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piêciu miêdzy komizmem a tonacj¹ serio u Schulza  formu³uje s¹dy na temat zjawiska
natury ogólniejszej ni¿ czarny humor. Na pocz¹tku recenzowanej pracy autor wyranie
przyjmuje za³o¿enie, ¿e czarny humor jest pojêciem wê¿szym od groteski, opartym na
kryterium tematycznym. Nie przeprowadza jednak cis³ego teoretycznego rozró¿nienia;
a w toku interpretacji co raz odwo³uje siê do zjawisk o charakterze groteskowym, nie powiêcaj¹c uwagi relacji miêdzy tymi dwiema kategoriami.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e czarny humor jest pojêciem zbyt w¹skim dla samego
badacza, a interpretacje poszczególnych utworów nie mieszcz¹ siê w przyjêtych w tytule
i we wstêpie ramach tematycznych. Widaæ to zw³aszcza w rozdziale powiêconym Iwonie, ksiê¿niczce Burgunda. Bocheñski czyta dramat Gombrowicza jako utrzyman¹ w duchu czarnego humoru historiê o spo³ecznoci w upadku, o ludziach bylejakich, którzy
potrzebuj¹ zbrodni, by wydobyæ siê z nijakoci (s. 280). Interpretuj¹c fina³owe morderstwo w stylu buffo (s. 278), krytyk dochodzi do wniosku, ¿e czarny humor Iwony ukrywa powa¿ne znaczenia, lecz ca³kiem inne ni¿ wyra¿one wprost w Notatkach z podziemia
i Biesach (s. 278), a patetyczny schemat tragedii [...] zyskuje ton komediowy, ton czarnego humoru (s. 279). To odwo³anie siê do czarnego humoru w ostatniej scenie dramatu
pozostaje jednak na marginesie g³ównych rozwa¿añ.
Tak¿e swobodny, dygresyjny tok narracji sprawia, ¿e czarny humor bywa w pracy
Bocheñskiego jedynie punktem wyjcia do refleksji na temat mierci (nie tylko w ujêciu
buffo) lub komizmu (niekoniecznie w czarnej wersji). Otrzymalimy wiêc rozprawê napisan¹ nie tyle na temat, co raczej wokó³ zagadnienia czarnego humoru, co nie zmienia
faktu, ¿e ksi¹¿ka Bocheñskiego jest lektur¹ inspiruj¹c¹. Wpisuj¹c twórczoæ Witkacego,
Schulza i Gombrowicza w kontekst rozwa¿añ o wspó³czesnych postawach wobec mierci
i umierania, niesie istotny wk³ad do badañ nad polskim modernizmem 3.
Kajetan Mojsak

(Szko³a Nauk Spo³ecznych
 The Centre for Social Studies, IFiS PAN, Warszawa)

Abstract
A review of the book by Tomasz Bocheñski being an attempt to comprehend texts by Witkacy,
Gombrowicz, Schulz through the prism of the category of black humour in the context of the
attitudes towards physicality and death; it puts forward the idea of humor understanding as a peculiar
form of the contemporary ars moriendi.

M a r i a n S t ê p i e ñ, JAK GRECKA TRAGEDIA. PISARZ POLSKI W SYTUACJI WYBORU (19441948). (Kraków 2005). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, ss. 364.
Lata 19441948 to cezura zamykaj¹ca klasyczny porz¹dek historycznoliteracki twórczoci pisarzy polskich. Jest w niej niekonwencjonalnoæ polegaj¹ca na tym, ¿e obejmuje
stosunkowo d³ugi okres (od proklamowania manifestu PKWN w lipcu i wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 do IV Zjazdu ZZLP w styczniu 1949), ale nie zmienia
to faktu, ¿e przedtem by³y standardowe epoki historycznoliterackie z Dwudziestoleciem,
zakoñczonym wojenn¹ katastrof¹, albo trzydziestoleciem, którego fina³ ma wyznaczaæ
3
Pracy Bocheñskiego przyda³aby siê wiêksza dba³oæ wydawcy o stronê edytorsk¹. Brak cudzys³owów (s. 54, 58, 88, 89, 107, 160, 229, 275) i literówki (s. 49, 51, 96, 99, 115, 149, 157, 165,
173, 217, 255, 273) na pewno nie u³atwiaj¹ lektury, a chwilami wywo³uj¹ niezamierzony efekt humorystyczny (kiedy czytamy, ¿e Gombrowicz umieci³ a k c j e na królewskim dworze, s. 273;
podkrel. K. M.).
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rok 1944. Potem, z perspektywy konwencjonalnej historii literatury, nie da siê ju¿ niczego
pewnego ustaliæ. W takiej sytuacji zrozumia³e jest, ¿e ksi¹¿ka Mariana Stêpnia Jak grecka tragedia. Pisarz polski w sytuacji wyboru (19441948) nie mo¿e byæ obojêtna dla
historyków literatury polskiej, zw³aszcza tych, którzy zajmuj¹ siê wiekiem XX.
Niezrêcznoci¹, a nawet niestosownoci¹ mo¿e wydawaæ siê rozpoczynanie recenzji
od korektorskich pytañ o b³êdy, ale sprawa wykracza poza standard literówek w rodzaju
Francois (s. 167) zamiast: François, kszta³t »Tygodnika Polskiego«, ukazuj¹cego siê
w latach 18421847 (s. 176) zamiast: ukazuj¹cego siê w latach 19421947, nie wypadek (s. 217) zamiast: na wypadek, Jerzy Gieroyc (s. 273) zamiast: Giedroyc, tan nieszczêsny naród (s. 278) zamiast: ten nieszczêsny naród, wreszcie ³ager (s. 321) zamiast: ³agier. Nie chodzi nawet o to, ¿e ksi¹¿kê z b³êdami, których jest wiêcej (sk³adniowymi, stylistycznymi oraz dotycz¹cymi redagowania przypisów), opublikowa³o
wydawnictwo najbardziej renomowanego uniwersytetu w kraju. Nie wspomina³bym o nich,
gdyby b³¹d (?) nie pojawi³ siê w miejscu i w sprawie o zasadniczym znaczeniu.
Na ok³adce i na kartach tytu³owych przywo³ano lata 19441948. Pierwsze zdanie Przedmowy podejmuj¹ce kwestie temporalne odsy³a do tych samych lat, ale potem, konsekwentnie, w tekcie i w ¿ywej paginie mamy do czynienia ze znacz¹cym, chocia¿ niewielkim
przesuniêciem czasowym, z latami 19451948. Sprawy tej zbagatelizowaæ nie sposób,
poniewa¿ istotne pozostaje to, czy pocz¹tek powojennej Polski bêdzie siê kojarzyæ z klêsk¹ Powstania Warszawskiego i z dzia³alnoci¹ (bardzo aktywn¹ wobec pisarzy i literatury) Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, rz¹du narzuconego Polakom przez Stalina, czy z koñcem drugiej wojny wiatowej, wyzwalaj¹cym Europê od faszystowskiej
Rzeszy Hitlera.
Zapewne niezawinione przez autora ksi¹¿ki w¹tpliwoci wywo³ane niemo¿liwym do
pominiêcia b³êdem literowym (cyfrowym?) mno¿¹ siê w zwi¹zku z tytu³em. Czy lata
1944(45)1948, czy sytuacja pisarzy polskich w tych latach da siê porównaæ z greck¹ tragedi¹? Narzucaj¹ca siê odpowied brzmi: niew¹tpliwie tak, ale przyjmuj¹c j¹ apriorycznie, warto przyjrzeæ siê argumentom przemawiaj¹cym za ni¹ w recenzowanej pracy.
Istniej¹ dwa personalne ród³a tytu³u omawianej ksi¹¿ki. Pierwsze z nich to Czes³aw
Mi³osz, drugie  Aleksander Janta. Autor Zniewolonego umys³u poruszony zbiorem reporta¿y Wracam z Polski 1948 Janty napisa³ do niego: Wpad³em w lekturê Twojej ksi¹¿ki, która
jest dla cz³owieka maj¹cego rozeznanie w tych sprawach jak grecka tragedia. Nie ma nic, co
by by³o tak bliskie czystej tragedii greckiej, równe jej esencji, jak Polska (cyt. na s. 7).
Ksi¹¿ka Janty rzeczywicie jest wyj¹tkowa. Stêpieñ przypomina, jak bezwzglêdnie
potraktowa³ jej autora emigracyjny Londyn. Pisze o korespondencji miêdzy Józefem Czapskim, Jerzym Giedroyciem i oburzonym reporta¿ami genera³em W³adys³awem Andersem.
Uwiadamia czytelnikom, ¿e to w³anie ta publikacja rozpoczyna niezale¿noæ paryskiej
Kultury, poniewa¿ jej redaktor, nie mog¹c porozumieæ siê z dotychczasowymi politycznymi promotorami (czytaj: z gen. Andersem), postanawia sam decydowaæ o tym, co mo¿e
wydawaæ, a czego nie. Skupiaj¹c siê na konflikcie wokó³ ksi¹¿ki Janty, Stêpieñ nie eksponuje przesadnie jej samej. Dlatego pozwolê sobie na zacytowanie kilku drobnych fragmentów Wracam z Polski 1948, które mog¹ byæ pomocne nie tylko ze wzglêdu na zrozumienie niechêci Andersa, Jana Lechonia czy Kazimierza Wierzyñskiego, ale tak¿e z uwagi na zrozumienie aprobaty Mi³osza.
Wygrana Rosji w ca³ej Europie z punktu widzenia interesów Polski [...] by³aby o wiele
mniej grona ni¿ rozpêtanie ponowne zawieruchy wojennej. Sceptycy mówi¹: nim s³oñce wzejdzie, ros(j)a oczy wyje. Realici odpowiadaj¹, ¿e nie ma alternatywy 1. Jeszcze
jedna próbka Jantowego poczucia humoru: nasi kontrahenci Rosjanie (bardziej kontra ni¿
1
A. J a n t a, Wracam z Polski 1948. (Warszawa  Wroc³aw  Kraków  Poznañ  Szczecin 
¿ycie  polityka  gospodarka  sztuka  ludzie i zagadnienia). Pary¿ 1949, s. 90, 87.
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chêci  copyright by Aleksander Janta). I dwie ostatnie diagnozy: dzi przynale¿noæ do
A. K. nikomu nie szkodzi, stosunkowo ³agodna rewolucja 2.
Czy reporta¿e Janty pokazuj¹ powojenn¹ Polskê i jej pisarzy w wymiarach godnych
greckiej tragedii? Nie wydaje mi siê. Owszem, o konflikcie tragicznym mo¿na mówiæ,
widz¹c z jednej strony z³¹ Rosjê, a z drugiej jeszcze gorszy Zachód, który Polskê Rosji
sprzeda³, ale w tragedii istotna jest przecie¿ nie tylko sytuacja, ale tak¿e to, jak siê wobec
niej okrelaj¹ postaci dramatu, a w tej sprawie pojawia siê problem dotycz¹cy nie tyle
oceny postaw, ile ich zwi¹zku z wyborami godnymi Antygony.
Stêpieñ uzasadniaj¹c tytu³ swojej ksi¹¿ki powo³a³ siê tak¿e na wierszowany dialog
tytu³owej postaci najbardziej znanej tragedii Sofoklesa z jej siostr¹ Ismen¹ (s. 7), gdzie
racje rozk³adaj¹ siê bardzo podobnie do tych, które zapisa³ w swoich reporta¿ach Janta.
Antygona robi wra¿enie swoj¹ niezgod¹ na naturalny porz¹dek rzeczy. Rozpacza nad gin¹cym wiatem. Pamiêta o bohaterach przesz³oci, ale czy mo¿na odmówiæ racji Ismenie?
Przecie¿
[...] nasi rodzice nie ¿yj¹
I nasi bracia nie ¿yj¹. I ¿aden
Bunt ich nie wróci. [...]

A Ty, Antygono 

[...] nie umniejszaj trudu, [...]
Z jakim i usta, i serca zmuszamy
Aby milcza³y. Bo takie zwyciêstwo
Te¿ jest zwyciêstwem i daje nadziejê 3.

W koñcu czy nie okazuje siê, ¿e to Ismena ma racjê? Ona przestrzega:
Mo¿na s³owami ból w p³omieñ roz¿arzyæ,
Kto milczy, cierpi nie mniej, mo¿e wiêcej.

I nie myli siê, bo ból Antygony, bo jej krzyk, bo przesz³oæ, któr¹ Antygona przywo³uje, na stra¿y której stoi, eksploduje:
[...] Oto b³¹d w ob³êd urasta,
Zbrodnia p³omieniem pali wsie i miasta.
Krew! Krew! Czerwonym pragnie atramentem
Przekreliæ b³¹d. Za póno. Skoñczone 4.

Wed³ug Mi³osza i Janty w tragicznej sytuacji lepiej byæ realist¹. Nie zamierzam kwestionowaæ takiego  racjonalnego przecie¿  wyboru, moja w¹tpliwoæ dotyczy zwi¹zku miêdzy tytu³em omawianej tu ksi¹¿ki a jego personalnymi i tekstowymi ród³ami. Jeli Antygona i Wracam z Polski 1948 to tylko kontekst dla listu Mi³osza, z którego zosta³
wziêty tytu³owy cytat, problemu nie ma. Problem pojawia siê wówczas, gdy w utworach,
opiniach, a tak¿e decyzjach Janty i Mi³osza odnosz¹cych siê do lat 1944(45)1948 bêdziemy szukali wskazanego w tytule tragicznego konfliktu polskiego pisarza. U Mi³osza i Janty tego konfliktu nie znajdziemy, poniewa¿ oni go rozwi¹zali. Oni wiedzieli, jak siê zacho2
Ibidem, s. 90, 88, 91. Zacytowane tu fragmenty ksi¹¿ki Janty pochodz¹ z rozdzia³u Stosunek
do Rosjan. Chcia³bym umieciæ je w kontekcie tej czêci Wracam z Polski 1948, która nosi tytu³
Zamiast wstêpu (s. 7): Wszystkie zjawiska ¿ycia polskiego musz¹ wiêc byæ rozpatrywane na tle
faktu, ¿e niepodleg³oæ i suwerennoæ Polski ponios³a, jak dot¹d, klêskê, zwyciê¿y³a natomiast orientacja inna, maj¹ca pewne korzenie w ruchach podziemnych jeszcze przed wojn¹ i wcale aktywn¹
reprezentacjê w podziemiu wojennym i okupacyjnym. Jednak nawet ten cytat mo¿e budziæ w¹tpliwoci, sugeruj¹c, ¿e decyzje dotycz¹ce powojennej Polski zapada³y suwerennie, w kraju.
3
Cz. M i ³ o s z, Antygona. W: Wiersze. T. 1. KrakówWroc³aw 1985, s. 285.
4
Ibidem, s. 286, 287.
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waæ, i konsekwentnie, zgodnie ze swoj¹ wiedz¹ siê zachowywali, uwalniaj¹c siê w ten
sposób od tragicznoci powojennych  nie tylko pisarskich  wyborów 5.
Przedmowa  obok uwag dotycz¹cych tytu³u ksi¹¿ki i dat wyznaczaj¹cych opisywany
w niej czas  zawiera próbê lapidarnego zarysowania sytuacji literatury polskiej lat
1944(45)1948 na emigracji i w kraju. Trudno siê dziwiæ, ¿e tak powa¿ny temat nie zosta³
opracowany wyczerpuj¹co. To tylko t³o dla tego, co w ksi¹¿ce Stêpnia najistotniejsze, a zawarte w portretach polskich pisarzy. Trudno te¿ jednak pomin¹æ milczeniem sposób, w jaki emigracja i kraj s¹ w Przedmowie przedstawione. Charakterystyce emigracji mo¿na zarzuciæ wybiórczoæ i jednostronnoæ, poniewa¿ dowiadujemy siê o niej wy³¹cznie tego, co
okrela jej nieprzejednan¹ postawê wobec powojennej Polski i wobec poja³tañskiego wiata.
Stêpieñ cytuje przede wszystkim Tymona Terleckiego, Gustawa Herlinga-Grudziñskiego,
Zygmunta Nowakowskiego, czyli tych, którzy bycie emigrantami, zw³aszcza w latach
1944(45)1948, traktowali jako now¹ fazê drugiej wojny wiatowej, tym razem wojny
przeciw komunizmowi i jego pokusom na Zachodzie (s. 10). Taka jednoznaczna perspektywa niezbyt pasuje do portretów poszczególnych twórców i pojawiaj¹cych siê w nich
opinii na temat programu emigracji zawartego w Przedmowie 6.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e bardzo zasadnym sposobem opisywania tego, co dzia³o siê
w krajowej kulturze i literaturze zaraz po wojnie, jest odwo³anie siê do wspó³zawodnictwa
krakowskiego Tygodnika Powszechnego i ³ódzkiej Kunicy. Dziêki temu dychotomicznemu podzia³owi naj³atwiej jest pokazaæ napiêcia miêdzy wstêpuj¹c¹ lewic¹ a katolikami, szukaj¹cymi nowych okopów w. Trójcy. Nie ma chyba sensu spieraæ siê o drobiazgi (?) w rodzaju: czy rzeczywicie Stefan ¯ó³kiewski formu³owa³ program, Jerzy
Borejsza  z du¿ym rozmachem, energi¹ i skutecznoci¹  podejmowa³ jego realizacjê?
(s. 19) 7 Du¿o ciekawsze wydaje siê zadane przez Stêpnia pytanie, jak przedstawiæ tych
pisarzy pozostaj¹cych w kraju, którzy zaraz po wojnie nie byli zwi¹zani ani z katolikami,
ani z przejmuj¹c¹ w³adzê lewic¹. Zadowalaj¹cego rozwi¹zania tej kwestii w ksi¹¿ce brak 8,
ale trudno czyniæ z tego powodu zarzut. Marian Stêpieñ powiêci³ owemu zagadnieniu
wystarczaj¹co du¿o miejsca, portretuj¹c konkretnych pisarzy, przede wszystkim Mariê
D¹browsk¹ 9.
W zakoñczeniu Przedmowy pojawia siê informacja o wielkiej debacie wokó³ odczytu
Józefa Cha³asiñskiego Inteligencja polska w wietle swojej genealogii spo³ecznej. Zwracam na to uwagê, poniewa¿ podobnych debat w latach 1944(45)1948 by³o wiêcej. Wzmianka o drugiej z nich, wywo³anej artyku³em Jana Strzeleckiego O socjalistycznym humaniz5
Znakiem ró¿nic miêdzy postaw¹ Mi³osza a wymaganiami, jakie grecka tragedia stawia protagonicie, niech bêdzie zwi¹zek pisarza z Tadeuszem Kroñskim, w którego pogl¹dach [...] [Mi³osz] znajdowa³ poparcie dla zachowania maski, podwójnego mylenia, a tak¿e szko³ê przemilczeñ
i dystansu [...] (s. 263).
6
Przyk³adem niedopasowania wizerunku emigracji z Przedmowy do jej zachowañ notowanych w poszczególnych rozdzia³ach niech bêdzie niemo¿liwe do przyjêcia potraktowanie Z. Kossak-Szczuckiej przez emigracyjny Londyn, i to zarówno wtedy, gdy autorka Przymierza z kraju na
wygnanie przyby³a (s. 268), jak i wtedy, gdy do kraju z wygnania wraca³a (s. 276).
7
Wydaje mi siê, ¿e B. F i j a ³ k o w s k a, autorka m.in. ksi¹¿ki Borejsza i Ró¿añski. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce (Olsztyn 1995), przywo³ywana zreszt¹ przez Stêpnia, mia³aby
w tej sprawie inne zdanie, ograniczaj¹ce wp³yw ¯ó³kiewskiego na Borejszê.
8
Jeli mogê pozwoliæ sobie na w³asn¹ opiniê, to uwa¿am, ¿e szukanie trzeciej drogi jest
zbêdne, poniewa¿ rozmaitoæ postaw lewicowych i katolickich by³a zaraz po wojnie tak du¿a, ¿e pe³ni³y one rolê anytetycznych biegunów, miêdzy którymi miecili siê zarówno zwolennicy
PPS-u, jaki i np. Pax-u.
9
Stêpieñ widzi D¹browsk¹ Miêdzy akceptacj¹ a odrzuceniem wprowadzanych w Polsce powojennej reform i przemian; miêdzy odruchem odwrócenia siê i pogardy dla wielu przejawów nowej rzeczywistoci a poczuciem obowi¹zku reagowania na niew³aciwoci z nadziej¹ wprowadzenia po¿¹danych korektur (s. 282).
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mie, pojawia siê w rozdziale powiêconym Jaros³awowi Iwaszkiewiczowi (s. 203), trzecia, najwa¿niejsza, dotycz¹ca realizmu w literaturze, nie zosta³a odnotowana ani w Przedmowie, ani w ¿adnym z portretów pisarzy. Mo¿e wziê³o siê to st¹d, ¿e w ksi¹¿ce Jak grecka
tragedia nie literatura jest najistotniejsza, ale powojenne wybory jej twórców.
Najwa¿niejsza czêæ pracy Stêpnia o pisarzach polskich w sytuacji wyboru to portrety.
Jako pierwsi (grupa pierwsza) sportretowani zostali ci twórcy, którzy w momencie przejmowania w³adzy przez PKWN i po zakoñczeniu wojny przebywali poza krajem. Ich listê otwiera najbardziej nieprzejednany antykomunista  Józef Mackiewicz, którego powrót nie móg³
wchodziæ w grê  a zamyka j¹ Tadeusz Borowski, który nie tylko wróci³, ale tak¿e walczy³
(dos³ownie) i o now¹ Polsk¹, i o now¹ literaturê. Miêdzy nimi umieszczone zosta³y portrety
Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Janty 10 oraz tych, którzy wrócili: Melchiora Wañkowicza, Ksawerego Pruszyñskiego, W³adys³awa Broniewskiego i Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. Osobn¹, drug¹ grupê stanowi w ksi¹¿ce Stêpnia wielka pi¹tka skamandrytów. Nastêpne sportretowane postaci
(grupa trzecia), czyli Kazimierza Wykê, Jerzego Andrzejewskiego i Czes³awa Mi³osza,
w wiêkszym stopniu ni¿ wspominana w tekcie fotografia ³¹czy pokoleniowa to¿samoæ i wiêcej ni¿ pokoleniowa ambicja nie tylko uczestniczenia, ale wrêcz wspó³decydowania jeli nie
o zachodz¹cych w Polsce zmianach, to na pewno o polskiej literaturze. Dalej struktura ksi¹¿ki
zdaje siê chwiaæ, lecz mo¿na te¿  niemal na zasadzie gry, by nie powiedzieæ: zabawy 
odnaleæ w jej uporz¹dkowaniu swoist¹ nadorganizacjê. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e po trzech
wymienionych czêciach mamy do czynienia z dwoma potrójnymi aneksami. Pierwszy to
trzy portrety pisz¹cych pañ: wyproszonej z kraju Zofii Kossak-Szczuckiej (s. 267), miotanej
sprzecznociami Marii D¹browskiej (s. 277) i Zofii Na³kowskiej, która, aby zaakceptowaæ
now¹ Polskê, nie musia³a prze¿ywaæ prze³omu (s. 301). A drugi aneks, oczywicie mêski,
to zapisane w jednym rozdziale antytetyczne portrety Aleksandra Wata i Juliana Stryjkowskiego oraz wizerunek Jana Kotta ograniczony do lat czterdziestych (s. 335).
Ca³oæ zamyka Pos³owie, w którym Stêpieñ ujawni³ genezê ksi¹¿ki. Okrela j¹ odmowa zgody na uproszczone, tendencyjne komentowanie powojennych rozterek i dylematów prze¿ywanych przez polskich pisarzy oraz nakaz upominania siê o prawdê
(s. 351). Oddzielny, szczególnie osobisty motyw powstania pracy Jak grecka tragedia
ma charakter pokoleniowy. Autor przyzna³, ¿e tak jak inni maturzyci z 1948 roku 11 wybory polskich pisarzy traktowa³ jako wa¿ne drogowskazy, znaki orientacyjne (s. 352),
u³atwiaj¹ce odnalezienie w³asnego miejsca w powojennej polskiej rzeczywistoci.
Niezale¿nie od tego, czy Marian Stêpieñ mówi o twórcach pozostaj¹cych w kraju, czy
o emigrantach, ich stosunek do nowej Polski (zostaæ czy uciekaæ, wracaæ czy nie) najczêciej t³umaczy tym, w jaki sposób oceniali oni II Rzeczpospolit¹, Wrzesieñ 1939, postanowienia konferencji ja³tañskiej (w mniejszym stopniu tej, która odby³a siê w Teheranie),
zbrodniê katyñsk¹, Powstanie Warszawskie oraz nowe granice na wschodzie (utrata Lwowa, Wilna) i na zachodzie (tzw. Ziemie Odzyskane).
ród³em wiedzy Stêpnia na temat ocen pisarzy najczêciej s¹ teksty, które dzisiaj zwyk³o siê nazywaæ proz¹ dokumentu osobistego (wszelkie dzienniki, pamiêtniki, listy, wspomnienia). Obok nich istotne miejsce zajmuje publicystyka oraz literatura niefikcjonalna. Utwory literackie s³u¿¹ przede wszystkim do tego, by wyra¿one gdzie indziej pogl¹dy potwierdzaæ albo egzemplifikowaæ. Dlatego w rozdziale powiêconym D¹browskiej najwa¿niejsze
s¹ Dzienniki, a jej zbiór opowiadañ Gwiazda zaranna wspomniany jest zaledwie trzykrotnie.
10
A. Janta zmar³ w USA (19 VIII 1974), ale pochowany zosta³ na warszawskich Pow¹zkach
(12 IX 1975).
11
Podobnie jak Stêpieñ nie chcia³bym w tym miejscu pomin¹æ znakomitej ksi¹¿ki H.  w id y - Z i e m b y Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej m³odzie¿y powojennej w wietle listów i pamiêtników z lat 19451948 (Kraków 2003), ksi¹¿ki wnikliwie i przejmuj¹co opisuj¹cej pokolenie
obojga autorów wymienionych w tym przypisie.
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Konsekwencjê Stêpnia w uzasadnianiu decyzji twórców wydarzeniami politycznymi
oraz w powo³ywaniu siê g³ównie na ich teksty niefikcjonalne ³atwo zrozumieæ, umotywowaæ i przyj¹æ. Pozostaje jedynie mieæ nadziejê, ¿e uda siê komu napisaæ ksi¹¿kê, która
siêgnie przede wszystkim po literaturê piêkn¹ i nie tylko zapyta: dlaczego (zostali, wrócili)?  ale tak¿e: jak, w jaki sposób decyzje twórców wp³ynê³y na kszta³t ich powojennej
prozy, dramatu czy poezji? 12
Stêpieñ potrafi byæ bezwzglêdnie surowy wobec najwiêkszych nawet pisarzy. Na pierwszej stronicy rozdzia³u o Mi³oszu odnotowa³em najmocniejszy, jak s¹dzê, cios:
Poza mo¿liwociami poznawczymi marksizmu pozostawa³y obszary ludzkiej rzeczywistoci, które  w otoczeniu Mi³osza  uchodzi³y za drugoplanowe, co po latach poeta
skomentowa³:
»Im bardziej prymitywny by³ umys³, tym wiêksze rozkosze ze sprowadzania rozsypuj¹cej siê wieloci do wspólnego mianownika«.
Có¿, przyjmuj¹c to stwierdzenie za trafne i pos³uguj¹c siê s³owami poety, przyj¹æ
trzeba, ¿e wród tych »prymitywnych umys³ów« znajdowa³ siê on sam, Czes³aw Mi³osz,
[...] (s. 247) 13.
Nie czujê siê upowa¿niony do tego, by wskazywaæ, kogo autor recenzowanej ksi¹¿ki
lubi, broni i usprawiedliwia, a o kim ma nieukrywane, bardzo z³e zdanie. Nie zamierzam
równie¿ konfrontowaæ krytycznych ocen pojawiaj¹cych siê w ksi¹¿ce z zapisan¹ w Pos³owiu deklaracj¹ o niezgodzie na uproszczone, tendencyjne komentowanie powojennych rozterek i dylematów prze¿ywanych przez polskich pisarzy (s. 351). Pozwolê sobie jedynie na
uwagê okrelaj¹c¹ sposób, w jaki Stêpieñ rozprawia siê z niektórymi twórcami. Pamiêtam
ksi¹¿kê Stanis³awa Barañczaka Tablica z Macondo i umieszczon¹ w niej analizê wiersza
Zbigniewa Herberta Pan Cogito o cnocie. Pamiêtam, ¿e Barañczak wskaza³ tam pewien typ
ironii zwany ironi¹ zdrady na samym sobie (irony of self-betrayal) 14. Stêpieñ w³anie w ten
sposób zaatakowa³ nie tylko Mi³osza, ale tak¿e Jana Kotta 15. Obu skompromitowa³y s³owa,
które sami zapisali. Wystarczy³o skonfrontowaæ je z tym, jakie podejmowali decyzje.
12
Poezjê, pisz¹c o ksi¹¿ce M. Stêpnia, powinienem pomin¹æ, poniewa¿ znacznie lepsze s¹ te
rozdzia³y, które dotycz¹ prozy. Jeszcze przy portretowaniu skamandrytów uda³o siê autorowi znaleæ rozwi¹zanie, polegaj¹ce na tym, ¿e komentowana jest przede wszystkim pozaliryczna aktywnoæ twórcza wielkiej pi¹tki, a poezja, jeli nie ma innego wyjcia, bywa po prostu cytowana. Pomys³ ten (pomijaæ lirykê, a w razie koniecznoci raczej j¹ cytowaæ ni¿ analizowaæ i interpretowaæ)
przyniós³ najgorsze rezultaty w rozdziale powiêconym Broniewskiemu. Oprócz cytatów mamy tu
do czynienia ze zdawkowym psychologizmem i patriotycznym sentymentalizmem. Lepiej wypada
rozdzia³ Liryka, liryka i... polityka (Konstanty Ildefons Ga³czyñski w roli Stañczyka), który niezale¿nie od problemów z podmiotem lirycznym (s. 139) i poczuciem humoru w wierszu Rach-ciach i twardo
(s. 125126) stanowi bezcenny, typowy dla ksi¹¿ki Jak grecka tragedia przyk³ad jednoznacznego
opowiedzenia siê jej autora po stronie prezentowanego twórcy, zw³aszcza gdy wystêpuj¹ przeciw
niemu literaccy urzêdnicy nowej w³adzy, inkwizytorzy nadci¹gaj¹cego socrealizmu.
13
Stêpieñ cytuje w tym fragmencie Rodzinn¹ Europê Cz. M i ³ o s z a. Cytat z Roku myliwego: Niektórzy [...], sprytni, wyje¿d¿aj¹ na placówki  opatrzy³ nastêpuj¹cym komentarzem: Wród
tych »sprytnych« znalaz³ siê równie¿ Czes³aw Mi³osz, a nieco dalej doda³: Nie nale¿a³ do tych,
którzy nie wiedzieli, czym jest Zwi¹zek Radziecki. Zna³ prawdê o gu³agach, o deportacji Polaków,
o Katyniu (s. 256). Ostatni ze spektakularnych ataków na Mi³osza ma miejsce tam, gdzie w tekcie
pojawia siê T. Kroñski (s. 263).
14
S. B a r a ñ c z a k, Tablica z Macondo. Osiemnacie prób wyt³umaczenia, po co i dlaczego
siê pisze. Londyn 1990, s. 78.
15
W ataku na J. Kotta szczególnie wa¿na jest nie tylko ironia zdrady na samym sobie zastosowana przy pomocy... Tacyta (s. 336, 348). Stêpieñ wykorzystuje tak¿e anegdotê, ¿art, przypominaj¹c
broszurê Wêgiel, która za granic¹ zosta³a potraktowana tak powa¿nie, ¿e jej autor  J. Kott  niemal
ca³y pobyt w Anglii spêdzi³ w kopalniach jako górniczy ekspert (s. 347348). Ciekawsze i dyskretniejsze s¹ kpiny z autora Mitologii i realizmu przy okazji wiersza Widokówka z miasta socjalistycznego A. W a ¿ y k a (chyba najbardziej negatywnej postaci ksi¹¿ki). Wystarczy³y zachwyty Kotta
nad tym, co dzisiaj wy³¹cznie mieszy (s. 346).
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Recenzowana ksi¹¿ka nie jest jednak w najmniejszym stopniu okazj¹ do ³atwych oskar¿eñ. Wprost przeciwnie. Czytaj¹c j¹, a¿ nazbyt czêsto mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e autor
unika ocen i wartociowania, skupiaj¹c siê na rzetelnym rekonstruowaniu motywów pisarzy decyduj¹cych siê na pozostanie (powrót) w kraju lub na emigracyjny ¿ywot. Ta ostentacyjna wrêcz bezstronnoæ, niezale¿na od tego, jakiego rodzaju racje s¹ przywo³ywane 
sk³aniaj¹ce do powrotu czy nakazuj¹ce emigracjê, budzi moje w¹tpliwoci wtedy, gdy
przedstawiani twórcy (ich losy, motywy i decyzje) traktowani s¹ nazbyt suwerennie
i personalistycznie. Wydaje siê, ¿e trudno portretowaæ ich inaczej, ale chcia³bym, ¿eby
prezentowani przez Stêpnia pisarze byli nie tylko wielcy, wa¿ni i osobni, ale tak¿e typowi,
powtarzalni, egzemplifikuj¹cy napiêcia charakterystyczne dla czasu, który przecie¿ by³
nie tylko ich udzia³em. Mówi¹c inaczej, mniej kontrowersyjnie, brakuje mi w ksi¹¿ce uogólnieñ. Np. takich, jakie maj¹ miejsce w czêci trzeciej, zatytu³owanej Nad pewn¹ fotografi¹. Wystarczy³o siêgn¹æ po trzech wybitnych przedstawicieli jednego pokolenia (Wyka,
Andrzejewski, Mi³osz) i pokazaæ, w jaki sposób nie tylko ka¿dy z nich z osobna, ale tak¿e
oni jako generacja  znajdowali swoje miejsce w powojennej Polsce. Dodatkowym walorem owej czêci jest to, ¿e punktem wyjcia przy prezentowaniu ukazanego w niej pokolenia okazuje siê niezmiernie wa¿na propozycja teoretyczna Wyki, któr¹ czytelnik tomu
Stêpnia mo¿e skonfrontowaæ z jej literackimi realizacjami autorstwa Andrzejewskiego i Mi³osza. Podobny, syntetyzuj¹cy zabieg nie uda³ siê przy charakteryzowaniu skamandrytów.
Zbyt wielcy? Raczej zbyt ró¿ni w stosunku do nowej Polski, zbyt ró¿nymi dowiadczeniami wojennymi obarczeni.
Stêpieñ konfrontuje losy poszczególnych twórców z wpisan¹ w tytu³ swojej ksi¹¿ki
tragedi¹ wojennych i powojennych losów Polski. Brakuje mi takiego uogólnienia, które
by³oby sum¹ losów pisarzy i kraju. Pewnie oznacza³oby ono sprzeniewierzenie siê personalistycznej perspektywie, ale  mam nadziejê  pomog³oby myleæ o latach 1944(45)
1948 z wiêkszym dystansem, a co za tym idzie, skuteczniej poznawczo. Wybory i priorytety Stêpnia by³y inne, ale jego praca dotyka tak istotnych fragmentów naszej historii i czyni
to na tyle odkrywczo, ¿e oczekujê, by stwierdzenia w rodzaju: ci, którzy prze¿yli okupacjê
w kraju, nie s¹ w stanie porozumieæ siê z tymi, którzy tego dowiadczenia uniknêli  mia³y w ksi¹¿ce osobne miejsce. Chcia³bym razem z autorem myleæ i próbowaæ zrozumieæ
tamten czas i ludzi. Chcia³bym nie ograniczaæ siê do perspektywy jednostkowych, najbardziej nawet poruszaj¹cych historii najwybitniejszych postaci. Mo¿e wystarczy³by jeden
rozdzia³, mo¿e wystarczy³aby inna przedmowa. Przecie¿ przywo³aæ tragediê w tytule to za
ma³o. Trzeba próbowaæ jej dotkn¹æ w czystej, syntetycznej postaci. Trzeba wydobyæ j¹
z ludzkich losów na powierzchniê osobnej refleksji. Wtedy wyraniej bêdzie mo¿na zobaczyæ to, co w ksi¹¿ce Stêpnia jest  tragiczny konflikt miêdzy emigracj¹ a krajem. Emigracja by³a wierna imponderabiliom i Polsce mimo zdrady Wschodu i Zachodu, by³a naznaczona martyrologicznym heroizmem wpisuj¹cym j¹ bez trudu w tradycjê Wielkiej Emigracji 16, ale obci¹¿a³a j¹ tak¿e wina za przedwojenn¹ Polskê, za Wrzesieñ, za nieobecnoæ
w okupowanej Ojczynie. To jest tragedia  podwójna, bo zewnêtrzna, spe³niaj¹ca siê w relacji z krajem, ale tak¿e wewnêtrzna, uniemo¿liwiaj¹ca traktowanie emigracji jako czystej
i niepokalanie poczêtej. Kraj zaraz po wojnie móg³ wydawaæ siê przystani¹ karierowiczów, tchórzy i oportunistów, ale ci, którzy zdradzili imponderabilia i suwerenn¹ Polskê,
byli tak¿e zdradzeni  Zachód ich przecie¿ sprzeda³, a Wschód? Czy mo¿na by³o z nim
walczyæ wobec owej zdrady Zachodu i niewyobra¿alnego rozmiaru powojennych zniszczeñ? 17 Czy taka walka by³aby czym innym ni¿ Powstanie Warszawskie?
Najwyraniej widaæ to w rozdzia³ach powiêconych Lechoniowi i Wierzyñskiemu.
Zob. fragment listu Cz. M i ³ o s z a do M. Wañkowicza: Trzeba panu wiedzieæ, ¿e przyczyn¹, dla której Andrzejewski jest dzi w partii, by³ kwietniowy dzieñ 1945 roku, kiedy w Warszawie szukalimy ladów po naszych przyjacio³ach w stosach gruzów [...]. W zestawieniu z rzeczywistoci¹  je¿eli j¹ cz³owiek silnie prze¿ywa  frazeologia, wielkie s³owa, którymi czêstowa³a nas
emigracja, by³a ohydna (cyt. na s. 239).
16
17
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Nie tylko kurtuazja sk³ania do opinii, ¿e ka¿dy skonstruowany przez Stêpnia portret
pisarza wart jest osobnego omówienia. Rezygnuj¹c z tej mo¿liwoci (ksi¹¿ka zawiera
24 portrety), chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na dwa nie najwa¿niejsze porównania i kilka
jeszcze mniej istotnych drobiazgów. Np. Gustawa Herlinga-Grudziñskiego i Andrzeja Bobkowskiego autor recenzowanej ksi¹¿ki porównuje z Witoldem Gombrowiczem. Nie wydaje mi siê to uzasadnione. Grudziñski i Gombrowicz mogli zgadzaæ siê w tym, ¿e emigracja jest podniet¹ dla literatury (s. 51), ale pierwszy wykorzystywa³ swoj¹ emigracyjn¹
wolnoæ do konfrontowania uniwersalnych regu³ etycznych biblijnej proweniencji z ekstremalnym dowiadczeniem cz³owieka, gdy drugi z perspektywy Ameryki Po³udniowej
i Zachodniej Europy móg³ bezpiecznie pisaæ o swojej idée fixe, o kociele ziemskim,
ogólnoludzkiej operetce formy. Natomiast za rozdzia³ powiêcony Bobkowskiemu jestem
Stêpniowi szczególnie wdziêczny, poniewa¿ wci¹¿ potrzebne wydaje mi siê przypominanie i potwierdzanie wielkoci autora Szkiców piórkiem, ksi¹¿ki opisuj¹cej wojnê w cywilny sposób i dlatego porównywalnej w literaturze polskiej tylko z Pamiêtnikiem z powstania warszawskiego Mirona Bia³oszewskiego. Ceni¹c Gombrowicza, nie potrafiê powstrzymaæ siê od opinii, ¿e Bobkowski zna i rozumie wiat lepiej ni¿ autor Ferdydurke.
Wystarczy w Szkicach piórkiem przeczytaæ jego przewidywania dotycz¹ce Sikorskiego
czy powojennej Europy (s. 58). Z perspektywy tekstów obu twórców Polska bardziej dotyka i boli Bobkowskiego ni¿ Gombrowicza, wykorzystuj¹cego j¹ do zapisywania teorii,
które w konfrontacji ze Szkicami oraz Coco de Oro wydaj¹ siê abstrakcyjne. I ostatnia
uwaga: Bobkowski dezerterowa³ z Polski i Europy pozytywnie, ku czemu, ku szczêciu
(s. 57) i wolnoci (s. 62). Dezercja Gombrowicza by³a negatywna: od czego, od formy, od
Polski. Nawet jeli w stwierdzeniach dotycz¹cych relacji BobkowskiGombrowicz posuwam siê zbyt daleko, i tak opinia Stêpnia o podobieñstwie sytuacji, zakresu i stylu obserwacji obu pisarzy (s. 59) prowokuje do zg³oszenia uwag, z których nie chcia³em zrezygnowaæ.
Kilka jeszcze mniej istotnych drobiazgów. 1) Nie wiem, czy najlepszym pomys³em
jest idealizowanie Jaros³awa Iwaszkiewicza jako prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich. W zakoñczeniu rozdzia³u  peanu na czeæ redaktora Nowin Literackich  Stêpieñ wspomnia³ o udaremnionych przez socrealizm kulturotwórczych zamierzeniach pisarza, które
mog³y zostaæ podjête po 1956 roku. Wygl¹da³oby wiêc na to, ¿e po Padzierniku rola
Iwaszkiewicza w polskiej literaturze nie budzi w¹tpliwoci. 2) Nie wiem, czy ujawniaj¹c
zmiany, jakie Andrzejewski wprowadza³ w kolejnych wydaniach Popio³u i diamentu (pisa³ o tym m.in. Zbigniew Jarosiñski w Nadwilañskim socrealizmie 18), nie nale¿a³oby tak¿e odwo³aæ siê do ksi¹¿ki Krzysztofa K¹kolewskiego Diament odnaleziony w popiele 19,
ale nie ulega dla mnie w¹tpliwoci, ¿e sposób przedstawienia sporu Mi³oszHerbert jest
w recenzowanej ksi¹¿ce po prostu jednostronny, uwzglêdniaj¹cy wy³¹cznie racje autora
Zniewolonego umys³u (s. 253254, przypis 37). 3) Jako czytelnik pe³en szacunku dla dorobku (nie tylko literackiego) Kossak-Szczuckiej wola³bym, ¿eby informacji o jej zaanga¿owaniu w ratowanie ¯ydów, naszych starszych braci w wierze, towarzyszy³ w omawianej publikacji przynajmniej przypis odwo³uj¹cy siê do miêdzywojennej, antysemickiej
publicystyki autorki Krzy¿owców. 4) Równie u¿yteczna wydaje mi siê informacja mówi¹ca o zwi¹zkach D¹browskiej i jej ¿yciowych partnerów z masoneri¹. Stêpieñ fakt ten pomija, a by³by on chyba u¿yteczny, np. tam, gdzie opisywane s¹ problemy pisarki z wystawieniem dramatu Stanis³aw i Bogumi³.
Wybory dokonywane przez polskich pisarzy stanowi³y dla tego pokolenia, zdaj¹cego maturê (jak pisz¹cy te s³owa) w 1948 roku, wa¿ne drogowskazy, znaki orientacyjne.
By³y to bowiem lata (ju¿ pod tym wzglêdem ostatnie), w których jeszcze nie uleg³ zupe³nemu zniszczeniu autorytet moralny polskiego pisarza. I jego wybór, jego decyzja by³a
Z. J a r o s i ñ s k i, Wersje poprawione. W: Nadwilañski socrealizm. Warszawa 1999,
s. 225237.
19
K. K ¹ k o l e w s k i, Diament odnaleziony w popiele. Warszawa 1995.
18
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jednym z wa¿nych argumentów na rzecz wyboru drogi m³odego czytelnika jego dzie³ i obserwatora jego zachowania siê w ¿yciu publicznym (s. 352).
Nie zamierzam komentowaæ zacytowanych s³ów autora recenzowanej ksi¹¿ki, ubolewaj¹c bardziej nad naiwnoci¹ i niewiedz¹ maturzystów z 1948 roku ni¿ nad jakoci¹
moralnych, pisarskich autorytetów tamtego czasu. Nie zamierzam, chocia¿ ksi¹¿ka Mariana Stêpnia niew¹tpliwie na to pozwala, ujawniaj¹c zwyczajn¹ ludzk¹ ma³oæ, bêd¹c¹ udzia³em zarówno twórców krajowych, jak i emigracyjnych. Dotyczy ona politycznych i etycznych wyzwañ powojennego wiata. Pisarze z lat 1944(45)1948 nie najlepiej sprawdzili
siê w roli wzorów, poniewa¿ albo najwa¿niejsze by³o dla nich pisanie 20, albo przejêcie,
z jakim starali siê wzorem zostaæ i wzory tworzyæ, prowadzi³o ich na manowce megalomanii, pod³oci, g³upoty i oportunizmu 21.
Na szczêcie ksi¹¿ka Mariana Stêpnia nie jest oskar¿eniem.
Dariusz Kulesza
(Uniwersytet w Bia³ymstoku 
University of Bialystok)

Abstract
A review of the book by Marian Stêpieñ, presenting the attitudes of the recognized Polish
writers (e.g. Mi³osz, Gombrowicz, Iwaszkiewicz) towards Poland under Soviet domination after the
World War II: some writers accepted this situation straightaway, others treated it as inevitable, yet
some others disapproving this situation choose emigration.

OPOWIADANIE W PERSPEKTYWIE BADAÑ PORÓWNAWCZYCH. Redakcja
Z o f i a M i t o s e k. Kraków (2004). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, ss. 462, nlb. 2.
Opowiadanie w perspektywie badañ porównawczych to kolejna publikacja wpisuj¹ca
siê w kr¹g zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ narratologi¹. W ostatnich latach
tematyka ta cieszy siê u nas du¿ym zainteresowaniem. Pojawi³y siê liczne prace polskich
badaczy reprezentuj¹cych ró¿ne metodologie i dyscypliny. Dla przyk³adu przywo³am tu
tylko kilka najnowszych ksi¹¿ek nie zwi¹zanych bezporednio z literaturoznawstwem.
Katarzyna Rosner wyda³a Narracjê, to¿samoæ i czas (Kraków 2003), w której zajmuje siê
narracj¹ jako struktur¹ rozumienia, pos³uguj¹c siê kategoriami filozoficznymi. Jerzy Trzebiñski tê sam¹ tematykê ujmuje  w Narracji jako rozumieniu wiata (Gdañsk 2001)  od
strony psychologicznej. Joanna Tokarska-Bakir w ksi¹¿ce Obraz osobliwy, hermeneutyczZnamienne s¹ przywo³ywane przez Stêpnia s³owa dwojga twórców:
18 stycznia 1945 roku Iwaszkiewicz zanotowa³:
»Ulga jest wielka, ¿e natychmiast przychodzi fala pisania. Zamykam siê w malutkiej ubieralni
Hani [...] i od jednego zamachu koñczê ca³y rozdzia³ mojej ksi¹¿ki o Sycylii [...]. Zaraz po skoñczeniu meldujê o tym Poli. Jest na mnie oburzona.
 W³aciwie mówi¹c  powiada  ciebie nic nie obchodzi oprócz twojego pisania.
 Odpowiadam jej: czy¿ tak nie powinno byæ?
Spa³em tego dnia jak suse³« (cyt. na s. 196).
M. D¹browska 31 V 1945 zanotowa³a: Gdybym mog³a pisaæ, by³abym zupe³nie szczêliwa 
mimo wszystko, co siê dzieje (cyt. na s. 279).
21
Megalomaniê zdradza fragment listu Cz. M i ³ o s z a do J. Andrzejewskiego: Do takich
ludzi jak ja i ty, którzy kszta³cili siê i przygotowali do pracy w dziedzinie myli i artyzmu  a nie
czynu  przyszli z ha³asem, obrzucaj¹c obelgami za odosobnienie, osamotnienie, brak kontaktu z mas¹
(cyt. na s. 252). Pod³oæ, g³upotê, a mo¿e oportunizm dostrzec da siê w s³owach J. Kotta o Katyniu:
Có¿ znaczy kilka tysiêcy oficerów wobec Historii w marszu? (cyt. na s. 349).
20

