~ w wir rozrywek, ale obserwuje tez, jak powoli 
od wewnqtrz rozkladajq one komunizm. Przyglqdajqc si~ niezr6z
nicowanej na poz6r, pokrytej "gnojnq maziq" dogmatu rzeczywi
stosci stalinowskiej Polski, obserwator dostrzega pod powierzch
niq prqdy, kt6re kiedys - wierzyl w to gl~boko - podmyjq mur. 

* * * 

Dziennik pisany byl mi~dzy 1 stycznia a 2 kwietnia 1954. Tyrmand 
by! w tym czasie g!~boko przekonany, ze za jego zycia nic si~ w Pol
sce nie zmieni. Mimochodem jednak rejestrowal fakty, kt6rych jesz
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cze rue potrafil powiqzac w calosc, a kt6re - jak si~ mialo juz wkr6t
ce okazac - byly pierwszymi jask61kami paidziernikowej "odwil
zy". Oto w programowym artykule Boleslawa Bieruta, zamieszczo
ny1TI w moskiewskiej "Prawdzie", nazwisko "Stalin" wymienione 
zostalo tylko dwukrotnie (a przeciez "jeszcze rok temu kazdy pisa
ny w prasie sowieckiej artykul byl jedyrue wariantem na niekon
CZqcy si~ temat: Stalin. Wypowiedz 0 pszczelarstwie stanowila wte
dy w gruncie rzeczy artykul na temat: Stalin a pszczelarstwo, roz
prawa 0 wojnach punickich przeradzala si~ automatycznie w roz
praw~: Stalin a wojny puruckie i tak dalef'). Oto z "niecenzuralny
mt dotqd pisarzamL takimi jak Jan J6zef Szczepanski, wydawnic
twa zaczynajq rozmawiac 0 mozliwosci opublikowania ich ksiqzek. 
Oto w kioskach pojawia si~ tygodnik "Dookola swiata", starajqey 
si~ imitowac zachodniq pras~ bulwarowq... Kolejna oznaka "odwil
zy" zada gwaltownq smierc: Dziennikowi: Tyrmand otrzyma propo
zycj~ napisania Zlego i zarzuca prac~ nad codziennym "oddawaniem 
sprawiedliwosci" zyciu "Polski Ludowej" . 

Zycie to ulega po Paidzierniku wielu zmianom na lepsze. Nie 
Sq to jednak zmiany przelomowe, kt6re uniewaznilyby jakikolwiek 
element z Tyrmandowej diagnozy komunizmu. Ai. do roku 1989 
istnialy cenzura i tajna policja, dzialacze opozycji bywali skryto
b6jczo mordowani, systematycznie inwigilowani, pozbawiani 
mozliwosci wykonywania zawodu. Zycie eodzienne ogarni~te bylo 
"og61nym dodupizmem" . Polacy wystawali w dlugich kolejkaeh, 
warczeli na siebie w zatloczonych ponad wszelkq wytrzymalosc 
tramwajach, symulowali prac~ ezy dawali wyraz specyficznemu 
poczuciu "sprawiedliwosei spolecznej", wynoszqc z zaklad6w kra
dzione towary i dorabiajqc sobie w ten spos6b do glodowyeh pen
sji (pod koniec lat 80. asystent zarabial na wyzszej uczelni r6wno
wartosc 10 dolar6w, a profesor - 20). Tyle ze zelazna pi~sc "dykta
tury proletariatu" slabla, w dogmaty nie wierzyli nawet propagan
dzisci, ezujne niegdys oko Wielkiego Brata zasnuwala sklerotycz
na mgielka, rosly natomiast szeregi tyeh, kt6rzy na komunizm pa
trzyli w taki spos6b jak Leopold Tyrmand. 

Bez uwzgl~dnienia Dziennika 1954 jakikolwiek obraz PRL b~
dzie nie tylko niepelny. B~dzie takZe nieprawdziwy. 

JAROSLAW GOWIN, ur. 1961, absolwent filozofii U], redaktor naczelny "Znaku". Ostat
nio wydal Kosci61 w czasach wolnosci 1989-1999 (1999) . 
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"Wykorzenienie" byio doswiadczeniem sparej cZfsci naszega 
spoieczeizstwa, mianowicie tych wszystkich, kt6rym dane byio 

urodzic si~ w Polsce Ludowej, rozumianej jako terytarium 
razziewu; tych wszystkich, kt6rzy urodzili si~ wlasnie bez 

"pierwszega jfzyka", to jest takiega j~zyka, z kt6rym magliby 
si~ utaisamic. Kt6rzy nie znajdawali niczega, co magliby 

nazwac swaim dziedzictwem. 

DZIEDZIC TWO 

NOWOCZESNOSCI, 


~ 

PRZEKLENSTWO 

LUDOWEJ 

KrzysztoJ Unilowski 

Tam nasz poczq tek. Na prozno si~ bronic ... 
Czeslaw Milosz 

1. Pisanie 0 literackich przedstawieniach Polski Ludowej przy
pomina rozwiqzywanie r6wnania z dwiema niewiadomymi. A na 
dodatek uprawnione wydaje si~ podejrzenie, ze jedna z tych nie
wiadomych jest w istocie nieoznaczonq. tatwiej przebrnqc przez 
pokaznq bibliotek~ teoretycznoliterackq i ustalic, co naJezy rozu
miec przez przedstawienie, anizeli wyjasnic, czym w naszym wy
padku jest (by!) przedmiot tegoz przedstawienia. Co takiego mamy 
na uwadze, m6wiqc 0 rzeczywistosci Polski Ludowej: zbrodnie sta
linizmu? nadzieje Paidziernika? Gomu!kowskq stagnacj~? dwa 
Iyki konsumpcjonizmu w czasach Edwarda Gierka? dojmujqce po
czucie beznadziei w dobie stanu wojennego tudziez przekonanie, 
ze prawdziwe zycie jest gdzie indziej, za berlinskim murem? 
Wszystko to razem? MySl~, ze powinnismy si~gnqc gl~biej. Litera
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tura nie jest bezposredniq ilustracjq wydarzen historycznych, a je
sli nawet daje niekiedy diagnozE;' spolecznego samopoczucia, to 
niekoniecznie opisujqc zycie codzienne w tym czy innym czasie. 

literaturE;' krajowq okresu powojennego najczE;'sciej oceniamy 
dosc krytycznie, podkreslajqc jej zaleznosc od polityki kulturalnej 
socjalistycznego panstwa. tatwiej nam docenic dorobek poszcze
g61nych pisarzy, wyr6znic ten czy inny utw6r. Wszelako gromy, 
jakie jeszcze i dzis ciska siE;' na "artystowski azyl" lat szescdziesiq
tych, nie zmieniajq faktu, ze wlasnie si6dma dekada byla najcie
kawszym i najdonioslejszym okresem w dziejach powojennej li
teratury. Paradoksalnie, p6zniejsze przekroczenie granic "poetyc
kiego rezerwatu" wiqzalo siE;' ze stopniowym odchodzeniem od 
poznawczego maksymalizmu, imperatywu artystycznego nowa
tors twa, przeprowadzanej w samej literaturze krytyki literackosci, 
otwarcia na filozoficzne i estetyczne inspiracje z Zachodu. Tryumf 
Nowej Fali i powstanie "drugiego obiegu" mialy r6wniez negatyw
ne nastE;'pstwa. Oznaczaly rezygnacjE;' z kursu na nowoczesnosc, 
jaki rodzima literatura obrala po Paidzierniku. 

Odwr6t wynikal z wielce chwalebnych intencji. Chodzilo 0 to, 
by literatura - wczesniej ukazawszy znieprawienie swiadomosci 
zbiorowej - koila jq, by zasypala przepasc miE;'dzy pisarzami, czy
telnikami i tradycjq, by przywr 6 cila poczucie historycz
n e j c i q g los c i. Nieco wczesniej odkryto bowiem wyrwE;', jaka 
zionE;'la miE;'dzy przekazem pamiE;'ci i tradycjq a rzeczywistosciq 
PRL. Kapitalnie w jednym ze swoich szkic6w uchwycil tE;' kwestiE;' 
Jerzy JarzE;'bski: 

Najbardziej znarniennyrn i po trosze zaskakuj'lcyrn wynikiern poszukiwan 
wlasnej tozsarnosci jest jednak odkrycie nieprzystawalnosci dnia dzisiejsze
go i tradycji. Pisarze zanurzaj'lcy si ~ w przeszlosc czy rnitologi~ w poszuki
waniu ciqgloSci wlasnego - i narodowego -losu, zacz~li odkrywac wlasnie 
nieciqglosc. ( ... ) nie dochodzi do odkupienia i sakralizacji terainiejszosci: nie 
rna przejscia od Polski szlacheckiej do PRL, ze wsi do rniasta, z kresowej Ar
kadii lat rnlodosci - do dzisiejszej krz'l taniny' . 

Aby zaradzic rozziewowi, li tera tura m usiala wiE;'c wys tqpic prze
ciwko PRL, gdyz wlasnie z niq identyfikowala 6w rozziew i czyni

1 J. Jarz<~bski, Mif dzy ,.realizmem" a " prawdq" (proza krajowa po wojnie), w: tegoz, 
W Polsce czyli wszfdzie. Szkice 0 polskiej prozie wsp61czesnej, Wa rszawa 1992, s. 121-122. 
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la jq zan odpowiedzialnq. Musiala odslonie n~dz~ bytowania w re
aliach Polski Ludowej, musiala wskazae na duchowq pustk~, mo
raine zaklamanie, ontycznq pozornose tego swiata. Przeciwwagi 
szukala w indywidualnej i zbiorowej pami~ci . Znowu si~ okazalo, 
ze prawdziwe zycie jest gdzie indziej, poza granicami PRL, ale nie 
poza granicami geograficzno-politycznymi, lecz - metafizyczny
mi. Ulomnej i zaklamanej wsp6lczesnosci (czytaj : nierzeczywisto
sci) przeciwstawiono kr61estwo etycznych imponderabili6w. Tym 
samym Polsce Ludowej odj~to prawo do miana rzeczywistosci. 

Stawiam sobie w tym szkicu dose niewdzi~czne zadanie. Chc~ 
bowiem przypomniee proz~, kt6ra w tym samym czasie - w la
tach siedemdziesiqtych - nie zrezygnowala z sondowania przepa
sci PRL. Zapewne w przekonaniu, ze wlasnie ta przepase jest je
dynq rzeczywistosciq, jakq mamy. A czyni~ tak dlatego, ze literac
kie pr6by - te z lat 70., 80., ale i 90. - przerzucenia kladki i przejscia 
ponad otchlaniq zdajq mi si~ wqtpliwe. 

2. Dla pisarzy-speleolog6w, kt6rzy najgl~biej zaw~drowali w ot
chlanie PRL, punktem odniesienia byly dokonania z lat szesedzie
siqtych. Tu warto przypomniee, ze istnieje zasadnicza r6znica mi~
dzy polskq literaturq tego czasu a 6wczesnq zachodnioeuropejskq 
awangardq, kt6ra krytyczne ostrze swoich poszukiwan obr6cila 
przeciwko tradycyjnym normom epiki powiesciowej. Tymczasem 
u nas tylko jeden Leopold Buczkowski wystqpil programowo prze
ciwko "mieszczanskiemu romansowi". Powojenna proza i kryty
ka marzyly 0 wielkiej powiesci spolecznej, epickiej sadze, zdolnej 
ukazae koleje polskiego losu. Wszelako doznanie nieciqglosci ma
nifestowalo si~ r6wniez w poczuciu niestosownosci tradycyjnej 
for my. Wqtpliwe okazaly si~ fabularna ciqglose, stabilna tozsamose 
bohater6w, nadrz~dna perspektywa narracyjna. Do poszukiwan 
w planie poetyki polska proza zostala niejako przymuszona przez 
okolicznosci zewn~trzne, same zas poszukiwania przyj~ly postae 
negatywnq - ekwiwalentem "rozkladu" rzeczywistosci oraz toz
samosci (indywidualnej i zbiorowej) mial bye "rozklad" powiescio
wej formy. Ta zasada strukturalnej homologii (mozna by m6wie 
oswego rodzaju mimetyzmie struktury) byla powszechnie akcep
towana przez interpretator6w prozy lat szesedziesiqtych, a osta
tecznie w literackiej i polonistycznej swiadomosci utrwalila jq Mia
zga Jerzego Andrzejewskiego. 
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To, co nazwalem rnimetyzmem struktury, przy wszelkich roz
nicach w dziedzinie poetyki honoruje jednak najwazniejszq zasa
d~ realizmu: istnieje obiektywny swiat, ktory nalezy wyrazic 
w dziele literackim. Wyrazic go odpowiednio, to jest znaleic jego 
formalny ekwiwalent. Wlasciwa awangarda zaklada cos innego: 
to, co nazywamy swiatem, jest pochodnq naszych operacji poznaw
czych. Swiat nie jest zadnym obiektywnie istniejqcym porzqdkiem, 
lecz wlasnie strukturq, a wi~c swoistym przedmiotem do sklada
nia. To nie sam swiat wypadl z regul, lecz tylko reguly jego po
rZqdkowania okazaly si~ wqtpliwe, ograniczone, umowne. 

J~zykowa kombinatoryka najwyrainiej doszla do glosu 
w tworczosci Gombrowicza, Buczkowskiego i Bialoszewskiego, 
nic zatem dziwnego, ze wlasnie ci trzej pisarze wplyn~li na pro
z~ autorow debiutujqcych w latach siedemdziesiqtych. Istniejq tez, 
oczywiscie, wazne roznice. Mimo ludycznych pierwiastkow w ich 
prozie owczesni mlodzi autorzy byli dalecy od "rozkoszy kombi
nowania", uchwytnej nie tylko u Gombrowicza, ale tez u Bialo
szewskiego. Ich bohaterowie bywali raczej przedmiotami, obiek
tami, a nie - rezyserami gry. Pasywnosc i nieporadnosc postaci, 
nieskladnie kOjarzqcych ze sobq rozmaite j~zykowe style, swiad
czyla 0 "strukturyzacyjnej" bezradnosci, niemoznosci uporzqd
kowania swiata i wlasnego zycia. Bawila czytelnika i przerazala 
zarazem. 

Skqd ta odmiennosc? Mamy lata siedemdziesiqte. Nowomowa 
jest wszechobecna w zyciu pubJicznym, ale juz nie sposob trakto
wac jej powaznie. Mamy tez do czynienia z pisarzami, ktorzy na 
uniwersytetach przeszli kurs strukturalizmu, czytali Mitologie Ro
landa Barthes'a, nauczyli si~ krytycyzmu wobec dyskursow spo
lecznych. Ale Sq to (w wi~kszosci) inteligenci w pierwszym poko
leniu, ktorzy juz nie mogq si~ zwrocic w stron~ rodzinnej tradycji, 
te zrodla zdqzyly bowiem wyschnqc, zamienione w cepe1iad~ i do
zynkowe uroczystosci, przegrawszy ze szcz~tem rywalizacj~ z te
lewizorem i gazetq. Z kolei j~zyk i wartosci kojarzone z tradycjq 
polskiej inteligencji odbierane b~dq jako obce i anachroniczne. 
Wszystkie inne mozliwosci wydajq si~ tak sarno problematyczne, 
tak sarno podejrzane, zdajq si~ tak sarno nieprzekonujqcq konstruk
cjq ludzkiego umyslu . Bo czy mit arkadyjski, mit kraju lat dziecin
nych, b~dqc mitem, moze byc bardziej godny zaufania od mitolo
gii mieszczanskich, partyjnych czy narodowych? 
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3. Mloda proza lat siedemdziesiqtych byla tak sarno rozdarta 
mi~dzy tryumfujqcq gazetq a uposledzonq tradycjq jak tworczose 
pisarzy, ktorzy zwrocili si~ w stron~ niezaleznego obiegu. Jednak 
nie wszyscy mlodzi mogli wybrae tradycj~, skoro sami si~ w niej 
nie rozpoznawali, skoro - w ich wypadku - wybrae jq oznaczalo 
podszye si~ pod niq. Rzecz jasna, gazety rowniez nie mozna bylo 
wybrae. Pozostawal sam rozziew, pozostawala wylqcznie sarna 
przepase. Ojcowiznq magi tu bye jedynie brak ojcowizny, rozu
miany w dodatku jako cos danego, naturalnego. Caly czas mysl~ 
o autorach, ktorzy, piszqc swoje pierwsze ksiqzki, mogli myslee, iZ 
majq t y I ko j~zyk polski, majq tylko s w 6 j j~zyk, ale nie jest to 
ich wlasny j~zyk2.Najwyzszajuzporanaprzyklad ... 

W przeciwienstwie do slynnego Wesela w Atomicach Slawomira 
Mrozka debiutancka powiese J6zefa Lozinskiego Chlopacka wyso
kosc (1972) nie jest satyrq na aspiracje peerelowskiej wsi, na jej po
zornq nowoczesnose. Utwor Lozinskiego podejmuje bardziej zlo
zony problem. Chodzi 0 parodi~ jako istot~ nowoczesnosci, wszel
kiej nowoczesnosci3 

. 

2 Oczywiscie, parafrazuj~ slowa Jacques'a Derridy z eseju Jednajfzycznasc innega 
czyli praleza aryginalna, przel. A. Siemek, "Literatura na Swiecie" 1998, nr 11·l2. Czyni~ 
tak z kilku powod6w. Po pierwsze, kapitalnie charakteryzujq One kondycj~ tych wszyst
kich, kt6rych z reguly okresla si~ nieprecyzyjnym mianem "mieszanc6w", "metek6w" 
czy "ludzi wykorzenionych". Po drugie, kondycja ta nie jest bynajmniej lokalnq przy
padloSciq garstki ludzi w tym czy innym kraju. Po trzecie, Derrida napisal sW6j esej w 
roku 1996, sam zaS problem jest duzo starszy. Mloda proza lat siedemdziesi'ltych miala 
w r~ku temat 0 kapitalnym znaczeniu . Po czwarte wreszcie, jestem skazany na parafra
zowanieDerridy, bowiem takich sl6w nikt dotqd po pol sku nie napisal. 
Szansa, jaka otworzyla si~ przed mlodq prozq lat siedemdziesiqtych, szansa wybicia si~ 
na por6wnywalny poziom samowiedzy, zostala zaprzepaszczona, choc nie tylko z winy 
6wczesnych debiutant6w. 

3Konsekwentnie stawiac b~d~ znak r6wnosci mi~dzy nowoczesnOSciq a PRL, trak· 
towanq jako jej lokalna forma polityczno-spoleczna. Dyktatura monopartii jest bowiem 
jednq z nowoczesnych form ustrojowych, podobnie jak demokracja parlamentarna. 
Nie zgadzam si~ z Wlodzimierzem Boleckim, kt6ry twierdzi, ze polskie spoleczenstwo 
i polska kultura doswiadczenie nowoczesnosci majq dopiero przed sobq (zob. W. Bolec
ki, Polowanie na pastmodemistow, "Teksty Drugie" , 1993, nr 1). T~ lekcj~ juz odrobilismy, 
choc byla to nowoczesnosc - zwlaszcza w sferze politycznej i ekonomicznej - diame· 
tralnie r6i:na od zachodniej. Trzeba tu dod at, i:e z drobnymi wyjqtkami (np. poczqtki 
ruchu awangardowego) literatura nowoczesna ("modernistyczna") okreslala si~ w opo
zycji do nowoczesnej cywilizacji (byla rodzajem jej e ks kl uz ywne j samowiedzy; post
modernizm poczyna si~ wraz z u pow s z e c h n i e n i e m tej samowiedzy, to j uz mo· 
dernizm reprodukowany na skal~ masowq, modernizm hi-tech). Tak bylo r6wniei: 
w Polsce. Dotyczy to nie tylko Czeslawa Milosza (rozpoznajqcego w nowoczesnosci 
Ziemi~ Ulro) czy Zbigniewa Herberta, ale tei: pisarzy·innowator6w: R6zewicza, Bucz· 
kowskiego, Bialoszewskiego i wielu innych. Osobny problem wiqze si~ z okresem soc
realizmu. Czy mieSci si~ on w obszarze nowoczesnoSci, czy stanowi cialo obce? Cieka
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Oto Alos Rzepa pqwraca do rodzinnych Rew, wsi na Ziemiach 
Odzyskanych. C6z to jednak za powr6t, skoro Rewy nie r6zniq si~ 
zasadniczo od wielkiego miasta, Rajgrodu! Owszem, wiejska no
woczesnosc jest 0 wiele lichsza. Cromadzka swietlica r6zni si~ prze
ciez od pi~knej sali kina "Slqsk". Nowoczesnosc Rew przedrzeznia 
nowoczesnosc Rajgrodu, ale obie w tym samym stopniu kopiujq 
nowoczesnosc projektowanq w srodkach masowego przekazu: 

Tymek nie zrazony zdumieniem og61u podjij! przes!anie jednostki. Oto lud
nose pokupila telewizory i wypatruje bohatera. A bohatera nie mao Owszem 
jest, ale tamtych dni i stijd jego ogyaniczenia natury rzeczywistej. Bo co na
zwiemy rzeczywistosciij, kt6rij przedstawiam wam tu i teraz? M6wiijc jed
nym zdaniem, rzeczywistosciij nazwiemy tworzenie ludzkiego na miar~ bo
skiego' . 

Wies Lozinskiego zostala umieszczona w przestrzeni prome
tejskiej utopii: "Wioska Rewy lezy mi~dzy dzis a cokolwiek dalej" 
- ta formula pojawia si~ w powiesci kilkakrotnie (po raz pierwszy 
na stronie 56). Wlasnie nowoczesnosc, nieznaczne przesuni~cie 
wzgl~dem "dzis", ustanawia r6znic~ mi~dzy Rewami a wsiq, opi
sywanq przez klasyk6w nurtu chlopskiego. Dzieje Alosia Rzepy, 
gl6wnego bohatera utworu, wbrew pozorom nie wpisujq si~ 
w schemat historii syna marnotrawnego. Alos, owszem, wystqpil 
niegdys przeciwko ojcu-tyranowi i odszedl z domu. Powraca jed
nak jako nast~pca tronu (tak chyba wypada rozumiec tytul utwo
ru), choc nie po to, aby objqc ojcowizn~ (na niej gospodaruje jego 
mlodszy brat), lecz posad~ kierownika bazy maszynowej w k61ku 
rolniczym. Dziedzictwem Alosia jest swiat po dziejowej przemia
nie, swiat, kt6ry nast~puje. 

Ale co to jest - nowoczesnosc? Radio Luksemburg, "dlugi wi os" 
Zajca, sklepik CS, projekcja Pana Wolodyjowskiego w objazdowym 
kinie? Dalszy post~p? Mechanizacja? Porady w pismie "Cromada 
- Rolnik Polski"? 

Trawa suszona posiada wlasciwosci odzywcze typu kalorycznego. Najlepszym 
nawozem jest w tym wzgJ~dzie gnoj6wka. Otrzymuje si~ jij od kr6w i koni. 

wy trop podsuwa jerzy ]arz~bski, ujmuj'!c realizm socjalistyczny jako karykatur'i! 
Iiteratury nowoczesnej. lob.]. ]arz~bski: Socrealizrn jako karykatura rnodemistycznych prze
lornow, w: tegoi., Poiegnanie z emigracjq. 0 powojennej prozie polskiej, Krak6w 1998. 

4]. Lozinski, Chlopacka WlJsokosc, Warszawa 1972, s. 29. Wszystkie kolejne cytaty 
podaj'i! wedlug tej edycji. 
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Przy oborze znajduje sit; jama. DJa uzyskania wi~kszej ilosci gnoj6wki dobrze 
jest rzucie zwierzynie paszt; typu kiszonka . Gdy jama dostatecznie si~ nape!
ni, bierzemy beczk~ i wlewamy. Beczka ma kszta/t pod!uiny i chyboce si~ na 
wozie. Widac jui !qk~. Zajeidiamy, odkrt;camy zawar i pi~knie sikamy. Jeidzqc 
wkolo czytamy gazet~ Gromada - Rolnik Polski. Wychodzi trzy razy w tygo
dniu i jest bogato zdobiona poradami fachowc6w. ( ... ) kazda porada opatrzona 
jest pytaniem indywidualnego rolnika. Gospodarstwa panstwowe i sp61dziel
cze porad nie potrzebujq (5. 32-33). 

Niewqtpliwie tak! Ale nowoczesnosc to przede wszystkim j~
zyk. Ot6i. nowoczesnosc, wszelka nowoczesnosc, przekracza te
razniejszosc, wychylajqc si~ ku przyszlosci: to, co nowe, stanowi 
wartosc, gdyi. jest zapowiedziq, forpocztq tego, co nastqpi. Prze
miana, jaka dokonala si~ w Rewach, jest rewolucjq w j~zyku . W Re
wach bowiem m6wi si~ j~zykiem, kt6ry przychodzi z przyszlosci. 
Przyszlosci ekonomicznej (porad rolniczych udziela si~ tym, kt6
rzy zakladany standard majq dopiero osiqgnqc) czy przyszlosci 
kultury (mlodziency z Rew wiodq w barze "Relaks" tasiemcowe 
pseudo-intelektualne dysputy). 

Dziedzictwem Alosia Rzepy Sq zatem Rewy istniejqce wylqcz
nie jako utopia, jako pewien j~zykowy projekt. Ale terazniejszosc, 
realizujqc ten projekt, powtarzajqc wlasnq przyszlosc, staje si~ je
dynie parodiq utopii. Dlaczego? 

J~zyk i rzeczywistosc zamienily sili' miejscami. Ten pierwszy nie 
opisuje swiata. To raczej "dzis" b~dzie swego rodzaju tekstem, sfor
mulowanym w obcym temu "dzis" j~zyku. Tym samym w Chlo
packiej wysokosci wlasnie jli'zyk stal si~ przedmiotem przedstawie
nia, co podkreslali chyba wszyscy komentatorzy Lozinskieg05 . 

Rewska terazniejszosc parodiuje nowoczesnosc (swojq przyszlosc), 
Lozinski zas parodiuje nowoczesnq literatur~, parodiuje samego 
siebie jako nowoczesnego pisarza. Wioska i bohaterowie powiesci 
tkwiq zakleszczeni w rozziewie, w rozstli'pie, jaki si~ pojawia mili'
dzy "dzis" a "cokolwiek dalej" . I w i.aden spos6b nie potrafiq si~ 
wyzwolic z tego fatalnego poloi.enia, choc doskonale wiedzq, i.e 
poslugujq si~ j~zykiem niestosownym, chcialoby si~ rzec - ponad 
stan rzeczywistosci (ponad stan "dzis"). 

'St'ld okreslenie "proza lingwistyczna", kt6re pojawia si~ w tytule akademickiej 
monografii mlodej prozy lat siedemdziesiqtych. Zob. j. Galant, Polska proza lingwistycz
na. Debiuty lat siedemdziesiqtych, Poznan 1998. Lozinski, obok Schuberta i Andermana, 
jest gl6wnym bohaterem tej ksi'lzki. 
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Zakleszczenie w rozziewie to tyle co utrata gruntu pod noga
mi. Parodystyczna finezja Lozinskiego nie przeszkadza temu, iz 
j~zyk jego bohater6w obsuwa si~ w pospolity belkot: "Alos Rzepa 
przybywajqcy do Rew ( ... ) beznami~tnym tonem rozpoczql dys
kurs 0 sprawczej roli dzialania i moznosci bycia w niebycie, odsu
wajqc tym samym rozsqdne dochodzenie prawdy na czas nieogra
niczony" (s. 24). W rzeczy samej, bohaterowie istniejq w j~zyko
wej pr6zni, co sprawia, ze dzialanie i jakakolwiek zmiana zostajq 
wykluczone (stqd atrofia fabuly), ich zas dysputy zamieniajq si~ 
w puste rezonerstwo. Ale to wlasnie owa pr6znia (rozziew, roz
st~p, przepasc itp.) okazuje si~ miejscem (choc ze swej natury bar
dzo plynnym, nieoznaczonym) ich zameldowania. 

Tam, gdzie mozliwe Sq wylqcznie przemieszczenia, nie rna szan
sy na wyzwolenie, ucieczk~. R6wniez przeszlosc nie daje oparcia, 
skoro rozumiana jest jako ruch ku terazniejszosci6 . Nie mozna tez 
uciec w przyszlosc, w t~ "wlasciwq", "rajskq", "miejskq" (wrodaw
skq) nowoczesno.5c, 0 czym marzy mloda urz~dniczka z kancelarii 
k6lka rolniczego: 

Prysn~. Jak bogamego, prysn\, z tej wsi. Pojad\' do Rajgrodu. Mam wyksztat
cenie i znajd~ swoje miejsce. Przecie niemozliwe tak zyc. Kosci6t-chata-biuro. 
Niemozliwe. Po co ten Alek tu siedzi i czas zabiera? Czy on nie widzi, jak 
ludzie chichocz,! i znaczqco pukajq si\, w czoja? Czy on naprawd\, tego nie 
widzi? Nikt nie wraca do wsi rodzinnej z wtasnej j nie przymuszonej woli. 
Nikt nawet tak nie pomysli, bo to nienormalne (s. 102). 

Powr6t przedrzeznia wyjazd, wyjazd przedrzeznia powr6t. Nie 
spos6b wydostac si~ z pulapki nowoczesnosci (PRL). Mozna si~ 
tylko bez konca zataczac mi~dzy "dzis" a "cokolwiek dalej". Tak 
w Rewach, jak w Rajgrodzie. 

4. J6zefowi Lozinskiemu i innym debiutantom lat siedemdzie
siqtych: Ryszardowi Schubertowi, Jerzemu Plucie, Januszowi An
dermanowi - mozna postawic jeden, ale za to bardzo powazny 
zarzut. Jesli ich diagnoza byla trafna, jesli naprawd~ nie mozna 
uciec z pulapki PRL (nowoczesnosci), to jak mozliwy byl Sierpien 

6 Franek, brat Alosia, nieustannie powraca do problemu, kt6ry podczas zebrania w 
wiosce rozwazal prelegent: "Czy wczorajsze moze bye dzisiejszym". Inaczej niz prele
gent, Franek ostatecznie dochodzi do wniosku, ze moze, co jednak nie wi'!ze si~ z po
winnosciq trwania przy przeszlo~ci lub tradycji. "Wczorajsze" moze bye "dzisiejszym" 
jedynie 0 tyle, 0 ile "dziS" spelni obietnic~, jaki) zlozylo "wczoraj". 
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1980 roku? Nic dziwnego, ze kontekst historyczny zadzialal na nie
korzysc tej prozy. 

Bodaj jeden Janusz Anderman - towarzysko zwiqzany w byly
mi czlonkami grupy "Teraz", publikujqcy w latach osiemdziesiq
tych na emigracji i r6wniez programowo najblizszy poetom No
wej Fali - uniknql anatemy. Moze jednak przyszedl jUl; czas, by 
z debiutant6w lat siedemdziesiqtych zdjqc klqtwy? Nie dlatego, ze 
pozostawili po sobie utwory wybitne7 

. Ich powiesci Sq raczej za
powiedziq niz spelnieniem. Ale zarysowana w nich diagnoza nie 
zostala zdezaktualizowana. Ani w latach osiemdziesiqtych, ani 
w dziewiycdziesiqtych. 

Zrozumiale, ze w dramatycznych chwilach kazde spoleczen
stwo zwraca siy ku tradycji jako czynnikowi jednoczqcemu. Nie 
znaczy to jednak, ze w ten prosty spos6b problem naszego samo
poczucia i naszej tozsamosci m6gl zostac na zawsze rozwiqzany. 
Gdy opadla gorqca atmosfera polityczna lat osiemdziesiqtych, sta
re problemy wr6cily. Nasz jyzyk publiczny i prywatny znowu po
czql nam sprawiac klopoty. 

A zatem - dalej aktualne? Do odpowiedzi na to pytanie trzeba 
jednak zdqzac niespiesznym krokiem. Wydaje siy trochy dziwne, 
ze r6wniez tych debiutant6w lat siedemdziesiqtych, kt6rzy przed
stawili bardzo krytycznq wizjy peerelowskiego (nowoczesnego) 
swiata, juz niebawem uznano za kolaborant6w. Rzecz w tym, ze 
ich wizja byla wlasnie nazbyt "czama", nazbyt "kasandryczna", ze 
nie dawala nadziei na zmiany. Nie chodzi tu jednak 0 zmiany w sa
mej tylko sferze polityki. Chodzi 0 to, ze ta zasadnicza zmiana wcale 
nie musi oznaczac automatycznego odzyskania poczucia ciqglosci 
w planie historycznym i kulturowym oraz uzdrowienia tozsamo
sci spolecznej! Pozostaje kwestiq do dyskusji, czy cokolwiek zmie
nilo siy pod tym wzglydem i czy w og6le moglo siy zmienic. 

Jak wiadomo, na losach debiutant6w lat siedemdziesiqtych 
zaciqzyla niefortunna kampania promocyjna zwiqzana z osobq 
Henryka Berezy. Trzeba jednak oddzielic ziama od plew. Koncep

7Nie chcialbym zostac posqdzony, ii z debiutanckiej powiesci lozinskiego czyni~ 
zapoznane arcydzielo. To utw6r wyraznie p~kni~ty, co slusznie podni6s1 Henryk Bere
za w celnej recenzji Chlopackiej Wlj50kosci. Krytyk zauwaiyl, ze powiese rozlamuje si~ na 
dwie cz~sci: pierwsz'l' oferuj'lcq znakomitq diagnoz~ stanu rzeczy, i drug'l ' budz'lcq juz 
duze w'ltpliwosci artystyczne, w kt6rej przewaza rezonerstwo. Dodajmy: rezonerstwo 
puste, bo 0 innym nie moze tu bye mowy. Zob. H. Bereza, BUliczucznosc, w: tegoz, Sposob 
mySlenia, t. 1: 0 prozie polskiej, Warszawa 1989, s. 525-528. 
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cja warszawskiego Iq-ytyka byla mieszaninq trafnych obserwacji 
i calkowicie chybionych tez. Idea "rewolucji artystycznej w pro
zie" nie odnosila si~ do samych tylko debiutant6w, lecz do xx
wiecznej literatury innowacyjnej (dzis powiedzielibysmy: moder
nistycznej), postrzeganej jako dlugotrwaly i ponadpokoleniowy 
ruch. Debiutanci mieli bye jego kontynuatorami. Ruch ten - naj
zupelniej slusznie - wiqzal Bereza z ideq odnowienia j~zyka lite
rackiego. Ale jednoczesnie uwiklal t~ ide~ w metafizycznq koncep
cj~ "pierwszego swiata" i "pierwszego j~zyka" , przyrodzonej oj
czyzny pisarza, kt6rego zadaniem bylo wprowadzenie owego "j~
zyka" do literatury, za cen~ odrzucenia zastanych, skostnialych 
form. 

Gdyby na tym wszystko si~ kOll.czylo, to mozna by rzec, ze kon
cepcja Berezy zaspokajala potrzeby 6wczesnego zycia literackie
go, kojarzqc artystyczne nowatorstwo z dqzeniem do odbudowa
nia duchowych wi~zi z prywatnq "malq ojczyznq", z dqzeniem do 
odzyskania poczucia ciqglosci i toZsamosci. Ale krytyk polqczyl 
r6wniez metafizyk~ z ... aprobatq dla tych proces6w spolecznych, 
jakie przebiegaly (czy tez mialy przebiegae) w czasach PRL. "Re
wolucja artystyczna" byla objasniana jako refleks kulturowej eman
cypacji nizszych warstw spolecznych, przede wszystkim - chlo
p6w. Ta socjologiczno-historyczna "wielka narracja" musiala po
r6znie Berez~ ze zwolennikami prozy, poszukujqcej w przeszlosci 
i pami~ci obszar6w niepodleglych Polsce Ludowej (np. prozy kre
sowej czy - okreslenie zaproponowane przez Jana BIOIl.skiego 
"emigracji wyobrazni"). 

Wlasnie dlatego Bereza nie godzil si~ na termin "nurt wiejski 
w prozie", proponujqc w zamian okreslenie "nurt chlopski" . Wla
snie dlatego niekt6rzy krytycy nawiqzujqcy do jego koncepcji uzna
Ii utwory Ryszarda Schuberta za swiadectwo narodzin nowocze
snego "nurtu plebejskiego". 

Tak okreslony rodow6d ruchu czynil zen zjawisko, kt6re - choe
by nawet jego tworcy nie uswiadamiali sobie tego - potwierdza 
mit peerelowskiego awansu spolecznego. Ponadto debiutanci zo
stali postawieni w niewygodnej pozycji kogos, kto juz samym fak
tem swojego pojawienia si~ kwestionuje inteligenckq tradycj~, utoz
samionq przez Bere7.:~ ze spolecznym i myslowym konserwaty
zmem oraz artystycznym oportunizmem. Krytycy rozpocz~li ba
tali~ 0 rZqd dusz. 
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Polemizujqc z Berezq, Jan Blol1Ski slusznie wskazywal na arty
stowski rodow6d propozycji mlodych. Artystowski, nie - plebej
ski czy chlopski. Ale tei krakowski krytyk znalazl w tej prozie cos, 
co go zaniepokoilo: 

Dostrzegam ( ... ) w tych ksi<jzkach silne cisnienie groteski. Jest ona jednak 
bardzo r6zna od poprzednich. Przechodzi oboj~tnie obok aliaiu komizmu 
i grozy, cechuj<jcego wyraznie grotesk~ alienacji. Nie zagl~bia si~ tei w pod
swiadomosc ( ... ). Opiera si~ 0 kombinatoryk~ niezbornosci. Moment ludycz
ny wsp6listnieje z artystowskim, bawiq si~ ci pisarze sposobami m6wienia, 
chwytami narracyjnymi, proponuj<j wyprzedaz fabularnych niespodzianek ... 
Groteska zdaje si~ tutaj brakiem poczucia sensu w tradycji (zapewne nie tyl
ko) Iiterackiej. Znikn~ly jakby porz<jdek, hierarchia. Wszystko istnieje na r6w
nych prawach, moze wi~c zostac dowolnie zestawione i znieksztalcone8 

. 

Co racja, to racja! Jan Blonski utrafil w sed no: "Groteska zdaje 
si~ tutaj brakiem poczucia sensu w tradycji (zapewne nie tylko) 
literackiej". Ale to wlasnie - oraz znikni~cie porzqdku i hierarchii 
niepokoi krytyka. Niechby si~ ci pisarze wadzili z Bogiem, histo
riq, wlasnym istnieniem, niechby wyruszyli na poszukiwanie sen
su i ladu! Bo przeciei na tym, co pokazujq, nie moina poprzestac! 
Trzeba nam odnaleic poczucie sensu wlasnie w tradycji (zapewne 
nie tylko) literackiej! Trzeba nam przezwyci~iyc nicosc PRL! 

Ale skoro tak, to moze wlasnie ci saIni pisarze byli najbliisi praw
dy 0 koncowych latach Polski Ludowej? Odczuwam wielkq poku
s~, aby bic im brawo w tym samym momencie, gdy Janem Blon
skim wstrzqsajq dreszcze obrzydzenia. Nie ulega dla mnie wqtpli
wosci, ie wielkim tematem najciekawszych debiutantow lat sie
demdziesiqtych stala si~ egzystencja - wlasnie - nie osadzona 
w iadnej tradycji (nawet chlopskiej czy plebejskiej). I, co wi~cej, 
nie pokazywano jej po to, by jq oSqdzic czy uzdrowic. Tak, Bereza 
si~ mylil- jesli najlepsi z owczesnych debiutantow byli czemukol
wiek wierni, to nie IIpierwszemuj~zykowi",lecz nieobecnosci 
pie r w s z ego j ~ z Y k a. Mowili wi~c cos zupelnie innego, nii glo
sil ich promotor. Bo mylil si~ r6wniei Leszek Szaruga, piszqc nie 
tak dawno temu, ii Bereza glosil koncepcj~ IIpremiujqcq owo wy
korzenienie i zycie "bez pierwszego j~zyka«1I9. Bynajmniej. Na 

'j. Blonski, Dwie groteski i poJ ... , "Literatura" ,1987, nr 5, s. 15. 

9 L. Szaruga, Rekonstrllkcja rzeczywistosci, "Kultura" (Paryz), 1996, nr 3, 5.16. 
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apologi~ "wykorzenienia" nie zdobyl si~ ani Henryk Bereza (zale
zalo mu przeciez na czyms zupelnie innym), ani zaden inny kry
tyk. Do dzis. A szkoda .. . 

Pisz~ to nie dlatego, by bliski mi byl nihilizm, kulturowy indy
ferentyzm czy moralny relatywizm. Podejrzewam jedynie, ze "wy
korzenienie" bylo doswiadczeniem sporej cz~sci naszego spole
czenstwa, mianowicie tych wszystkich, kt6rym dane bylo urodzie 
si~ w Polsce Ludowej, rozumianej jako terytorium rozziewu; tych 
wszystkich, kt6rzy urodzili si~ wlasnie bez "pierwszego j~zyka", 
to jest takiego j~zyka, z kt6rym mogliby si~ utozsamie. Kt6rzy nie 
znajdowali niczego, co mogliby nazwae swoim dziedzictwem. 
Mniejsza 0 to, czego dowiedzieli si~ p6zniej, co przychodzilo z ga
zety, z sali wykladowej uniwersytetu czy nawet z "ksiqzek zb6jec
kich". Wszystko to byly jedynie "j~zyki wt6re", obce, nabyte. Do 
kogo zatem i w czyim imieniu m6wili debiutanci lat siedemdzie
siqtych? Jesli nie "nurt chlopski" ani "plebejski", to co? Moze "nurt 
neointeligencki" 10 , sondowanie swiadomosci magistr6w w pierw
szym pokoleniu - jak pisal ongi Leszek Bugajski? Mniejsza 0 ety
kietki. Chodziloby 0 swiadomose, kt6ra juz nie ufa mitologii awan
su spolecznego i kpi z niej . Swiadomose, kt6ra nie znajduje opar
cia ani w tradycji rodzinnej, ani narodowej, ani w inteligenckim 
etosie. 

Rozumiem doskonale Leszka Szarug~, gdy pisze (w przywola
nym wyzej szkicu), ze dla depozytariuszy tradycji, dla tych pisa
rzy i krytyk6w, kt6rzy swoim zyciem i dzielem zabiegali 0 przy
wr6cenie kulturowej ciqglosci, taka swiadomose musiala bye skan
dalem, dowodem prawdziwej zapasci, z kt6rej czym pr~dzej nale
zy si~ wydobye. Wszelako nie potrafi~ uwolnie si~ od wrazenia, ze 
byla to swiadomose 0 sporym potencjale krytycznym i autokry
tycznym. Zdiagnozowanie PRL nie jako swoistej choroby, jako za
kl6cenia ladu (historycznego, metafizycznego, etycznego), lecz jako 
szczeg61nej formy nowoczesnosci stwarzalo szans~ krytyki wszel
kiej nowoczesnosci, 0 tw i e ra 10 p e rs p e k tyw~ po no wo cze
s n q. Ale ten wqtek zostal przeci~ty. Zabraklo czasu, a moze - inte
lektualnej odwagi. W lata dziewi~edziesiqte wkroczylismy glad
ko, nie klopoczqC si~ zaburzeniami wlasnej tozsamosci, nie przej

10 Zob. L. Bugajski, Nurl neoplebejski ezy neoinleligencki?, "Kultura" (Warszawa), 1979, 
nr49. 

93 




KRZYSZTOF UNILOWSKJ 

mujqc si~ tym, ze nasz j~zyk, jedyny, jaki posiadamy, jest z a W s z e 
j~zykiem innego. 

5. Wiatry powialy z innej strony. W powiesci Feliksa Netza Uro
dzony w Swi?to Zmarlych (1995), kolejnym - troch~ juz uladzonym, 
wysmakowanym literacko, a nawet nieco melancholijnym - por
trecie "wykorzenionego", mowa 0 corce bohatera, ktora zwraca si~ 
ku sladom przeszlosci, gromadzi dokumenty tyczqce niemieckich 
przodkow, pragnie odtworzyc wlasnq genealogi~. Piszqc w swoim 
czasie 0 tym utworze, zapytalem, czy znaczy to, ze najmlodsi, dzi
siejsi trzydziestoparo- i dwudziestoparolatkowie wybierajq innq 
drog~, ze wydostawszy si~ z zapasci PRL, smialo poszukujq wla
snej tozsamosci i wlasnej przeszlosci. Lub przynajmniej przeszlo
sci miejsc, w ktorych przyszlo im zyc. 

Trudno wskazac bezsporny punkt wyjscia (moze byl nim slaw
ny esej Btonskiego Biedni Polacy patrzq na getto), ale na pewno sy
gnal zmiany stanowila dyskusja 0 tozsamosci i specyfice kulturo
wej Europy Srodkowowschodniej, ktorej fala w II polowie lat 
osiemdziesiqtych przetoczyla si~ przez pras~ emigracyjnq i nieza
leznq. Innym sygnalem bylo si~ganie do tradycji uwazanej dotqd 
za martwq bqdi zakazanq, przede wszystkim - do sladow zydow
skich i niemieckich. Po roku 1989 zaowocowalo to niezwyklq po
pularnosciq idei "matych ojczyzn", ktora tak wyrainie wplyn~la 
na zycie literackie lat dziewi~cdziesiqtych. 

Problem tozsamosci byl w ostatnich latach stawiany jako zada
nie. Chodzilo zatem 0 to, by tozsamosc odzyskac lub stworzyc jq 
na nowo, rozpoznajqc siebie posrod roznorakich sladow i tropow 
kulturowych. Temu plodnemu ruchowi mam w zasadzie do za
rzucenia tylko to, co podejrzanie figlarnym tonem w jednym z pra
sowych wywiadow wyznala Olga Tokarczuk: "Moje pokolenie 
usiluje zrobic drobny szwindel - wymyslic sobie histori~ i korze
nie"ll . 

Chodzi wlasnie 0 ten niewinny, "drobny szwindel", 0 w ymy
s I ani e historii, "korzeni", a pewnie tez - j~zyka. Zacne intencje 
nie zmieniajq faktu, ze cichcem, w miejsce tego, co jest, podstawia 

II "Tyle zla w imi~ miloSci .. . " Z Olgq Tokarczuk rozmawia Katarzyna Kubisiowska, "Rzecz
pospolita" , 1999, nr 249. 
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si~ tutaj swiat wymySiony, wymarzony lub wysniony. Owszem, 
wszystko utkane z realnych slad6w minionego, ale uzupelnionych 
dzi~ki grze wyobrazni i ... konwencji literackich, co juz - w samym 
dziele! - pr6buje si~ zataic. 

Terapeutyczna i wychowawcza funkcja literatury "malych oj
czyzn" nie podlega dyskusji . Ale wydaje si~ r6wnie oczywiste, ze 
literatura ta ukrywa, cenzuruje to, co jq zrodzilo: pie r w 0 t ned o
s wia d cz e ni e wy korz e n i e nia. 

Upieram si~, ze mimo wszystko, mimo peerelowskiej prowe
niencji tego doswiadczenia, winnismy si~ do niego przyznac i win
nismy od niego wychodzic. A w pierwszej kolejnosci - rozwazyc 
je sarno. Inaczej wszystkie pr6by "pojednania si~ ze swiatem" 
i z miejscem naszego istnienia, wszystkie pr6by "pisania Polski na 
nowo" okazq si~ chybione i pozorne. Wszystkie one bowiem b~dq 
si~ zasadzaly na owym "drobnym szwindlu", ucieczce przed sa
mym sobq, a ostatecznie - nieudolnej pr6bie zaprzeczenia PRL
owskiej genealogii. Tymczasem "pierwotna byla tu trauma: do
swiadczenie pustego czasu i dramat wykorzenienia"12. Koncz~ tak, 
jak zaczqlem: tam nasz poczqtek. Na pr6zno si~ bronic, pr6zno 
wspominac daleki Wiek Zloty. Nam raczej przyjqc i uznac za swo
je spodnie z teksasu, czamq pian~ gazet i strukturalizmu prawdy 
objawione. 

KRZYSZTOF UNltOWSKl, ur. 1967, badacz literatury, krytyk, prozaik, pracownik na
ukowy US, redaktor kwartalnika "FA-art". Wyda/ tom szkic6w krytycznych Skqdinqd 
(1998). 

12 T Komendant, ezym byla, czym mogla bye Iileralura korzeni, "Tytu/" , 1997, nr l, 
5.98. 
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15. Gdy miasto obudzilo si~ nazajutrz, nie bylo juz tym samym 
miastem '. Studenci zacz~li strajk. Rynek zostal zamkni~ty przez mili
cyjne budy. Aby nan wejse, trzeba bylo przekonae milicjantow 0 ist
nieniu wyzszej koniecznosci skrocenia sobie tamt~dy drogi. U stop 
Poety lezaly bukiety kwiatow. Pucka wraz z trojgiem innych asysten
tow: wysokim, silnie zbudowanym, jasnowlosym m~zczyznq i dwie
ma eterycznymi dziewczynami, wypracowali wlasnq strategi~ . Pole
gala na tym, ze zqdali rozmowy z dowodcq, kapitanem czy pulkow
nikiem, i potem okazujqc mu swoje uniwersyteckie legitymacje, upie
rali si~, ze muszq przejse przez Rynek, zeby zdqzye na zaj~cia. W prze
ciwnym razie rowniez ich studenci przylqczq si~ do strajku. Rozmo
w~ prowadzil zazwyczaj jasnowlosy kolega. Kolyszqc si~ na dlugich 
nogach i przeciqgajqc samogloski, przemawial szeptem do zdezorien
towanych oficerow 

Zblizali si~ do Rynku z roznych stron, 0 rozmaitych porach, kilka
krotnie w ciqgu dnia. Bawilo ich nabijanie milicjantow - czy kimkol
wiek byli ci ludzie - w butelk~. Zorientowali si~ szybko, ze milicjanci 
nie znajq miasta, ze mozna im wszystko wm6wie, jesli chodzi 0 polo
zenie budynkow uniwersyteckich. Domyslali si~ tez, ze wi~kszose 
z nich to wyciqgni~ci z wi~zien i nafaszerowani narkotykami i w6dkq 
kryminalisci. Bali si~, ale cieszyly ich te gierki . Cz~sto byli jedynymi, 
ktorzy powoli i z godnosciq kroczyli przez dziwnie opustoszaly, bez
ludny Rynek. 

Az pewnego dnia przestalo to bye zabawne. Sprawiajqcy mile wra
zenie mlody kapitan spojrzawszy na legitymacj~ rucki, powiedzia! 

. Publikowane rozdzialy (15-23) pochodzij z pi'ltej cz,?sci powiesci Putska (Pucka), 
opublikowanej w j~zyku dunskirn w wydawnictwie Vindrose (Kopenhaga 1997). Tlu
rnaczenie pocz'ltkowych fragrnentow powiesci ukazalo si~ w "Odrze" (10/1999), r6w
niez w przekJadzie Boguslawy Sochanskiej. Akcja powiesci rozgrywa si~ w latach 50. 
i 60. w Krakowie. 
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z nienaturalnym zydo\A{skim akcentem i sztucznie gardtowym "r":
Ajajaj, i pani, panno Reches, tez pracuje na uniwersytecie? - Serce 
Pucki zacz~lo bie gwaltownie. Byta pewna, ze wszyscy je stysz'l. - Tak, 
ale widzi pan, ja tam tylko sprz'ltam. - Jej glos brzmiat zatosnie nie
pewnie. 

Kapitan zaczerwienit si~. Uni6st dton w biatej r~kawiczce jak do 
uderzenia, ale w tej samej chwili jasnowtosy kolega Pucki chwycil go 
za tokiee i wycedzit: - Przepros w tej chwili, bo drogo za to zaptacisz, 
ty. .. - Kapitan przywotal na twarz wymuszony usmiech. - Ach, co pan 
- pr6bowal przybrae przyjazny, towarzyski ton - ja tylko zartowatem. 
Taka slodka dziewczyna nie moglaby przeciez bye Zyd6wk'l, praw
da? 

Pucka na pr6zno pr6bowata cos powiedziee. Usta odmawiaty po
stuszenstwa. Nogj drzaty, i to drzenie ogarn~to cate cialo, az po gto
w~. Ustyszata, jak chtopak m6wi do kapitana: - Kolezanka wyklada 
histori~ rozwoju spotecznego. Za dziesi~e minut ma wyklad. 

Puszczono ich. Powoli szli przez plac. Pucka miata ochot~ zawr6
cie do domu, ale zabraklo jej odwagj. Gdyby wr6cita, stan~taby twa
rz'l w twarz z kapitanem. Sama. Jedna z dziewcz'lt zaproponowala, 
zeby wpase do pierwszej lepszej knajpy na kieliszek w6dki. Przypo
mnialo im si~ jednak, ze kilka dni wczesniej wprowadzono w miescie 
zakaz sprzedazy alkoholu. Pozegnali si~ i poszli kazdy w swoj'l stro
n~. Pucka wr6cita do domu okr~zn'l drog'l. 

16. Wkr6tce potem postanowita odwiedzie swoich strajkuj'lcych 
student6w. J'I i innych asystent6w zach~cata do tego starsza pani pro
fesor, specjalistka od drewnianych rzeib i sredniowiecznych fresk6w 
w kosciolach. Sugerowata, aby wzi~li z sob'l jedzenie dla strajkuj'lcych, 
najlepiej jakies lakocie. Ta uderzaj'lco brzydka kobieta sp~dzila mlo
dose w klasztorze. Niewiele brakowalo, a zostalaby zakonnicq, ale dru
gje powotanie, sztuka, okazato si~ silniejsze - i zacz~la studiowae hi
stori~ sztuki. W dalszym ci'lgu byla bardzo pobozna i Puck~ dziwilo 
troch~, ze miala slabose wtasnie do niej, zydowskiej asystentki, kt6ra 
na domiar zlego uczyta czegos tak haniebnego jak marksistowska histo
ria rozwoju spolecznego. Ale ta sama kobieta odm6wita przeciez przy
j~cia funkcji dziekana, gdy odebrano j'l cztowiekowi, kt6ry przezyl 
wlasn'l smiere. Wszyscy wiedzieli, ze nim pogardza; byt cztonkiem 
partii, malarzem niemal abstrakcyjnym, no i zajmowat si~ czyms tak 
bezboznym jak niemiecki ekspresjonizm. Kr'lzyty plotki, ze w czasie 
zebrania senatu, gdy miano zaj'le stanowisko w sprawie strajku stu
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denckiego, nagle wstala z miejsca, podeszla do podium i upadlszy na 
kolana, zacz~la glosno odmawiac Ojcze Nasz. 

Zabrawszy z sobq duzq paczk~ kanapek i tuzin tabliczek czekola
dy, ktore niedawno przyniosla z pracy Sonia, Pucka udala si~ do zen
skiego akademika. Budynek byl stosunkowo nowy, lezal w niewiel
kim parku. Pucka marzla. W ostatnim czasie zauwazyla, ze coraz cz~
sciej jest jej zimno. Czyzby zacz~la si~ starzeC? Z zimna odczuwala 
bol w palcach rqk i nog. Miala na sobie elegancki wiosenny plaszcz. 
Nie znosila kozucha, ktory Sonia za ci~zkie pieniqdze zamowila dla 
niej w spoldzielni inwalid6w w malej miescinie niedaleko Zakopane
go, gdzie szyto wylqcznie dla reprezentacji olimpijskiej i na eksport. 
Zdobily go kolorowe ludowe hafty. Byla za stara na hafty 

Otworzyla drzwi wejsciowe i znalazla si~ w przyjemnym, dobrze 
oswietlonym holu. Ruszyla w kierunku szatni, by okazac leg:itymacj~ 
i oddac plaszcz. Za ladq stalo tych dwoje aniolow strozow z UB. Spo
strzeglszy jq, wymienili szybkie spojrzenia. Pucka zasmiala si~ w du
chu; nie miala wqtpliwosci, ze zostali zdegradowani, posadzeni w tej 
szatni, zeby sledzic student6w i ich gosci. Podala kobiecie plaszcz, 
uprzejmie pytajqc: - Nowa praca? - Kobieta udala, ze jej nie poznaje. 

Pucka ruszyla na drugie pi~tro, do malego pokoju, w kt6rym 
mieszkaly trzy dziewczyny z jednej z jej grup. Pozostalych, ktore byly 
w pokoju, nie znala. Niektore lezaly na starannie zaslanych lozkach, 
czytajqc ksiqzki, inne siedzialy na podlodze i rozmawialy Polozyla 
kanapki i czekolady na stoliku pomi~dzy rz~dami lozek i przylqczyla 
si~ do nich. Przedstawila si~ nieznanym dziewcz~tom i opowiedziala 
o tych dwojgu w garderobie, podstawionych, zeby je szpiegowac. 
To oczywiste - stwierdzila wysoka, szczupla, ciemnowlosa pi~knosc, 
ktora miala opini~ wybitnie utalentowanej matematyczki, bogatq sio
str~ w RFN i chodzila z przystojnym i interesujqcym m~zczyznq, kt6
ry pracowal w cenzurze jako specjalista od sztuki i pisywal dla niej 
liryczne piosenki. - Mielismy tu w szatni milq staruszk~. Pierwszego 
dnia strajku zamiast niej przyszlo tych dwoje. Zna ich pani? .- Pucka 
opowiedziala 0 swoich rozmowach z m~zczyznq i kobietq. Miala ocho
t~ dodac, ze juz nic jej nie mogq zrobic, ale uswiadomila sobie, ze tak 
naprawd~ wolalaby rozmawiac 0 Szymonie. 

Dziewcz~ta nie mialy poj~cia, jak dlugo potrwa strajk. Baly si~, ze 
stracq semestr albo ze zostanq relegowane. Zadna, moze z wyjqtkiem 
dziewczyny, kt6ra miala chlopaka w cenzurze i siostr~ w RFN, nie 
mogla sobie na to pozwolic. Byly jednak w dobrym nastroju, odwaga 
ich nie opuszczala. Opowiadaly, ze Sq w kontakcie ze strajkujqcymi 
chlopakami, ktorzy oczekujq instrukcji z Warszawy Zacz~ly wlasnie 
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rozmawiac 0 tym, CO ,dzialo si~ w Warszawie, ile os6b aresztowano, 
gdy otworzyly si~ drzwi i wszedl Edek, syn okulisty. Chwycil Puck~ 
pod rami~ i wyprowadzil na korytarz. - Wlasnie bylem u was w do
mu. Sonia szaleje. Czy ty sobie zdajesz spraw~, co robisz? Wracaj do 
domu! - Patrzqc na niego Pucka pomyslala, ze to troch~ irytujqce, ze 
z tymi jasnymi, kr~conymi wlosami, bl~kitnymi oczami i delikatnym 
wykrojem ust tak bardzo przypomina swojego wspanialego ojca. 
Uwolnita si~ z jego uchwytu i wr6cila do pokoju. - Musz~ juz isc 
powiedziala - ale wkr6tce wr6c~ . Cos jest nie tak z mojq matkq. 

Jechali do domu samochodem Edka, nie zamieniajqc ani slowa. 
Edek wszedl z niq na g6r~ . W mieszkaniu zastala takq samq scen~ jak 
przed kilkoma dniami: przy kuchennym stole, pijqc w6dk~, siedziala 
Sonia, a przy niej jak wierna kolumna stala pani Waleria . - Dlaczego 
si~ 0 mnie niepokoilas? M6wilam przeciez, dokqd id~ . - Sonia odpar
la: - Wcale si~ nie niepokoilam. To Edek wpadl jak burza, odegral hi
steryczny atak troski 0 ciebie, krzyczat, ze jestes w niebezpieczenstwie 
i ze natychmiast po ciebie jedzie. To on si~ boi, nie ja. - Edek odwr6cil 
si~ na pi~cie i wyszedt, z hukiem trzaskajqc drzwiami . 

17. Trzy dni p6zniej ozenil si~ Rafa!. Pucka i Sonia nie zostaly za
proszone. Slub odbyl si~ w malym kosci61ku na skraju miasta, tym 
samym, w kt6rym Pucka kiedys plukala jezyny w chrzcielnicy. Rafal 
wstqpil niedawno do partii, ale rodzice nalegali na slub koscielny. Ro
dzice Rafala zadzwonili do Soni, przepraszajqc. Ani Mietek, ani drugi 
brat Rafala, lekarz, nie przyjechali na uroczystosc. 

Wszystko stalo si~ tak szybko. Tylko pod jednym wzgl~dem zycie 
toczylo si~ na powr6t normalnie: studenci zakonczyli strajk i Pucka 
zn6w prowadzila zaj~cia. Realizowala odtqd program sciSle wedlug 
podr~cznika pulkownika. Poprosil jq 0 to jej w~gorzowaty adiunkt. 
Tlumaczyt, ze nie chodzi 0 bezpieczenstwo jego czy Pucki, ale 0 za
przyjaznionego z nim pulkownika, kt6ry r6wniez zostal wyrzucony 
z pracy i z partii. Przygotowywali si~ teraz z zonq do wyjazdu do Izra
ela. - No to nie mog~ mu juz zaszkodzic - cokolwiek bym uczyla. 
Czego si~ pan boil - Adiunkt wziql jq niemal tkliwie pod rami~. -
Niczego si~ nie boj~ i pani tez nie powinna si~ bac. Prosz~ to potrakto
wac po prostu jak rad~ dobrego przyjaciela. - Zajrzal jej w oczy 
i usmiechnql si~ . Pucka odkryla, ze w gruncie rzeczy jest calkiem atrak
cyjny i tez si~ usmiechn~la. - Obiecuje pani? - zapyta!. - Obiecuj~, ze 
b~d~ si~ zachowywac z umiarem - odpowiedziala - choc mam ochot~ 
na cos calkiem przeciwnego. Co si~ moze stat? Mogq mnie co najwy
zej wyrzucic z uczelni, ale najwyrazruej nikt nie zamierza tego robic. 
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Nic nie wskazuje na to, zeby moja matka miala stracie prac~ w cukier
ni. Wi~c po co? 

Rozmawiali w pokoju, kt6ry adiunkt dzielil z dwoma docentami; 
jeden byl etnografem, taternikiem i zacieklym antykomunist'l, drugi 
wlasnie wr6cil z Ameryki, gdzie przeszedl na trockizm. Obaj wkroczyli 
do pokoju . Przywitali si~ z Puck'l' unikaj'lc adiunkta. Zaproponowal, 
by poszli na kaw~. Zgodzila si~; niedawno widziala go z pewnym filo
zofem z Warszawy, kt6ry, choe nie byl Zydem, zostal wyrzucony z uni
wersytetu. Publiczne pokazanie si~ z nim bylo aktem odwagi. 

Usiedli w kawiarni pod arkadami Sukiennic. Rozpocz'll rozmow~ 
opowiesci'l 0 tym, ze jego dawny profesor - ten, kt6rego ksi'lzk~ 0 mlo
dym Marksie Pucka recenzowala przed kilku laty - r6wniez byl szy
kanowany. Lykn'll kawy i zakonczyl: - Naciskaj'l na mnie, zebym go 
zalatwil. 

- I co rna pan zamiar zrobiC? 
- Nie bardzo wiem - poslal jej czule, uwodzicielskie spojrzenie. 
Zacz~la podejrzewae, ze chce j'l poderwae. Ale dlaczego? I czemu 

dopiero teraz? Zauwazyla, ze jest ubrany z wyszukan'l elegancj'l : szary 
garnitur, jasnoszara, nie do koflCa zapi~ta koszula, odslaniaj'lca gladk'l' 
opalon'l sk6r~. Pomyslala, ze dobrze mu w szarym. Adiunkt wzi'll jej 
wisz'lcy na oparciu krzesla szal i niemal pieszczotliwie polozyl go jej na 
ramionach. Pucka zacz~la si~ troszk~ denerwowae. Pytanie ci'lgle wi
sialo w powietrzu. Wreszcie powiedzial: - Chcialbym oczywiscie mu 
pom6c. To przeciez stary przyjaciel. Ale musz~ tez myslee 0 sobie. Poza 
tym jest dose znany za granicq. To nie zrobiloby dobrego wrazenia. -
Pelna cynizmu szczerose adiunkta rozsmieszyla j'l' 

Tydzien p6iniej natkn~la si~ w jednym z warszawskich periody
k6w na duzy artykul jego autorstwa. Pierwsza polowa dotyczyla na
ukowych osi'lgni~e profesora, druga fachowo, choe bez przesady, 
chwalila pewnego znanego polityka, slyn'lcego od czas6w pierwszej 
wojny swiatowej z antysemityzmu, 0 kt6rym do niedawna nie wolno 
bylo m6wie. Czytala artykul w tej samej kawiarni, w kt6rej ostatnio 
rozmawiali. Nie pr6bowala nawet zrozumiee jego strategii, pomysla
la tylko, ze wszyscy zacz~li si~ zachowywae jak przerazone zwierz~
ta, usiluj'lce wyczue, z kt6rej strony nadci'lgaj'l mysliwi. Mysliwi zas 
najwyrazniej mieli r6zne cele i zwierz~ta byly zdezorientowane. Spo
ra cz~se naganianych w taki czy inny spos6b przyl'lczyla si~ do mysli
wych. Jak dobrze, ze ona sarna nie rna wyboru! 

Jakis czas temu skonczyla pisanie dlugiego artykulu 0 niedawno 
wydanej wspanialej powiesci, kt6ra miala mocne akcenty polityczne. 
Pucka chwalila j'l. Dzis miala dostarczye artykul do redakcji. 
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Przyjql jq sam nacz~lny. Kiedy juz wr~czyla mu artykul, chciala wyjse. 
Naczelny spojrzal na tekst swoimi niebieskimi, przekrwionymi oczami 
i poprosil, zeby usiadla. Jqkal si~ bardziej niz zwykle. Pucka poczula 
alkohol, ale redaktor nie wydawal si~ pijany. - Nie b~dziemy go publi
kowae - zakomunikowal. Od dzis ksiqzka jest wycofywana z ksi~gan1, 
p6jdzie na przemial. Jesli chce pani dalej u nas pisywae, prosz~ zajqe si~ 
pisarzami pochodzqcymi ze wsi. Literaturq chlopskq. Pucka wstala. Juz 
miala powiedziee, ze litera tura chlopska jej nie interesuje, gdy zorien
towala si~, ze naczelny jeszcze nie skonczyl; zaciql si~ tylko momo, 
sqdzila, ze rna napad kaszlu. Teraz dotado do niej, co m6wi: - I musi 
pani, panno Reches, pisae pod innym nazwiskiem. - Podszedl do niej 
calkiem blisko. - Jest pani pi~knq kobietq. - Nie drgn~la. - Bardzopi~k

nq - kontynuowal. - I utalentowanq. Jak chce si~ pani nazywae? I po 
co chodzi pani z tym tutaj na szyi? 

Wzi~la gwiazd~ Dawida do ust, przymkn~la oczy i przypomniala 
sobie t~ okropnq scen~ na Rynku, w czasie kt6rej zacz~la drzee. Otwo
rzyla oczy. - Ch~tnie - powiedziala - b~d~ pisae jako Walenty Nowak. 
To brzmi wystarczajqco chlopsko. Nie sqdzi pan? - Po raz pierwszy 
wypowiedziata przybrane nazwisko swego ojca. W myslach nazywa
la go zawsze: Salomon. 

Redaktor zrobit dwa kroki do tylu. Zachwiat si~, opad 0 st6t i za
klql. - Nie m6wi pani powaznie - wyjqkal. - Kpi sobie pani ze mnie?
Tak, naturalnie. - Otworzyla drzwi i wyszla, nie zamykajqc ich za sobq. 
Schodzila schodami w d6l. Ani szcz~sliwa, ani nieszcz~sliwa. Pomy
Slala, ze rna powody, zeby bye z siebie dumna. Ale czula jedynie zm~
czenie i to dziwne, nie do konca nieprzyjemne ssanie w zolqdku i po
nizej. "Wiosna - pomyslala. - Zaczynajq szalee hormony". 

18. Nadszedl oszalamiajqco pi~kny czerwiec. - Czy to moje ostat
nie lato w Krakowie? W Polsce? - spytala. - Nasze - odpada Sonia. 
Dostata niedawno list od przyjaci6l z Anglii wraz z oficjalnym zapro
szeniem dla Pucki, kt6re nalezalo przedlozye w brytyjskiej ambasa
dzie. Ona, Sonia, b~dzie si~ starae 0 turystyczny paszport dopiero 
wtedy, gdy Pucka b~dzie bezpieczna. Tak to wyrazila. Dodala tez, ze 
nie rna wqtpliwosci, ze Pucka zrobi w Londynie wielkq karier~. - Jako 
kto? - spytata Pucka. - Jako krytyk sztuki - odpada Sonia. - Poza tym 
mozesz pracowae razem z Jankiem. Na pewno dostanie prac~ w ja
kims teatrze, jak tylko si~ tam zjawi. - Sonia styszala, ze w Londynie 
jest duzo teatr6w, kt6re ch~tnie zatrudniajq zagranicznych rezyser6w. 

Pucka nie protestowala. Um6wili si~ z Janem, ze podejmq osta
tecznq decyzj~ 0 wyjezdzie pod koniec lata, gdy b~dq na wakacjach. 
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Jan wymienil Bulgari~ . Pucka miala wkr6tce wybrae si~ do Warszawy, 
zawieze do ambasady brytyjskiej zaproszenie. Zlozenie w komendzie 
wniosku 0 paszport odkladala z dnia na dzien. Za kazdym razem, gdy 
przechodzila kolo budynku milicji, kt6ry lezal na tej samej ulicy co 
Klub Dziennikarzy, widziala ludzi stojqcych w kolejce; ich twarze mialy 
przewaznie zydowskie rysy, wi~kszose starala si~ 0 emigracyjny pasz
port do Izraela. Trzeba bylo wtedy jednak zrzec si~ polskiego obywa
telstwa. Kosztowalo to smiesznie malo: 60 zlotych, niewiele wi~cej niz 
par~ filizanek kawy. 

Sonia stracila prac~. Nie mozna powiedziee, ze zostala wyrzuco
na; Pans two Czekolada przenosili si~ do Warszawy, cukiernia miala 
bye upanstwowiona, ana jej miejscu sklep z obuwiem. Panstwo Cze
kolada dostali propozycj~ prowadzenia cukierni w centrum stolicy, 
na jednej z najelegantszych ulic Star6wki. Nie chcieli jednak zdradzie, 
czy mieli bye wlascicielami cukierni, czy tylko w niej pracowae. Sonia 
opowiadala, jak bylo im przykro, ze nie mogq jej z sobq zabrae. 

Pozegnanie bylo uprzejme, ale chlodne. Sonia dowiedziala si~ 
o wszystkim na dwa dni przed zamkni~ciem sklepu i wyjazdem wla
scicieli. Dostala podw6jnq pensj~, ale lakoci, jakie jej dawali, nie przy
j~la. Wr6cila do domu z butelkq bulgarskiego koniaku w jednej r~ce 
i papierowq torbq pelnq wl6czki i drut6w do dziergania w drugiej. 
- Juz znalazlam po drodze dwie klientki - oznajmila Pucce i pani Wa
lerii, kt6ra okrqglymi ze zdumienia oczami patrzyla na niskq, pulch
nq, rozzloszczonq Soni~. Nie mialy poj~cia, ze potrafi robie na dru
tach. - Tak, dziergalam w czasie wojny. Oni - m6wila 0 Panstwu Cze
kolada - sprzedawali suknie, kt6re robilam dla zon niemieckich ofice
r6w, a pieniqdze przeznaczali na nasze utrzymanie. - Pucka obj~la jq; 
patetyczny, smieszny gest w por6wnaniu z tym, co si~ stalo. Wreszcie 
spytala, czy moze juz ise. Byla um6wiona z Janem, kt6ry wlasnie przy
jechal z Warszawy; mieli si~ spotkae z malarzem z Zakopanego, kt6ry 
za kilka dni otwieral duzq wystaw~ w najbardziej cenionej galerii mia
sta. - Pozdr6w ich obu ode mnie - powiedziala Sonia. Pucka spodzie
wala sili', ze Sonia jak zwykIe zechce p6jse z niq na otwarcie. Ale mat
ka powiedziala: - Nie bli'dli', niestety, miala czasu p6jse na wernisaz. 
Tyle lat nie robilam na drutach. Muszli' zaraz zaczqe ewiczye. Suknie 
niedlugo majq bye gotowe, zrobi~ tez cos dla ciebie. 

Pucka wyszla. Pomyslala, ze gdyby nie wyjazd do Anglii, nie mia
laby juz w domu ani godziny dla siebie. Sonia siedzialaby calymi dnia
mi, dziergajqc, ona sarna pisalaby recenzje na starej , halasliwej ma
szynie. W tej samej chwili uswiadomila sobie, ze nie rna juz do napi
sania zadnych recenzji. Co mialaby robiC? Wl6czye si~ bez sensu po 
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miescie i wracae do dOq1U wieczorem? Czekae na telefon od J ana, ezy
tae ksiqzki w kuchru, jesli akurat nie przesiadywali tam goseie pani 
Walerii? 

Jan mial si~ dobrze. Lepiej ruz kiedykolwiek. Za kilka miesi~ey mial 
skoftczye szkol~ teatralnq i juz dostal wiele propozyeji pracy z roz
nyeh teatrow. Po raz pierwszy w zyciu zarabial pieniqdze i przyzna
wal, ze sprawia mu to przyjemnose. Kiedy przyjechal do Krakowa, 
wynajql pokoj w jednym z najdrozszych hoteli . Pierwszy dzieft sp~
dzili w hotelowym 16zku. Pucka dokladnie badala jego cialo. Powie
dziala, ze b~dzie je wspominae, ezekajqe na niego w Anglii . Jan za
protestowal: - Mamy mn6stwo ezasu. Cale lato. - Poprosila, zeby po
lozyl si~ na brzuehu i pokazal plecy. Znow zaprotestowai: - Znasz 
moje pleey. Setki razy je widzialaS. Nalegala. Zauwazyla, ze na ple
each pojawily si~ nowe ezarne brodawki. - Co to jest? - zdziwila si~.
Byles u lekarza? - Jan milczal. W kofteu powiedzial: - To tylko prze
barwienia. Twoje piegj mi nie przeszkadzajq. - Z przymkni~tymi ocza
mi calowala jego pleey, ealowala brodawki. Niektore byly dose duze, 
inne mniejsze. Troeh~ si~ nimi brzydzila, a jednoczesnie podnieealy 
jq . - Obieeaj mi - zamruczala - ze nie b~dziesz ich mial na piersi i na 
brzuehu. 

19. Wystawa urzqdzona byla w pi~knym starym budynku Palacu 
Sztuki, polozonym na malym plaeu rue dalej niz dwieseie metrow od 
komendy milieji. Sam artysta byl rueobecny; poszedl do szpitala, gdzie 
jego mala przyjaciolka oczekiwala kolejnej operacji na slepot~, kt6rq 
sobie wmowila. Wszysey, poza nim, wiedzieli, ze dziewezyna roman
suje z mlodym ehirurgiem, kt6ry mial przeprowadzie zabieg. 

Dzien wezesniej Pueka byla u fryzjera. Obei~la wlosy wysoko na 
karku; na tyeh, ktore pozostaly, kazala zrobie trwalq ondulaej~. Jan 
mowil, ze wyglqda jak zydowska Murzynka. Albo jak greeki pasterz. 
Wolala Murzynk~. Sonia poradzila, zeby zalozyla prostq eiemnonie
bieskq sukienk~, kr6tkq i bez r~kawow. I jako jedynq ozdob~ - i tak 
nie miala innych - wisiorek z gwiazdq Dawida. Gdy weszli do galerii, 
Jan rozejrzal si~ i powiedzial: - Nie brakuje tu pi~knych kobiet, ale ty 
jestes najladniejsza. 

Stali na prawo od drzwi, ezekali, az zrobi si~ troch~ luzniej . Lu
dzie tloczyli si~ przed obrazami. Grupa mlodyeh m~zczyzn i kobiet, 
znajomyeh Pucki i Jana, stala przed duzym obrazem niedaleko nieh. 
Ktos z grupy pomaehal do Pucki. Pozostali odwrocili si~ i zacz~li zmie
rzae w ieh kierunku. Pueka powiedziala: - Zalozymy si~, ze jak podej
dq blizej, odwroeq si~ na pi~cie, nie witajqe si~ z nami? - Jan spojrzal 
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na ni'l przestraszony - Co ty opowiadasz? - Znajomi zatrzymali si~. 
Patrzyli na Puck~. A dokladniej - na jej wisiorek. Niekt6rzy usmie
chali si~ niepewnie, po czym zawr6cili w kierunku obrazu. Pucka za
cz~la si~ smiac. Smiata si~ i smiala i przestala dopiero wtedy, gdy Jan 
obj'll j'l mocno i przytulil do siebie. Pomyslata: "Pewnego dnia wr6c~ 
z ognistym mieczem". Ta mysl j'l przerazila. Co robi si~ ognistym mie
czem? Czy to nie 0 tym myslal jej ojciec, gdy po powrocie do Polski 
dowiedzial si~, co si~ stalo z jego rodzicami i mlodsz'l siostr'l? Stala 
w mroku, z twarz'l zanurzon'l w koszuli Jana, gdy ktos polozyl jej r~k~ 
na ramieniu. Odwr6cila si~. To byta kolezanka z gimnazjum, mita, 
kulturalna i delikatna dziewczyna, wiecznie cierpi'lca na reumatyzm. 
Wiele lat temu Pucka odwiedzila j'l w szpitalu. Byt pi~kny wiosenny 
dzien. Na szyi miala zwiewn'l chustk~ z bl~kitnego jedwabiu w r6zo
we motyle. Widz'lc blad'l twarz przyjaci6lki, miala ochot~ zgniesc 
chustk~ w mal'l kulk~ i j'l polkn'lc. 

A teraz nie pami~ta nawet jej imienia. - Kop~ lat - powiedziala 
kolezanka. - Dobrze wi em, jak si~ teraz czujesz, nie musz~ pytac. Ale 
przed chwil'l zauwazylam, ze dostalyscie z mam'l prezent. Chodz.
Pucka i Jan pod'lzyli za ni'l. Przepychali si~ przez tlum na drugi ko
niec galerii, gdzie wisial dosc duzy obraz. Obok umieszczono kartecz
k~ z tytulem: Blfkitna nadzieja, pod kt6rym widniala dedykacja: "Soni 
i Poli Reches z serdecznym pozdrowieniem". 

Kobieta spogl'ldala na nich z milym usmiechem. - Jestem Marta 
Zaj'lc. Wiem, ze nie pami~tasz mojego nazwiska . Nie szkodzi, ja tez 
cz~sto zapominam. Wysztam za m'lz imam troje dzieci. Do zobacze
nia. - I znikn~la w tlumie. 

Jan i Pucka patrzyli na obraz: na srebrzystym tie elektryczna za
r6wka, tez srebrzysta, otoczona szarym wiencem laurowych liSci. Z za
r6wki zwisaly trzy kawalki postrz~pionego materialu, wszystkie w sza
roniebieskich odcieniach. Mi~dzy zar6wk'l a materialem umocowano 
kawalek sztucznego futra w kolorze br'lzowym. Pucce obraz bardzo 
si~ podobal. - Powinien si~ nazywac Szara nadzieja, ale poza tym jest 
pi~kny. Nie s'ldzisz? - zapytata Jana . - Mam ochot~ zdj'lc go ze sciany 
i wyjsc z nim tak, zeby wszyscy widzieli . Jan odpowiedzial z powag'l: 
- Musisz zaczekac, az wystawa si~ skonczy. 

20. Kilka dni p6zniej poszla zaniesc wniosek 0 paszport na wy
jazd do Anglii. Znowu bala si~ spotkac te twarze, ale tym razem bylo 
ich tylko kilka. Rozpoznala starszych ludzi, malzenstwo, kt6re cz~sto 
widywala w poblizu cmentarza zydowskiego. Milicjant oboj~tnie przy
j'll wniosek, a ona nie zapytata, kiedy dostanie odpowiedz. Id'lc po
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tern spacerem przez l1liasto, spotkala rudego adwokata, kt6rego oj
ciec by! dentystq. Wyznal, ze nie wie, co robie, bo chcialby wyjechae, 
ale ojciec chce zostae. - A ty i matka, co robicie? - Pucka nie miala 
ochoty klamae. - Pr6bujemy wyjechae jako turystki, a potem siEi' za
stanowimy. - Adwokat uwazal, ze to beznadziejny pomysl. - PomySl 
tylko, moglibysmy przeciez wszyscy jechae do RFN i dostae Wieder
gutmachungsgeld. - Pucka slyszala 0 tym, lecz zapomniala od kogo. -
Zapytaj matkEi' - powiedzial adwokat. - Ona zawsze byla bardziej prak
tyczna niz ty. Z czego bEi'dziesz zyla, kiedy tu wr6cisz? Myslalas 0 tym? 
- Pucka przyznala, ze nie. - To dlatego nigdy nie przyszlo mi do glo
wy, zeby ci siEi' oswiadczye - zasmial siEi'. - Wszyscy wiedzq, jaka jestes 
niepraktyczna. Ozenilem siEi' z lekarkq, nie-Zyd6wkq, a ona m6wi, ze 
pojedzie ze mnq na koniec swiata, najchEi'tniej do lzraela . Musisz jq 
kiedys poznac. Natychmiast warn wytlumaczy, co powinnyscie zro
bie. - Pozegnali siEi" Pucka poszla do domu. Czekala na list od Jana . 

Wreszcie list przyszedl. Pani Waleria wrEi'czyla go jej z radosciq. 
W osta tnich czasach robila wiele, zeby okazae Soni i Pucce swoje przy
wiqzanie. Nie przychodzilo juz do niej tak wielu gosci jak dawniej. 
Siostra i alfons zniknEi'li, syn byl w wojsku, jego zona w szpitalu, a bJiz
niEi'ta umieszczono u rodziny na wsi. Teraz miala tylko swojego stra
zaka. M6wila, ze jest jej z nim dobrze. - Pierwszy raz w zyciu - wy
znala - zyjEi' jak uczciwa kobieta. - Miala tylko jedno zmartwienie; 
slyszala, ze cos siEi' wydarzylo w Czechoslowacji i polska armia bEi'dzie 
interweniowae. - Rosjanie sami tego nie zrobiq, zeby nie stracie twa
rzy. Ale z latwosciq mogq tam poslae polskich zolnierzy, moze mojego 
Witka. - Pucka pr6bowala jq uspokoie. - Rosjanie zawsze chEi'tnie ro
biq to sami. Zrobili to na przyklad na WEi'grzech. - Wyjasnienie najwy
razniej zadowolilo paniq WaleriEi" Z jakiegos powodu w pelni ufala 
politycz!1.ej intuicji Soni i Pucki. 

List nie byl od Jana, ale od dyrektorki galerii z Warszawy. Pisala, 
ze zastanawia siEi' nad wystawieniem jesieniq obrazu Pucki. Oczywi
scie, trzeba by wprowadzie dose powazne zmiany, bye moze wszyst
ko przemalowae, ale obraz bardzo jej siEi' podoba, a Pucka jest ogrom
nie utalentowana. Przepraszala tez, ze tak dlugo siEi' nie odzywala. 
Wreszcie prosila, zeby Pucka jak najszybciej przyjechala do Warsza
wy i przygotowala siEi' na spEi'dzenie tam dluzszego czasu. 

Przeczytala list dwa razy, pr6bujqc przypomniee sob ie, jak obraz 
wyglqda. Zamknqwszy oczy, przywolywala w parniEi'ci wszystkie szcze
g6ly: w srodku cipka z niewielkim nozem wbitym w wargi sromowe. 
Skrzydla pawia. Po prawej u dolu para spodni z jednq nogawkq dluzszq 
od drugiej. Po lewej na g6rze .. . co? Po lewej na g6rze z6tta gwiazda Da
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wida! Zerwata si~ i pobiegta do telefonu zam6wic rozmow~ z galeriq. 
Zmienila jednak zamiar i zam6wita rozmow~ z Metkiem. Bezosobowy 
gios poinformowat, ze czas oczekiwania wynosi okoto dW6ch godzin. 

Przyszta Sonia. Oddata wtasnie swoje pierwsze rob6tki i zadowo
lona oznajmita, ze klientki znalazly dla niej trzy nast~pne zam6wie
nia. Poznata tez kobiet~, kt6ra handluje zagranicznq wl6czkq z paczek 
od rodziny. - Zacz~tam inwestowac - powiedziata z dumq. - Kto wie, 
moze to b~dzie niezty interes. - Zadzwonit telefon. Mietek wiedziat 
juz 0 obrazie od dyrektorki galerii. Pucka spojrzeniem poprosita So
ni~ 0 zostawienie jej w pokoju samej. Gdy matka wyszta, spytata: -
Czy wiesz, dlaczego ona go chce wystawiC? - Powiedziat, ze nie roz
mawiali 0 tym. I ze, niestety, tym razem Pucka nie moze u nich za
mieszkac; wyjezdzajq z zonq do Francji, gdzie b~dzie mial wystaw~ 
i wynaj~li mieszkanie znajomym. Wreszcie spytal ostroznie: - A ty 
przypadkiem nie jedziesz tez do Francji? Moglibysmy si~ tam spo
tkac. - Nie, nigdzie nie jad~ . - Poprosila, zeby zadzwonil do Domini
ka i Weroniki i powiedzial im, ze chcialaby si~ u nich zatrzymae. Mieli 
si~ juz pozegnae, gdy zapytal: - Pucka, czy u ciebie wszystko w po
rZqdku? A u Soni? - Milczala. Mietek westchnql: - Wyglqda na to, ze 
tylko m6j mlodszy brat Rafal ma si~ dobrze. 

Nie powiedziala Soni 0 liscie. Oznajmila, ze Jan zrobil nowy spek
takl, kt6ry chcialaby zobaczye. Przy okazji moglaby zaniese do brytyj
skiej ambasady zaproszenie. - A skoro juz 0 tym m6wimy, kim Sq ci 
twoi znajomi w Anglii? Nic 0 nich nie wiem. - Myslalam, ze nigdy 
o nich nie zapytasz - powiedziala Sonia. - Co ciebie tak naprawd~ 
interesuje? Tylko Jan? Nie przej~las si~ tyro, ze stracilam prac~. - Mamo 
- poprosila Pucka - nie chc~ si~ dzis kl6cie. - Sonia m6wila dalej bar
dziej zgodnym tonem: - Majq malq firm~ kosmetycznq, nieile im si~ 
powodzi. On nie jest Zydem, byl w czasie wojny w wojsku, potem 
zostal w Anglii. Ona dotarla tam dopiero kr6tko po wojnie. Wiesz, 
wtedy mozna bylo stosunkowo latwowyjechac. Chciala, zebysmy z niq 
jechaly, a mnie si~ to bardzo spodobalo. Byta ode mnie duzo mlodsza 
i potrzebowala oparcia . Stracila wszystkich bliskich. I nigdy nie chcia
ta powiedziec, jak przezyla. Ale Salomon ... to znaczy tw6j ojciec, po
wiedzial, ze zrobi wszystko co w jego mocy, zeby w tym przeszko
dzic . Nie jej , tylko nam. A mial wtedy juz duze mozliwosci . No i wy
jechala, poznala przyszlego m~za. Wiem, ze nie majq tam zbyt wielu 
przyjaci61. Z jakiegos powodu uwaza, ze jestesmy spokrewnione . 
Ucieszq si~ z naszego przyjazdu. 

Chciala opowiadac dalej, ale Pucka jej przerwala. Musiala si~ spie
szyc, zeby zdqzyc kupic bilet. 
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21. W pociqgu zasngla i snily jej si~ z~by. Wyciqgala je jeden po 
drugim, w takt rytmicznego stukotu k61 pociqgu. Obudzila si~ dopie
ro, gdy w us tach me miala juz ani jednego z~ba. Na dworze bylo ciem
no. Pociqg zblizal si~ do stolicy. Przespala calq drog~. Nie zastanawia
la si~ nad znaczeniem snu; jesLi mialaby wyjezdzac, trzeba by p6jsc 
do dentysty. Wszyscy, kt6rzy wyjezdzali, leczyli przed wyjazdem z~by. 

22. U Weroniki i Domimka jak zwykle bylo milo. Porcelanowe twa
rze starych zegar6w spoglqdaly na niq przyjainie. Zaden nie chodzil 
dokladnie. Tych dwoje ludzi zawsze cieszylo si~ z jej przyjazdu, choc 
od czasu do czasu robili jej wyrzuty, ze za p6ino wraca do domu. 
Lubili Jana, ale nigdy jej nie wybaczyli znajomosci z Szymonem. Nie 
powiedziala 0 liscie z galerii ani 0 obrazie. Powiedziala tylko, ze musi 
odwiedzic brytyjskq ambasad~. I wtedy Weronika spytala, czy Pucka 
moze wyswiadczyc jej przyslug~; zlozyla wniosek 0 paszport na wy
jazd do Ameryki, do dalekich krewnych. Nie miala ochoty znowu isc 
do tego oslawionego palacu i jeszcze raz pytac, czy dostala odmow~. 
Pucka nie miala w'ltpliwosci, ze Weronik~ dr~czy to sarno co jq: dlu
gie kolejki ludzi stojqcych po paszport emigracyjny do Izraela. 

Wczesnie rano zadzwonila do dyrektorki. Um6wily si~, ze Pucka 
przyjdzie do galerii p6znym popoludniem. Dyrektorka powiedziala, 
ze przy galerii jest tez kantorek, gdzie b~dq mogly spokojnie poroz
mawiac. - Nie jestem pewna, czy to b~dzie konieczne - odparla Puc
ka. - Podejrzewam zresztq, ze to nie b~dzie przyjemna rozmowa. -
Dyrektorka uspokoila jq; pragnie tylko, aby Pucka zastanowila si~ nad 
zmianami i jak najszybciej zacz~la pracowac. 

Zadzwonila do Jana i poprosila, zeby z niq poszedl. - Obawiam, 
si~, ze b~d~ potrzebowala swiadka. Boj~ si~ tej rozmowy. - Jan nie 
mial czasu. - Juz lata temu ci~ ostrzegalem, zebys dala sobie spok6j 
z tym obrazem. W og6le z niq nie rozmawiaj, po prostu powiedz, ze 
nie zyczysz sobie, zeby byl wystawiany. I na mily B6g, nie zapomnij 
zabrac go z sobq. - Byla zawiedziona, ale uznala, ze Jan rna racj~. 

Zeby si~ uspokoic po rozmowie z Janem, kr~cila si~ troch~ po 
mieszkaniu, rozmawiajqc z Weronikq. Spy tala, dlaczego nie chcq z Do
minikiem emigrowac. Uslyszala, ze Sq za starzy. - Dominikowi nie 
b~dzie latwo znaleic prac~. W Izraelu i tak jest za duzo lekarzy. - Ze 
zdumieniem patrzyla na Puck~, slyszqc, ze Sonia postanowila wyje
chac do Anglii. - A co ona b~dzie robic w Anglii? Nie zna j~zyka, nie 
rna zadnego wyksztalcenia. 

- Sonia m6wi, ze wsz~dzie znajdq si~ kobiety, kt6re b~dq chcialy 
kupic jej suknie. Swietnie robi na drutach. I rna zdumiewajqco dobry 
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gust. - Zawsze podziwialam twojq mam~ - powiedziala Weronika. 
To niezwy!da kobieta . Nie masz poj~cia jak niezwy!da. - Rumieniqc 
si~, Puck a powiedziala, ze ostatnio zacz~la doceniac Soni~. Weronika 
przyglqdala si~ jej z ironicznym usmiechem. 

Wczesnym popoludniem poszla do instytucji-hybrydy - mieszan
ki posterunku milicji i kwatery UB. Bylo nieduzo ludzi. Stali w dw6ch 
kolejkach: jedna wyrainie zydowska, druga bardziej mieszana. Mlo
dy wysoki, jasnowlosy czlowiek, chodzqc tam i z powrotem, opowia
dal wszystkim, ze jeszcze dwa dni temu nie mial poj~cia, ze jest Zy
demo -I nagle moi starzywylecieli z roboty. Zapytalem dlaczego, a oni, 
ze Sq Zydami i ze ja tez jestem Zydem. - Potoczyl spojrzeniem wok61 
i spytal: - Czy to nie dziwne? Czy ja wyglqdam na Zyda? - Ludzie 
zacz~li si~ smiac. Mlody czlowiek podwinql r~kaw i pokazal tatuaz: 
kotwic~ owini~tq dwoma w~zami. Przez chwil~ napinal mi~snie, 
wreszcie powiedzial, szeroko si~ usmiechajqC: - Bylem calkiem nor
malnym, mozna powiedziee przyzwoitym chuliganem, ale zawsze 
marzylem, zeby bye marynarzem. Czy w Izraelu jest fJota? - Ktos 
w ogonku powiedzial, ze tak, ktos inny krzyknql, ze nie. I tak zacz~li 
si~ !d6cie. Pucka stata jak urzeczona. Nigdy przedtem nie widziata 
tylu !d6cqcych si~ ze sobq Zyd6w. To byto wspaniate! Zwtaszcza ze 
niekt6rzy zacz~li !d6cie si~ w jidysz. 

Ustawita si~ w kolejce mieszanej. Gdy nadeszta jej kolej, pow ie
dziata do cztowieka w okienku, ze chodzi 0 paszport przyjaci6tki. 
Musiata si~ schylie, bo szyba byta niemal zupetnie spuszczona. - Niech 
ta pani zgtosi si~ osobiscie. - Pucka powiedziata najtagodniej, jak po
trafita: - Ale ona jest chora. Chce si~ tylko dowiedziee, czy dostata 
odmow~. - Podala nazwisko Weroniki. M~zczyzna zaczC)t przeglC)dae 
jakies lezqce na biurku papiery; byla pewna, ze nie majq nic wsp6lne
go ze sprawq Weroniki. - Jeszcze nie - powiedziat. - Prosz~ jej powie
dziee, ze musi si~ zglosie osobiscie, jak wyzdrowieje. Albo niech cze
ka. Zawsze odpowiadamy. 

Wyszta na ulic~. Zamkn~la oczy i uniosta twarz do slonca. Dopiero 
teraz zdata sobie spraw~ z tego, jak zimno by to w budynku. Otworzyta 
oczy. Niedaleko od niej, pod kwitnqcym drzewem rnigdatowca stata grup
ka mlodych kobiet i m~zczyzn. Jeden z nich wskazat na niq i nachyliw
szy si~ ku pozostalym, cos do nich zaczqt szeptac. Teraz patrzyli na niq 
wszyscy. Rozpoznata tego, kt6ry na niq wskazat: Bernardi Polityczny 
bohater jej mtodosci. Aryjski rycerz Ani Wolskiej! Nagle zdata sobie spra
w~, ze - jesli rnieszkalo si~ w Warszawie - mozna by to wchodzie do tego 
budynku jedynie w sprawie swojego paszportu albo sluzbowo. Na przy
!dad pracujqc jako szpicel. Nie rniala wqtpliwosci, ze wtasnie to powie
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dzial swoim znajomym 13ernard. Jej aniolowie str6ze dotrzymali slowa. 
Zostala napi~tnowana. I nawet Szymon rue m6g1 tego zmienic. 

23. W drodze do galerii zatrzymala si~ w malym barze, nalezqcym 
do Hotelu Europejskiego, i wypila espresso. Tak wyobrazala sobie lep
SZq cz~sc Europy: nobliwe wn~trze z przyciemnionymi swiatlami. 
M~ski glos spiewal w oddali La piu bella del mondo. Usmiechn~la si~ do 
barmana; on tez nalezal do lepszego swiata. Byla glodna, ale posta no
wila poczekac; zawsze uwazala, ze jedzenie obciqza umysl. 

Galena lezala w sqsiedztwie hotelu. Zajrzala do srodka przez duze 
brudne okna. SCiany byly puste. Nagle dostrzegla kobiet~; stala na 
srodku lokalu, przyglqdajqc si~ pustym scianom. Pucka nie miala Wqt
pliwosci, ze to dyrektorka. Wysoka, w srednim wieku, koscista, z r~
koma dramatycznie uniesionymi do szyi, kr~conymi szpakowatymi 
wlosami i twarzq 0 zdecydowarue zydowskich rysach. Weszla do srod
ka. Kobieta pobiegla, a raczej pomaszerowala jej na spotkanie. Ener
gicznie uscisn~la r~k~ . Twarz rozswietlil szeroki usmiech. - Tak si~ cie
sz~, ze mogla pani przyjechac. Przejdimy od razu do rzeczy. Mozemy 
tutaj zostac, rukt tu rue wejdzie. - Rozejrzala si~ i pomaszerowala w kie
runku dw6ch krzesel, stojqcych w gl~bi lokalu . Chwycila oba naraz 
i ustawila w rogu przy oknie wystawowym. - Czy pani byla kiedys 
w wojsku? - spy tala Pucka. Dyrektorka spojrzala na niq z zachwytem : 
- Mietek pani opowiadal? Tak, rzeczywiscie bylam w wojsku. Wr6ci
lam z ZSRR z "kosciuszkowcami". Ale wtedy bylam mloda. 

Usiadly. Pucka zapytala, czy moze palic. Dyrektorka skin~la glo
Wq. Przyglqdala si~ Pucce rozmarzonymi oczami. - W mlodosci wy
glqdalam tak jak pani. Bylam, rzecz jasna, wyzsza, ale tak, bylam do 
pani podobna. Pucka pocz~stowala jq papierosem. Dyrektorka podzi~
kowala, nie odrywajqc od niej oczu. Pucka poczula niepok6j. Odlozy
la papierosy i pudelko zapalek na parapet. Nie lubila kobiet przyglq
dajqcych si~ jej w ten spos6b. - Przejdimy do rzeczy - powiedziala.
Spiesz~ si~. Ten obraz nie b~dzie wystawiany. Zabieram go. Uwazam, 
ze jest bardzo zly. Narnalowalam go wiele lat temu i, prawd~ rn6wiqc, 
calkiem 0 nim zapomnialarn. 

Dyrektorka podniosla si~. Stala teraz przed Puckq: wysoka, wlad
cza, powazna. - To znakomity obraz, a pani rna wyjqtkowy talent. Musi 
pani malowac dalej . Mam nadziej~, ze nie zadowoli si~ pani pisaniem 
o innych. Mietek byl swego czasu zachwycony tym obrazem, a ja mu 
ufam. 

Pucka milczala. 
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Dyrektorka zacz~la maszerowae tam i z powrotem. Oczy Pucki 
w~drowaly za niq od prawej do lewej, az zacz~lo jej si~ kr~cie w glo
wie. - Niechzez pani usiqdzie - powiedziala. Dyrektorka pobiegla do 
swego krzesla i usiadla. Pucka pomyslala, ze na pewno nalezy do ko
biet, kt6re uwielbiajq sluchae rozkaz6w. - Zaraz przynios~ obraz i po
rozmawiamy 0 poprawkach. Moze tu pani pracowae, jak dlugo b~
dzie pani miala ochot~ . Jesli chce pani mieszkae w hotelu, galeria po
kryje koszty. Slyszalam, ze rna pani w Warszawie narzeczonego. Czym 
on si~ ... - Pucka przerwala jej : - Obejrzyjmy obraz. - DyrektorLa 
usrniechn~ta si~ z wdzi~cznosciq i sztywno ruszyla z miejsca w kie
runku zaplecza. Natychmiast wr6cila, unoszqc obraz wysoko obiema 
r~kami. Pucka rzucila spojrzenie na swoje dzielo i ukryla twarz w dlo
mach. Dlawila si~ ze smiechu . 

Dyrektorka ustawila pl6tno przy scianie, cofn~la si~ kilka krok6w 
i zacz~la mu si~ przyglqdae. - Przepraszam - powiedziala Pucka - nie 
moglam si~ powstrzymae. Jak mogla pani powiedziee, ze to jest do
bry obraz? - Zn6w spojrzala na ogromnq, uskrzydlonq cipk~ z wbi
tym pomi~dzy wargi sromowe scyzorykiem. To obraz, nie dyrektor
ka, byl jej wrogiem. Odwr6cila twarz. Kobieta powiedziala: - Panno 
Reches, pani jest zdenerwowana. Rozumiem doskonale. W tym obra
zie jest tyle b6lu i to musi bye pani b6t. Smieje si~ pani, zeby ukrye 
rozpacz. 

Pucka wstala i kucn~la przed obrazem. - Pom6wmy 0 ewentual
nych zmianach. On nie b~dzie wystawiony, ale chcialabym ustyszee, 
co pani miala na mysli . 

Dyrektorka podeszla do pl6tna i zacz~la tlumaczye. Pucka slucha
la z zamkni~tymi oczami. Propozycja dotyczyla innego rozmieszcze
nia element6w obrazu: - W srodku wielka gwiazda Dawida z wbitym 
nozem, nie scyzorykiem; motyw gl6wny zmniejszony i przeniesiony 
w g6my prawy r6g; nie powinien bye wyrazny. Reszta moze pozo
stae tak, jak jest. Zdaj~ sobie spraw~, ze b~dzie pani miala zastrzeze
nia dotyczqce ... dotyczqce przeslania, ale, prosz~ mi wierzye, to si~ 
oplaci. 

Pucka spytala cicho: - Komu? Wstala, zapalila papierosa, ignoru
jqC blagalne spojrzenie dyrektorki; najwyrazniej tez miala ochot~ za
palie. - Uwaza pani, ze ci .. . , ze kobiecy organ rna zastqpie gwiazda 
Dawida? - Dyrektorka chrzqkn~la. -Nie, nie zapomnialam 0 nim. Tak... 
zapomnialam. Moze wymysli pani cos innego. Inny symbol. Chcia
lam powiedziee - inny motyw. 

Pucka podeszla do obrazu. - Nogi m~zczyzny ·- powiedziala, wska
zujqC na nogawki spodni - mogq zostae. A co z krzyzem? Tez rna znik
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nqC? I czerwona gwiaz~a tez? Proponuj~, zeby zamalowae wszystko. 
Poza gwiazdq z nozem. Wtedy obraz b~dzie czysty, a przeslanie jasne 
jak cipa! 

Dyrektorka podeszla do niej, polozyla jej na ramieniu r~k~ i po
wiedziala lagodnie: - Gwiazda Dawida nie musi bye pokazana reali
stycznie. - Jasne, ze nie - krzykn~la Pucka. - Mozna jq troch~ przefor
mowae, tak zeby przypominala swastyk~. 

Stojq naprzeciw siebie i patrzq na siebie w milczeniu. Stary i mlo
dy bojownik. - Pani sarna jest Zyd6wkq - m6wi Pucka. - Nie wstyd 
pani? Chce pani ubie in teres na mojej glupocie. Bylam dose glupia, ze 
namalowalam ten obraz. Ale min~lo wiele lat i troch~ zmqdrzalam.
Pochyla si~, unosi obraz i prosi dyrektork~, zeby go zapakowala. Ko
bieta jakby jej nie slyszala. Wreszcie m6wi: - Mog~ go zatrzymae i wy
stawie. Wlasciwie jest m6j. Pani go u mnie zdeponowala. 

- Nie moze pani tego zrobie. A jesli nawet, to gwarantuj~ pani, ze 
przyjd~ na wernisaz i zrobi~ skandal. Doskonale pani wie, ze mnie na 
to stae. 

Przez chwil~ mierzq si~ wzrokiem. Pucka z usmiechem, dyrektor
ka z dziwnie sennym wyrazem oczu. Jej twarz jest szara, stara i zm~
czona. "Rozczarowalam jq" - mysli Pucka. - "Gorzej. Zgwa!cilam jq. 
To dlatego nie moze si~ ruszye. Ale ktos alba cos musialo jq zgwa!cie 
przede mnq. Pewnie nie raz. I odtqd zyje w b6lu i wstydzie. I w stra
chu". Jej gniew ust~puje dziwnemu wsp6!czuciu. - Chodimy - m6wi 
- poszukamy papieru. - Bierze jq za r~k~. Dyrektorka budzi si~. Pucka 
czuje, jak kosciste palce zaciskajq si~ wok61 jej r~ki. Powoli id q w kie
runku zaplecza. 

tlum. Boguslawa Sochatlska 

JANINA KATZ, ur. 1939, absolwentka polonistyki i socjologii UJ, pisarka (dunska), tlu
maczka, publicystka. Od 1969 roku mieszka w Danii. Opr6cz Prtlski wydala tez powiesc 
Milliv som barbar (Moje zycie barbarzyncy), zbiory opowiadan - ostatnio Den glade j6dinde 
(SZczfs7iwa Zyd6wka) oraz zbiorki poetyckie (wiersze z tomu Po sezol1ie ukazaly si~ w prze
kladzie 5ronislawa SWiderskiego w "Znaku" z czerwca 1997). 
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BLISKIE I DALEKIE 
DWUDZIESTOLECIE 
Pawel Rodak 

Czeslaw Milosz, WYPRAWA W DWUDZIESTOLECIE, 
Wydawnictwo Literackie, Krakow 1999, 55. 612 

Wyprawa w Dwudziestolecie Czeslawa Mitosza jest antologiq tekst6w 
powstalych w okresie 1914-1939, zaopatrzonych w komentarz od
autorski. Sam rodzaj tych tekst6w jest bardzo znaczqcy. Nie znajdzie
my tu bowiem prawie wcale manifest6w artystycznych, wystqpien 
filozoficznych czy rozpraw 0 tematyce religijnej, kt6rych miejsce 
w polskim Dwudziestoleciu nie jest bynajmniej marginalne. Do wy
jqtk6w nalezq w ksiqzce takZe teksty literackie. "Dlaczego tak si ~ dzie
je?" - pyta na koncu sam autor. I proponuje odpowiedi: "Chyba dla
tego, ze wilk nie lubi polowac niedaleko swego legowiska . A moze tez 
dlatego, ze literatura i sztuka przezywajq w swoich dzielach, natorruast 
m6j material sklada si~ z danych ulotnych, kt6re latwo ginq w niepa
mi~ci, jezeli nikt ich nie wylowi i rue przypomni". W przypadku tak 
osobistej ksiqzki nalezy uszanowac zdanie autora, choc na zadane 
pytanie mozna, jak sqdz~, odpowiedziec inaczej. Publicystyka, repor
taz, dzienniki, wspomnierua - a je wlasnie Milosz wykorzystuje obfi
cie - stajq si~ dzis gatunkami, po kt6re coraz ch~tniej si~gajq czytelni
cy, akt6re zarazem robiq prawdziwq furor~ jako ir6dla w naukach 
humanistycznych. Wszystko to Sq gatunki uprawiane "z poziomu co
dziennego zycia", gl~boko zanurzone w historii, a zarazem dajqce 
obraz dziejqcych si~ wydarzen przez pryzmat osobistych doswiad
czen piszqcego. I takie tez jest Dwudziestolecie wytaniajqce si~ z kart 
ksiqzki Milosza: Dwudziestolecie zywe, dynamiczne, z jego codzien
nymi bolqczkami, konfliktami, kontrastarru; Dwudziestolecie jako prze
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strzen zyciowa roznych pokolen, warstw spolecznych i grup narodo
wosciowych, a nie tylkc'> jako podlegajqcy opisowi okres historyczny. 

W Wyprawie ... widzimy Mifosza cafkiem innego od tego, z jakim 
mielismy do czynienia w ksiqzkach dotyczqcych dwu p6Zniejszych 
okresow naszej historii, czyli w Legendach nowoczesnosci i w Zaraz po 
wojnie. Tam Autor wyraznie dystansowaf si~ od swiata IIpahiotycznych 
uniesien", od postaw 0 rodowodzie romantycznym, od problematyki 
spolecznej, wreszcie w ogole od tak bardzo przeciez wtedy drama
tycznej codziennosci. Zwracala juz na to uwag~ Marta Wyka w "Tygo
dniku Powszechnym", piszqc, ze wraz z Wyprawq w Owudziestolecie 
obraz Milosza si~ komplikuje, "jego sumienie spoleczne zdaje si~ szcze
golnie wrazliwe teraz, w czasie ukladania najnowszej ksiqzki. To jak
by sprawy nie zalatwione, ktore domagajq si~ uwagi". W Legendach 
nowoczesnosci i w Zaraz po wojnie - choc byly to ksiqzki bardzo osobi
ste, skladajqce si~ z esejow i listow - nie bylo widac ludzi. Swiat i hi
storia stanowily tu przede wszystkim przedmiot intelektualnych roz
wazan, a nie realnq przestrzen ludzkich doswiadczen, dokonujqcych 
si~ na IIpoziomie codziennego zycia". Brak w nich bylo tego wszyst
kiego, co teraz jest tak wyraznie obecne w Wyprawie ... 

Wybor problemowy, ktorego Milosz dokonuje, rna bardzo istotne 
konsekwencje. Pozwala widziec Dwudziestolecie w dlugiej perspekty
wie zmian cywilizacyjnych dokonujqcych si~ w Polsce w XIX i XX wie
ku. Z takim podejsciem mamy dzis coraz cz~sciej do czynienia w pra
cach historykow, historykow kultury czy historykow idei, ale w po
wszechnej swiadomosci nasza przeszlosc jest wciqz widziana przede 
wszystkim od strony jej "kondycji duchowej" albo od strony sytuacji 
politycznej. Pomi~dzy wzlotami ducha a deklaracjami politykow jest 
jednak obszar problem6w, ktore w istotny sposob okreslajq ksztaft na
szego zycia i 0 ktorych nie powinnismy zapominac, kiedy patrzymy 
w przeszlosc. W odniesieniu do Dwudziestolecia Milosz trafnie ten ob
szar spraw wydobywa. Juz spis tresci pokazuje, ze problematyka spo
leczna i narodowosciowa zajmuje tu miejsce pierwszoplanowe. 

Po pierwsze wi~c, struktura spoleczna owczesnej Polski, miejsce 
w tej strukturze poszczegolnych warstw spolecznych, ich poziom zy
cia widziany nie tylko przez pryzmatwykonywanej pracy czy zamoz
nosci, ale tez wyksztalcenia i dost~pu do zmieniajqcych jakosc zycia 
udogodnien cywilizacyjnych. Po drugie, terytorialna i narodowoscio
wa mapa Polski, walki, zabiegi i klopoty zwiqzane z granicami nowo 
powstajqcego panstwa, spory i konflikty narodowosciowe. Te dwa 
poklady zagadnien, nierzadko wzajem ze sobq powiqzanych, kory
gujq dotychczas obowiqzujqcy obraz Dwudziestolecia i zarazem de
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cydujq 0 wartosci tej ksiqzki. Chcialbym teraz pO kolei przyjrzec si/i' 
im obu, pami/i'tajqc - CO bardzo wazne! - ze wspomniane zagadnienia 
nie Sq tu przedstawiane tylko od strony faktow, ale przede wszystkim 
od strony postaw i wyobrazen spolecznych przesqdzajqcych 0 ksztal
cie i znaczeniu tych faktow. 

Osobne rozdzialy poswi/i'ca Milosz portretom poszczegolnych grup 
spolecznych, spoleczno-narodowych i spoleczno-politycznych. Mamy 
wi~c tu portrety zycia Zydow, wsi, robotnik6w, administracji i sanacji. 
Wylaniajqce si~ spoza nich Dwudziestolecie to nade wszystko swiat 
kontrast6w. W skali makro dotyczq one calego kraju, w skali mikro -
Warszawy, kt6ra ma tu tez sw6j osobny rozdzial. Wies, dzielnice robot
nicze i biedne dzielnice zydowskie to swiat skrajnej n/i'dzy, katastrofal
nych warunk6w mieszkaniowych, brudu, glodu, panoszqcych si~ cho
rob i wt6rnego analfabetyzmu. Oto widzimy "dzielnic/i' zydowskq, ten 
ropien wielkomiejski", gdzie "wqskimi zylkami ziejqcych zaduchem 
uliczek Sqczy si/i' brudnym strumykiem sprzedaz i kupno rzeczy tak 
nfi'dznych, jak cale istnienie tych zyjqtek", gdzie "niby osleple zwierza
ki, peizajq na czworakach mifi'dzy rynsztokami i kupami tajna, po za
smieconym, wyboistym bruku, dzieci zydowskie" (Z. Unilowski). Ale 
z drugiej strony w tej samej Warszawie widac "wsz/i'dzie pieniqdze, 
szampan i kawior, na m/i'zatkach lisy wszelkich odcieni, 0 wartosci wie
lokrotnie przekraczajqcej dochody m/i'z6w, wsz/i'dzie ten ordynarny 
ekshibicjonizm bogactwa, wsz/i'dzie brutalna zasada »ja plac~, ja wy
magam«, a obok chamskiego antysemityzmu tyrania bogatych Zydow, 
kt6rzy w kazdej kawiarni zostajq na placu z najdrozszym szampanem, 
z najladniejszymi tancerkami, pozostawiajqc tubylcom demonstracj/i' 
w formie opuszczenia lokalu" (H. Steinhaus). 

Milosz wielokrotnie powtarza, ze "Polska mi~dzywojenna byla kra
jem bardzo ubogim". Ub6stwo dotykalo przede wszystkim robotnik6w 
oraz mieszkanc6w wsi, stanowiqcych blisko ~ 6wczesnej ludnosci Pol
ski. Pokazujq to przytaczane obszernie przez Milosza Pami{:tniki chlop6w 
i Pami{:tniki bezrobotnych. Na wsi po kryzysie 1929 roku bylo juz tak :lIe, 
ze nawet "kupno zapalek stanowilo trudnosc, tak ze dzielono zapalk~ 
na cZfi'sci alba powracano do sredniowiecznej hubki i krzesiwa". Wies 
zostala "wlasciwie sprowadzona do egzystencji na poziomie zwierz~
cym". Obok katastrofalnej sytuacji ma terialnej (tragiczne warunki miesz
kaniowe, sanitarne, zle odzywianie etc.) olbrzymim problemem polskiej 
wsi byl w tym okresie bardzo niski poziom oswiaty. W jednym z chlop
skich pami/i'tnik6w mozemy przeczytac: "Fundamentalnq naSZq biedq 
jest ciemnota. Ociemnialy fizycznie nie widzi przyrodniej panoramy 
ziemskiej - my brniemy omackiem w swiecie duchowym. Patrzymy, 
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a nie nie widzimy. Widzjmy, a nie nie rozumiemy". Podobnie jest w przy
padku robotnik6w. Na przyklad dziennik warszawskiego slusarza, przy
taezany przezMilosza, jest dzien po dniu prowadzonym zapisem zma
gania si~ z zaspokajaniem najbardziej podstawowyeh potrzeb, przede 
wszystkim usmierzenia glodu. 

Milosz przedrukowuje slynny tekst Zeromskiego Na probostwie 
w Wyszkowie, w kt6rym znalazla si~ bardzo gorzka oeena polityki spo
leeznej II Rzeezypospolitej. "C6z uezynilismy - pyta retoryeznie Zerom
ski - dla tego olbrzymiego narodu bez roli i daehu, przykutego do roli
dla tyeh komornil<6w, wyrobnik6w, dla tego najistotniejszego proleta
riatu, kt6rego pel no jest w naszyeh wsiaeh i miescinaeh, gdy mielismy 
r~ee rozwiqzane z p~t niewoli i moznosc ezynienia, co eheemy?" Tak 
malo, ze ezyms niezwyklym wydaje si~ Zeromskiemu, ii w sytuaeji 
bolszewiekiego najazdu "ci bezrolni i bezdomni Polsk~ wybrali". 

Zatem jednym z fundamentalnyeh problem6w stojqeyeh przed 
panstwem polskim w Dwudziestoleeiu byl problem eywilizaeyjny, 
polegajqey na konieeznosci calkowitego przeksztalcenia anachronicz
nej struktury spolecznej, kt6re by towarzyszylo zmianom w sferze 
politycznej i gospodarczej. Z wagi tego problemu zdawala sobie na 
przyklad doskonale spraw~ Dqbrowska, walczqc 0 przeprowadzenie 
reformy rolnej. Podobnie Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i mi
nister skarbu, kt6ry w jednym ze swoich wystqpien powiedzial: "Za
daniem naszym naczelnym jest obudzenie milion6w naszych obywa
teli, wegetujqcych dzis poza granicami cywilizacji XX wieku, do pel
nego zycia, do pracy i do konsumpcji, gdyz wszelki idealizm, kt6ry 
pomija zagadnienia chleba i dobrobytu, wszelka mocarstwowosc, kt6ra 
opiera si~ na n~dzy mas, i wszelki demokratyzm, kt6ry w bezplodnej 
opozycji walczy 0 form~ rzeczy, a gubi istotnq tresc zycia ludzkiego, 
jest bezwartosciowym frazesem". SI6w tyeh jednak nie zdqzono juz 
przed wojnq przeksztalcic w rzeczywistosc. 

Dwudziestolecie - niezaleznie od r6znorakieh osiqgni~c tego okre
su, kt6re byly efektem olbrzymiego wysilku towarzyszqcego tworze
niu si~ terytorialnych, politycznych i gospodarezych podstaw 6wcze
snego panstwa - pozostawilo po sobie cale mn6stwo nierozwiqzanych 
problem6w spolecznych. W czasie wojny krytyczne nastawienie wo
bec Dwudziestolecia bylo bardzo rozpowszechnione. Spraw~ t~ z ca
1'1 ostrosciq stawia chocby Autobiografia na cztery r~ce Jerzego Giedroy
cia; redaktor "Kultury" przywoluje t(lCI.one w czasie wojny dyskusje, 
kt6rych wsp6lnym mianownikiem bylo oczekiwanie radykalnych 
zmian w "urzqdzeniu Polski po wojnie". Ksiqzka Milosza nie pozwala 
zapomniec, ze wprowadzany w Polsce po wojnie system komunistycz
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ny byl, z jednej strony, narzuconq nam z zewnqtrz dyktaturq, z dru
giej zas system ten mogl stac si~ atrakcyjny dla tak wielu osob, gdyz 
proponowal rozwiqzywanie nierozwiqzanych wczesniej problemow 
(inna sprawa, ze mialo ono cz~sto bezmyslny i zbrodniczy charakter). 

Przejdzmy do drugiej z wymienionych na poczqtku sEer zagad
nien. Wyprawa w Dwudziestolecie zaczyna si~ od kilku rozdzialow trak
tujqcych 0 terytorialno-narodowosciowych trudnosciach ksztaitujqce
go si~ panstwa. Czytajqc je, wkraczamy w jedno z najwazniejszych 
zagadnien europejskiego XX wieku, ktore wciqz - wprost przywoluje 
si~ tu sytuacj~ po rozpadzie Jugoslawii - nie ma swego rozwiqzania. 
Jest to zagadnienie relacji mi~dzy tozsamosciq narodowq a przyna
leznosciq panstwowq . Autor wprowadza nas w t~ problematyk~, za
czynajqc od Wilna, z ktorym zarazem zwiqzane jest nazwisko Pilsud
skiego. Milosz nie kryje swojej wielkiej sympatii do osoby Marszalka. 
Bliska jest mu jego koncepcja Eederacyjna, choc wobec sanacyjnych 
spadkobiercow polityki Pilsudskiego nie pozostaje bezkrytyczny. 
W jednym z komentarzy zwraca uwag~, ze "podstawowy dla zrozu
mienia tamtych czasow, od 1918 roku az po 1939, byl podzial na zwo
lennik6w i przeciwnik6w Pilsudskiego", czyli na pilsudczykow i en
decj~ . Przywolywane przez Milosza teksty pokazujq dwie konkurujq
ce ze sobq pos taci patriotyzmu: patriotyzm zorganizowany wokol 
poj~cia panstwa w przypadku Pilsudskiego i wokol poj~cia narodu 
w przypadku Dmowskiego. Niewqtpliwie Miloszowi blizsza jest ta 
pierwsza koncepcja, ktorq odnajdujemy rowniez w publicystyce "Prze
glqdu Wilenskiego", zajmujqcego obok "Wiadomosci Literackich" czo
lowe miejsce na liscie pism przywolywanych w ksiqzce. 

Wyprawa w Dwudziestolecie pokazuje istotnq pozycj~ roznych od
cieni mysli nacjonalistycznej na owczesnej scenie politycznej i w po
stawach ludzi - od sanacji zaj~tej coraz bardziej "podbijaniem naro
dowego i mocarstwowego b~benka", przez Stronnictwo Narodowe, 
ONR "Falang~" az po grup~ "Zadrugi". Milosz bardzo krytycznie od
nosi si~ do wszelkich przejawow antysemityzmu, zwlaszcza tych, ktore 
w latach trzydziestych przybieraly postac getta lawkowego na uni
wersytetach czy napasci na sklepy zydowskie. Jednoczesnie, zaryso
wujqC owczesnq sytuacj~ Zydow w Polsce, pozwala zdac sobie spra
w~ z kontekstu, w jakim rodzily si~ tego typu postawy, z rzeczywi
stych problem ow, na jakie natrafiala koegzystencja spolecznosci pol
skiej i zydowskiej. Pokazuje wi~c Milosz, ze Zydzi w Dwudziestole
ciu pozostawali calkowicie poza "krajem urz~dniczo-chlopskim", 

w miastach i miasteczkach stanowiqc znaczqcy procent, a czasami 
nawet wi~kszosc. Materialy zgromadzone w ksiqzce dajq poj~cie 
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o ogromnym wewn~t,rznym zr6znicowaniu 6wczesnej wsp6lnoty 
zydowskiej, zar6wno pod wzgl~dem zamoznosci, wyksztaicenia, jak 
postaw religijnych i poIitycznych. Przy tym rozdziale komentarz Mi
losza jest najdluzszy. Po zarysowaniu sytuacji Zyd6w w Polsce, oma
wia on z calq wyrazistosciq "polskie antysemickie obsesje, kt6re si~ga
Iy psychozy, a w p6inych latach trzydziestych wr~cz obl~du", a jed
noczesnie wskazuje wysuwane wtedy argumenty natury gospodar
czej majqce uzasadniae wystqpienia przeciwko Zydom. Miloszowi 
udaje si~ znaleie j~zyk, w kt6rym otwartose m6wienia 0 antysemity
zmie pozwala na jednoczesne jego zdecydowane pot~pienie i rozwa
zanie jego przyczyn. 

Jesli chcemy odpowiedziee na pytanie, skqd si~ biorq i czym Sq 
dzisiaj w Polsce postawy nacjonalistyczne, musimy wracae do takich 
swiadectw jak te, kt6re zostaly zgromadzone w tej ksiqzce. Podobnie 
jest z antysemityzmem. Tego rodzaju zjawiska muszq bye postrzega
ne w dlugiej perspektywie historycznej. Wyobrazenia spoleczne majq 
bowiem zwykJe bardzo dlugi zywot i zeby je zrozumiee - niezaleznie 
od ich oceny - trzeba widziee, gdzie majq one swe ir6dla. Do takiego 
wlasnie, historycznego postrzegania zjawisk wsp6iczesnych ksiqzka 
Milosza zach~ca. 

Z tym wiqze si~ istotna uwaga krytyczna, kt6rq mozna wysunqe 
pod adresem Wyprawy ... Dotyczy ona wizerunku polskiego katolicy
zmu. Milosz nie poswi~ca temu zjawisku osobnego rozdzialu, ale 
w wielu cytowanych przez niego tekstach, a takZe w komentarzach, 
znajdziemy odniesienie do postaw katolik6w. Za kazdym razem m6wi 
si~ tu jednak wylqcznie 0 katolicyzmie tradycjonalistycznym, sympa
tyzujC)cym z partiami nacjonalistycznymi i wsp610d powiedzialnym za 
tendencje antysemickie. Jest niewqtpliwie prawdq, ze polski katoli
cyzm tego okresu w przewazajqcej swej cz~sci byl wlasnie taki. Mial 
racj~ przytaczany przez Milosza Ksawery Pruszyftski, piszqc w 1936 
roku, ze "Polska nie utracila jeszcze charakteru kraju 0 katolicyzmie 
statycznym, nie zyskala charakteru kraju 0 katolicyzmie dynamicz
nym. Polska stara si~ przemieniac pierwszy w drugi. Przynajmniej to 
mozna uwazae za zadanie katolicyzmu w Polsce". To zadanie, choc 
nie bylo powszechnie uswiadamiane, zostalo przeciez w Dwudzie
stoleciu przez polski katolicyzm nie tylko podj~ te, ale i po cz~sci wy
pelnione. Mysl~ tu choeby 0 takich pismach i srodowiskach jak "Ver
bum" w Laskach, lwowskie "Odrodzenie" czy poznanska "Kultura". 
Zadnego z tych tytul6w nie znajdziemy na dlugiej liscie pism poja
wiajqcych sili' w Wyprawie .. . A przeciez dzisiaj smialo mozna powie
dziee, ze to wlasnie dzi~ki tym i im podobnym srodowiskom rozpo
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cZEi'la siEi' - rozpoczEi'la siEi' jui wtedy! - prawdziwa odnowa polskiego 
(i nie tylko polskiego) katolicyzmu. PiszEi' tu 0 rzeczy dose oczywistej, 
z kt6rej Czeslaw Milosz na pewno doskonale zdaje sobie sprawEi'. Tym 
bardziej dziwi to puste miejsce, ten jednostronny, a przez to niespra
wiedliwy wizerunek polskiego katolicyzmu, jaki wylania siEi' z jego 
ksiqiki. 

Niezaleinie od tego, trzeba na koniec raz jeszcze powt6rzye, ze 
Wyprawa w Dwudziestolecie jest istotnym i bardzo nam dzis potrzeb
nym materialem do dyskusji 0 polskiej wsp6lczesnosci. Wsp6lczesnosci 
postrzeganej nie przez pryzmat lat kilku, ale co najmniej kilkudzie
siEi'ciu i odczytywanej nie w kontekscie kategorii politycznych, ale spo
leczno-cywilizacyjnych. Zgromadzone w ksiqice teksty pozwalajq 
zobaczye, w jakiej mierze dzisiejsza Polska, widziana od strony po
staw ludzkich i wyobraien spolecznych, jest spadkobierczyniq Dwu
dziestolecia, a zarazem jak wiele nas od 6wczesnej rzeczywistosci dzieli 
i jak waine (nawet jesli ocenimy je negatywnie) zmiany przynioslo 
piEi'edziesiqt lat komunizmu. 

PAWEt. RODAK, ur. 1967, dr polonistyki, pracuje w Katedrze Kultury Polskiej UVY, zaj
muje si~ histori<j kultury i krytyk<j literackij. 

JEZELI ZDOLNI JESTESMY 
ODCZUWAC... 
Janusz Marciniak 

Witold Zalewski, ZWIADOWCY 5WIATtA, 
Czytelnik, Warszawa 1999 

M6wi siEi', ie jest laska wiary. Ale jest tei laska zWqtpienia, dar h",6r
czego sceptycyzmu i wqtpliwosci, kt6re bezsprzecznie sluiq weryfika
cji tego, co uchodzi za pewne i jasne, i kt6re bezsprzecznie uswiada
miajq czlowiekowi odpowiedzialnose za to wszystko, co w nim chwiej
ne i mroczne. Czy wqtpliwose to mysl w stanie najczystszym? WqtpiEi', 
wiEi'c jestem. Pytam, ale i dajEi' odpowiedz, gdyi wqtpliwose zobowiqzu
je do odpowiedzi, do wyboru, kt6ry czasem oznacza bunt. "BuntujEi' 
siEi', wiEi'c jestem, buntujEi' siEi', wiEi'c jestesmy; i jestesmy sami ..." (Camus). 
Dokonujqc rozr6inienia miEi'dzy swiatlem i ciemnosciq, wybieram sie
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bie, znajduj~ si~ alba gubi~. ,,winien ten, co wybiera" - powiada Platon. 
W moim rozr6znianiu mi~dzy dobrem i zlem odzywa si~ to rozr6znie
nie, 0 kt6rym m6wiq mity i religie, i stawia mnie - oraz kazdego, kto 
wybiera - jakby na poczqtku wszystkiego. Zycie jawi si~ jako czas dany 
na wykonanie tego h·udnego zadania, kt6rym jest wyb6r porni~dzy do
brem i zlem w rzeczywistosci. I jako nadzieja, ze dzi~ki mojemu wybo
rowi Kain nie zabije Abla ... Czy moralnose to c6rka gnozy? Moralizm 
(nie mylie z moralizatorstwem) pogl~bia poj~cie moralnosci i nie po
zwala jej stae si~ pustym slowem. Moralizm traci sw6j manichejski cha
rakter, kiedy z retorycznego echa walki pomi~dzy dobrem i zlem prze
obraza si~ w przypomnienie zobowiqzan czlowieka wobec czlowieka, 
kiedy sprzyja osobistemu zaangazowaniu w sprawy tego swiata, kiedy 
m6wi 0 tym, jak staje si~ czlowiek i gdzie jest mqdrose bez kaznodziej
stwa i zycie duchowe, kt6re nie konczy si~ na deklaracji wiary. Swiatlo 
to swiadomose powinnosci wobec innych istnien, wobec swiata. Dia
lektyczna zaleznose rni~dzy powinnosciq a poczuciem winy i odpowie
dzialnosci przejawia si~ takZe w tw6rczosci artystycznej. Zobowiqzujq
ce moralnie i odpowiedzialne jest (powinno bye) takZe oglqdanie obra
z6w, sluchanie muzyki, czytanie ksiqzek. 

Takie refleksje wywolala we ronie lektura Zwindawc6w swiatla Witol
da Zalewskiego. Ta ksiqzka jest wydarzeniem w dziedzinie refleksji etycz
nej. Jest ona, jak Vade-mecum Norwida, przewodnikiem po swiecie war
tosci. Nawiqzujqc do sl6w Juliusza W Gomulickiego 0 Norwidzie, moz
na powiedziee, ze Zalewski zabiera nas w podr6z po rniejscach, ale przede 
wszystkim w "podr6z po ludziach", kt6rych wyr6znia 6w tw6rczy scep
tycyzm. Vincent van Gogh, Francis Bacon, Hieronim Bosch, Francisco 
Goya, Maksyrnilian Gierymski, Albert Camus, Andre Malraux, Krzysztof 
Kieslowski, Wanda Rutkiewicz, Tomasz Mann, Mahatma Gandhi... Kom
pozycja ksiqzki przypomina zresztq dziennik podr6zy. Jest mapq katego
rii (tragizm, honor, tolerancja, bohaterstwo) i poj~e (mit, ironia, groteska). 
Znane okazuje si~ nieznane lub nie dose znane. 

Odpowiednikiem charakterystycznego dla poety-moralisty, kt6
rym byl Norwid, sqdu nad wsp6lczesnosciq jest u Zalewskiego nie
pok6j moralny i jego odwaga budzenia uczue, troska 0 jakose odczu
wania, dostrzeganie zagrozen ze strony Post~pu, przekonanie 0 nie
zbywalnej roli wyobraini w sztuce i zyciu, wreszcie powaga (przypo
minajqca Norwidowskie "serio"). Zwiadowcy swiat/a pojawiajq si~ 
w chwili, kiedy mamy wielki deficyt powagi i odpowiedzialnosci za 
slowo i jednoczesnie nadwyzk~ demagogii i doktrynerstwa. R6wniez 
w krytyce artystycznej. Ksiqzka Zalewskiego moze bye wzorem dla 
j~zyka, kt6rym m6wimy 0 sztuce i filozofii tw6rczosci. 
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Rozpoczyna jq esej 0 van Goghu. Van Gogh jest prekursorem dla 
malarzy takich jak jego "pozny wnuk" Francis Bacon. "Ale rowniei 
dla poetow, pisarzy. Zwlaszcza jeden z nich - pisze Zalewski - objawi 
takq samq pokor~ wobec wszelkiego zywego stworzenia, jak rowniei 
rzeczy, ktore spotyka po drodze. Czulq uwag~ poswi~ci wszystkie
mu, nad czym jego wzrok zatrzymywal si~ od czasow dzieciftstwa, 
przywr6ci wartose prostocie i ubostwu. Pierwszy czlowiek Alberta Ca
musa b~dzie takim swiadectwem przywiqzania do najprostszych po
staci istnienia. Moina to nazwae milosciq. W kazdym razie warto przy 
okazji podkreslie roinic~ mi~dzy estetyzmem rowiesnych van Gogho
wi artystow a jego na wskros etycznq postawq" . 

Esej Dale) nii. inni przeczytalem po raz pierwszy kilka lat temu 
("Rzeczpospolita" nr 267/1996). To jeden z najwazniejszych tekstow 
o malarstwie Bacona, jakie znam, i zarazem gl~boki namysl nad sztu
kq wsp6lczesnq. "Tragizm wydaje siti' dzisiaj kategoriq przebrzmialq 
w sztuce. Odkqd metafizyczny lti'k van Gogha przemienil si~ w»krzyk« 
Muncha, a takZe winne przejawy ekspresjonistycznego suspenSLl, tra
gicznose ustqpila miejsca z jednej strony abstrakcji, z drugiej roznym 
»dzialaniom« w duchu Salvadora Dali, kt6re majq »przewietrzae« czlo
wieka. Tego rodzaju sztuka albo straszy jak przebieraniec, albo rozba
wia. Zamiast tragizmu odkrywa przed nami groteskti'. W obrazach 
Bacona jesli wystti'puje element groteskowego przetworzenia, to ma 
ono wymiar grozy. Wyrazajq siti' w nim zawsze okrucieftstwo i cier
pienie". Jest cos, co Iqczy Bacona z Goyq. "Obaj wywodzq sztukti' 
z glti'bi swojego przeswiadczenia, nie z inspiracji intelektu. Moze dla
tego Goya jest niekt6rym z nas tak bliski, bo egzystencjalnemu niepo
kojowi nadal etyczny walor?" 

Inaczej, bo lagodniej przejawia siti' ow niepokoj w tworczosci Mak
symiliana Gierymskiego. Malarstwo i, dopowiedzmy, muzyka zajmo
waly go w r6wnym stopniu . Byl malarzem z muzycznq wyobrilzniq. 
W swiatopoglqdzie tego sceptyka i realisty mozna dostrzec wplyw 
Pascala i jednoczesnie Renana. Listy Maksymiliana potwierdzajq to, 
czego domyslamy siti', patrzqc na jego obrazy. Jest w nich zaduma nad 
przemijaniem, nostalgia i melancholia. Zalewski odnajduje pokrewien.
stwo pomiti'dzy Gierymskim a Vermeerem. Por6wnanie tych malarzy 
jest niezwykle trafne. Obaj potrafili zatrzymae czas i utrwalie nastroj 
chwili. "Sztuka zawsze pr6bowala budowae tamti' na rzece przemija
nia. Ale wielkose jej objawia siti' wtedy, kiedy nie traci z oczu tragizmu 
daremnego wysilku". 

"Tragizm daremnego wysilku" i "udrti'ka jednostkowego istnienia" 
stwarzajq perspektywti', w kt6rej sztuka moze stopie siti' z zyciem 
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w jedn'l rzeczywistose.i bye nie tylko sladem, ale i narzfi'dziem prze
miany czlowieka. W tej perspektywie zaciera sifi' r6wniez granica mifi'
dzy wiar'l religijn'l a ateizmem. Stajq sifi' one brzegami jednej drogi. 
I choe Zalewski nie m6wi 0 tym wprost, to do takiej mysli inspiruje 
lektura Zwiadowcow swiat/a . Inspiruje, a wifi'c sprawia, ze obok postaci 
wymienionych przez autora pojawiaj'l sifi' w naszych myslach posta
cie nie wymienione. Na przyklad Simone Weil. 

Kiedy Camusowi przyznano Nagrodfi' Nobla, uciekl dziennikarzom 
i zjawit sifi' w domu Simone, prosz'lc 0 chwilfi' samotnosci w jej pokoju. 
Byt rok 1957. Od smierci Simone uptynfi'to czternascie lat. Przyporni
nam 0 tym (za Czeslawem Mitoszem), aby powiedziee, ze fundamen
tern tw6rczosci artystycznej jest pamifi'e indywid ualna. Pamifi'e 0 innych. 
Ona sprawia, ze zostaje zachowana ci'lgtose kultury, ze sztuka moze 
bye walk'l 0 cztowieka i jednoczesnie terapi'l po klfi'sce w tej walce. Te
rapiq? Tworczose Camusa, kt6ry dla Zalewskiego tak wiele znaczy, pro
wokuje do postawienia pytania 0 terapifi'. Zalewski, ktorego ksi'lzka jest 
taUe wyrazem pamifi'ci indywidualnej i pamifi'ci 0 innych, szuka na nie 
odpowiedzi . Szuka jej w kontekScie biografii Camusa i wtasnej. 

Czytanie Camusa t'lczy sifi' z refleksj'l nad pojfi'ciem bohaterstwa. 
"Camus nieraz formutowat na temat bohaterstwa mysli sceptyczne, 
czasem niemal wyzywaj'lce. »Heroizm jest niewielk'l rzecz'l« - pisal 
w Diumie. Wygl'ldato na to, ze chce sifi' odzegnae od interpretacji, kt6
re przypisywaty mu wlasnie tendencje do heroizowania cztowieka. 
Kult bohaterstwa musial bye dla Camusa, zwtaszcza po doswiadcze
niach hitleryzmu, czyms gtfi'boko podejrzanym. Ale w swiecie, kt6ry 
przed nami odkrywal, bez Boga i bez zadnych nadrzfi'dnych idei, czto
wiek pozostawal zdany na swoj'l jedynie si1fi', i w tym samym juz, w 
postulacie sprostania takiej sytuacji, czy nie zawieralo sifi' wymaganie 
heroizmu? Tym bardziej znacz'lce by to obnizanie jego wartosci". 

Camus wraca we wspomnieniu Zalewskiego 0 Krzysztofie Kie
slowskim. "Odkrycie cierpienia niemal u zarania swiadomosci by to 
udzialem Kieslowskiego. ( .. . ) Umiescilem Krzysztofa w krfi'gu camu
sowskim. Zbliza ich rys powagi, kt6rym zostali naznaczeni przez od
krycie na samym progu zycia. Doswiadczenie, kt6rego inni nabywaj'l 
w p6inym wieku, a jeszcze inni w ogole do niego nie dochodz'l. Jak 
bardzo Kieslowski inspirowat sifi' mysl'l wielkiego pisarza, widae w 
Trzech kolorach .Jego metafizyczny niepokoj rna tutaj juz wyrainie agno
styczny charakter. S'l same pytania, ale choe nie rna i nie bfi'dzie odpo
wiedzi, trzeba je zadawae. Echo wywolane dokota sWiadczy 0 ich sile, 
ale moze tez i 0 tym, ze przestrzen, w kt6rq padaj'l, nie jest bezna
dziejn'l otchla oi'l, odrzuceniem wszelkiej nadziei". 
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Czytajqc esej 0 Malraux, przypominamy sobie takie 0 innych, 
o Stanislawie Brzozowskim ("Co nie jest autobiografiq, nie jest w ogo
Ie"), 0 Malebranche' u ("Prawdziwe bohaterstwo rodzi si~ w ciszy 
i spokoju") ... Zalewski porownuje Malraux i Zeromskiego. To odkryw
cze porownanie. 

W eseju 0 Malraux ten cichy bohater ksiqzki Zalewskiego, ktorym 
jest doswiadczenie zyciowe, ukazuje si~ moze najwyrazniej jako nie
zbywalna cz~sc swiadomosci artystycznej. "Pewnego dnia (moze zo
baczylismy wtedy pierwszy raz ulicznq masakr~ alba bylismy pierw
szy raz przesluchiwani) podejrzany wydal nam si~ dar sqdzenia, bo
ska wiedza pisarza i bardziej jeszcze od niej nieludzki przywilej po
slugiwania si~ imieniem dobrego i zlego" . 

Malraux i problem patosu. Patos moze zaslonic pi~kno, prawd~ 
i dobro. Malraux ma, jak to juz kiedys okreslil jeden z jego najwni
kliwszych czytelnikow, Jozef Czapski, sklonnosc do "patetycznej bu
rzy". Czapski, ktory docenial znaczenie Malraux, nie wahal si~ posta
wie pytania: "Co si~ kryje pod tq burzq slow? Czyzby nic?" Warto ze
stawic to pytanie z odpowiedziq Zalewskiego: "Poprzez zgielk zalud
nionego tlumem dziela dociera chwilami do nas wrazenie, ze ten swiat 
Malraux wypelnia proznia i w tym pustym swiecie poruszajq si~ ludz
kie fantomy wykonujqce gesty: desperacji, odwagi, szlachetnosci. To 
Sq te najgorsze momenty, ale nie brak ich, niestety; Malraux placi nimi 
cen~ tego, co krytyk nazwal dalekowidztwem historycznym. Tego, 
a chyba jeszcze bardziej zmagajqcego si~ w nim i nawet zdobywajqce
go czasem przewag~ przekonania 0 zrodlach sily bijqcych w czlowie
ku tak samorodnie, jak niezalezna od spraw swiata spi w gl~bi czlo
wieka trwoga, poczucie fatalizmu, 0 ktorym mowil ojciec Kyo. Zbyt 
materialny byl od cza sow naszej wczesnej mlodosci ten swiat dokola 
nas, zbyt dotkliwie doswiadczony przez kazdego, zebysmy chcieli 
pojse za tym wlasnie tropem jego mysli . Skr~cilismy w drugq stron~. 
Tak jak i on zafascynowani historiq, ale bez spojrzenia z gory, bez po
czucia gry i dominacji, przeciwnie, razem z naSZq jedynC) wolnosciq 
umierania, uwi~zieni we wspolnym losie, ktoregos dnia, zaraz po 
wojnie, stalismy si~ gotowi przez dokonany wyb6r zrownae si~ z ko
niecznosciq historycznq. Napi~tnowani doswiadczeniem, zaprzysi~
zeni w duszach przeciwko powrotowi tego, z czegosmy wyszli, za
cz~lismy czcie t~ koniecznose gwarantujqcq, ze »nigdy wi~cej «, zacz~

Mmy jej skladae ofiary godne bostwa. Taka byla cena, ktorq placili
smy my - krotkowidze historii. Teraz, czytajqc Malraux na nowo, od
najduj~ w tym zywym przeslaniu i to takZe - ostrzezenie przed okale
czeniem zycia". 
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Sprawa dziewi~cit,l czlonk6w zalogi, kt6rzy jedyni uratowali si~ 
z katastrofy promu "Heweliusz", juz dawno zeszla z lam6w gazet. Za
lewski przypornina 0 niej, ale nie chodzi mu 0 to, co w tej sprawie po
zostalo niewyjasnione. Pytanie jest inne: "Co dzisiaj znaczy »honor«? 
Czym moze bye po doswiadczeniach ludob6jstwa, w czasach pragma
tyzmu i falszywej tolerancji na uslugach lichwy? Czy jest juz tylko prze
brzmialym slowem, startym haftem na sztandarze kompanii reprezen
tacyjnej? ( ...) Jesli zgodzimy si~, ze kazdy czyn, bez mala kazdy odruch 
powoduje przyczyna tkwiC)ca w naszym charakterze, jesli wi~c nie je
stesmy tacy wolni w swoim wyborze, jak sC)dzilismy, to dalszy ciC)g, kt6
ry ta mysl odkrywa, prowadzi nas do stwierdzenia: "po tym, co czyni
my, poznajemy, czym jestesmy« . Skoro zas, jak chce filozof: »wolnose 
tkwi jedynie w Esse, koniecznose zas w Operari, kt6ra z Esse wynika«, 
mozemy sobie uprzytomnie znaczen.ie postulujC)cych zdaft: »Wszystko 
zalezy od tego, czym ktos jest, to, co uczyn.i, wynikn.ie stC)d sarno przez 
si~ jako kon.ieczny nast~pn.ik«". Slyszymy w tych slowach wielkC) trady
cj~ etycznC). Heraklit powiada: "Charakter czlowieka jest jego losem". 
"Poczucie honoru, m6wi Zalewski, zwiC)zane jest z charakterem czlo
wieka. Wyrasta na jego glebie. ( .. .) Bye moze mniej mamy teraz honoru 
na swiecie. Tak si~ wydaje. Bye moze nie jest to czas honoru, bo nie jest 
to czas charakter6w. ( ...) Jest jednak w naszym dzisiejszym swiecie cos, 
co bywa w pewien spos6b przeciwstawiane, jako cenna wartose, stare
mu honorowi. Nazywa si~ tolerancjC). Jasna, pogodna cnota. I bardzo 
na czasie po doswiadczeniach dyktatury. Nikogo nie trzeba na niC) na
wracae. Mozna si~ tylko zastanowie, co znaczy. Czy tak jak honor wyra
sta w gl~bi samotnej duszy? Czy moze jest spolecznC) normC) post~po
wania lagodzC)C'! zycie, lecz sarna w sobie n.ie znaczy nic? Bo co jest 
warta tolerancja, kt6ra wynika z braku charakteru, z braku jakiegokol
wiek wlasnego przekonania? Czy trzeba jC) uznae za tozsamC) z otwar
tym sercem silnych i szlachetnych, kt6rzy przyjazn.ie odnoszC) si~ do 
odmiennych rodzaj6w? Powszechna tolerancja, wynikajC)ca stC)d, ze we 
wlasnych oczach widzimy swojC) bezbronnose wobec natury, slabose i 
n.ic wi~cej, rezygnacja z buntu i przyzwolenie na zastane zlo. Co naj
mn.iej w r6wnej mierze jak honor 0 patetycznq poz~, tolerancja ociera 
si~ 0 duchowC) rnialkose, 0 oportun.izm". 

Kategorie przywolane przez Zalewskiego przypominajq ookreslo
nych ludziach, ci zas stajq si~ niemal synonimarni okreslonych katego
rii. Temu przechodzeniu slowa w cialo (i na odwr6t) zawsze ktos patro
nuje. Co rusz ktos powraca z pierwszego (Camus) lub z drugiego planu 
(Conrad). Do powracajC)cych zas kategorii nalezy bohaterstwo. Zalew
ski - jak Conrad - widzi w bohaterstwie jego stron~ metafizycznq, re
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zonans piEi'kna zywiolu natury w duszy czlowieka. Znamienne, ze bo
haterkq eseju 0 bohaterstwie uczynil kobietEi' (Wanda Rutkiewicz). "Po
jEi'cie bohaterstwa Iqczy siEi' zvvykle z postawq romantycwq. Romantyzm 
zas w Polsce objEi'ty jest monopolem historycznoliterackiej interpretacji. 
Dzieje siEi' tak oczywiscie dlatego, ze ow potEi'zny prqd filozoficzno-kul
turowy obrodzit u nas obficie w poezji. Zaowocowal hojnie i zarazem 
jednostronnie. Ozywil poezjEi', ale nie dal impulsu mysli filozoficznej. 
DZisiaj ta interpretacja zastyga w nudzie polonistycznego komentarza. 
I nawet Maria Janion, przenikliwy znawca tematu, nie moze uwolnic 
siEi' od balastu przyczynkow, ktore wyrastajq z nadmiaru zyjqcych w 
pamiEi'ci literackich skojarzen. Gdyby cos z nich mialo siEi' odnosic do 
tragedii Wandy Rutkiewicz, oznaczaloby, ze jeszcze raz trafilismy do 
matecznika naszych literackich stereotypow". 

Czy tajemnica piEi'kna natury lqczy siEi' z tajemnic,! :hodel buntu w 
czlowieku? Przyldadem buntownika, jednego "z pierwszych w dlu
gim szeregu duchow zbuntowanych przeciw losowi narzuconemu z 
gory czlowiekowi" jest postac z tetralogii 16ze! i jego bracia Tomasza 
Manna . "Echnaton podniosl rEi'kEi' na sarno bostwo. ( ... ) W mistycznym 
olsnieniu zrozumial nagle, ze cale bezlikie plemiEi' bozkow z kocimi i 
wEi'zowymi glowami, ktoremu przewodzi ow baranioglowy Amon, 
staje jako przeszkoda na drodze pomiEi'dzy czlowiekiem a jedynym 
prawdziwym bogiem na niebie, dawc'l zycia, Atonem. Poj'll tez, ze 
kazdy czlowiek samodzielnie odnajdywac moze tego wladcEi' i I'lczyc 
siEi' ze hodlem swiatla bezposrednio, kieruj'lc ku niemu mysli. W ten 
sposob rozumiej'lc boga i postEi'puj'lC zgodnie z jego zamiarami, czlo
wiek wydostaje siEi' z zamkniEi'tego krEi'gu, strzezonego przez tysi'lce 
zawistnych bozkOw. »Oczysc bostwo, a oczyscisz ludzi ... «" 

Ale Echnaton poniosl klEi'skEi'. Widok ruin Karnaku budzi gorzk'l 
ironiEi'. "Drwina unosi siEi' w powietrzu pelnym blasku historii". Szy
derstwo okazuje siEi' niezniszczalne. "Ironiczna wyzszosc", z kt6r'l "nar
rator mitycznie zorientowany" patrzy na przedmiot swojej opowie
sci, bierze siEi' z przekonania 0 znaczeniu mitu. "Z mitu wyrasta zy
cie" . Ironia bylaby wiEi'c nie tylko form'l wspolczucia dla naiwnosci 
ludzkiej, ale takie takim spojrzeniem na klEi'skEi', ktore pozwala wi
dziec w niej tworzywo mitu i zaczyn m'ldrosci zyciowej. Istota spra
wy: "ani ironia, ani szyderstwo jako postawa duchowa nie zaistnialy
by bez mitycznego zorientowania, bez tej raz pogodnie usmiechniEi'
tej, a raz przepojonej gorycz'l wiedzy 0 »wci'lz istniej'lcym«, 0 tym, ze 
»zycie jest kroczeniem po glEi'boko wydeptanych juz sciezkach«". Mann 
"wskazywal na mieszczanskosc, kt6ra rodzic miala w jego sztuce drwi'l
co wyrozumialy usmiech. Powolywal siEi' wprost na to ir6dlo, oswie
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tlajqc je tak ladnie w sl<;lwach: »Mieszczanski humanizm, ktory dzi~ki 
ironii ostoi si~ w ponadklasowej sferze sztuki, nie jest zdolny do wro
gosci wobec odradzajqcego si~ swiata«. Czy jestesmy w stanie przyj
mowac dzisiaj to wyznanie za dobrq monet~?" - pyta Zalewski. "Miesz
czanski czas, kiedy ta powiesc powstawala, w ludzkich umyslach sze
roko rozsial nie ide~ powtarzalnosci i nie duchowi ironii sprzyjal; wla
snie poczucie wyjqtkowosci losu pokolenia, swiadomosc wlasnej 
pierwszorazowosci i wyrazajqca je emocjonalnie tonacja patosu nadaly 
rysy epoce gwaltu i oporu". 

Jaka jest roznica pomi~dzy ironiq a groteskq? "Groteska jest ga
tunkiem, w ktorym pod oslonq arlekinady tkwi skryte doswiadczenie 
absurdu. A tego ci~zko spadajqcego uczucia doznaje si~, b~dqc na dnie 
duszy nagle dotkni~tym oczywistosciq uwiklania czlowieka w jego 
tragiczny los. Ironia natomiast przesyca utwor mqdrosciq aprobujqq, 
wyraza zgod~ na uplyw zycia, znajduje rodzaj zadoscuczynienia w 
porownywalnosci i powtarzalnosci motywow, z prastarego i wciqz 
bijqcego, gl~boko skrytego pod ruinami klasycznymi irodla czerpie 
pociech~ i pomaga przezwyci~zac bol osobistego istnienia. Inaczej niz 
w grotesce, ktorej glos przebija si~ z ciemnej gl~bi swojego czasu, iro
nia odnajduje suchy Iqd »poza«". 

Norwid powiada, ze: 

Uczucie zwiedza bez ironii 

Szlaki bite cudzym cierpieniem, 

Lecz kto byl PIERWEJ TAM, wie 0 niej , 

Ze jest - koniecznym bytu cieniem. 


"Konieczny bytu cien" sta je si~ najszlachetniejszym rodza jem Wq t
pliwosci i sceptycyzmu, gdy przypomina 0 koniecznosci braterstwa 
w cierpieniu. Gandhi widziany oczami Zalewskiego jest teologiem 
i praktykiem tego braterstwa. "Czy jest to ten sam heroizm, ktory uzna
jemy za postaw~ jedynie godnq czlowieka, odkrywszy przedtem to, 
co nazwano absurdem istnienia? 

Idea ahimsy w etyce Gandhiego pozostaje zawsze wartosciq nie
wymiennq. Gandhi nauczal stosowac jq zarowno w zyciu publicznym, 
jak ina co dzien, wobec ludzi, jak i wobec wszystkiego, co zyje. Z tego 
postulatu niestosowania przemocy, uznawania prawa do egzystencji 
kazdego stworzenia wyrosla nauka 0 zyciu i wz6r post~powania". 

Ksiqzka konczy si~ wspanialym opisem Indii . Mysl zatacza kolo 
i nie ma w tym przypadku. "W tym zafascynowaniu egzotykq przy
najmniej par~ razy zaskoczylo mnie odczucie jakiejs szczeg61nej bli
skosci. Juz teraz nie przypomn~ sobie ani tych twarzy sposrod tylu 
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innych nagle uderzaj'lcych, ani pewnych drobiazgow, pior pawich, 
wachlarzy z koso sioniowej, kolorowych obrazk6w, r6wniez jakby wy
biegaj'lcych mi na spotkanie.. . Ale wtedy tamte twarze raz ujrzane, w 
tlumie tak bardzo egzotycznym, okazywaly si~ twarzami intymnie 
znajomymi, rozpoznawalem jakby ludzi wyj~tych ze starego albumu. 
Podobnie przedmioty, wszystkie te teraz juz zatarte w pami~ci ozdo
by, sprz~ty i detale, wtedy kazdy z nich, niespodziewanie wyskakuj'l
cy z basniowo anonimowego otoczenia, byl znanym mi od dawna, 
gl~boko przyswojonym fragmentem mojego rodzinnego srodowiska. 
Czulem, ze przez te sygnaly objawia si~ cos zapomnianego, cos we 
mnie tajalo, drgnienie w sercu swiadczylo, ze blisko jest wazna, a za
razem pocieszaj'lca prawda. Pomyslalem 0 wielkiej, jednocz'lcej kul
huze. Tyle si~ m6wi 0 r6znicach. Ale to, co l'lczy ludzi z odleglych 
kontynentow, okazuje si~ wazniejsze. Gleba humanizmu nie wyjalo
wiala, jezeli zdolni jestesmy odczuwac..." 

JANUSZ MARCINIAK, ur. 1954, malarz, pedagog i krytyk sztuki. Wyd a!: Paradoks arly
slOw (1994), Awangarda i wqlroba (1998). 

PI~KNO ANTYKU 
Anna M. Komornicka 

Zygmunt Kubiak, LITERATURA GREKOW I RZYMIAN, 
Swiat Ksiq zki, Warszawa 1999 

Z motyk'l na slonce! To pierwsze wrazenie, gdy bierze si~ do r~ki 
ksi'lzk~ Zygmunta Kubiaka . Zmiescic na 666 stronach dziedzictwo pi
smiennicze obu swiat6w antycznych - graniczyloby z cudem. 0 sa
mej literaturze greckiej posiadamy wielotomowe dzielo tytana eru
dycji Tadeusza Sinki. Przeszlo 1000-stronicowa The Cambridge History 
of Greek Literature (1987) ma swoj odpowiednik rzymski w 5 kolejnych 
tomach. Wsp6lczesna nauka polska szczyci si~ 5 tomami znakomitej 
literatury rzymskiej (1977-1994) takich znawc6w jak Kazimierz Ku
maniecki, Ludwika Rychlewska, Anna Szelest, Maria Cytowska .. . Na 
szcz~soe juz w pierwszym zdaniu autor rozwiewa (przynajmniej cz~
~iciowo) nasze obawy, pisz'lc, ze "nie jest to historia literatury: To jest 
opowiesc 0 w~dr6wce i przygodach duszy wsr6d arcydziel". 

126 



ZOARZENIA - KSIAZKl - WOZIE 

Powstaje pytanie, jakiego czytelnika Kubiak zaprasza do wspol
nej w~drowki. Szczegolowe biogramy autorow antycznych i garsc 
podstawowych danych 0 ich utworach - ktore student I roku filolo
gii klasycznej znajdzie w wykladach kursorycznych i w podr~czni
kach - wskazujq na to, iz w zamysle naszego autora odbiorcq jest 
czlowiek ogolnie zainteresowany antykiem, szukajqcy tam korzeni 
kultury wspokzesnej. Przed nim Zygmunt Kubiak pragnie otworzyc 
Sezam swych skarbow, dla niego zbudowac pomost mi~dzy odleglq 
przeszlosci'l a dniem dzisiejszym. Ale rowniez fachowiec "starozyt
nik" znajdzie w tej ksi'lzce wiele oryginalnych przemyslen czy za
skakuj'lcych asocjacji opartych na wnikliwej kompara tystyce. Zbiez
nosci poj~c, obrazow czy postaci z Biblii, dziel Shakespeare'a, Dan
tego, Goethego, Kochanowskiego czy ulubionego Kawafisa urzeka
j'l i rzucaj'l nowe swiatto na, zdawaloby si~, znane na pami~c arcy
dziela. 

Uklad ksiqzki: w chronologicznym ci'lgu kazdy rozdzial obejmu
je krotki wyklad z pismienructwa danej epoki, po czym nast~puje frag
ment przekladu omawianego gatunku literackiego lub autora. Pro
porcje obj~tosciowe tych partii (ttumaczerue zajmuje ponad 50% ca
losci!) wywoluj'l najwi~cej uwag krytycznych ze strony ekspertow 
uniwersyteckich. Nie podzielam ich opinii, gdyz tekst starozytnego 
pisarza moze dac czytelnikowi gl~bszy wgl'ld w jego umyslowosc niz 
obszerny komentarz interpretacyjny. 

Przy eposach Homerowych autor ksi'lzeczki P61mrok ludzkiego swia
ta z roku 1963 (ktorq zalecalam jako lektur~ obowiqzkow'l studentom 
I roku) slusznie wspomina 0 tak zwanej "kwestii homeryckiej", zasta
nawiajqc si~ nad autorstwem i genezq obu epopei. Brak mi jednak 
wyeksponowania stosunku: bog - czlowiek i chocby wzmianki 0 an
tropomorficznym traktowaniu Olimpijczykow, co z kolei rzutuje na 
ocen~ wartosci ludzkich, zwlaszcza w porownaruu do perfidnych nie
raz zachowait istot boskich (II. 20, 247, gdzie podst~p Ateny przyspie
sza smierc Hektora). Czytelnika zaciekawiloby chyba ukazanie idealu 
Homerowego bohatera: "m'ldry w slowach i m~zny w czynie" w oso
bach roztropnego i obrotnego Odyseusza oraz szaleitczo odwaznego, 
pi~knego Achillesa. Na marginesie - jeden z brytyjskich hellenistow 
tak rozpoczynal swoj wyklad z epiki greckiej: "Ten, kto nie czytal Ho
mera, jest jak czlowiek, ktory nigdy nie widzial morza". Razem z au
torem ubolewamy nad utratq tylu arcydzie!, ktore "wszystko-pozera
jqcy" Czas pogrqzyl w niepami~ci, ale rowniez i nad tymi postaciami 
przesz!osci, kt6re nie doczekaly si~ slawy u potomnych, bo zabrak.lo 
im natchruonego wieszcza. 
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Przechodzqc do Hezjoda, Kubiak ocenia Prac~ i dnie, kresli realia 
owej epoki oraz omawia Teogoni~, pierwszq spisanq mitologi~ - czy 
kosmogoni~ - zawierajqcq ir6dla greckich wierzen. Notabene 0 przy
pisywanej Hezjodowi Tarczy wiadomo juz, ze jedynie wiersze 1-57 Sq 
dzielem askrejskiego poety (z tzw. Katalogu kobiet), a reszta pozostaje 
anonimowa. Jeszcze drobna poprawka: Kubiak datuje Hymny home
ryckie na VII-VI wiek przed Chr. (5. 57), tymczasem wedle obecnego 
stanu badan skala jest znacznie szersza, na przyklad ostatni Hymn do 
Aresa powstal w IV lub V wieku a.D. Druga uwaga - pro domo mea: 
autor pisze (s . 69), ze Archiloch w sensie antycznym nalezy nie do li
ryk6w, lecz do tzw. elegik6w. Rzecz rna si~ inaczej. Epoka archaiczna 
nie odr6zniala liryk6w od elegik6w - dlatego Archiloch, tw6rca napa
stliwych jamb6w, elegii i bajek, Safona, Tyrtajos czy Solon Sq nazywa
ni "lirykami". Nie spos6b zgodzic si~ r6wniez, ze w klasycznej grece 
elegos to "piesn zalobna", i w niej doszukiwae si~ genezy elegii . 

Znakomita jest natomiast zamieszczona w ksiqzce analiza tw6r
czosci Safony (5. 75-77). Bezsprzecznie najcelniejsze partie calej ksiqz
ki poswi~cone Sq epigramom, od ich poczqtk6w az do najp6iniejszych 
epigram6w laciilskich. Stanowiq one owoc wielole tnich badan i re
fJeksji (por. Antologia Palatynska z 1978 roku oraz rozsiane po wielu ar
tykulach perelki Muzy greckiej i rzymskieJ)' Pindar, geniusz liryki ch6
ralnej, doczekal si~ tu tylko nieco ponad dwie strony wykladu. Tym
czasem jego tw6rczosc warta jest podkreslerua przynajmruej dla dw6ch 
podstawowych cech: zaden antyczny poeta nie m6wi w piesniach tak 
wiele 0 "warsztacie" poetyckim swej tw6rczosci (czym jest dla niego 
poezja, jaki winien bye prawdziwy poeta, jego rola posrednika mi~
dzy b6stwem a czlowiekiem) i zaden antyczny "poganski" poeta nie 
jest r6wnie pobozny i bogobojny. 

Historiografia grecka oparta jest na trzech filarach, z kt6rych kaz
dy wni6s1 sw6j wklad do ewolucji dZiejopisarstwa i ustalenia jego 
natury: Herodot-Tukidydes-Polibiusz (kt6rego nasz autor pomija mil
czeniem, rue liczqc kilku linijek na s. 553). Herodotowy, wr~cz epicki, 
opis zmagan Europy z Azjq w wojnach perskich znajduje SWq poetyckq 
analogi~ w epigramach opiewajqcych slaw~ Atenczyk6w pi6ra Simo
nidesa z Keos i dramatycznq, wstrzqsajqcq sceneri~ w tragedii Ajschy
losa. Zygmunt Kubiak slusznie rozwaza etymologi~ wyraz u historein, 
ale w ocenie dziela Herodota nie znajdujemy wzmianki, ze jego dzie
je nasycone Sq elementami mit6w i przepowiedni, ingerencjami bo
g6w w losy ludzi. Przez wieki rueco lekcewazony przez uczonych z ra
cji swych dygresji i niesamowitych opowiesci 0 egzotycznych ludach 
i ich obyczajach - ostatnio przywr6cony do lask, gdy skrupulatru ba
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dacze wysledzili w jeg~ relacjach drobne partykuly i zwroty wskazu
j'lce na to, ze autor, przytaczaj'lc te dane, bynajmniej nie bral ich za 
pewnik, tylko relacjonowal, nie dokonuj'lc wyboru. 

Niecal'l stron~ wykladu poswi~ca Kubiak Tukidydesowi, w zwi'lz
ku z czym czytelnik nie dowie si~, ze jego zasluga i oryglnainosc po
traktowania historiografii polegaj'l na pragmatyzmie, poszukiwaniu 
przyczyn i skutkow zjawisk spolecznych, calkowitym pomini~ciu 
w'ltkow mitycznych, krytycznej ocenie tak przekazow archiwalnych, 
jak i zeznan naocznych swiadkow oraz probie uwzgl~dnienia irodel 
"archeologicznych". Autor Literatury Grek6w i Rzymian wspomina 
(s. 135), ze Tukidydes w wieku 30 lat byl strateglem. Z racji swego po
chodzenia, wybitnej inteligencji i zdolnosci mial wszelkie dane, by 
osi'lgn'lc karier~ wojskow'l w czasie trwaj'lcej 20 lat wojny pelopone
skiej. Nie wierzyl on w ingerencj~ bostw, a jednak na jego przyszlosci 
zawazyla kaprysna bOglni losu Tyche! Oto wezwany z Tazo przez ko
leg~ stratega do Amfipolis, spoinil si~ z odsiecz'l i miasto wpadlo w r~
ce wroga. Atenczycy skazali niefortunnego wodza na wygnanie do 
Tracji ina Peloponez, gdzie przebywal20 lat. Kariera wojskowa i poli
tyczna legla w gruzach, ale w zamian swiat zyskal wiekopomne dzie
10, gdyz - jak mowi jego autor - "miaiem sposobnosc dokladniej sle
dzic wypadki zarowno po jednej, jak i po druglej stronie". 

Przechodz'lc do dramatu, Kubiak odtwarza jego kultowo-mitycz
n'l genez~ od Tespisa przez Frynichosa do Ajschylosa, streszczaj'lc Per
s6w. Nasuwaj'l si~ tu dwa frapuj'lce spostrzezenia. Tenze traglk wyci 'l
gn'll nauk~ z fatalnego przyj~cia sztuki Frynichosa Zdobycie Miletu, 
ktore na scenie rozdrapywalo swieze rany widzow wspomnieniem 
rzezi i ruin miast jonskich. Ajschylos, zamiast bezpiecznie trzymac si~ 
tematyki mitycznej, znow podj'll aktualny temat wojny perskiej, tym 
razem jednak jej kolejnego etapu, zwyci~skiego dla Grekow. Stan'll 
wszakZe przed innym dylematem: jak z heroicznej wiktorii wykrze
sac tragedi~ budz'lc'l "litosc i trwog~"? Zdecydowal si~ przeniesc wi
dzow do Persji na d wor krolowej Atossy. To Persowie tym razem 
przezywaj'l gorycz porazki, sromotn'l ucieczk~ Kserksesa, smierc naj
przedniejszych swych wodzow, utrat~ floty i bezcennych skarbow. Ale 
genialnosc Ajschylosa polega i na tym, ze nie wzbudza on u odbior
c6w msciwej Schadenfreude, satysfakcji z zasluzonej kary za krzywdy 
i cierpienia doznane od wroga. Przeciwnie, potrafi wywolac szlachet
ne uczucia litosci, do gi~bi wstrz'lsnqc widzami groZ'l sytuacji. 

Na temat Sofoklesa czytelnik zapozna si~ z ciekawym komenta
rzem do Antygony, nieco rozni'lcym si~ od szablonowych informacji 
szkolnych. Wspominaj'lc Eurypidesa, Zygmunt Kubiak trafnie kresli 
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sylwetk~ filozofa scenicznego, kt6ry wywarl wplyw na Menandra, 
w Rzymie na Senek~, a p6zniej na cale tragediopisarstwo europejskie. 
Brak miejsca nie pozwala autorowi nawet na telegraficzne om6wie
nie 17 zachowanych sztuk, ale prosilaby si~ pewna synteza sygnali
zuj'lca niespotykan'l r6znorodnosc w formalnym potraktowaniu te
mat6w mitycznych w tragediach Eurypidesa. Og6lnie znane w'ltki 
legendarne nasz tragik modyfikuje, daje im niespodziewane zakOll.
czenie, zmienia atmosfer~ z ponurej na optymistyczn'l; podobnie po
st~puje z postaciami bohaterek, na przyklad Helen'l czy Elektr'l. Na 
jego scenie widzimy studium psychologiczne - wr~cz wiwisekcj~ ero
tyczn'l, kantat~ czy monumentalne oratorium ch6ralne, basniow'l 
operetk~, opowiesc przygodow'l i thriller z hnppy-el1dem, widowiska 
grozy towarzysz'lce dziejom HerakJesa czy nieoczekiwany powr6t do 
zr6de! tej scenicznej odmiany: do Dionizosa i jego bakchantek. Poza 
tym czytelnik zasluguje na sprostowanie obiegowej bl~dnej opinii 
o mizogynizmie Eurypidesa. Jest on wytrawnym znawc'l duszy ko
biecej. Na kartach jego sztuk roztacza si~ przed nami panorama das 
ewige Weibliche: mlodziutkie i zgrzybiale, lagodne i okrutne, wzbudza
j'lce raz groz~, raz wsp6lczucie, urocze i odstr~czaj'lce, naiwne i prze
biegle, a wszystkie autentyczne - od Alkestis, lfigenii, Andromachy 
przez Kreuz~, Helen~, Elektr~ do Ajtry, Megary, nieszcz~snej Hekabe, 
kt6ra jak biblijna Rachel oplakuje swe dzieci, a kOll.cz'lc na oszalalej 
Agaue. 

Dwie strony poswi~ca Zygmunt Kubiak genezie staroattyckiej 
komedii i jej prekursorom, zatrzymuj'lc si~ na chwil~ nad Acharnej
czykami i Rycerzami Arystofanesa, wraz z ich czolowymi postaciami 
Demosa i PafIagona . Zrozumiale, ze nie moze om6wic wszystkich 
sztuk mistrza komedii. Niemniej brak mi dotkliwie og6lnej charakte
rystyki problem6w, kt6re Arystofanes ukazuje w swym krzywym 
zwierciadle. Na wskros polityczna, napastliwa az do oszczerstwa (wo
bec sykofant6w i demagog6w), tw6rczosc ta ukazuje bezpardonowo 
wszelkie bol'lczki i cierue wojny czy 6wczesnej polityki, zywiolowa 
i rozpasana w obscerucznych sytuacjach, postaciach i j~zyku, 0 niewia
rygodnej skali komizmu; a przy tym pelna najczystszej poezji i wysu
blimowanej fantazji . Ow laudator temporis acti to nie tylko szaleftczy 
wesolek, ale m'ldry patriota, kt6ry za przykladem filozof6w i m6w
c6w chce "uczynic ludzi lepszymi" (PI. 558 n), "nauczyc tego, co pozy
teczne" (Eccl. 583), "ukazywac przez sw'l komedi~ to, co sprawiedli
we" (Ach . 655). Problemy jego sztuk to wojna i pok6j (Achnrnejczycy, 
Rycerze, Pok6j, Uzystrata), 6wczesne pr'ldy filozoficzne (Chmury), kwe
stie pedagogiczne i mi~dzypokoleniowe (Osy, Chmury), krytyka lite
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racka (Tesmoforie, Zaby). W Ptakach poeta zaprasza do ucieczki od rze
czywistosci w skrzydlaty swiat marzen, w Obradujqcych kobietach i 
w Plutosie kresli bolqczki spoleczne u schylku niepodleglosci Aten. 

Po przeglqdzie filozof6w Zygmunt Kubiak prezentuje ze swadq 
sylwetk~ "Niezwyci~zonego" , r6wnego herosom trojanskim Aleksan
dra Wielkiego. Dysponujqc swiadectwem historyk6w wsp6lczesnych, 
"reporter6w wojennych", autor woli si~gae do anegdot Plutarchowe
go Zywotu, celnie wydobywajqc cechy czlowieka, kt6ry w ekstremal
nym wymiarze posiadal wady swych zalet i zalety swych wad. 

Zostawiajqc na boku rozwazania autora na temat literatury rzym
skiej, spiesz~ do oceny Kubiaka-tlumacza, teoretyka i praktyka tej prze
dziwnej sztuki. Ot6z idqc za uwagami Valery Larbaud, konstatuj~, ze 
Zygmunt Kubiak nalezy do owych bezcennych verborum pensitatores, 
majqcych na biurku niewidzialnq intelektualnq wag~ 0 srebrnych szal
kach, zlotej dzwigni i diamentowej igle, kt6ra oblicza miligramowe 
odchylenia i ujawnia wszelkie imponderabilia (to, co niewywazalne). 
Siowniki, gramatyki itp. Sq drugorz~dnym dodatkiem, zmagazyno
wanym materialem fiszek wedle sensu i odcieni znaczeniowych. Ku
biak w skrupulatnej trosce 0 wiernose starozytnemu pisarzowi jest 
czuly na wszelkie niuanse, barwy i swiatla, wyciska miqzsz, wqcha 
aromat i smakuje kazdy wyraz, kazdq fraz~ antycznq. Mam w nim 
bratniq dusz~ w mych wieloletnich przek/adowych badaniach liryk6w 
archaicznych, gdzie nie tylko same wyrazy, ale i ich uk/ad w wersie 
czy strofie oraz - przez tlumaczy lekcewazone - drobniutkie partyku
Iy (nun , men, de, kai, gar) zmieniajq lub specyficznie naswietlajq inten
ci~ autora, podkreslajqc ironi~, akcenty i.alosci, zadumy, tkliwosc tub 
blysk podziwu. Tu Kubiak potrafi bye mistrzem nie tylko dzi~ki wspa
nialej intuicji, ale i zmudnej pracy nad najmniejszym fragmentem tek
stu antycznego - choe oboje zdajemy sobie spraw~, ze wielka poezja 
jest - jak slusznie m6wil T S. Eliot - tym, co nieprzetlumaczalne na 
inny j~zyk. Po Pindarze czy Horacym (piesni) wzorami Sq dla mnie na 
przyk/ad Rilke, Salvatore Quasimodo, Siowacki (W 5zwajcari~ i Beniow
ski) czy Zbigniew Herbert. Kto odda spizowe strofy "Exeg( mo
nument'aere perennius", choc pi~knie "spolszczyl" je Kasprowicz, fatal
ny skqdinqd tlumacz Eurypidesa? Z gl~bokim zrozumieniem czyta
lam cierpliwe pr6by Zygmunta Kubiaka przelozenia slynnej deklara
cji Peryklesa (s. 136), nad kt6rq biedzilam si~ sama tak dlugo. Kubiak 
proponuje: "Uprawiamy bowiem pi~kno w prostocie i filozofujemy 
bez mi~kkoscj", podczas gdy Kumaniecki pisze: "Kochamy bowiem 
pi~kno, ale z prostotq, kochamy wiedz~, ale bez zniewiescialosci". Mnie 
samej "kochamy pi~kno" (kochamy si~ w pi~knie) wydaje si~ szcz~-
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sliwsze niz "uprawiamy"; wyraz euteleia obaj autorzy tlumaczq przez 
"prostot~", tymczasem kontekst sytuacyjny sklania mnie do odniesie
nia si~ do pierwotnego sensu tego wyrazu: "taniosc, oszcz~dnosC" 
(przeciwienstwo zbytku, rozrzutnosci). Wsp6lczesni byli swiadkami 
procesu wytoczonego Peryklesowi 0 szafowanie pieni~dzmi obywa
teli i sprzymierzenc6w na ozdabianie Aten arcydzielami architektury, 
posqg6w i plaskorzezb, kt6re, choc okaleczone, do dzis Sq bezcennym 
skarbem sztuki europejskiej. Ot6z wedle 6wczesnego swiadectwa 
w6dz, indagowany przed sqdem, na co wydal tak wielkie sumy, od
par! z godnosciq: eis to deon (na to, co trzeba) i zamknql usta n~dznym 
potwarcom.Dlategowol~tlumaczyc"kochamy pi~kno bez roz
r z u t nos ci, ko c ham y wi e d z~ (lub za Kubiakiem "filozofujemy", 
choc tu zanika wazne powt6rzenie filo-) be z u t r a ty t ~ z Y z n y" lub 
- wiernie - "bez mi~kkiej slabosd", co odda je rnalakia, aczkolwiek wzbo
gaca je 0 drugi wyraz: "slabosc". Z kolei "zniewiescialosc" od powiada 
dokladnie mysli autora, ale dodaje nieistniejqcy w oryginale element 
kobiecy. Moja zn6w propozycja zatraca stylistycznq antytez~ "z" 
i "bez", czego uniknql Kumaniecki. Oczywiscie, drugi czlon zdania 
sluzy usprawiedliwieniu sofist6w i filozof6w, kt6rzy za dnia po uli
cach, a nocami na ucztach prowadzili uczone dysputy, zamiast odda
wac si~ cwiczeniom sprawnosci fizycznej, tak waznej w okresie dzia
Ian wojennych. Ponadto chwala Kubiakowi za to, ze nie spolszcza 
imion czy nazw greckich (Tyrtajos, a nie Tyrteusz) i wiernie oddaje 
greckie terminy w polskiej transkrypcji. Od lat walcz~ (z wiatrakami!) 
przedw barbarzynskim odmianom epinikion, syrnpozjon, enkornion, kt6re 
(dziS juz nawet u mych szanownych koleg6w) przechodzq w liczbie 
mnogiej w "epinikiony", "sympozjony" i "enkomiony", zamiast 
w "epinikia" czy "sympozja". 

Najwi~kszq wartosc ksiqzki Kubiaka stanowi jednak dla mnie to, 
ze nie tylko jest ona owocem dogl~bnego wczytania si~ w teksty an
tyczne i refleksji nad ich tresciq inkrustowanq w szerokie tlo arcydziel 
swiatowych, ale tez wyplywa z doswiadczenia i przezyc z podr6zy
pielgrzymek do miejsc, w kt6rych zyli jego ulubiency. Odwiedza on 
je w r6znych porach roku i dnia, przy rannej rosie i 0 zmierzchu, 
w skwarze letniego potudnia i wsr6d tqk wiosennych kwiat6w. Ob
cuje ze swymi bohaterami w zaciszu wiejskim Horacego czy w willi 
Cycerona, w gwarze uliczek miast greckich i italskich, w porcie Ostii, 
na forum czy agorze, pod cienistym portykiem czy w gaju nad poto
kiem. Rzecz jednak w tym, ze Kubiak nie zyje jedynie w tej odleglej 
epoce, nie wskrzesza duch6w zza Styksu czy z P61 Elizejskich - prze
ciwnie, osobisde ociera si~ 0 rzesze dzisiejszych kupc6w, marynarzy, 
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rybak6w, pasterzy czy w~drowc6w; z nimi popija wino w trattoriach, 
zagryzajqc oliwkami, gaw~dzi na przyzbie ich dom6w, oglqdajqc za
chody slonca. StosujqC przedziwnq sztuk~ wspominania i dawnych 
stuleci, i autentycznych reali6w - przeplata on i lqczy te dwa swiaty 
oraz wciqga i nas - hie et nunc - w to, co mi~dzyludzkie i ponadczaso
we. Jak tego dokonuje? To jego tajemnica, do kt6rej nie mamy klucza. 
Wiem jednak, ze nad zadnym podr~cznikiem czy historiq literatury 
antycznej czytelnik nie zazna tylu intymnych przezyc, wrazen i od
czuc. 

ANNA M. KOMORNICKA, prof. Uniwersytetu t6dzkiego. Wydala m.in.: Grecka poezja 
slaroiylna, Siudia nad Pilldarem, Nit Ariadny. Autorka przeklad6w poezji staroi.ytnej oraz 
kilku ksiqi.ek dla dzieci popularyzujqcych kultur~ Antyku. 

MLODZI IDi\! 
Dariusz Jarosz 

Krzysztof Kosinski, 0 NOWI\ MENTALNOSC. 

ZYCIE CODZIENNE W SZKOLACH 1945-1956, 


Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2000, ss. 326 

Pawel Sowinski, KOMUNISTYCZNE SWII~TO. 

OBCHODY 1 MAJA W LATACH 1948-1954, 


Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2000, ss. 131 

Dwie monografie, kt6re zapoczqtkowujq seri~ wydawniczq: W kra
inie PRL, napisane zostaly przez ludzi mlodych (chcialoby si~ powie
dziec - bardzo mlodych: rocznik 1974), intelektualnie zwiqzanych 
z prof. Marcinem Kulq i prof. Wlodzimierzem Borodziejem. Obaj de
biutujqcy autorzy ksztaltowali sw6j warsztat historyczny na semina
rium magisterskim prowadzonym przez prof. Kul~ w Instytucie Hi
storii Uniwersytetu Warszawskiego. Zar6wno jednak tematyka pod
j~tych przez nich prac, jak i spos6b pisania Sq zdecydowanie r6zne. 

Krzysztof Kosinski podjql jednq z pierwszych pr6b opisu zycia 
codziennego w szkole polskiej w okresie stalinizmu. Zbiorowymi bo
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haterami trzech cz~sci pracy Sq: wladza, rodzice oraz uczniowie i na
uczyciele. Zr6dlowq podstaw~ rozwazan stanowiq - opr6cz akt cen
tralnych instytucji decydujqcych 0 obliczu 6wczesnej szkoly (Minister
stwo Oswiaty, Komitety Centralne PPR i PZPR, spuscizna pO mini
strze oswiaty Stanislawie Skrzeszewskim) - materialy zachowane w ar
chiwach kilku wybranych szk61 warszawskich. Dla odtworzenia co
dziennosci Sq to zr6dla niezastqpione, a wnikliwose, z jakq mlody hi
storyk je analizuje - godna pochwaly. Z protokol6w posiedzen rad 
pedagogicznych i dziennik6w lekcyjnych "wyciska" wszelkie mozli
we informacje, niezb~dne z punktu widzenia podj~tego tematu. 

W pracy znajdujemy z jednej strony bardzo ciekawy opis zapro
jektowanego przez wladze stalinowskie idealu nowej szkoly oraz in
strumentarium srodk6w, za pomocq kt6rych pr6bowano go wcielae 
w zycie, a z drugiej - trudnosci pojawiajqcych si~ w trakcie realizacji 
tej ideologicznej wizji. Autor wyjasnia, na czym miala polegae polity
zacja szk61, co krylo si~ za tendencjq do rozbudowy szk61 zawodo
wych kosztem og6lnoksztatcqcych, jakq rol~ spelnialy w 6wczesnej 
rzeczywistosci oswiatowej takie instytucje i organizacje jak: Zwiqzek 
Mlodziezy Polskiej, Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego, Podstawowa 
Organizacja Partyjna PZPR, Komitety Rodzicielskie. Ciekawie poka
zuje, jak zmienialy si~ tresci nauczania. Trafnie rozszyfrowuje ateiza
cyjny zamysl tkwiqcy u podstaw tworzenia szk61 Towarzystwa Przy
jaci61 Dzieci i przejawy "walki klasowe( w szkole. Przekonywajqco 
udowodniona zostala teza 0 pozornosci wplywu szkoly na rodzic6w 
i oslabieniu wladzy dyrektor6w. Dose powiedziee, iz dyrektor stolecz
nego Liceum im. Wladyslawa IV nie m6g1 w 1950 roku samodzielnie 
"zwolnie woznego z jego dotychczasowej funkcji i przeniese na etat 
palacza bez zgody Kuratorium", a w 1952 roku dyrektorka Liceum im. 
Siowackiego "musiala zabiegae w Wydziale Oswiaty Rady Narodo
wej 0 zgod~ na wycieczk~ do kina »Palladium« zamiast do kina »Ocho
ta «, do kt6rego uczniowie tej szkoly wczesniej chodziIi" (s. 122). Zna
kiem czasu byla opisana na podstawie protokolu Komitetu Rodziciel
skiego jednego z lice6w na warszawskiej Pradze interwencja grupy 
ZMP-owskiej na szkolnej zabawie: "Jeden z aktywist6w zarzucil ba
wiqcemu si~ uczniowi, ze tanczy »zlym stylem«. Doszlo do b6jki. In
terweniujqcemu dyrektorowi dzialacz ZMP odpowiedzial ( ...) »niech 
pan odejdzie, ja tu rZqdz~«" (s. 123). 

Analizujqc postawy i zachowania nauczycielskie, Kosinski dostrze
ga przede wszystkim problem wagi podzial6w generacyjnych, choe 
jego analiza jest zniuansowana: "W istocie przynajmniej do 1956 r. 
funkcjonowaly obok siebie dwie grupy nauczycieli: »starzy" i »mlo
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dzi«. W obu grupach ,\!ogly oczywiscie zachodzic dodatkowe podzialy; 
r6wniez niekt6rzy starzy pedagodzy zaakceptowali system, a nie wszy
scy mlodzi byli jego wyznawcami" (s. 157), ale byly to raczej wyj'ltki 
od reguly. 

Panorama zagadnien, jakirni zaj'll si~ autor, jest imponuj'lca; obej
muje r6wniez szkolne uroczystosci, problemy higjeny, wypoczynku 
wakacyjnego, dozywiania itp. Podstawowy problem ksi'lzki Kosinskie
go to natomiast niekonsekwencja w zakresie obszaru poddanego ana
lizie. M6wi'lc najkr6cej, jego monografia w wielu fragmentach jest 
analiz'l szkolnej codziennosci w skali og6lnopolskiej, w innych - je
dynie warszawskiej, w jeszcze innych - tylko wybranych szk61 war
szawskich. Prowadzi to do licznych paradoks6w: na s. 117 w podroz
dziale Szkolnictwo powojenne autor pisze jedynie 0 organizacji szk61 
w Warszawie i warszawskim okr~gu szkolnym, w innych miejscach, 
dla udowodnienia niekt6rych tez, odwoluje si~ do szczeg610wych in
formacji dotycz'lcych przypadkowych szk61 z innych teren6w kraju 
(s.75, 127, 265 i in.). W rezultacie obraz codziennosci szkolnej jest 
mimo wlozonego wysilku - dalece niepelny. Odnosi si~ to zwlaszcza 
do analiz reali6w szkolnego zycia, mniej zas do ustalen dotycz'lcych 
ideologji wychowawczej i sposob6w jej wprowadzania w zycie na 
szczeblu centralnym. W rezultacie czytelnik nic si~ nie dowie na te
mat odmiennosci funkcjonowania szkoly wiejskiej tego okresu, roli 
przypisywanej i rzeczywiscie wypelnianej w tym srodowisku przez 
nauczycieli, stosunku lokalnych spolecznosci do kwestii oswiatowych 
itp. A ze taka zaw~zona perspektywa zubaza podj~t'l problematyk~, 
latwo udowodnic: w pracy nieprzypadkowo nie rna nic 0 podejmo
wanych zwlaszcza przez chlopskich rodzic6w walkach przeciwko ate
izacji szkoly, usuwaniu katechet6w i nauczania religji. Walka ta nie
rzadko przyjmowala postac zbiorowych petycji wysylanych do wladz 
oswiatowych czy - w nielicznych co prawda przypadkach - strajk6w 
szkolnych. Autor pomin'll wyjasnienie roli wspomnianych jedynie 
mimochodem (s. 147) konferencji sierpniowych, maj'lcych na celu in
doktrynacj~ nauczycieli; to wlasnie wtedy przekazywano im najwaz
niejsze polityczne wytyczne na najblizszy rok szkolny. Nie dowiadu
jemy si~ r6wniez niczego 0 skali realizacji obowi'lzku szkolnego w tym 
okresie, a problem jest interesuj'lcy. 

Nieprzekonuj'lco uzasadniona jest postawiona na s. 54 teza ood
miennosci lekcji w idealnych TPD-owskich szkolach w por6wnaniu 
z normalnymi. Czy fakt analizowania tekst6w ideologjcznych typu 
Bieruta 0 kulturf socjalistycznq byl naprawd~ jakosciowo czyms innym 
niz to, co obowi'lzywalo na lekcjach w innych szkolach w tym okre
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sie? Rozwazania autora na ten temat zamieszczone na s. 159-194 zda
j'! si~ temu przeczyc. 

Na koniec wazna uwaga warsztatowa: Kosinski deklaruje wyj'!tko
w"! ostroznosc przy korzystaniu ze wspomnien i relacji spisywanych 
po latach. Chwalebne, ale przy wszystkich zastrzezeniach jest to zrodlo 
ciekawe i godne uwzgl~dnienia w szerszym zakresie, niz uczynil to 
autor. Nie jest dla mnie zrozumiale, dlaczego nie wykorzystal publiko
wanych zbiorow relacji nauczycieli, uczniow i rodzicow na temat szko
Iy w omawianym przez niego okresie (Na przelomie. Antologia relacji na
uczycieli i uczni6w z lat 1944-1956, wybor i opracowanie S. Mauersberg, 
M. Walczak, cz. I-TIl, Warszawa 1996) czy fragmentow ciekawych z punk
tu widzenia podj~tego tematu monografii przynajmniej niektorych szkol 
warszawskich (wszak chociazby Liceum im. Siowackiego, ktorego akta 
bada!, doczekalo si~ ciekawej monografii) . Czy fakt, ze rowniez po woj
nie faktycznie byla to szkola zenska (0 czym nawet nie wspomina), rnial 
wplyw na jego funkcjonowanie? Mysl~ ponadto, iz obraz funkcjono
wania oswiaty przedstawiony w pracy bylby znacznie bogatszy, gdyby 
obj,,!c analiz,,! niektore szkoly wyznaniowe dzialajqce wowczas w War
szawie mimo mnozonych trudnosci. Malo tego, niektore z nich (E'\X
owskie Liceum im. sw. Augustyna, Prywa me Gimnazjum i Liceum Siostr 
Najswi~tszej Rodziny z Nazaretu) doczekaly si~ ksi,,!zkowych opraco
wan swych dziej6w. 

Skromniejsza rozmiarami praca Pawla Sowinskiego 0 obchodach 
pierwszomajowych r6Zni si~ od omowionej wyzej nie tylko tematem, 
ale rowniez charakterem narracji. Jej autor napisal ksiqzk~ bardziej 
zblizon"! do historycznego eseju niz klasycznej monografii historycz
nej. Zadanie, jakie sobie postawi!, polegalo na "uchwyceniu podsta
wowych zalozen idei swi~ta w okresie stalinowskim". Z tego powo
du nieco prowokacyjnie nie przywi,!zywal szczeg61nej wagi do za
stosowanych cezur (1948-1954), gdyz do osiqgni~cia takiego celu - jak 
twierdzi - nie musial "analizowac przebiegu wszystkich pochod6w 
w latach stalinizmu w Polsce". Z takiego punktu widzenia, zakladaj,,!
cego a priori statycznosc uj~cia, ani rok 1948, ani 1954 nie stanowily 
zadnego przelomu. Autor uwaza, iz "koncepcja swi~ta 1 Maja od sa
mego pocz'!tku rZ,!dow komunistycznych pozostawala sp6jna w swym 
ksztalcie i wymowie. Ewentualne zmiany akcent6w czy takie zjawi
ska jak zmienne nat~zenie terroru odgrywaly swojq rol~, nie podwa
zajq jednak w decydujqcy sposob podstawowych zalozen idei 5wi~
towania". 

Temat narzucil charakter wykorzystanych hode!. Sowinski nie 
ograniczyl si~ do teczek archiwalnych (wykorzystal ich okolo 50), ale 
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dokonal pionierskiej pr6by analizy material6w filmowych. Co cieka
we, obejrzal nie tylko odpowiednie kroniki filmowe, ale r6wniez oko
licznosciowe filmy, nakr~cone specjalnie na t~ okazj~, oraz materialy 
przed obr6bkq technicznq, nigdy nie wyemitowane. Wykorzystana 
literatura przedmiotu obj~la - opr6cz opracowan dotyczqcych histo
rii Polski - monografie swi~ta jako zjawiska kulturowego. Prace Emila 
Durkheima sqsiadujq tu z dzielami Johana Huizingi, Ortegi y Gasse
ta, Ervinga Goffmana i Mircei Eliadego. Autor opisuje przygotowania 
do swi~ta, for my nadzoru i kontroli uczestnik6w, przebieg pochod6w. 
Zastanawia si~, jakie byly jego antynomie, jak funkcjonowalo w my
sleniu potocznym. Dowiadujemy si~, iz okres przed 1 maja byl cza
sem wyjqtkowej mobilizacji aparatu bezpieczenstwa, kt6ry wzmagal 
swe "dzialania operacyjne". Oznaczalo to mi~dzy innymi dokonywa
nie tzw. prewencyjnych aresztowan ludzi, co do kt6rych zachodzilo 
podejrzenie, ze b~dq si~ zachowywac w spos6b nieodpowiedni, siae 
"defetyzm" i rozpowszechniae "wrogq, szeptanq propagand~". 

Wnioski Sowinskiego Sq bardzo istotnym przyczynkiem do badan 
szerszego problemu - spolecznego funkcjonowania stalinizmu w Pol
sce . Oto na s. 79 czytamy: "Gdy 1 maja wypada! w niedziel~, poch6d 
poprzedzano mszq w kosciele. Dochodzilo do wypadk6w, kiedy msza 
swi~ta w oczach manifestant6w stawala si~ symbolicznym rozpocz~
ciem swi~ta. Zaraz po niej uczestnicy pochodu formowali kolumny 
i spod kosciola wyruszali na poch6d, de facto rozpoczynajqc go u bram 
swiqtyni. Mimo pr6b przeciwdzialania temu sytuacja powtarzala si~. 
Panstwowe uroczystosci, kt6re mia!y tego dnia wypierae inne zaj~cia 
ludnosci, byly mozliwe do przeprowadzenia, 0 ile pozostawaly w zgo
dzie lub przynajmniej nie kolidowaly z miejscowq tradycjq. Poch6d nie 
stawal si~ wi~c nowym wzorem, od poczqtku byl raczej podporzqdko
wany naturze dobrze znanych i bynajmniej nie nowych tradycji". AZe
by nie bye go!oslownym, na koncu ksiqzki zamieszczone zostalo zdj~
cie pokazujqce, jak na czele pochodu pierwszomajowego w koncu lat 
40. niesiony jest - obok sztandaru bialo-czerwonego - sztandar maryj
ny! Ta uwaga autora sklania do postawienia szerszego problemu, jakim 
jest fundamentalne pytanie 0 natur~ stalinizmu w Polsce. Jezeli odcho
dzimy od analizy tekst6w programowych wladzy i zblizamy si~ do zy
wej tkanki spolecznej, to okazuje si~, ze wytyczne w!adz centralnych 
byly realizowane w spos6b, kt6ry wypaczal ich pierwotny sens. Polski 
rdzen kulturowy by! na tyle silny, ze zmienia! funkcjonowanie wielu 
pierwotnie komunistycznych instytucji. 

Argumenty na potwierdzenie tej tezy znajdujemy zresztq r6wniez 
w ksiqzce Kosinskiego, a zw!aszcza w tych jej fragmentach, w kt6rych 
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analizuje pozornosc "wplywu wychowawczego" instytucji oswiato
wych na rodzicow. W ten sposob praktyka polskiego panstwa stali
nowskiego, coraz doglEi'bniej badana, sklania do przemyslenia po raz 
kolejny cech konstytutywnych modelu totalitaryzmu. Wraca po raz 
kolejny pytanie: czy racjEi' ma Krystyna Kersten, twierdzqc, iz nawet 
w latach 1949-1953 zabraklo "konstytuujqcej totalitaryzm zdolnosci 
mobilizowania mas poprzez tresci ideologiczne. Totalitaryzm nie prze
bit siEi' przez podloze kulturowe, nie ogarnql duchowego wymiaru 
egzystencji, zostal ograniczony do sfery wladzy oraz swiata pozorow", 
czy raczej ci, ktorzy koniec polskiego totalitaryzmu umieszczajq w ro
ku 19897 Ksiqzki mlodych badaczy z Warszawy stanowiq ciekawy glos 
w tej dyskusji. 

Czy wobec tak roznej problematyki i sposobu analizy Sq jeszcze 
inne elementy, ktore Iqczq obie recenzowane pozycje7 MyslEi', ze tak 
i ze jest ich wiele. Otoz wskazujq one, iz niepostrzezenie wyroslo juz 
pokolenie mlodych historykow, dla ktorych opisywana rzeczywistosc 
PRL jest naprawdEi' historiq. Swe ksiqzki piszq nie po to, by bronic wla
snych politycznie uwiklanych w analizowany okres zyciorysow, ale 
z autentycznej pasji badawczej, chEi'ci dobicia siEi' wlasnej pozycji w za
wodzie i zapoczqtkowania profesjonalnej kariery. Coraz cZEi'sciej - co 
szczegolnie cenne - podejmujq tematy, ktore nie Sq martyrologicznie 
ujEi'tq historiq politycznych represji. Interesuje ich, jak mysleli zwykli 
ludzie, jak siEi' zachowywali i jak funkcjonowala wladza w wymiarze 
lokalnym. Analizowane przez nich instytucje majq nie tylko strukturEi' 
organizacyjnq, ale Sq rowniez miejscem ogniskowania siEi' ludzkich 
namiEi'tnosci. Nalezy im zyczyc jak najlepiej. Moze dziEi'ki nim silny, 
politologiczny trend w polskiej historiografii dziejow najnowszych 
znajdzie cenne uzupelnienie w postaci mlodej fali historykow spole
czenstwa i mentalnosci. Czego sobie i czytajqcej publicznosci bardzo 
gorqco zyczEi', bo coraz gorzej znoszEi' kolejne egzegezy kolejnych prze
mowien towarzyszy z Sekretariatu KC czy Biura Politycznego na ko
lejnych plenach i zjazdach. 

OARIUSZ JAROSZ, ur. 1959, docent w Instytucie Historii PAN, zajmuje si~ historiq spo
lecznq Polski po 1944 r. Publikowal m.in. w "Oziejach Najnowszych", "Wi~zi", "M6wiq 
Wieki". Wydal m.in.: W krzywym zwierciadle. Polityka wladz komullislycznych w Polsce 
w swietle platek i poglosek w lalach 1949-1956 (1993), Polilyka wladz komunistycZIIych w Polsce 
w latach 1948-1956 a chlopi (1998). 
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POKOLENIE 

ANDRZE]OWl TRZASKOWSK1EMU IN MEMORIAM (1933-1998) 

Roman Kowal 

Jestem zwolennikiem bezwzgl~dnego post~pu w sztuce. 
Uwazam, ze artysta winien wypowiadac si~ j~zykiem 
wsp6lczesnym. 

Andrzej Trzaskowski, 1970 

"Nie znam kraju, w kt6rym jazz mialby tak decydujqce znacze
nie. Siowo »jazz« zyskalo w Polsce funkcj~ sygnalu" - pisal w 1965 
roku Joachim Ernst Berendt, wybitny autorytet w dziedzinie tej mu
zyki, gorqcy propagator polskiej muzyki synkopowanej. 

Jazz - fenomen osobJiwy, bo powazny i ludyczny, uczony i ludo
wy, zachodni (ba, amerykanski!) i w jakis tajemniczy spos6b nasz, ro
dzimy, polski, poniewaz stwarza szans~ przemawiania wlasnym glo
sem. Stqd przeciez Krakowiak Stomp, lansowany przez Waclawa Czyza 
w roku 1947, Bandoska in Blue Ptaszyna Wr6blewskiego z polowy lat 
50., Kuyaviak Goes Funky Zbigniewa Namyslowskiego (1975), stqd opra
cowane przez Trzaskowskiego melodie Ej tam u ban! i OJ Chmielu, utwo
ry z dzisiejszej perspektywy moze nie najwazniejsze, ale przeciez zna
czqce. 

Legendarni Melomani grywali na poczqtku lat 50. swe koncerty 
w jednej obsadzie, lecz w dw6ch r6znych stylach: tradycyjnym i no
woczesnym. Styl tradycyjny mial sciqgnqc i uswiadomic "poczqtkujq
cq publicznosc", nowoczesny adresowany byl do tych, "co wiedzq". 
Obsad~ nowoczesnq poprowadzil od jesieni 1957 (po drugjm festiwa
lu sopockim) Andrzej Trzaskowski - "pierwszy polski bebopper", "in
telektualista fortepianu", jak w6wczas pisano. Ale przeciez nie wzi~lo 
si~ to "z niczego". 

To nie przypadek, ze pierwsze pokolenie polskiego jazzu, w kt6
rym Andrzej byl jednq z kluczowych postaci, to chlopcy z tzw. do
brych dom6w - Andrzej Kurylewicz, Jan Wr6blewski, Krzysztof Trzcin
ski, ]erzy Matuszkiewicz. PodkreSlam to, bo w sensie wychowania, 
jakie otrzymali, wszystko w nich bylo w jakis spos6b "przedwojen
ne". 

Kolorowq wysp~ jazzu posr6d siermi~znej rzeczywistosci zalud
niali muzycy odziani w szyte na miar~ koszule i garnitury, angjelskie 
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i amerykanskie obuwie, jel.dl.qcy na skuterach ze swymi pi~knymi 
dziewczynami, tak jak w Niewinnych czarodziejach. Studenci 16dzkiej 
"Film6wki", dojrzewajqcy malarze, pisarze, poeci (i bikiniarze z kolo
rowymi krawatami i prql.kowanymi skarpetkami), wszyscy wsp61nie 
brali udzial w cz~stych "balangach". Lqczyla ich kryjqca w sobie jakqs 
tajemnic~ muzyka. Ale jako srodowisko tworzyli ram~ dla obrazu od
bijajqcego znacznie powal.niejsze tresci. Andrzej Wajda powiedzial 
kiedys 0 swym Popiele i diamencie, i.e za sprawq tego filmu wni6s1 do 
polskiego kina "inny rytm, rytm amerykanskiego kina, bo w zadnym 
polskim filmie aktorzy nie grali tak pr~dko". TakZe i jazz wni6s1 do 
polskiej kultury "inny rytm". Saganka dostrzegala w tej muzyce jedy
nie "przyspieszonq beztrosk~", rodzaj rekwizytu niezb~dnego dla 
bohater6w jej powiesci. Ale Sartre, przychodzqc na paryski koncert 
Chadiego Parkera w roku 1952 ("Na czym pan gra, panie Sartre?" 
zapytal go uprzejmie saksofonista, kiedy filozof gratulowal mu kon
certu), bardziej dobitnie potwierdzil znaczenie jazzu dla 6wczesnej 
duchowosci zachodniej Europy. Dla polskich artyst6w i ich akolit6w, 
dla wiernej im publicznosci jazz byl czyms wi~cej, bo jego rola i zada
nia w Polsce zmienily si~ diametralnie wraz z likwidacjq Polskiej 
YMCA, zamkni~ciem istniejqcych przy niej klub6w jazzowych w Kra
kowie, Lodzi i Warszawie, potluczeniem - przez dzialaczy ZMP - plyt 
mlotkiem. 

W czasie okupacji nie wolno bylo grac Chopina i jazzu, po wojnie 
- po zjezdzie zjednoczeniowym partii, po zjazdach kompozytor6w 
(1948), muzykolog6w (Lag6w 1949), filmowc6w (Wisla 1949) - zabro
niono uprawiania "formalistycznej jazzowej tandety", tanc6w jak 
boogie-woogie, rumba, samba, jive, jitterbug i w og6le uprawiania ja
kiejkolwiek odleglej od socrealistycznego kanonu sztuki. Jazzmani nie 
przyj~li tego do wiadomosci . Jazz musial ponownie si~ zakonspiro
wac, tym razem w "katakumbach". 

Muzyk~ t~ uprawiano w Polsce jul. w latach 20. w lokalach roz
rywkowych i kabaretach. Podobnie jak na Zachodzie interesowali si~ 
niq ludzie kultury. W 1928 roku w czasie Powszechnej Wystawy Kra
jowej w Poznaniu przygrywala orkiestra Karasinskiego i Kataszka, 
w tym samym okresie na ekranach kin pojawily si~ filmy Spiewak jazz
bandu i Krol jazzu . Jul. wtedy sporq rol~ w propagowaniu jazzu (plyty, 
prasa fachowa, nuty) odgrywala YMCA. Po roku 1933, kiedy z Nie
miec powr6cilo wielu muzyk6w pochodzenia l.ydowskiego, przywiezli 
oni ze sobq najnowszy repertuar i aktualne style gry. Warto 0 tym pa
mi~tac, bo jeszcze dzis mozna si~ spotkac z opiniami, ch~tnie kulty
wowanymi przez niekt6rych starszych jazzman6w, l.e polski jazz za
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czqi si~ dopiero w roku 1956. To nieporozumienie, on tylko w tym roku 
wyszedl z katakumb na swiatlo dzienne. 

Andrzej Trzaskowski, jazzowy pianista i kompozytor, wszechstron
nie wyksztalcony muzykolog, byl krakowianinem od dw6ch poko
len. Wywodzil si~ z jednego z najstarszych polskich rod6w szlachec
kich (herb Trzaska), legitymujqcego si~ indygenatem z XV wieku od 
Wladyslawa Warnenczyka. Jego przodkowie utracili swe dobra 
wschodnie wraz z rozbiorami. Dziad Andrzeja, Bronislaw, byl wybit
nym j~zykoznawcq, ojciec zas znanym prawnikiem, w okresie mi~
dzywojennym s~dziq apelacyjnym. 

Andrzej gry na fortepianie zaczql smakowac juz od piqtego roku 
zycia, dwa lata p6zniej rozpoczql regularnq nauk~ u zawodowych 
nauczycieli. W roku 1947 rozpoczql nauk~ w elitarnym do dzisiaj Li
ceum im. Jana III Sobieskiego. Nauka w tej szkole przernienila si~ w stu
dium wiedzy 0 tragicznej rzeczywistosci Polski stalinowskiej: podziem
na uczniowska organizacja, strzelanina w 1949 roku, dwa wyroki 
smierci na koleg6w Ueden wykonany), zatrzymanie Andrzeja za prze
glqdanie ulotek namawiajqcych do bojkotu film6w radzieckich. 
W WUBP przesluchanie zapoczqtkowano slowami: "Jeszcze jeden sk... 
z Sobieskiego" . Licealista trafil na jakis czas do celi nr 12 w ponurym 
budynku przy placu Inwalid6w (p6iniej Wolnosci). Zdal matur~ z wy
r6znieniem (czerwiec 1951), ale otrzymal takZe wilczy bilet "z powo
du waznych zatarg6w z wladzq", uniemozliwiajqcy przez rok (z wid
mem sluzby w wojsku w karnej kompanii) przystqpienie do egzami
nu wst~pnego na wymarzone studia muzykologiczne. Trwaly dalsze 
przesluchania, pr6by zwerbowania na konfidenta, na koniec kolejne 
odmowy paszportu w czasach, gdy zostal juz profesjonalnym jazz
manem. 

Trzaskowski, "maly blondynek z zadartym noskiem i olbrzymim 
akordeonem", przyszedl na "katakumbowe" spotkanie na krakowskim 
Stradomiu na przelomie lat 1949/50, od poczqtku dowodzqc zaintere
sowania stylami nowoczesnymi, a uznanie koleg6w zdobywajqc 
"umiej~tnosciq natychmiastowego odtwarzania na fortepianie muzy
ki uslyszanej przed chwilq z plyty". Pojawial si~ tez w studenckiej 
Rotundzie, w zespole estradowym Tadeusza Prejznera. Nie dopusz
czony do egzaminu wst~pnego, zarabial na zycie w restauracjach Kra
kowa, todzi, Zakopanego. 

Studia muzykologiczne na UJ Trzaskowski ukonczyl w roku 1957. 
Zetknql si~ tam m.in. z Boguslawem Schaefferem, kt6ry byl dla mlo
dego Andrzeja wielkim autorytetem i otworzyl mu oczy na wsp61
czesne dziela Liebermanna, Schullera, Stockhausena, Weberna, Ca
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ge'a, Strawinskiego (ukochana Symfonia Psalm6w). Studia zamknql 
konsultacjami u Eugeniusza Rudnika w Studiu Muzyki Elektronicz
nej PWSM w Warszawie. To wtedy narodzil si~ Trzaskowski-zwolen
nik bezwzgl~dnego post~pu w sztuce, dodekafonista, smakosz mu
zyki elektronicznej, stosowanej ze znawstwem dzi~ki wlasnemu, kom
pletowanemu w warszawskim domu przy Freta studiu elektronicz
nemu. 

Andrzej Trzaskowski to muzyk nalezqcy do pierwszej generacji 
polskiego jazzu, niosqcej swiadomie artykulowane pod wzgl~dem sty
listycznym przeslanie tej sztuki; przeslanie artystyczne, nie zas roz
rywkowo-komercyjne. Generacj~ t~ tworzyli koledzy i przyjaciele: 
Jerzy Dudus Matuszkiewicz, Jan Ptaszyn Wroblewski, Andrzej Kury
lewicz, Krzysztof Komeda Trzcinski, Jerzy Milian, Zbigniew Namy
slowski. Starszy 0 kiLka lat od swych kolegow Dudus (majqcy juz za 
sobq staz w jazzowej orkiestrze Kazimierza Turewicza, w ktorej sklad 
wchodzilo obok lidera kilku muzykow umiejqcych improwizowac, co 
na owe czasy bylo umiej~tnosciq nie do przecenienia), stal si~ w pio
nierskim okresie powojennego jazzu powazanym mentorem. To on 
zakladal i prowadzil kolejne "tradycyjne" (dixieland i swing) sklady 
legendarnych Melomanow. Z nimi Andrzej wziql udzial w pierwszym 
publicznym koncercie w lokalu ZLP w Krakowie (13 marca 1955), gdzie 
przY'vital gosci prezes Stefan Otwinowski, a jazzowq konferansjerk~ 
poprowadzil Jerzy Skarzynski. Wczesniej , w listopadzie 1954 odbylo 
si~ poloficjalne ogolnopolskie spotkanie muzykow pod nazwq Zadusz
ki Jazzowe, majqce charakter jam session. R6wniez w 1954 roku, w kra
kowskim Domu Plastykow, Trzaskowski przygotowal z Wojciechem 
Siemionem pierwszy w Polsce wiecz6r jazzu i poezji Galczynskiego, 
nawiqzujqcy do podobnych imprez w Anglii i USA. 0 pasji, z jakq sle
dzono przemjany w swiatowym jazzie, niechaj zaswiadczy fakt, ze 
juz w roku 1959 znano w Krakowie plyt~ Milesa Davisa Kind of Blue! 

W 1958 Trzaskowski wspoltworzyl kr6tko istniejqcych Jazz Belie
vers, w 1959 zas juz sam powolal sensacyjny zesp61 The Wreckers, 
kt6ry na kilka lat mial zdominowac polskq scen~ jazzowq, a co naj
wazniejsze, odwiedzic w 1962 dwa amerykanskie festiwale (pierwsi 
europejscy jazzmani grajqcy modern jazz w Newport!) i odbyc dlugq 
tras~ koncertowq po USA. Muzyk6w sluchali w najslynniejszych ame
rykanskich klubach jazzowych Ben Webster, John Coltrane, Sonny 
Rollins, a w czasie specjalnie zorganizowanych spotkan przyj~li ich 
Louis Armstrong i Duke Ellington oraz... sekretarz stanu Dean Rusk. 

Ale wczesniej, bo juz w roku 1960, nastqpilo zdarzenie moze mniej 
spektakularne, ale dzisiaj bardziej wymowne niz nagrarue przez Trza
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skowskiego plyty (qylqg - b, Dqbrowski - dr). Jego trio akompanio
walo podczas Jazz Jamboree gwieidzie, jakq byl w6wczas Stan Getz. 
Dzisiaj rok 1960 wyznacza punkt, od kt6rego nalezy liczye dojrzalq 
histori~ "polskiego jazzu", kiedy hurra-optymistyczna potistylistyka, 
w kt6rej zapal przewazal nad umiej~tnosciami, przeszla w profesjo
nalizm. 

The Wreckers po powrocie z Ameryki zmienili nazw~ na Kwintet 
Andrzeja Trzaskowskiego i zacz~li intensywnie koncertowae w Euro
pie. Niemcy Zachodnie, Belgia to w latach 60. miejsca tradycyjnie przy
chylne polskim jazzmanom. "Swing, bogata trese, perfekcja technicz
na" - tak recenzenci oceniali Kwintet. 

Ideologia Trzeciego Nurtu, wymyslonego przez wybitnego jazz
mana, kompozytora i muzykologa Gunthera Schullera, nie mogla 
ominqe Polski. Nie mogla zwlaszcza pozostawie oboj~tnym zwolen
nika wszystkiego, co nowe - Trzaskowskiego, ktoremu udalo si~ za
prosie na Jazz Jamboree '62 tr~bacza Dona Ellisa. To dla tego ostatnie
go napisal utrzymany w dyscyplinie dodekafonicznej utwor Nihil novi 
na dose nietypowy - jak na jazz - sklad (12 muzykow), ktorym dyry
gowal kompozytor. Intensywne trasy Kwintetu, a nast~pnie Sekstetu 
po calej Europie, wowczas "Wschodniej i Zachodniej", trwaly az po 
rok 1968. Istotniejsze jednak znaczenie majq dwie autorskie plyty, do 
dzisiaj tworzqce wraz z Astigmatic Music Krzysztofa Komedy koron~ 
polskiej dyskografii jazzowej. Trzaskowski skupil wokol siebie smie
tank~ polskiego (z jednym wyjqtkiem), ciqgle nader chudego nowo
czesnego srodowiska jazzowego. Stanko i Muniak, a potem Ted eur
son (wczesniej tr~bacz Mingusa), Nahorny i Muniak (w sekcjach d~
tych) wzi~li udzial w rejestracji dwoch plyt: Kwintetu AT (styczen 1965) 
i Sekstetu AT (grudzien 1966). Pierwsza plyta miesci niezmiernie inte
resujqcy utw6r Synopsis (wzbogacana barwowo i rytmicznie, stopnio
wo rozluiniana dwunastotonowa seria, zmienne metra na wzor Bori
sa Blachera) oraz narodowe w charakterze i melodyce wariacyjne opra
cowanie ludowej melodii OJ chmielu, jakZe odlegle od tanich, "cepe
liowskich" przerobek. W rozmowie z Jerzym Radlinskim Trzaskow
ski bardzo trafnie zaatakowal problem "polskosci" naszego jazzu (cze
gos, co, jak wiadomo, istnieje, tyle ze umyka polskim uszom): "Naro
dowose w muzyce to - w powszechnym przekonaniu - oparcie si~ na 
ojczystej tradycji i korzystanie z elementow folkloru. Sq mozliwosci 
powstania »polskiej szkoly jazzu«, co jednak malo prawdopodobne, 
bo jestesmy roznorodni w swych wyobrazeniach, a nawet przeciw
stawni sobie. Jest za to realne, ze mimo zasadniczych rozbieznosci 
tworczose polskich jazzmanow zjednoczq jakies wspolne, a zarazem 
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specyficzne walory stylistyczne, bye moze wyptywajqce ze ir6dta in
spiracji narodowej, ale nie w sensie dostownym, uchwytne bardziej 
w samym klimacie muzyki niz w elementach natury technicznej". 

Juz pierwsza ptyta uderza precyzjq realizacyjnq i "jazzowosciq", 
co przy tego rodzaju repertuarze (serializm, foklor) dowodzi najwyz
szej klasy tw6rcy, lidera i wykonawc6w. Na drugiej ptycie znalazly si~ 
utwory nie mniej fascynujqce - precyzyjnie wykonane, zbudowane 
r6wniez na swobodnie traktowanej serii: Seant, Quibble, Consinusoida 
(duza forma, blisko 25 minut!) i Wariacja na temat melodii "Ej tam u boru". 
Jesli przypomnimy, ze w tym samym grudniu 1965 Krzysztof Kome
da nagrat wspomnianq juz Astigmatic Music, to wypadatoby sezon 
kulturalny 1965/66 ogtosie po wsze czasy "najlepszym dla polskiego 
jazzu". Wypada w tym miejscu przypomniee, ze juz od lat pomi~dzy 
serdecznymi przyjaci6tmi Trzaskowskim i Komed q rozgrywata si~ 
swoista rywalizacja. Wspomniane nagrania dowodzq dobitnie, ze po
r6wnywalni byli jedynie w tym, w czym si~ od siebie r6znili. TakZe 
poj~cie "free" traktowali inaczej. Nakladajqc kostium serialnej dyscy
pliny, a r6wnoczesnie dajqc wiele swobody improwizatorom, Trza
skowski wyszedt poza ograniczenia zwiqzane z bebopem i hardbo
pem (Silver), nigdy jednak nie wyptynqt na petne wody free, jak wi~k
szose polskiego srodowiska. Komeda byt mistrzem melodii, barwy in
strumentacyjnej, faktury i formy, przy dose tradycyjnie Uazzowa har
monika) rozumianej organizacji materiatu brzmieniowego. Tak czy 
inaczej, w roku 1965 ujawnili si~ nad Wistq tw6rcy jazzowi swiatowej 
klasy: polscy i europejscy, gdy idzie 0 inspiracje i ideologi~, amery
kanscy, gdy mowa 0 warsztacie. 

W owym znamiennym roku 1965 polskich jazzman6w dostrzezo
no r6wniez w Hamburgu. Juz od pewnego czasu trwaly tam organi
zowane przez Norddeutscher Rundfunk (NDR) Workshopy Jazzowe 
z udzialem muzyk6w zachodnich. Teraz bohaterem imprezy zatytu
lowanej Jazz Workshop Ost-West stat si~ Trzaskowski, kt6remu towa
rzyszyli Michat Urbaniak i Roman Dylqg. "Najwybitniejszq osobowo
sciq wsr6d uczestnik6w Jazz Workshop, nie wytqczajqc Amerykan6w, 
byt - bez wqtpienia - Andrzej Trzaskowski. ( ...) Jak widae, ekspery
menty wsp6lczesnego jazzu moze wienczye pelen sukces i mogq one 
pochtonqe nawet przeci~tnego sluchacza, jesli ten, kto ich dokonuje, 
posiada odpowiedni zas6b wiedzy muzycznej i dobrego smaku" 
("Hamburger Abendblatt", styczen 1965). W nast~pnym roku Trza
skowski zostal kierownikiem artystycznym Workshop6w, a takZe jed
nym z nielicznej grupy dyrygent6w, wykonawc6w i kompozytorow. 
"Nie wiem, dlaczego wybrano mnie na szefa" - wyznal po latach 
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w prywatnej rozmovyie. Chyba wiadomo, ito doskonale: Hans Gert
berg, organizator spotkan muzyk6w Wschodu i Zachodu, dobrze wie
dzial, ze profesjonalisty tej klasy, czlowieka tak przejrzystego i uczci
wego w wyznawanej estetyce i ideologii, dysponuj'lcego moralnym 
autorytetem i umiej'lcego ujarzmic z natury niesfornych jazzman6w 
(i to z przeciwstawnych w6wczas lIoboz6w"), prozno by szukac. I tak 
przez kolejnych pi~c lat byl Trzaskowski w Hamburgu bodaj najcz~st
szym gosciem. Napisal na zam6wienie i nagral okolo 20 wlasnych 
kompozycji (cz~sc zostala utrwalona na ply tach). IIW kompozycjach 
Trzaskowskiego, opartych na ultramodernistycznej technice dzwi~
kowej , wsp6tistnieje w pelnej harmonii intelekt z uczuciem, tradycja 
z nowoczesnosci'l, elementy potraktowane serio z humorem i ironi'l . 
Wszystko wi'lze znakomite wyczucie gry zespolowej i fascynuj'lce 
improwizacje". 

Na pocz'ltku lat 70. kontrapunkt dla wyjazd6w hamburskich two
rzyly wyst~py na Jazz Jamboree, Trzaskowski pojawial si~ tez w Stu
diu Jazzowym Polskiego Radia, prowadzil w krakowskim osrodku TV 
cykl program6w pt. Spotkania z jazzem. W czerwcu 1972 jego muzyka 
do baletu, zatytulowana Nihil est (in ratio) .. . na siedmiu wykonawc6w 
jazzowych i orkiestr~ wygrala konkurs kompozytorski Polskiego Ra
dia i Telewizji oraz ZKP Jesieni'l 1974 obj'll po Boguslawie Klimczuku 
orkiestr~, kt6ra odt'ld nosila nazw~ Orkiestry PR i TV Studio S-l. 

Trzaskowski byl aktywnym czlonkiem "Solidarnosci" od chwili jej 
powstania. W grudniu 1981 uczestniczyl w brutalnie przerwanym 
przez ogloszenie stanu wojennego Kongresie Kultury Polskiej i sygno
wal swym nazwiskiem protesty przeciwko aresztowaniu najbardziej 
smialych w swych wyst'lpieniach uczestnik6w Kongresu. Swym zde
cydowanym protestem na spotkaniu Zarz'ldu Gl6wnego PSJ przeci'll 
dyskusj~ nad zorganizowaniem w roku 1982 "malowanego" Jazz J am
boree (w to miejsce powstaly objazdowe Manewry Jazzowe '82). Od
m6wil czlonkostwa w tzw. Narodowej Radzie Kultury, odci'll si~ tez 
od dzialan na rzecz przyznania mu Krzyza Kawalerskiego OOP 

Po odwolaniu stanu wojennego Studio S-l powr6cilo do ozywio
nej dzialalnosci telewizyjno-koncertowej. Jednak zmiany nast~puj'l
ce po roku 1989 na Woronicza ("komuna w pigulce" - zwykl mawiac 
o tej instytucji), rotacja na kierowniczych stanowiskach PR i TV, spra
wily, ze sprawy artystyczne przestaly tam kogokolwiek interesowac, 
dokonano za to znacznych ci~c w budzecie Studia. Na koniec, kiedy 
rozwi'lzano wi~kszosc orkiestr, przestalo takZe istniec Studio S-l . W ra
diowym archiwum pozostalo ponad tysi'lc nagran : od piosenek po 
awangardowe utwory eksperymentalne. 
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Trzaskowski komponowal muzyktr' do wielu film6w (m.in. Pociqg, 
Zuzanna i jej chlopcy, Rozwod6w nie bfdzie, Walkower, Lekarstwo l1a milosc') 
i sztuk teatralnych. Jego opinia 0 wsp61pracy z kinem i teatrem byla 
mimo to jednoznaczna: "Jazz, film i teatr nie majq nic do siebie, bo 
potrzebna jest tu muzyka ilustracyjna, zwiqzana z obrazem, tekstem, 
epokq, klimatem scen" . Przy takich okazjach Komeda zwykl podkre
slac zawsze swe jazzowe proweniencje. 

Od 1992 Trzaskowski dzialal jako wykladowca Wydzialu Jazzu 
w Panstwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. F Chopina. Po raz ostat
ni wystqpil z orkiestrq dyrygowanq przez Jana Ptaszyna Wr6blewskie
go podczas JJ '96, w ramach koncertu 40 lat polskiego jazzu. Wykonal 
wtedy cZtr'sc wtasnej kompozycji zatytulowanej Epitaph (dla Krzysz
tofa Komedy). Nazajutrz czekala go pierwsza z operacji. 

Kiedy przyjezdzam do nadbattyckich Chatup, zaglqdam do malej 
kawiarenki przy gl6wnej ulicy, gdzie w gronie przyjaci6t Andrzej lu
bil sptr'dzac letnie popotudnia i wieczory. W Baltyku (zawodnik AZS!) 
ptywal jak mato kto . Od czasu pamitr'tnego okupacyjnego epizodu 
w basenie przeciwpozarowym w Krakowie, gdzie jako niespelna 10
letni chtopak, nurkujqc, natknql sitr' pod wodq na rozkladajqce sitr' 
zwtoki konia, niewiele sitr' zmienito. ptywanie by to jego pasjq, obok 
narciarstwa i zwiqzanych z nim corocznych wizyt w Zakopanem, 
gdzie w Watrze po raz pierwszy ujrzat Kisiela ("Wszedt staruszek, z la
skq, w butach z kolcami i okupacyjnym plecaczkiem"). To wtasnie w 10
kalnych knajpach pod Tatrami zdobywat na poczqtku lat 50. jazzowe 
ostrogi. 

Skqd wzitr'li sitr' ci ludzie? Czy ulepity ich lata wojny czy moze lata 
powojenne? A moze to wplyw rodzic6w? Wzrastali wraz z tw6rcami 
Pokolenia, Kanalu, Popiolu i diamentu, Km1ca nocy. Chodzili na pierwsze 
Warszawskie Jesienie, znali osobiscie Tyrmanda, Kisiela, Hlasktr', czy
tywali Andrzejewskiego, Dygata, Brandys6w. Dzisiaj ich sylwetki ry
sujq sitr' znacznie wyrazisciej, wydajq sitr' witr'ksze niz przed laty, bo 
takiego sttr'zenia indywidualnosci pr6z.no obecnie szukac w polskim 
jazzie. 

Dzis, kiedy komercja przezera witr'kszosc jazzowych poczynan, 
malo kto potrafi zrozumiec, czym byla muzyka jazzowa dla pokole
nia urodzonego w koncu lat 20. i w latach 30. Swojq pasjtr' i poczucie 
postannictwa zdotali jeszcze przekazac kolegom z lat 40.: Namyslow
skiemu, Nahornemu, Makowiczowi, Stance, Urbaniakowi. Po 1989 
roku stowa Tyrmanda: "Gdy w okhesie jazzowych katakumb walczy
lismy z wtadzq...", utracily definitywnie sw6j sens. Jazz przestat pel
nic funkcjtr' politycznego instrumentu przydatnego jednej i drugiej 
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stronie (Willis Conover prowadzil swi! audycj~ Jazz Hour na falach 
Glosu Ameryki od st}rcznia roku 1955 do poczi!tku lat 90.). Jazz stal si~ 
jedni! z pelnoprawnych opcji kultury, znormalnial. 

ROMAN KOWAL, ur. 1942, teoretyk i krytyk muzyczny, wykJadowca Akademii Mu
zycznej w Krakowie, wsp61pracownik Polskiego Radia i "Jazz Forum". Wydal : Polski Jazz 
- wczesna historia i trzy biografie zamkl1ifte (Komeda, Kosz, Seifert), Kolorowe lata Marka B/i
zitiskiego oraz Notacje muzyczne w po/skich partyturach jazzOWljch. Funkcja, typ% gia, syste
matyka. 

BOHATER-BIUROKRATA 

Nina Pluta 

Jose Saramago, WSZYSTKIE IMIONA, 
przelozyla ElZbieta Milewska, 

Rebis, Poznan 1999 

Literatura wykorzystuji!ca wspolczesnie motywy alegoryczne 
wywoluje dzis u czytelnika odruchowy opor. Karier~ robi autentyk
by sparafrazowac tytul jednej z ksii!zek Jerzego Jarz~bskiego - slad 
ulotny, fakt przygodny, na slepo wyrwany chaosowi, a nie wymow
nie znaczi!ce figury i przedrnioty. Chcemy widziec samowystarczalne 
znaczenia w dowolnym skrawku zycia, dlatego slabe wrazenie robi 
na nas uniwersalizm tych wszystkich znakow kultury, uswi~conych 
dlugim trwaniem: zamkow, labiryntow, ogrod6w, r6z, murow, lasek 
i innych akcesoriow. 

Alegoryzuji!ce powiesci Jose Saramago, takie jak wczesniejsze 
Miasto s1epc6w czy ostatnia wydana w Polsce przypowiesc Wszystkie 
imiona, nie realizuji! jednak skrupulatnie regul gatunku, kt6rego mo
del znajdujemy w poznym sredniowieczu. Jak twierdzi za Dantem 
wsp6lczesna badaczka Dorothy L. Sawyers, w dobrej alegorii chodzi 
o to, zeby "sensy doslowne i przenosne dawaly si~ tak rozdzielic, aby 
stanowily dwie niezalezne opowiesci, ktore maji! sobie odpowiadac 
w kazdym punkcie, ale kazda z osobna ma pozostac spojna i komplet
naIf . Kiedy porzi!dek doslowny i przenosny zaczynaji! na siebie za
chodzic (koniec swietnosci alegorii przypada na xv w.), znika wlasci
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wa dla tego gatunku przyjemnosc intelektualna, jakq daje rozpozna
wanie poza warstwq fabularnq abstrakcyjnych uczuc i dylemat6w. 

W alegorii uwsp6lczesnionej nie wszystko podporzqdkowane jest 
scisle ukrytemu wzorowi znaczen.: zwykle wydarzenia z codzienno
sci bohater6w, a takZe mniej zwykle ich przygody, tworzqce akcj~ , 

zaspokajajq potrzeb~ "realnosci" . Wprawdzie Saramago z upodoba
niem uzywa wielkich symboli odnoszqcych do uniwersalnych pro
blem6w istnienia - slepota (w drugim znaczeniu - moralna) archiwum 
(w domysle - bezduszne zapomnienie) itp. - ale za to nigdy nie poka
zuje ich inaczej niz w oprawie zwyczajnego (estetycznie uproszczo
nego) j~zyka i codziennego doSwiadczenia. Godzimy si~ wi~c na ist
nienie drugiego dna, bo warstwa doslowna nie razi sztucznosciq, a po
godny humor w glosie narratora pomaga "odbrqzowiC" brzemienne 
w znaczenia motywy alegoryczne. 

Sceneriq wi~kszosci zdarzen. jest we Wszystkich inionach Archiwum 
Gl6wne Akt Stanu Cywilnego. Ani tu historycznie, ani egzotycznie, 
za grosz kolorytu lokalnego, jesli nie liczyc specyficznej woni szpar
gal6w, okreslanej "jako kompozycja r6zy i chryzantemy". Bezbarwne 
uniwersum ciqgle rozrastajqcych si~ p6lek, niezmiennie symetryczne 
i hierarchiczne rozstawienie biurek, kustosz-naczelnik zawiadujqcy 
niczym B6g "wszystkimi imionami" i danymi cywilnymi obywateli 
oto obraz anonimowej cywilizacji, znany z wielu innych ksiqzkowych 
wersji. W tym gmachu zniewolenie nie opiera si~ na totalitarnej gro
zie, lecz na przyziemnej inercji. WszakArchiwum rejestrujqce jedynie 
narodziny, smierc i zmiany stanu cywilnego wcale nie gn~bi obywa
teli wszechobecnq kontrolq; tak sarno brak tu orwellowskiego tragi
zmu, jak ontologicznej tajemnicy, czyhajqcej na w~drowc6w w biblio
tece Babel. "System" stracil znamiona pot~gi, n~kajq go mole, szczury 
podjadajqce akta, a takZe konserwatorzy, kt6rzy protestujq przeciw
ko kolejnym rozbudowom. Szary gmach chylkiem przesuni~to ze sfery 
ISniqcych alegorii do materialnego swiata podlegajqcego erozji. 

Kancetista Pan Jose, nie rna specjalnych szans na zmiany w swoim 
zyciu w tak niesprzyjajqcych warunkach. Mimo to zostanie prawdzi
wym powiesciowym bohaterem, 0 czym narrator, antycypujqC nasze 
wqtpliwosci, spieszy powiadomic w jednym z pierwszych rozdzial6w. 
Pan Jose wchodzi przypadkiem na drog~ przyg6d, kt6re wywracajq 
na nice jego urz~dniczy i starokawalerski zywot. Ma hobby (a zatem 
jednak jakqs zyciowq pasj~), kt6rym powiela na mniejszq skal~ dzia
lalnosc Archiwum: prowadzi prywatnq kartotek~ ponad setki slaw
nych os6b, pr6bujqc w ten spos6b "na wlasnq r~k~, bez boskiej pomo
cy, zaprowadzic jakis lad". Pewnego dnia ulega niezwyklej dla siebie 

148 



ZOARZENIA - KSlf}2:Kl- WOZIE 

samego pokusie (co~ musi zapoczqtkowac bieg wydarzen) i wkrada 
si~ do Archiwum, by znaleic oficjalne dane osobowe swoich slaw. Tam 
dopada go przeznaczenie albo, jak kto woli, przypadek (narrator "m~
drkuje" po swojemu na ten temat): wynosi przez pomylk~ fiszk~ zu
pelnie nieznanej kobiety. Przeczytawszy jq, zaczyna czue si~, "jakby 
ziemia osun~la mu si~ pod nogami i nie wiedzial, czego si~ chwycie". 
Od tej chwili pan Jose zostaje pasowany na bohatera, 0 kt6rym b~
dzie mozna na koniec powiedziee, ze "dzi~ki sile woli i rozumu zdo
tal pokonae strach oraz pi~trzqce si~ trudnosci"; zupelnie jak bohate
rowie ludowych bajek i starozytnych epopei. 

Wiedziony niezrozumialym dla siebie samego instynktem, uciek
nie si~ do wielu przest~pstw, 0 kt6rych dotqd chyba tylko czytal w ga
zetach. By dotrzee do kobiety z kartoteki, on, sm~tny kawaler 0 bla
dych goleniach, b~dzie oszukiwal, falszowal papiery, sledzil, zwodzil 
i uwodzil potencjalnych informator6w. Znajdzie w sobie dose odwa
gi, by przez dach wlamae si~ do szkolnego archiwum czy sp~dzie noc 
w pniu drzewa na cmentarzu. 

Saramago kolejny raz wybiera bohatera "bez wlasciwosci", zyjq
cego monotonnie, przeci~tnie uzdolnionego. Jego przezycia i przemy
slenia, w zadnym razie nie odkrywcze, kaze uznae za wazne i wzru
szajqce: w tej konkretnej historii chodzi mi~dzy innymi 0 budzenie 
si~ uczue, potrzeb~ bliskosci, obcowanie z ludimi w wewn~trznej prze
strzeni duszy. Sztukq jest znalezienie atrakcyjnej formy literackiej dla 
nienowych prawd. Najbardziej ceni~ u Saramago wlasnie 6w pozba
wiony patosu, przepojony ironicznq sympatiq ton, kt6ry 0 odwiecz
nych niepokojach m6wi slowami z ulicy, sklepu i gazet. Przy ocenie 
donioslejszych wydarzen. wznosi si~ co najwyzej do stylu popular
nych poradnik6w psychologicznych. Tylko dzi~ki takiej konwencji 
przypowiese pelna wielkich symboli moze bye przekonujqca. Na na
szych oczach koturnowe figury losu, smierci czy zapomnienia "uczlo
wieczajq si~" , bo widzimy, jak nieporadnie, lecz nieust~pliwie mierzy 
sj~ z nimi urz~dnik, kt6ry poczul tchnienie absolutu. Jednoznaczne, 
zdawaloby si~, figury traG! sztywnose: groiny kustosz Archiwum nie 
okaze si~ kolejnym wcieleniem Wielkiego Brata czy S~dziego, lecz 
przeciwnie, nieoczekiwanym sprzymierzencem; glos (sumienia?, prze
znaczenia?, sHy wyzszej?) interweniujqcy w momentach najwi~kszych 
rozterek bohatera przemawia z sufitu; bo, jak wiadomo, "sufity Sq 
zwielokrotnionym okiem Boga". 

Seria niebywalych przyg6d doprowadza Pana Jose do zrozumie
nia prawd, kt6re Sq zarazem przeslaniem tej przypowiesci: wbrew sta
tystykom, prawu wieLkich liczb, paj~czynom i zapomnieniu kazda fisz
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ka z kartoteki rnoze wzbudzic wielkie ernocje, wszystkie irniona rnoz
na obdarzyc najsilniejszyrn ludzkirn przywiqzaniern, a "oplakiwanie 
nieznajornej osoby jest wyrazern najwyzszego szacunku". Los okazu
je si~ tu dla bohatera przychylniejszy niz ten, kt6ry byl udzialern jego 
irniennika J6zefa na poczqtku k0I1CZqCego si~ wlasnie wieku. Wypra
wa do alegorycznego Ogrodu Milosci zostala tu wprawdzie zastqpio
na Wypadarni do Kartoteki, ale ta ostatnia nie jest juz Systernern bez 
rys i szczelin. Wychodzi na to, ze przedstawiajqc zrnagania jednostki 
w powiesciowej alegorii Sararnago jest wi~kszyrn optyrnistq niz Kaf
ka. Moze dlatego, ze od tarntych czas6w na naszych oczach upadlo 
wiele Systern6w. 

NINA PLUTA, dr iberystyki, wyklada na Uniwersytecie Slqskim, pracuje takZe w Ze
spole Literackim Stowarzyszenia Willa Decjusza. 

NADMIAR - NIEDOMIAR 

Roma Kwiecien 

Hans-Georg Gadamer, CZY POECI UMILKNJ\?, 
"Homini", Bydgoszcz 1998, Hum. Malgorzata Lukasiewicz, 55.180 

Czyrn jest poezja i jak jq rozurniec? Pytanie to jest z rodzaju tych, 
kt6re nie obiecujq odpowiedzi. Zyjq lekkirn bytern w salach uniwer
sytet6w, brzrniq pustq obietnicq w tekstach starych rnanifest6w po
etyckich. Postawienie tego zagadnienia pod koniec dwudziestego wie
ku, w dodatku z powagq, jak gdyby chodzilo 0 poddajqce si~ nauko
wernu badaniu zjawisko przyrodnicze, zakrawa na anachronizrn lub 
- przeciwnie - rna w sobie cos ze stracenczej odwagi Don Kichota. 

Czy poeci umilknq? to pr6ba odpowiedzi na powyzsze pytania. 
Material badawczy to nierniecka poezja XX wieku, narz~dziern po
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znania (choe sluszni,ej byloby powiedziee: drogq w swiat) poezji Jo
hannesa Bobrowskiego, Ernsta Meistera, Gottfrieda Benna i Paula 
Celana jest hermeneutyka. Czytae t~ ksiqzeczk~ mozna na wiele, r6w
nie pozytecznych sposob6w: mistrzowsko wnikliwe analizy wierszy 
wprowadzajq w tw6rczose doskonalych poet6w; kolejne wyklady 
przyblizajq praktycznq stron~ systemu filozoficznego Gadamera, 
a wszystko razem uklada si~ w niecodziennq lekcj~ czytania poezji. 
Wymiarem osobnym, najbardziej przejmujqcym, jest jednak spotka
nie z innym - komunikujqcym si~ poprzez wersy wiersza. Ta silna, 
osobowa relacja widoczna jest najlepiej, gdy Gadamer pisze 0 poezji 
Paula Celana. 

Teksty zgromadzone w Czy poeci umilknq? powstawaly gl6wnie pod 
koniec lat osiemdziesiqtych. leh s~dziwy autor byl swiadkiem upad
k6w i sukces6w k0I1CZqCego si~ stulecia. Celan, 0 dwadziescia lat mlod
szy, dojrzewal w czasie i rniejscu szczeg6lnym: w latach czterdziestych, 
w wielonarodowym miescie, kt6re bylo jak miniatura Europy roztrza
skiwanej przez demony wojny. To nie przypadek, ze Gadamer wy
bral sobie takiego wlasnie partnera do rozmowy, kt6rej bohaterem 
jest czlowiek XX wieku. Filozof nie stara si~ lagodzie pesymizmu Ce
lana, przerazenia okrucienstwem i potwornosciq historycznych wy
padk6w. Szacunek, spokojny smutek i wsp6lcierpienie towarzyszq 
wysilkowi rozumienia wierszy. 

Warto poswi~cie kilka sl6w procesowi rozumienia-interpretacji. 
Ksiqzeczka ta stanowi bowiem doskonaly podr~cznik, UCZqcy, jak po
st~powae w sytuacji krytycznie trudnej, to jest w konfrontacji z kran
cowo skomplikowanym, wsp6lczesnym rodzajem wypowiedzi poetyc
kiej: g~stej, gubiqcej tropy, podwazajqcej wiarygodnose pr6b rekon
strukcji sensu. 

Gadamer przejrzyscie objasnia, na czym polega dzisiejszy spos6b 
czytania: ten, kto bierze do r~ki tom wsp6lczesnej poezji, musi podjqe 
ryzyko poszukiwania i wyboru. Jego "wysilek konstruujqcy" nadaje wier
szowi ostateczny ksztalt, dzi~ki czemu broni poezj~ przed zgielkiem mas, 
wymusza - jak pisze filozof - "dyskrecj~", intymne spotkanie. 

Wyklad Gadamera, co warto podkreslie, nie jest apriorycznym na
lozeniem na rozbiegane tropy wierszy sztywnej doktryny filozoficz
nej. Opcja teoretyczna ustqpila bowiem praktyce. Okazalo si~, ze po
ezja rozsadza aparatur~ poznawczq, wymyka si~ pr6bom uj~cia jej 
sens6w w ramy jakiejkolwiek nauki. Fascynujqca jest przy tym odwa
ga Gadamera, kt6ry swiadomie wystawia sw6j filozoficzny warsztat 
na ryzyko konfrontacji, ujawniajqcej nie tylko bogactwo znaczen wier
sza, ale i ostatecznq bezsilnose wobec nieobejmowalnosci zjawiska, 
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ne zastalyz zimn,! brzytw,! tearll, ale ie ta iyj,!ca istata ludzka pr6ba
wala rozumiee inne zjawisko obdarzone zyciem. 

Analiza Atemwende Celana zostala zaprojektowana jako przykla
dowa realizacja hermeneutycznego czytania. Gdyby ktos chcial stae 
si~ hermeneutq, oto jakq recept~ daje Gadamer. 

Nalezy ZaCZqe nie tyle od czytania, ile od prze-czytania, czyli czyn
nosci, ktora zawiera w sobie wysilek rozumienia calosci. Po wst~pnej 
lekturze, po pochwyceniu niejasnego jeszcze "sensu ogolnego", prze
kladanego w miar~ mozliwosci na "relacje materialne" - czyli konkretne 
wydarzenia, zjawiska, stany, przedmioty i czynnosci - nast~puje wysi
lek rozumienia. Ten warto ZaCZqe od miejsca, ktore wydaje si~ jasne, lub 
- przeciwnie - od fragmentu niezrozumialego. Mozna wyjse od passu
su, ktory postrzegamy jako rdzen tekstu, albo tez dae si~ poniese zdzi
wieniu. Ten niekonsekwentny poczqtek zapowiada metod~ naturalnq, 
swobodnq, nie dose precyzyjnq, bye moze jednak bardziej obiecujqcq. 

Dalej post~pujemy zgodnie z praktykq przypominajqcq ewicze
nia z lawy szkolnej: tlumaczymy znaczenia slow, przyglqdamy si~ 
skladni, nast~pnie tresci, ktorq wyraza ta.kZe grabczne rozczlonkowa
nie tekstu. Tym samym wnikamy w struktur~ i zasad~ "dzialania", 
narastania utworu. Gadamer przestrzega jednak, by nie zadowalac 
si~ osiqgni~tymi wynikami: wiersz jest bowiem zjawiskiem dynamicz
nym, posiadajqcym wlasciwie nie jeden zaledwie sens, ale skompli
kowanq wielose sensow, rodzqcych odniesienia, ktore kierujq na ze
wnqtrz, ku swiatu jak najbardziej bzycznemu i realnemu. 

StojqC w obliczu wielosci drog i znaczen, czytelnik rna jeden sku
teczny ratunek przed bezsilnosciq: prawo wyboru, pozostajqce w sci
slym zwiqzku z jego kompetencjami. Paradoks polega na tym, ze choe 
czytelnik nie musi wiedziec "nic ponadto, co wie, ile moze spozytko
wac, ile rna wniese do wiersza", to jednoczesnie rna obowiqzek "wie
dziee wi~cej" i "nigdy nie wie dosye". Obowiqzuje tu swoisty savoir
vivre: pojawiajq si~ kategorie "powsciqgliwosci, taktu, wdzi~cznosci", 
ale i "kompromitacji". Gadamer zaklada, ze czytelnik musi bye wy
posazony w pewne umiej~tnosci: musi posiadae "najwyzszq wrazli
wose i przenikliwose intelektu" , znae dany j~zyk i "slyszeC" - tj . wy
ewiczye na wierszach umiej~tnose tak gl~bokiego wnikni~cia w ich 
tkank~, by ZaCZqe m6wie "prywatnq skladniq poety". Dopiero dzi~ki 
powstalej empatycznej wi~zi moze udae si~ porozumienie. Poezja tym 
samym okazuje si~ zjawiskiem wsp6lnotowym, spolecznym, ale i cal
kowicie ekskluzywnym, dost~pnym dla niewielu. 
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Gadamer wspon:ina r6wniez 0 tym, ze interpretacja jest "pr6be!", 
"przyblizaniem". Co wit;'cej, spotkania z poezj'l nie spos6b "przelo
zye" na nowy, r6wniez jednokrotny, niezalezny i podlegaj'lcy inter
pretacji tekst. Paradoksalnie, interpretacja dopiero wtedy jest wlasci
wa, gdy "zanika, gdy wchlania j'l nowe doswiadczenie sztuki" - kie
dy sama przeistacza sit;' w przedmiot interpretacji, a wit;'c w6wczas, 
gdy przestaj'l stosowae sit;' do niej wszystkie powyzsze uwagi. 

Wedlug Gadamera czytelnik zajmuje w stosunku do autora pozy
cjt;' uprzywilejowan'l . Ten ostatni musi bowiem zrzec sit;' pretensji do 
swego utworu i uznae, ze ani jego prywatna biografia, ani jego osobi
ste intencje nie maj'l znaczenia, jesli nie s'l dose wyrazne w tekScie 
i jesli nie uzyskaly w nim obiektywnej niezaleznosci. Bowiem "tekst 
ma racjt;''' - jest samodzielny i istnieje, jak gdyby narodzil sit;' sam z sie
bie, bez ziemskiego ojca. Jego materi'l jest chaos jt;'zyka usensownio
ny przez istnienie mowy, a slowa s'l niezastt;'powalne i konieczne 
w miejscu i kolejnosci, w jakiej sit;' pojawily. Z drugiej strony Gada
mer cZt;'sto m6wi 0 poezji jako pracy: zar6wno autora, jak i czytaj'lce
go. Zaden z nich nie ma wit;'c prawa poslugiwae sit;' wierszem dla 
wyrazenia "subiektywnych impresji" . Wydawae sit;' moze, ze wiersz 
to zaprojektowana gra, kt6rej reguly ma odgadn'le czytelnik. Gada
mer jednak sprzeciwia sit;' takiemu rozumieniu interpretacji, pisz'lc, 
ze przy tego rodzaju zalozeniu mit;'dzy elementami wiersza a odbior
Cij otwiera sit;' otchlaft. Ma bye zgola inaczej. Relacja rna bye bliska, 
osobista, wsp61-odczuwaj'lca . Filozof m6wi 0 "takich ukladach sl6w, 
w kt6rych kazdy czuje sit;' u siebie". 

Czegos jednak w tej przekonuj'lcej archeologii znaczeft brakuje: 
ot6z Gadamer pracuje jakby lokalnie . Wiersze odkrywaj'l swoje zna
czenie, rozumiemy hermetyczne znaki, szyfr przekazu staje sit;' sp6j
n'l, jasn'l opowiesci'l . Ale wlasnie, opowiesci'l 0 czym? 0 kim jest Atem
wende Celana, 0 jakim czlowieku, 0 kt6rym ze swiat6w? Komentuj'lcy 
ten cykl esej Gadamera nosi tytul Kim jestem Ja i kim jestes Ty? Cieka
wose nie zostanie jednak zaspokojona, bo ponad (wzglt;'dn'l) pewno
sci'l co do znaczeft poszczeg6lnych wierszy, zapisana zostala bez
wzglt;'dna niepewnose co do sensu calosci cyklu. Jak latwa ucieczka 
brzmi wykladnia zapozyczona od Kierkegaarda: "Ja" to kazdy z nas, 
"ow pojedynczy czlowiek", a "Ty" to moze B6g, moze inny czlowiek, 
moze nadal "Ja". Tajemnicze Celanowskie slowo-klucz umknt;'lo za
szeregowaniu. Gadamer nastt;'puj'lCO koftczy tt;' czt;'se rozwazaft: "Nie 
musimy sobie zadawae pytania, kim jestem Ja i kim jestes Ty. Wiersz 
przytakuje kazdej odpowiedzi. Nie rna niezawodnej zasady pozwa
laj'lcej rozstrzygn'le ... " 
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Nie jest jednak tak, by ograniczenia pola manewru, ,,\okalnose", 
nie bywaly skuteczne. Spoglqdanie na wiersz z najblizszej jego sk6
rze odleglosci moze odslonie cos niebywale istotnego, jak dzieje si~ to 
w przypadku wspanialej interpretacji wiersza Tenebrae. W tym szkicu 
analiza Gadamera porzuca swe stale tempo i przeradza si~ w samo
dzielny traktat pelen zarliwosci - duchowej, humanistycznej czy tez 
wi~cej : religijnej, osadzony na fundamentach zaskakujqcych wers6w 
Celana. Obraz umierajqcego Chrystusa z Tenebrae spaja wrazliwose 
zydowskiego pisarza i - jak pisal niedawno Habermas - "pozbawio
nego sluchu religijnego" filozofa. 

Jeszcze jeden komentarz, dopisek na marginesie. Gadamer zasta
nawia si~, czy istnieje "spolecznose, kt6rej kultura zawieralaby w so
bie kolosalnq wiedz~ Celana?" Wydaje si~, ze mozna polemizowae ze 
sceptycyzmem skrywajqcym si~ za pytaniem filozofa . Celan pocho
dzil z Czerniowic na Bukowinie. W miescie mlodosci Celana przeni
kaly si~ swiaty, kultury i religie Zyd6w, Niemc6w, Rumunow, Pola
kow, Ukrainc6w. To tam Celan uczyl si~ jidysz, hebrajskiego, angiel
skiego, francuskiego, rosyjskiego, rumunskiego; tam chcial studiowae 
botanik~, tam wreszcie zaczynal romanistyk~ i anglistyk~. Jego bio
grafia, doswiadczenie i wiedza przywodzq na mysl los innych roz
proszonych po swiecie uciekinier6w z Srodkowowschodniej Europy: 
Ciorana, Milosza, Ionesco, Kristevy, Stempowskiego, Eliadego, Vin
cenza, Kundery, Schbnberga. Ich obecnose pokazuje, ze taka spolecz
nose istniala i wciqz istnieje. 

Ostatnia uwaga nalezy si~ j~zykowi tej ksiqih Pomi~dzy klarownym, 
spokojnym i konsekwentnym wykladem Gadamera a chlodnym, dyna
micznym i skomplikowanym gqszczem slow Celana, ktore nawet dla 
mowiqcych po niemiecku brzmiq na wp61 obco, niezwykle sprawnie po
rusza si~ t1umaczka. Pogoclzenie odmiennych zywiolow: prozy i poezji, 
mowy poety i mowy filozofa stanowilo zadanie 0 wiele trudniejsze, niZ 
mozna by przypuszczae, pochopnie oceniajqc obj~tose ksiqzeczh 

W krytyce literackiej cz~sto pojawialo si~ pytanie: czy mozna tiu
maczye Celana? W kontekScie wykladu Gadamera slowo "tiumaczyc" 
uaktywnia swe oba znaczenia. Udaje si~ przekladae Celanowskq po
ezj~ na inne j~zyki, ale jak mozliwe jest objasnianie slow poety, ktory 
- jak pisala Nelly Sachs - "dostrzega wiele z tej duchowej krainy, kto
ra kryje si~ za calym Tutaj i rna sil~ do wyrazania cicho uchylajqcej si~ 
tajemnicy"? Tajemnicy z gatunku tych poza-fizycznych, nienazywal
nych. Do ktorych Gadamerowi wielokrotnie udaje si~ zblizyc. 

ROMA KWIECIEN, doktorantka polonistyki, pubJikowala m.in. w "Znaku" j "Tekstach 
Drugich". 
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CONFITEOR KOSCIOtA 
Janusz Poniewierski 

1. Swiadomosc grzesznosci Kosciola rodzila si~ powoli i... w b6
lach. Od samego pocz'!tku - od zdrady Judasza i Piotra - Kosci61 znal 
grzech tOCZqcy jego czlonki (warto pod tym k,!tem przeczytac 2 i 3 
rozdzial Apokalipsy - "Listy do siedmiu KoscioI6w"). Jak jednakZe 
pogodzic - pytano - 6w grzech z wiar,! w "jeden, swi~ty, powszechny 
i apostolski Kosci6f', 0 kt6rym Jezus Chrystus powiedzial, ze "bramy 
piekielne go nie przemog'!" (Mt 16, 18)? W odpowiedzi na to pytanie 
stosunkowo wczesnie pojawila si~ formula : "swi~ty Kosci61 grzesz
nych ludzi" - win,! za przejawy ewidentnego zla istniej,!cego w Ko
sciele obci,!zano jednostki, a Kosci61, Mistyczne Cialo Chrystusa, z re
guly nie poczuwal si~ do odpowiedzialnosci za grzechy pojedynczych 
chrzescijan. Na tym tie wyjqtkowo dobitnie zabrzmial glos papieza 
Hadriana VI (XVI w.): "Zdajemy sobie spraw~, ze takZe w Stolicy Apo
stolskiej jeszcze niedawno dochodzilo do nieprawosci: naduzywania 
swi~tosci, sprzeniewierzania si~ zaleceniom, a wszystko to prowadzi
10 do zla. Nie dziw zatem, ze choroba ta przeniosla si~ z glowy na 
czlonki, od papiezy na pralat6w..."1 . 

Nast~pcy papieza Hadriana odsun~li 6w odwazny gest w niepa
mi~c. Zdawaloby si~ bezpowrotnie. Grzegorz XVI w encyklice Mirari 
vos pisal: "Wyraznie jawi si~, jak pozbawione sensu i obrazliwe wobec 
Kosciola jest proponowanie jakiejs odnowy i uzdrowienia jako ko
niecznych dla jego zbawienia i post~pu, zupelnie jakby uznawalo si~ 
Kosci61 za podatny na wady..." 

A potem przyszedl II Sob6r Watykanski (unikajqcy okreslenia: 
"Kosci61 grzeszny"; konstytucja Lumen gentium m6wi jedynie, ze 

1 W tej cZ'i'~ci artykulu cytaty pochodzq przede wszystkim z ksiqzki Luigiego Ac
cattoli Kiedy PapieZ prosi 0 przebaczenie. Wszystkie "mea culpa" lana Pawla II (Krak6w 1999). 
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Kosciol jest "swi~ty i zarazem ciqgle potrzebujqcy oczyszczenia") i pa
piez Pawel VI, kt6ry nie zawahal si~ dostrzec grzechu przeciwko 
jednosci Kosciola i prosic zan 0 przebaczenie (gest najbardziej spek
takularny stanowilo ucalowanie stop metropolity Melitona, osobi
stego wyslannika Patriarchy Ekumenicznego. Bylo to - pisze Luigi 
Accattoli - "zadoscuczynienie za gest przeciwny, ktorego zazqdal jego 
poprzednik, Eugeniusz IV, w stosunku do patriarchy J6zefa"). 

Wloski publicysta widzi trzy zasadnicze etapy w rozwoju kosciel
nej samoswiadomosci na temat grzechu. Po pierwsze, "wyznanie 
win", dokonane przez Wsp6lnoty inne niz rzymskokatolicka, pod
czas I Zgromadzenia Og6lnego SWiatowej Rady Kosciol6w (1948) . 
Po drugie, pontyfikat Pawla VI; po trzecie wreszcie, to wszystko, co 
dla "oczyszczenia pami~ci" uczynil Jan Pawelll (obaj papieze - za
r6wno Pawel VI, jak i Jan Pawelll- musieli zmierzyc si~ z wewnqtrz
koscielnq opozycjq, niech~tnq rachunkowi sumienia Kosciola) . Ten 
ostatni, przypomnijmy, skierowal wiele bezposrednich apeli 0 prze
baczenie; "oczyszczenie pami~ci" uczynil jednym z tematow specjal
nego konsystorza (zgromadzenie kardynaI6w); w liscie Tertia millen
nia adveniente i bulli Incarnatianis mysterium wezwal Kosci61, aby "wziql 
na siebie ci~zar grzechu swoich syn6w, pami~tajC)c 0 wszystkich tych 
sytuacjach z przeszlosci, w kt6rych oddalili si~ oni od ducha Chry
stusa" (to z inspiracji Papieza Mi~dzynarodowa Komisja Teologicz
na opublikowala ostatnio dokument: Pami{?c i pajednanie. Kosci61 i wi
ny przeszlasci); i przewodniczylliturgii Dnia Przebaczenia (12 III 2000), 
podczas ktorej on sam i kardynalowie Kosciola rzymskokatolickie
go prosili Boga 0 wybaczenie. Za co? Za to, ze "ludzie Kosciola w imi~ 
wiary i moralnosci poslugiwali si~ czasem metodami nieewangelicz
nymi"; za grzechy, "ktore naruszyly jednosc Ciala Chrystusa" (czyli 
za podzialy Kosciola); za zlo "popelnione przez wielu chrzescijan 
przeciwko ludowi Przymierza" (to znaczy przeciwko Zydom); za 
"slowa i czyny, ktore chrzescijanom podyktowala nieraz pycha, nie
nawisc, zC)dza panowania nad innymi, niech~c do wyznawc6w in
nych religii i do slabszych grup spolecznych, takich jak imigranci 
i Cyganie", za akty dyskryminacji (mi~dzy innymi kobiet); wreszcie 
za udzial poszczeg61nych chrzescijan w lamaniu podstawowych 
praw czlowieka. 

2. Teologia "Kosciola grzesznego" zakorzeniona jest w ,;wi~zi, kt6
ra w Ciele Mistycznym IC)czy nas z innymi" Oan Pawelll, bulla Incar
natianis mysterium). "Jezeli swi~tosc kazdego poszczegolnego czlowieka 
nie jest bez znaczenia dla swi~tosci samego Kosciola - pisal kiedys na 
tych lamach ks. prof. Waclaw Hryniewicz2 

- to r6wniez grzechy wie
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rZqcych majq jakis z';Viqzek z jego grzesznosciq. Kosci6l jest dotkni~ty 
grzechami swoich czlonk6w, a cien tych grzech6w, m6wiqc obrazo
wo, pada na niego samego. Wskutek moralnych brak6w wierzqcych 
oblicze jego nie jasnieje wobec ludzi i swiata naleznym blaskiem". 

Teolagi~ t~ uprawia si~, oczywiscie, nie w celach jakiejs "demisty
fikacji". Idzie a ducha pokuty i - jak w czasie liturgii Dnia Przebacze
nia m6wil Papiez - "gl~bokie nawr6cenie na Ewangeli~". I 0 to jesz
cze, by "nigdy wi~cej ... " 

3. Za papieskim "jubileuszowym" wyznaniem win paszla kilka Ko
sciol6w lokalnych. Episkopat Francji skoncentrowal si~ na postawie Ko
sciola rzyrnskokatolickiego w czasie II wojny swiatowej, zwlaszcza wo
bec Holocaustu: "Musimy przyznac, ze oboj~tnosc zdecydowanie prze
waiala nad oburzeniem. Regulq bylo milczenie" (1997 r.). Analagiczne 
oswiadczenie "w sprawie past~powania wobec narodu zydowskiego" 
oglosili biskupi szwajcarscy (2000 r.). 0 winie Kosciola sporo m6wiono 
tez w Niemczech i w Austrii. Oraz na Litwie, gdzie tamtejsza Konferen
cja Episkapatu oglosila na ten temat dwa listy pasterskie: jeden z nich 
traktowal 0 udziale katolik6w w Iudob6jstwie Zyd6w, drugi - 0 wsp61
pracy wielu litewskich ksi~zy z KGB. Poza Europq natorniast wspomniec 
trzeba 0 BrazylU, kt6rej biskupi przeprosili za "bl~dy i przeoczenia" w trak
cie pi~ciu wiek6w ewangelizacji ("akt zalu" ogloszony przez Episkopat 
m6wi 0 eksterrninacji Indian i zgodzie na niewolnictwo). 

Lista Kasciol6w rzymskokatolickich3 , kt6re zareagowaly na apel 
Jana Pawla II, nie jest chyba dluga (pisz~ "chyba", zdajqc sobie spra
w~ z fragmentarycznasci infarmacji przekazywanej przez polskie 
media). Z tym wi~kszq satysfakcjq i nadziejq nalezy powitac rachu
nek sumienia Kosciola w Polsce. MySl~ tu przede wszystkim 0 kaza
niu kard. Glempa (Warszawa, 20 maja 2000). Kazaniu, kt6re bylo ni
czym spowiedz - bardzo osobista i bardzo przejmujqca - bowiem 
Prymas m6wil 0 swym l~ku: "Balem si~ rozlewu krwi w czasie stanu 
wojennega (...). Pozostaje na maim sumieniu ci~zar, ze nie zdolalem 
ocalic zycia ks. Jerzego Popieluszki ( ... ). Niech mi B6g przebaczy..." 

Kardynal Glemp, przewodniczqcy Konferencji Episkopatu Polski, 
przemawial w irnieniu calego Kosciola znad Wisly. I w irnieniu calego 
Kosciola przepraszal Boga: za "chwiejnosc - polowicznq zdrad~ lub pel
n,) zdrad~" tzw. ksi~zy-patriot6w. Za egoizm i brak swiqtobliwosci wielu 
duchownych, "kt6rzy zagubili milosc do ludzi i rozbudowali wlasne zy

2Kosci61, kt6ry 'lie traci nadziei. Rozwaiania a winie i wiarygodnosci Kosciow, zob.: "Znak" 
nr 459/1993. 

J Refleksj~ nad win,! Kosciola podj~li r6wniei: metodysci, kt6rzy przyznali si~ m.in. 
do grzechu rasizmu. W Polsce rachunek sumienia uczynil Kosci61 polskokatolicki. 
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cie prywatne" ("Zagubienie milosci do ludzi - m6wil dalej Prymas - prze
jawilo si~ niekiedy w lekcewazeniu os6b innych wyznan lub w tolero
waniu przejaw6w antysemityzmu"). Za natogi ksi~zy. l za l~k przed wol
nosciq, i za zaniedbania w pracy nad moralnosciq Polak6w. I za ... 

T~ "list~ mozna by z latwosciq wydluzye" - pisal na lamach "Tygo
dnika Powszechnego" (nr 22/2000) Jaroslaw Gowin. - "M6glby si~ na 
niej znaleze i stosunek do swieckich, kt6rych ciqgle jeszcze traktuje 
si~ w Kosciele jako ludzi »drugiej kategorii«, i tychze swieckich bier
nose czy brak poczucia solidarnosci z duchownymi. Ouzo mozna by 
m6wie 0 pozycji kobiety w Kosciele, 0 stosunku do wqtpiqcych czy 
niewierzqcych,o triumfalizmie i upolitycznieniu Kosciola po upadku 
komunizmu,o krzywdach wyrzqdzonych wielu szlachetnym ludziom, 
szkalowanym przez katolik6w (takZe duchownych) tylko z racji ich 
wybor6w politycznych, 0 braku milosci dla kobiet, kt6re dokonaly 
aborcji, czy dla ksi~zy, kt6rzy odeszli ze stanu duchownego..." 

"T~ list~ mozna by z tatwosciq wydtuzyC" - dodaje znajomy ksiqdz, 
poruszony brakiem refleksji nad ... grzechami biskup6w, poczynajqc 
od reakcji na aresztowanie Prymasa Wyszynskiego (to juz historia), 
a konczqc na biurokracji, braku dialogu i przyczynach alkoholi
zmu, zalaman nerwowych i odejse wielu ksi~zy. 

A jednak. .. Po wystqpieniu kardynala Glempa czuj~ satysfakcj~, 
a nawet dum~ z faktu przynaleznosci do Kosciola w Polsce. I podpi
suj~ si~ pod cytowanym tu juz artykulem redaktora naczelnego "Zna
ku", ze owo kazanie "bylo zarazem wprowadzeniem Kosciola polskie
go w wiek XXI. Wprowadzeniem na miar~ duch6w wielkich Blogo
slawionych, Swi~tych i M~czennik6w" . To, co m6wil Prymas, budzi 
tez mojq nadziej~: ze to dopiero poczqtek4 i ze papieskie wezwanie 
do rachunku sumienia powaznie potraktujq poszczeg6lne diecezje Quz 
uczynila to archidiecezja bialostocka, przyznajqc si~ do "braku poro
zumienia" z Kosciotem prawoslawnym), srodowiska (punktem wyj
scia m6gtby bye znakomity, "rozrachunkowy" numer "Wi~zi" z mar
ca 1996) i pojedynczy chrzescijanie, zar6wno duchowni, jak i swieccy. 
Albowiem - powt6rzmy - w rachunku sumienia nie idzie 0 "odbrqza
wianie", tylko 0 nawr6cenie, zas tzw. grzech spoteczny, grzech struk
tur (r6wniez Kosciota) to "jednoczesnie owoc, nagromadzenie i zbi6r 
wielu grzech6w osobistych" Oan Pawet II, Reconciliatio et paenitentia). 

JANUSZ PONIEWIERSKJ, ur. 1958, czlonek redakcji "Znaku", autor ksi<j zki Pontyfikat 
(1999). 

'Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zapowiedzia
no ogloszenie dokumentu na temat win Kosciola wobec przedstawicieli judaizmu 
i innych religii oraz niewierz<jcych . 
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FRANCISZEK BLAJDA (1922-2000) 


Kiedy umiera ezlowiek, zwlaszeza bliski, do kt6rego si~ przyzwy
ezailismy od dziesiqtk6w lat, pojawia si~ niemal przymus refleksji nad 
tym, co bylo w nim wazne i eharakterystyezne, eo powinno byc jakos 
oealone - dla innyeh. Co bylo takq eeehq eharakterystyeznq Franeisz
ka Blajdy? Wydaje mi si~, ze zdolnosc pelnego angazowania si~ w za
dania niewdzi~ezne, kt6re ani slawy, ani pieni~dzy nie przynoszq, a od 
wypelnienia kt6ryeh nieraz bardzo dul,o zalel,y. 

Przez eztery dziesiqtki lat byl redaktorem teehnieznym "Znaku". 
C6Z to znaezylo w praktyee? Lwiq ez~sc jego ezasu i energii poehla
nialy kontakty z eenzurq i drukarniq. 0 bojaeh z eenzurq duzo mol,
na by pisac, dzis trudno jul, sobie nawet wyobrazic, jak one wyglqda
Iy. Jeden z naszyeh spor6w z tq instytuejq trwal szesc tygodni, a doty
ezyl sposobu pisania litery "s": ezy w papieskiej hornilii slowo "soli
darnosC" mozna pisac duzq liter,,!? Wygralismy, ale dzi~ki interweneji 
Sekretariatu Episkopatu, i to ehyba po konsultaeji z Watykanem. 

Zdarzylo si~ takZe, ze trzeba bylo przekonac eenzora, iz krytyka 
portugalskiego systemu rzqd6w odnosi si~ naprawd~ do Portugalii, 
a nie do Polski (ehoc w pewnym stopniu dotyezyla takZe Polski). Fra
nek byl tu niezmordowany i niezastqpiony, z niezmiennym zapalem 
staral si~ przeehytrzac i oswajac eenzor6w, wykazujqe up6r i stosuj,,!e 
r6zne metody. Raz udalo mu si~ zorganizowac spotkanie dyrektora 
tego urz~du z prof. Adamem KrzYl,anowskim, autorem poei~tego ar
tykulu, w nadziei, l,e jego autorytet jakos na eenzora podziala. A Krzy
zanowski, wehodzqe do gabinetu dyrektora, zaez"!l rozmow~ od uwagi: 
"Widz~, l,e ma pan gabinet na ezwartym pi~trze ... To rozumnie, bo 
przypominam sobie, l,e eenzor w Petersburgu urz~dowal na parterze 
i wrzueili mu bomb~ przez okno..." Dalsze negoejaeje niewiele daly. 

Franeiszek Blajda wiedzial, ze w wi~kszosei wypadk6w wysilki 
zmierzajqee do przekonania eenzora p6jdq na marne, ale eheial wy
korzystac kazdq szans~. Wiedzial takZe, ze jego zabiegi mog"! op6znic 
druk. I znowu trzeba bylo szukac sposob6w, aby tego unikn,,!c, a za
tem miec dobre stosunki z wszystkimi, od dyrektora drukarni do por
hera, popychac, gdzie si~ dalo, n~kac, rozsmieszac, zyskiwac zyezli
wosc .. . Komu by si~ ehcialo wkladac tyle wysilku i pomyslowosei 
w dzialania, kt6ryeh rezultaty z natury rzeezy musialy byc niepewne 
i mizerne? A nie byla to eala jego dzialalnosc. Mniej lub bardziej dys
kretnie wspieral przedsi~wzi~eia opozyeyjne, gl6wnie w dziedzinie 
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publikacji drugiego obiegu. I przez wiele lat zdobywal i wysylal ksiClZki 
na Ukrain~, sobie tylko znanymi drogami. Nie poznamy nigdy zakre
su i znaczema tej dzialalnosci, bo musiala bye dyskretna, co bylo zresztq 
sprzeczne z jego "ekspresywnq" naturq. 

Franciszek Blajda w rozmaity spos6b pomagal tez ludziom, ofia
rowujqC im sw6j czas, energi~ i pomyslowose. Sam wiele mu zawdzi~
czam. Czasem zal, ze tak wiele "dobrych uczynk6w" pozostaje w cie
mu, jakby marnuje si~ z "propagandowego" (to znaczy takZe wycho
wawczego) punktu widzenia. Ale przeciez wiemy, ze zadne dobro, 
nawet niemozliwe do poznania Uak modlitwa), nie marnuje si~, It:cz 
wchodzi w tajemniczy zbi6r duchowego bogactwa ludzkosci, z kt6
rego przenika - niezbadanymi drogami Bozymi - do ludzi innych kon
tynent6w i innych czas6w. Zapewne wiele z tych dobrych uczynk6w 
poznamy po przekroczeniu granicy, w pelniejszej rzeczywistosci. 

Stefan Wilkanowicz 

Summary 
For over a decade now the embarassing modifier "people's" has been 

absent from Poland's name. However, the part of the country's history 
when it used to be referred to as Poland's People's Republic has not as 
yet been depicted or analyzed in an objective, nonpartisan way. Author's 
of "Znak'''s July issue ponder the picture of the PPR as it emerges from 
Polish literature of the last few decades . Contributors to the editorial 
discussion: Tomasz Burek, Jerzy Jarz~bski, Dariusz Nowacki, Jerzy So
snowski and Marek Zaleski wonder whether any work has already been 
written that shows the world of the PPR in an exhaustive and compre
hensive way. Dariusz Nowacki delineates in his essay overall literary 
output of the nineties, observing that writers, when dealing with the 
subject, most usually refrain from asking the question: What was it like 
then?, preferring to ask: What was I like then? instead. Marcin Wolk con
fronts images of the PPR as traced in their diaries by Tadeusz Konwicki, 
Kazimierz Brandys and Gustaw Herling-Grudzinski respectively. A diary 
- this time Leopold Tyrmand's - has likewise been the focus of Jaroslaw 
Gowin, who strives to re-create the aura of Warsaw of the fifties. Krzysz
tof Unilowski concentrates on literary testimonies of the experience of 
the PPR's uprooting. An excerpt from Janina Katz' novel Pucka, the scene 
of which is laid in Krakow during the fifties and the sixties, rounds off 
the main part of the number. 

If you choose to thumb through "Znak" in July, you will also obviously 
come across reviews of the books that have recently come out and rela
tions of the latest cultural events. 
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