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Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów historii polskiej literatury
powojennej by³a dzia³alno�æ cenzury. G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk, którego funkcjonowanie potwierdza³ dekret z 5 VII 1946, towarzy-
szy³ polskiej literaturze nieustannie przez 45 lat istnienia PRL i wywiera³ nieba-
gatelny wp³yw na jej kszta³t. Jednak nie tylko urz¹d przy ulicy Mysiej w Warsza-
wie zajmowa³ siê cenzurowaniem twórców.

�cis³y nadzór nad obiegiem ksi¹¿ki w Polsce zosta³ ostatecznie ustanowiony
pod koniec lat czterdziestych wraz z wprowadzeniem doktryny realizmu socjali-
stycznego i monopolizacj¹ ¿ycia politycznego kraju. Przejêcie kontroli polega³o
w pierwszym okresie na wyeliminowaniu z rynku ksiêgarskiego niezale¿nych wy-
dawców i zast¹pieniu ich dwudziestoma kilkoma wydawnictwami koncesjono-
wanymi, �ci�le zwi¹zanymi z aparatem w³adzy. W�ród szerokiego wachlarza me-
chanizmów kontrolnych wystêpuj¹cych w Polsce powojennej nale¿a³oby wymie-
niæ autocenzurê praktykowan¹ przez twórców, dzia³alno�æ recenzyjn¹ wydawnictw
i redakcji, wp³yw poszczególnych wydzia³ów Komitetu Centralnego PZPR na
kszta³t tekstów oraz, kojarzony szczególnie z³owrogo, G³ówny Urz¹d Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie i jego regionalne odpowiedniki.

Zjawisko autocenzury by³o efektem istnienia represyjnego i omnipotentnego
mechanizmu kontroli. Wydawnictwa i redakcje podejmowa³y siê cenzury prewen-
cyjnej, zadaniem redaktorów by³o czêsto uprzedzanie autorów, ¿e takie lub inne
sformu³owania nie maj¹ szans na akceptacjê cenzorów. Rola redaktorów sprowa-
dza³a siê do negocjowania miêdzy urzêdami cenzury a autorem � kolejnych partii
tekstu. Komitet Centralny PZPR stanowi³ ostateczn¹ instancjê, do której mogli siê
odwo³aæ zarówno cenzorzy, jak i redaktorzy, a czasem nawet i sami twórcy. Od de-
cyzji kierownictwa partyjnego nie by³o odwo³ania. Trafiaj¹ce do GUKPPiW ma-
szynopisy by³y wcze�niej oceniane przez samego autora, który zak³ada³ podczas
pisania, co mo¿na by uznaæ ewentualnie za niecenzuralne, a tak¿e przez pracowni-
ków wydawnictwa, przyjmuj¹cych rolê mediatorów.

W obrêbie urzêdu przy Mysiej kontrol¹ ksi¹¿ek zajmowa³a siê specjalnie wy-
dzielona do tego celu komórka, zwana w latach sze�ædziesi¹tych Departamentem
Publikacji Nieperiodycznych, a od r. 1972 � Zespo³em Publikacji Nieperiodycz-
nych. Zespó³ Publikacji Nieperiodycznych GUKPPiW liczy³ w r. 1975, w chwili
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najwiêkszej biurokratyzacji cenzury, 36 pracowników, w tym 33 pracowników dzia-
³alno�ci podstawowej, czyli cenzorów. W sk³ad jednostki wchodzi³o 7 kilkuosobo-
wych, sprofilowanych stanowisk pracy, a w�ród nich stanowisko do spraw literatu-
ry piêknej. Zespó³ zatrudnia³ ludzi z wykszta³ceniem prawniczym, ekonomicz-
nym, socjologicznym, filozoficznym, historycznym, geograficznym, polonistycz-
nym, zró¿nicowanym ze wzglêdu na rozleg³¹ tematykê ksi¹¿ek. Do roku 1955
w GUKPPiW obowi¹zywa³a kontrola trójfazowa. Cenzor czyta³ maszynopis i wy-
ra¿a³ zgodê na tzw. sk³ad, czyli przygotowanie matryc drukarskich. Podczas drugie-
go etapu � kontroli w³a�ciwej � sprawdzano pierwsze wydruki, czyli tzw. szczotki,
i udzielano zgody na druk. W fazie trzeciej czytano ksi¹¿kê w ostatecznej posta-
ci i wydawano (lub nie) zgodê na rozpowszechnianie. Uproszczona kontrola dwu-
fazowa w latach nastêpnych obejmowa³a jedynie zgodê na druk i rozpowszech-
nianie1.

Przedstawiony mechanizm kontrolny prowadzi³, co najgorsze, do wytworze-
nia w czytelnikach b³êdnego prze�wiadczenia, ¿e autor my�li tak, jak zosta³o na-
pisane w tek�cie. Ten �trzeci obieg literatury�, a wiêc szeroko pojmowana cenzu-
ra, terroryzowa³ pisarzy przez prawie pó³ wieku, a przynajmniej a¿ do powstania
drugiego obiegu, i znacznie wp³yn¹³ na charakter twórczo�ci w PRL w ogóle2.
�miem twierdziæ, ¿e proza Tadeusza Konwickiego, jednego z najbardziej repre-
zentatywnych pisarzy tej epoki literatury polskiej, by³a wrêcz kszta³towana w nie-
ustannym dialogu z cenzur¹. Kolejne powie�ci Konwickiego nosz¹ w sobie �lady
ingerencji cenzorskich, s¹ jednak przede wszystkim zapisem mowy ezopowej, za
której pomoc¹ autor stara³ siê przemyciæ swoj¹, niezale¿n¹ wizjê partyzanckich
zmagañ w podwileñskich lasach oraz obraz szarej, przygnêbiaj¹cej rzeczywisto�ci
PRL. Jêzyk powie�ci Konwickiego, jak rzadko którego prozaika powojennego, za-
wiera wiele pu³apek zastawianych na pracowników redakcji i GUKPPiW. Zada-
niem niniejszego tekstu jest prze�ledzenie tych pu³apek i odtworzenie historii owych
obustronnych zmagañ rozgrywaj¹cych siê miêdzy dwoma biegunami systemu kon-
troli my�li � autocenzur¹ twórcy i interesami propagandy komunistycznej.

Rojsty, niedosz³y debiut prozatorski Konwickiego, musia³y poczekaæ na pu-
blikacjê 8 lat. We wstêpie do pierwszego wydania z r. 1956 autor t³umaczy³ u¿y-
cie pierwszoosobowej narracji w powie�ci. Zadaniem tej formy by³o po prostu
prowokowanie czytelnika, ale w ¿adnym wypadku nie mia³a ona, zdaniem Kon-
wickiego, sugerowaæ, ¿e powie�æ jest pamiêtnikiem. Chocia¿ komentarz ten nale-
¿y uznaæ za zgodny z prawd¹ (Rojsty pamiêtnikiem z pewno�ci¹ nie s¹), jednak
¿ywio³u autobiograficznego w tym utworze jest du¿o. �¯ubr� to pseudonim par-
tyzancki nie tylko Stanis³awa, ale i samego Konwickiego. Usytuowanie akcji
w okolicach Wilna, rodzinne relacje Stanis³awa, czas pobytu w oddzia³ach le�nych,
poszczególne opisy dzia³añ partyzanckich wskazuj¹, ¿e w fabule tej powie�ci jest
wiele odwo³añ autobiograficznych. Chocia¿ cenzor nie móg³, oczywi�cie, licz-

1 Zob. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej ANN), G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk (dalej: GUKPPiW), sygn. 1451, k. 92�93. � A. P a w l i c k i, Kompletna
szaro�æ. Cenzura w latach 1965�1972. Instytucja i ludzie. Warszawa 2001, s. 106.

2 Zob. S. K i s i e l e w s k i, Przeciw cenzurze � legalnie (gar�æ wspomnieñ). W: Bez cenzury.
Wyd. 2, poszerz. Pary¿ 1987, s. 79. � J. H o b o t, �Trzeci obieg� literatury: Cenzor jako odbiorca
poezji nowofalowej. �Teksty Drugie� 1998, nr 3.
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nych z owych odwo³añ odczytaæ, na pewno mia³ �wiadomo�æ, ¿e powie�æ ta nie
jest jedynie swobodn¹ gr¹ wyobra�ni. Pod koniec lat czterdziestych w Polsce,
gdy walki niepodleg³o�ciowej w³a�ciwie ju¿ nie by³o, rozpoczyna³ siê natomiast
proces stalinizacji, taka kompetentna, precyzyjna i osch³a relacja uczestnika par-
tyzantki antykomunistycznej, osadzona silnie w jego biografii, mog³a zostaæ ode-
brana jako zakamuflowane sprawozdanie z pola walki3.

Ponadto ksi¹¿ka, w której pod pozorem krytyki przedstawionych opisów na-
prawdê starano siê przemyciæ jak¹� bardziej zrelatywizowan¹ ocenê dzia³añ Ar-
mii Krajowej, zosta³a napisana w niesprzyjaj¹cym klimacie politycznym. W roku
1948 wszelki niuans grozi³ zbytni¹ pob³a¿liwo�ci¹ dla �zaplutych kar³ów reak-
cji�. Byæ mo¿e, bezpieczny komentarz, który nie pozostawia³by cienia w¹tpliwo-
�ci co do �s³usznej� waloryzacji, a co za tym idzie � do uporz¹dkowania �wiata na
zasadzie czarno-bia³ej opozycji, zapewni³by Konwickiemu debiut powie�ciowy
ju¿ w latach czterdziestych. Ostatecznie dopiero w r. 1956 cenzor by³ w stanie
przymkn¹æ oko na pewne �niedoci¹gniêcia� Rojstów. W utrzymanej w ch³odnym
tonie recenzji pracownik GUKPPiW stwierdza³:

Reasumuj¹c: powie�æ, a szczególniej rozwi¹zanie powie�ci, odznacza siê, powiedzia³a-
bym, politycznym unikiem, zbytnim obiektywizmem, wydaje siê jednak, ¿e nie dyskwalifi-
kuje to Rojstów w ca³o�ci. Nie uwa¿a³am tego za kwestiê cenzorsk¹4.

Tu¿ po ukazaniu siê powie�ci w r. 1956 Ludwik Flaszen na ³amach �¯ycia
Literackiego� wyrazi³ w odwil¿owej recenzji zdziwienie, dlaczego ta jednostron-
na, tendencyjna w przedstawieniu racji stron ksi¹¿ka w ogóle zosta³a wstrzymana
przez komunistyczn¹ cenzurê 8 lat wcze�niej5.

Drug¹ powie�ci¹ Konwickiego odrzucon¹ przez cenzurê i opublikowan¹ po
raz pierwszy równie¿ dopiero w r. 1956 na fali odwil¿y by³a powsta³a dwa lata
wcze�niej ksi¹¿ka Z oblê¿onego miasta. To utwór o charakterze politycznym i roz-
rachunkowym, który stanowi³ przejaw zw¹tpienia autora w stalinizm. W nim,
podobnie jak w Rojstach, Konwicki stara³ siê przedstawiæ diagnozê niespokoj-
nych czasów, w których przysz³o mu ¿yæ. Owa diagnoza zawiera³aby siê w s³o-
wach wypowiedzianych przez g³ównego bohatera:

Jeste�my krajem pozorów, �wietnego, dynamicznego gestu okrywaj¹cego ja³ow¹ iner-
cjê. Pañstwem, w którym tyle siê dzieje, ¿e nic siê nie dzieje. Pokrzywdzeni przez wiatry
historii, nazbyt wiele wysi³ku po�wiêcamy prostowaniu nieustannemu6.

Boles³aw Porejko odwa¿nie opowiada swoje losy, losy cz³owieka pozbywaj¹-
cego siê kolejnych z³udzeñ � najpierw w wileñskiej akowskiej partyzantce, potem
w kraju. Ocena tego okresu ¿ycia Boles³awa przypomina tê zaprezentowan¹ w Roj-
stach. Chocia¿ wyra�nie zaznaczony jest przez narratora bezsens tamtych poczy-
nañ, krytykê przeprowadzono z perspektywy szerszej, filozoficznej.

Dla ówczesnych �odwil¿owych� recenzentów nie do przyjêcia by³a tenden-

3 S. B u r k o t  (Uwik³any w historiê. W zb.: W krêgu literatury Polski Ludowej. Red. M. Stê-
pieñ. Kraków 1975, s. 115�116) o narracji pierwszoosobowej w Rojstach napisa³, ¿e wykazuje ona
cechy �wiernego protoko³u�, zgodnie zreszt¹ z modnymi wówczas w literaturze behawiorystycz-
nymi tendencjami �opisywania z zewn¹trz�.

4 AAN, GUKPPiW, sygn. 424 (31/36), k. 80�81.
5 L. F l a s z e n, Spó�niony debiut. �¯ycie Literackie� 1956, nr 29, s. 10.
6 T. K o n w i c k i, Z oblê¿onego miasta. Warszawa 1956, s. 129.
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cyjno�æ tej prozy. Ludwik Flaszen nazywa³ Konwickiego �socrealist¹ dla racji
wy¿szych�, którego �drapie¿ne, wysforowane w przysz³o�æ ksi¹¿ki kolejno ¿ó³k-
n¹ w makulaturê�7. Socrealizm �z ludzk¹ twarz¹� wydawa³ siê w kontek�cie Pa�-
dziernika szczególnie obrzydliwy, a sam Konwicki nie zdecydowa³ siê ju¿ nigdy
na wznowienie tej ksi¹¿ki. W podobnym tonie pisa³ w r. 1956 o tomie Z oblê¿one-
go miasta Wac³aw Sadkowski:

Ol�nienia, które jeszcze dwa lata temu zapiera³y oddech, dzi� s¹ konformistycznym ba-
na³em. Akty odwagi, które wtedy zwyk³o siê zestawiaæ nieomal z Giordanem Bruno, dzi�
wydaj¹ siê egzaltowanymi wykrzyknikami na kartach pamiêtników pensjonarek. Ksi¹¿ki
poczête z przyp³ywu my�li, które zadziwia³y w roku 1954, dzi� rodz¹ siê martwe i niewspó³-
mierne do czasu8.

Nieadekwatno�æ nowych idei politycznych zadecydowa³a o nieprzychylnym
przyjêciu tej dziwnej powie�ci i wtr¹ceniu jej w niebyt artystyczny.

Dziura w niebie wydana zosta³a po raz pierwszy w 1959 roku. Sta³a siê dru-
gim, po pozostaj¹cej jeszcze pod wp³ywem doktryny realnego socjalizmu powie-
�ci Z oblê¿onego miasta, rozrachunkiem Konwickiego z epok¹ stalinizmu. Jak
wspomina³ autor, ksi¹¿ka ta by³a (w cudzys³owie) �prób¹ obrony stalinowca�,
a wiêc obron¹ zachowania to¿samo�ci i odpowiedzialno�ci za swoje postêpowa-
nie, gdy wszyscy na fali odwil¿y b³yskawicznie wyparli siê w³asnej przesz³o�ci9.
Dziura w niebie to pozornie ksi¹¿ka dla m³odzie¿y. Jej g³ównym w¹tkiem jest
rywalizacja dwóch grup ch³opców o wzgórze, zwane przez nich Puszkarni¹. Tam
znajduje siê stara, nieczynna drukarnia-papiernia. Chocia¿ � podkre�la³a krytyka
� pomys³ takiej ch³opiêcej wojny przypomina Ch³opców z placu broni Molnara,
sposób jej przedstawienia obcy jest literaturze m³odzie¿owej. Rywalizacja ch³op-
ców, toczona zawsze wieczorn¹ por¹ przez zorganizowane na wzór militarny od-
dzia³y, sugeruje dzia³ania partyzanckie. Gdzie� miêdzy wierszami wyczuwalna
jest sytuacja le�nego zagro¿enia z Rojstów. S³owo to pada parokrotnie w powie�ci
jako przekleñstwo: �¿eby go na rojsty�. Tak jak wojna partyzancka w debiucie
Konwickiego przywodzi³a czasem na my�l ch³opiêc¹ zabawê, tak ch³opiêca zaba-
wa w Dziurze w niebie przypomina prawdziw¹ le�n¹ wojnê10.

Czas akcji powie�ci jest nie do koñca jednoznaczny. Na pewno ukazana tu
zosta³a przedwojenna litewska prowincja. Ale z drugiej strony, niektóre fragmen-
ty ka¿¹ my�leæ o celowym uogólnianiu wymowy w¹tków fabularnych. Komuna-
³y posterunkowego Maciejki brzmi¹, jakby mog³y byæ wypowiadane równie¿ w rze-
czywisto�ci powojennej. Sens pojawiaj¹cych siê w Dziurze w niebie obrazów po-
grzebania ¿ywcem g³ównego bohatera, ch³opca o znacz¹cym imieniu Polek, staje
siê ³atwiejszy do ogarniêcia, gdy uwzglêdnimy pogl¹d Konwickiego na w³asn¹

  7 L. F l a s z e n, Recenzja nieco archiwalna. �¯ycie Literackie� 1956, nr 49, s. 9.
  8 W. S a d k o w s k i, Kto napisze tê ksi¹¿kê? �Nowa Kultura� 1957, nr 3, s. 2.
  9 Zob. S. N o w i c k i  [S. B e r e �], Pó³ wieku czy�æca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim.

Londyn 1986, s. 75�76.
10 J. A r l t  (Tadeusz Konwickis Prosawerk von �Rojsty� bis �Bohiñ�. Zur Entwicklung von

Motivbestand und Erzählstruktur. Bern 1997, s. 133) pisze: �Zabawa ma miejsce przewa¿nie w ciem-
no�ci, w nocy, a wiêc w nietypowym dla dzieci czasie. Dzieci bawi¹ siê w wojnê. Wojna i ciem-
no�æ to miejsce wydarzeñ Rojstów oraz wszystkich scen z udzia³em Derkacza we W³adzy. Podczas
wojny ciemno�æ nale¿y do partyzantów, gdy¿ dzia³aj¹ oni tylko w nocy. Zatem motyw wojny ze
wcze�niejszych dzie³ zosta³ przeniesiony na zabawê dzieci w Dziurze w niebie�.



79PÓ£  WIEKU  Z  CENZUR¥

biografiê, trudno�æ, z jak¹ przysz³o mu siê otrz¹sn¹æ ze stalinizmu, i ³atwo�æ, z jak¹
uda³o siê otrz¹sn¹æ innym. Fragment rzucaj¹cy �wiat³o na sprawê domniemanej
polityczno�ci tej powie�ci znajdziemy w Kalendarzu i klepsydrze:

W 1956 roku runê³a moja nadpi³owana ga³¹� i ja razem z ni¹. Gruchn¹³em o ziemiê, a¿
zatrzeszcza³y ko�ci [...]. Wiêc le¿a³em sobie w bólu i w gnoju i by³o mi wszystko jedno, i spra-
wia³o to pewn¹ ulgê, ¿e jest mi wszystko jedno [...]. Nade mn¹ grzmia³ pa�dziernik, hucza³
listopad, stêka³ grudzieñ, szemra³ styczeñ, popiskiwa³ luty. Ja le¿a³em bez ruchu oblizuj¹c
krew p³yn¹c¹ z nosa11.

Ten rozrachunek z epok¹ stalinizmu, trudny dla Konwickiego, potraktowany
tak powa¿nie w ksi¹¿ce przeznaczonej przewrotnie dla m³odzie¿y, zosta³ bardzo
umiejêtnie ukryty w strukturze Dziury w niebie; bez lektury nastawionej na mo¿-
liwo�æ wydobycia aluzji napisane mow¹ ezopow¹ niewielkie fragmenty tekstu
³atwe s¹ do przeoczenia. Czê�æ ówczesnej krytyki doskonale wychwyci³a ow¹
niejednoznaczno�æ i aluzyjno�æ najnowszej i pozornie m³odzie¿owej prozy. Od-
czytanie to zosta³o jednak przemycone, �ladem Konwickiego, w nie do koñca jed-
noznacznych sformu³owaniach, ponad cenzorem, z przekonaniem, ¿e trafi wprost
do wyrobionego czytelnika. Wilhelm Mach napisa³ pe³n¹ entuzjazmu recenzjê,
w której rozwodzi³ siê nad filozoficzno�ci¹ przekazu i dojrza³o�ci¹ narracji Dziu-
ry w niebie12. Jednak ten w �swej wymowie filozoficznej jak najbardziej wspó³-
czesny utwór�13 nie spotka³ siê z nale¿nym mu zainteresowaniem cenzora. Ów
potraktowa³ Dziurê w niebie jako po prostu ksi¹¿kê dla m³odzie¿y. Lekkie kontro-
wersje wzbudzi³y �niecenzuralne s³owa�, s³abe zarysowanie spo³ecznych proble-
mów kresów (a na co to m³odzie¿y? � móg³by kto� dzi� zapytaæ). Ostateczny
werdykt kontroli prewencyjnej brzmia³: �Ksi¹¿ka bêdzie ciekaw¹ pozycj¹ dla m³o-
docianego czytelnika, a bohater jest postaci¹ godn¹ na�ladowania�14. W tym przy-
padku cenzor by³ zbyt nieuwa¿nym odbiorc¹.

Pawe³, bohater Sennika wspó³czesnego, odzyskuje przytomno�æ po nieudanej
próbie samobójczej. Tak zaczyna siê ta powie�æ, kto wie, czy nie najdoskonalsza
w ca³ej prozie Konwickiego. To przebudzenie niedosz³ego samobójcy jest jakby
kontynuacj¹ w¹tku zawartego w poprzedniej powie�ci � w Dziurze w niebie. Tam
mê¿czyzna przyby³y do doliny powiesi³ siê na drzewie, tu po³yka odpowiedni¹
ilo�æ �rodków nasennych, jak dowiadujemy siê pó�niej, aby poradziæ sobie z nie-
akceptowan¹ przesz³o�ci¹. Pawe³ po przebudzeniu wielokrotnie podkre�la, ¿e czuje
siê �le, boli go g³owa, co z kolei przypomina wra¿enia Polka Krywki, gdy w sta-
rej papierni przykry³ go stertami papieru miniony socrealizm.

Najbardziej dyskusyjnymi fragmentami powie�ci s¹ te, w których bohatero-
wie mieszkaj¹cy i pracuj¹cy w dolinie spotykaj¹ siê razem przy stole. Ildefons
Korsak, gdy wypije ju¿ okre�lon¹ ilo�æ alkoholu, �piewa kontrowersyjne bia³oru-
skie i rosyjskie piosenki. Ka¿da taka próba koñczy siê gwa³town¹ interwencj¹
jego siostry � pani Malwiny Korsakówny, pe³ni¹cej rolê wewnêtrznego cenzora
w powie�ci, a tak¿e podejrzliw¹ reakcj¹ torowego, prawomy�lnego, choæ �odsu-
niêtego� dzia³acza partyjnego:

11 T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976, s. 84.
12 W. M a c h, Przeczytaj �Dziurê w niebie�. �Nowa Kultura� 1959, nr 33, s. 3.
13 R. M a t u s z e w s k i, Konwickiego �wiat odnaleziony. �Nowa Kultura� 1959, nr 51/52, s. 1.
14 AAN, GUKPPiW, sygn. 625 [brak paginacji].
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U ka³chozie dobra ¿yæ:
Adin kosiæ, wosiem �piæ.
A kak so³nce prypiacze,
To i hetyj uciacze... �

za�piewa³ nagle cieniutkim g³osem Ildefons Korsak i osun¹³ siê na ziemiê. Siostra, jakby
przygotowana na taki obrót sprawy, zrêcznym ruchem schwyci³a go pod pachy, ustawi³a pod
�cian¹.

� Co on �piewa? � spyta³ torowy �cieraj¹c sos z brody.
Pani Malwina przycisnê³a energicznie brata do futryny okiennej.
� A takie g³upoty, nie warto nawet mówiæ15.

Mimo rozpaczliwych interwencji siostry ta bia³oruska piosenka o zwyczajach
pracowniczych w ko³chozach nie by³a ostatni¹ za�piewan¹ przez Ildefonsa. Pani
Malwina próbuje zreszt¹ wprowadziæ nieskuteczn¹ �prewencjê�:

� Tylko broñ Bo¿e Ildeczkowi nie dawajcie. Normalnemu mê¿czy�nie zanim wódka do
nóg dojdzie, to i parê godzin minie. A on kurczaczek, ledwo kieliszeczek prze³knie, ju¿ s³a-
biutki i niezdrów.

Sinije morie, krasnyj parachod.
Siadu, pajedu na Dalnij Wastok.
Na Dalniem Wastokie puszki griemiat
Bie³yje aficiery miortwyje le¿at.

za�piewa³ Ildefons Korsak i drgn¹³ w kolanach, lecz silne rêce siostry powstrzyma³y go przed
upadkiem16.

W³a�ciwie nie wiadomo, dlaczego akurat za tê piosenkê mieliby siê obecni na
spotkaniu przedstawiciele w³adzy � torowy i sier¿ant G³ówko � obraziæ. Jest tu pewna
drobna niekonsekwencja, któr¹ wyja�niaj¹ odnalezione w archiwach GUKPPiW
ingerencje cenzorskie. Otó¿ pierwotnie s³owa drugiej piosenki �piewanej przez pana
Ildefonsa brzmia³y zupe³nie inaczej i by³y kontynuacj¹ ko³chozowego w¹tku:

U ka³choz daro¿ka prosta,
A z ka³chozu kasiakom.
U ka³choz idziosz abutyj,
A z ka³chozu basiakom... �

za�piewa³ Ildefons Korsak i drgn¹³ w kolanach [...]17.

Zarzut stawiany ko³chozom, tym razem po rosyjsku, dotyczy³ raczej zdolno-
�ci produkcyjnych tych przedsiêbiorstw. Zgodnie z dyrektyw¹ fragment ten zo-
sta³ przez cenzora wyciêty, a w jego miejsce wstawiono niewinn¹ politycznie pio-
senkê z okresu rewolucji pa�dziernikowej18.

Bohaterowie Sennika wspó³czesnego pracuj¹ przy budowie linii kolejowej pod
nadzorem partyjnego torowego. Dzia³alno�æ ta jest, mo¿na przypuszczaæ, kar¹
wymierzon¹ przez w³adzê ludow¹ jej ofiarom, skazanym na obóz pracy przymu-
sowej, chocia¿ w tek�cie nie znajdziemy o tym fakcie bezpo�redniej informacji.

15 T. K o n w i c k i, Sennik wspó³czesny. Warszawa 1963, s. 14.
16 Ibidem, s. 15.
17 AAN, GUKPPiW, sygn. 797, k. 116. Ingerencje cenzorskie w Senniku wspó³czesnym zapi-

sane zosta³y s³ynnym czerwonym o³ówkiem.
18 Zauwa¿my, ¿e w wersji autorskiej my�lnik koñcz¹cy piosenkê uzasadnia³ u¿ycie ma³ej

litery w s³owie �za�piewa³�.
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Partyzant Krupa toczy wyj¹tkowo zaciêty bój z komunistyczn¹ ideologi¹ i jej dzia-
³aczami. Jego s³owne utarczki z torowym Dêbickim nale¿¹ do najbardziej kontro-
wersyjnych w powie�ci. Równie¿ innym bohaterom (skazañcom?) zdarza siê roz-
pocz¹æ jaki� w¹tek. Pani Malwina, której aktywno�æ sprowadza siê raczej do ³a-
godzenia ewentualnych konfliktów miêdzy partyzantem a torowym i kontrolowania
wystêpów wokalnych brata, porusza czasem niebezpieczny temat, wspominaj¹c
¿ycie na kresach:

U nas na wschodzie panie, te¿ by³ taki jeden, kowal Ho³obla. [...] Ci¹gle tylko przez
takie wielkie okulary po nocach na ksiê¿yc patrzy³, w dzieñ, panie, ku³ i ku³ bez chwili odpo-
czynku. Tak¹ maszynê stroi³ wielk¹ jak stodo³a.

� No i co? � wtr¹ci³ sier¿ant.
� No i znik³ jednej nocy.
� Pewnie polecia³ na ksiê¿yc? � zapyta³ szyderczo partyzant19.

Gdzie ewentualnie �polecia³� kowal i dlaczego partyzant �zapyta³ szyderczo�,
mo¿emy dzi� domniemywaæ, je�li zestawimy tê opowie�æ z inn¹ opowie�ci¹ pani
Malwiny:

U nas na wschodzie by³ taki ko³o Ejszyszek, co ca³ymi dniami ksi¹¿ki czyta³ i czyta³.
A pó�niej raz odzywa siê do ludzi, ¿e ziemia krêci siê nawko³o s³oñca. �mieli�my siê z niego,
biednego, i nie wiedzieli�my, ¿e w domu wariatów skoñczy. Bo jak przysz³a wojna...

� Na krowê lepiej uwa¿ajcie � przerwa³ niechêtnie torowy. � Ju¿ pi¹ty placek po³o¿y³a
na szynach20.

We wrze�niu 1939 na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wkroczyli Rosja-
nie, którzy z miejsca przyst¹pili do represjonowania polskiej inteligencji. Bohate-
rowie wspomnieñ pani Malwiny nie skoñczyli w domu wariatów ani na ksiê¿ycu,
ale po prostu w GU£agu.

Sennik wspó³czesny poddawany by³ ca³o�ciowym interpretacjom politycznym.
Nadchodz¹cy moment zatopienia miasteczka i powoln¹ pracê przy budowie bocz-
nicy kolejowej Zdzis³aw Najder potraktowa³ w swojej recenzji z 1964 r. jako wy-
ra�ne aluzje, a próbê samobójcz¹ Paw³a jako wynik �czynnego zaanga¿owania
w rzeczywisto�æ�21. Taki s¹d jest pewnym nadu¿yciem, poniewa¿ z tekstu powie-
�ci wynika jednoznacznie, ¿e du¿a czê�æ rozterek g³ównego bohatera jest raczej
rezultatem niemo¿no�ci u³o¿enia swej partyzanckiej biografii. Ale takie nadinter-
pretowanie spe³nia³o w PRL wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹. Aluzje polityczne zawar³
te¿ w swojej recenzji Stanis³aw Zieliñski:

�wiat zabity deskami. �My gazety, i owszem, czytamy, wiemy, ¿e dzisiejsze czasy to nie
to samo co dawniej�. [...] Mieszkañców doliny trudno zadziwiæ nowinami: �My wszystko
wiemy. Nie czekamy na nowiny�. Sputniki komentuje siê tradycyjnie. Co z tego, ¿e przeleci
raz albo dwa razy dziennie nad g³ow¹? [...] Wygasaj¹ ostatnie koncesje na rzecz przesz³o�ci.
Tera�niejszo�æ wy³ania siê zza horyzontu z ca³¹ sw¹ technik¹ i jazgotem maszyn. Jeszcze
chwila i na dobre rozsi¹dzie siê nad So³¹. Tamê, co za ironia losu, zaprojektowali in¿yniero-
wie pochodz¹cy z tych w³a�nie stron. Konwicki rzuca na szalê i tamê (jeszcze jej nie ma, lecz
spokój krajobrazu ju¿ zd¹¿y³a z³amaæ), i lichy p³ot, który �zabierze siê ze sob¹�, gdy ka¿¹
jechaæ. S¹d�, cz³owieku, czy tama wspanialsza, czy p³ot tragiczniejszy?22

19 K o n w i c k i, Sennik wspó³czesny, s. 212.
20 Ibidem, s. 98.
21 Z. N a j d e r, Sen nieprze�niony. �Twórczo�æ� 1964, nr 4, s. 70.
22 S. Z i e l i ñ s k i, Dolina ludzi osiad³ych. �Nowe Ksi¹¿ki� 1964, nr 1, s. 16
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Owe próby by³y bardziej przejawem polemicznej aktywno�ci politycznej re-
cenzentów ni¿ analizami filologicznymi. Ów ��wiat zabity deskami�, �tama�, o któ-
rej pisano, nie stanowi³y dla Sennika interpretacyjnych wyznaczników, by³y ra-
czej �mrugniêciem� w stronê projektowanego czytelnika23. Na ich podstawie mo¿na
te¿ zaobserwowaæ, jak kilka lat po odwil¿y zmienia³ siê jêzyk recenzji: od wypo-
wiedzi, w których krytyka stalinizmu by³a mocniej zakamuflowana, przechodzo-
no do tych ca³kiem jawnie krytycznych wobec systemu.

Zniechêcenie do polityki w³adzy komunistycznej, nieca³kiem jeszcze wyczu-
wane w Senniku wspó³czesnym, ujawni³o siê nad wyraz w kolejnej powie�ci Kon-
wickiego. Chocia¿ wydane w r. 1967 Wniebowst¹pienie by³o prób¹ równie¿ lite-
rackiego rozrachunku z bezsensem istnienia i prób¹ zapisu dramatu egzystencji
ludzkiej, nie ten jej wymiar mia³ szczególnie zainteresowaæ czytelnika i recen-
zenta. Bohaterem tej intryguj¹cej ksi¹¿ki jest cz³owiek bez imienia i bez pamiêci,
który pewnego dnia budzi siê pod warszawskim wiaduktem z krwaw¹ ran¹ z ty³u
g³owy. Rozpoczyna siê jego bezw³adna nocna wêdrówka ulicami stolicy w towa-
rzystwie podejrzanych osobników, niby to przewodników, niby to sto³ecznych
cwaniaczków. Nocna panorama Warszawy ze stercz¹cym w górê kikutem Pa³acu
Kultury i jego tajemniczymi podziemiami, przesycona przygnêbiaj¹c¹ kolorysty-
k¹ i gro�nymi zjawiskami o proweniencji zarówno meteorologicznej, jak i poli-
tycznej, silnie oddzia³ywa³a na wyobra�niê ówczesnego odbiorcy.

Zastanawia przede wszystkim wysoce kontrowersyjnie kreowana rzeczywi-
sto�æ lat sze�ædziesi¹tych, o której Konwicki wypowiedzia³ siê dosadnie w roz-
mowie ze Stanis³awem Beresiem: �ostatecznie ju¿ dawno by³o widaæ, ¿e ¿yjemy
w pañstwie policyjnym i totalitarnym�24. �wiat, który wy³ania siê podczas wêdró-
wek bohaterów Wniebowst¹pienia, jest �wiatem wyj¹tkowo dla nich nieprzyja-
znym. Od pierwszych stronic wyczuwalna jest atmosfera powa¿nego zagro¿e-
nia25. Pisarz wspomina³:

 Pamiêtajmy, ¿e by³ to czas tzw. ma³ej stabilizacji, ¿e by³a to ponura, czarna Warszawa,
szczególnie noc¹ jesienn¹ czy zimow¹. Nawet nie by³o Dworca Centralnego i tak to wygl¹-
da³o, ¿e zapadli�my w letarg. I mnie intrygowa³o, i sprawia³o jak¹� satysfakcjê opisanie ta-
kiego miasta w ró¿nych fazach umierania26.

Akcja powie�ci rozgrywa siê tu¿ przed spodziewanym wybuchem �wiatowe-

23 Tamê jako wyznacznik represyjno�ci systemu komunistycznego zinterpretowa³ te¿ w swo-
jej, nie dopuszczonej do publikacji ze wzglêdów cenzuralnych, rozprawie doktorskiej J. Wa l c
(Tadeusza Konwickiego przedstawianie �wiata 〈1975〉. Maszynopis w Bibliotece Instytutu Badañ
Literackich PAN w Warszawie, s. 38): �Mieszkañcy nadsolañskiego miasteczka chc¹ ¿yæ spokoj-
nie i zwyczajnie, zupe³nie nieambitnie, natomiast udzia³em Paw³a jako cz³onka partii staje siê ko-
nieczno�æ przekonania ich, ¿e pro publico bono trzeba zniszczyæ rzeczywisto�æ, w której ¿yj¹,
zalaæ wod¹ dolinê, aby mog³a powstaæ hydroelektrownia. Jest to uszczê�liwianie ludzi wbrew ich
woli, jest to zabieranie im wszystkiego, co ich w³asne [...]�.

24 N o w i c k i, op. cit., s. 199.
25 Ten stan zagro¿enia wystêpuje zreszt¹ w innych powie�ciach Konwickiego. W Senniku

wspó³czesnym dolina ma ulec zag³adzie poprzez zalanie wod¹, w Zwierzocz³ekoupiorze rzecz roz-
grywa siê tu¿ przed uderzeniem meteorytów w ziemiê, w Nic albo nic bohaterowie czêsto wspomi-
naj¹ o maj¹cym nast¹piæ kataklizmie, w Ma³ej apokalipsie g³ówny bohater ma dokonaæ samospa-
lenia przed Pa³acem Kultury.

26 Patriota z nog¹ na hamulcu. Z T. Konwickim rozmawia J. M a r k u s z e w s k i. �Gazeta
Wyborcza� 1996, nr 144, z 22�23 VI, s. 17.
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go konfliktu (jakby reminescencja z konfliktu kubañskiego z r. 1962, gdy, jak siê
powszechnie uwa¿a, palce przywódców obu bloków spoczywa³y ju¿ na guzikach
uruchamiaj¹cych wyrzutnie atomowe). Na ulicach Warszawy pojawiaj¹ siê czo³gi
i ¿o³nierze, obywatele nieustannie legitymowani s¹ przez wszechobecne patrole
milicji. Jeden z przewodników g³ównego bohatera, Wiesio, w którego imieniu czy-
telnik móg³ doszukiwaæ siê aluzji do pierwszego sekretarza, wieszczy, ¿e MO zdo³a
w przeci¹gu nocy spisaæ parena�cie tysiêcy ludzi. Obywatele s¹ inwigilowani na-
wet w miejscach schadzek (przez groteskowo czo³gaj¹cego siê w trawie milicjan-
ta), przez megafony podawane s¹ wci¹¿ komunikaty o stanie zagro¿enia, a nad
g³owami bohaterów przelatuj¹ kolejne samoloty.

Poza wyczuwalnym stanem zagro¿enia wy³ania siê z opisów zawartych we
Wniebowst¹pieniu peerelowska codzienno�æ �ma³ej stabilizacji� w jej najbardziej
ponurym aspekcie. ¯arówki w pomieszczeniach s¹ przepalone, przed sklepami for-
muj¹ siê d³ugie kolejki, poniewa¿ wystêpuj¹ powa¿ne problemy zaopatrzeniowe
i ludzie wykupuj¹ �resztki dietetycznych sucharków�, na ulicach tworz¹ siê korki
w wyniku zerwania linii trakcyjnej i maj¹ miejsce wypadki samochodowe, gdy¿
kierowca miejskiej polewaczki musi wykonaæ plan i zostawia na jezdni nadmiar
wody, z kranu cieknie brudna woda, kelner z niechêci¹ obs³uguje klientów, w loka-
lach króluje wódka i woda sodowa, Pa³ac Kultury przyt³acza sw¹ socrealistyczn¹
bry³¹, a na ulicach króluj¹ saturatory. Nawet obwoluta pierwszego wydania Wnie-
bowst¹pienia na�ladowa³a tytu³ow¹ stronicê �Ekspressu Wieczornego� z na wpó³
czyteln¹ dat¹ �sobota 8, niedziela 9 wrze�nia 1966 r.�, co by³o rodzajem �d¹¿enia do
gazetowej aktualno�ci�, jak pisa³a na ³amach �Literatury� Ma³gorzata Czermiñska27.

�wiat Wniebowst¹pienia przesycony jest kolorem czerwonym (jaskrawym b¹d�
zabrudzonym, rdzawym), a gdy bladym �witem bohater koñczy swoj¹ tu³aczkê,
traci zdolno�æ widzenia barw i wszystko staje siê szare. Sama kolorystyka opisu
wywo³uje wra¿enie zagro¿enia egzystencji ludzkiej lub jest po prostu projekcj¹
�pod³ej� �wiadomo�ci osób przebywaj¹cych w mie�cie. Postacie Wniebowst¹pie-
nia zajmuj¹ siê destrukcj¹ (owo plucie Kurpiów przez balustradê nie jest przypad-
kowe), zag³uszaniem rzeczywisto�ci i towarzysz¹cej jej �wiadomo�ci. St¹d rzeki
wypijanego alkoholu i dziwaczne, niby filozoficzne rozmowy, w których domi-
nuje tematyka bezsensu istnienia. St¹d czêste zmiany miejsca, poszukiwanie lo-
kalu nadaj¹cego siê do zag³uszenia egzystencji. Przy kontuarze samotny pan krzy-
czy �rachunku!�, jakby wo³a³ o ratunek. Nawet Milicja Obywatelska pogr¹¿ona
jest w jakim� marazmie. Milicjantowi nie chce siê przes³uchaæ zatrzymanego, a je-
go mundur i ca³y posterunek s¹ w op³akanym stanie. Po ulicach miasta w towa-
rzystwie atakuj¹cego ze wszystkich stron zimnego wiatru przelewa siê w niewia-
domych kierunkach t³um szarych obywateli. Snuj¹ siê tu tak¿e obywatele grote-
skowo poprzebierani w stroje ludowe, poprzebierani zreszt¹ z okazji zbli¿aj¹cego
siê do¿ynkowego �wiêta pañstwowego. Dla odbiorcy peerelowskiego by³o, oczy-
wi�cie, od pocz¹tku jasne, ¿e w dziwaczne, przesycone sztucznym folklorem stroje
kaza³a siê przebraæ mieszkañcom miasta w³adza ludowa.

Czytelna jest równie¿ sprawa konfliktu �wiatowego z blokiem zachodnim (zresz-
t¹ samoloty w powie�ci lec¹ na zachód). Aluzyjno�æ niektórych rozmów widoczna
jest szczególnie w scenie podró¿y taksówk¹:

27 M. C z e r m i ñ s k a, Pomy³ka w ¿yciorysie. �Literatura� 1974, nr 27, s. 4.
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� Ech ¿e wy w kichê dmuchani � zachrypia³ naraz gruby kierowca.
Pan Lilek pochyli³ siê nad przednim siedzeniem.
� Co siê sta³o?
� Drêcz¹ ten biedny naród.
� Kto?
� Ja nie wiem, kto! � rykn¹³ starganym g³osem taksówkarz. Pan Lilek cofn¹³ siê, trochê

stropiony.
� Mówiê tylko � ci¹gn¹³ odrobinê spokojniej szofer � ¿e znowu ko³uj¹, napinaj¹, szkaluj¹...
� Eskaluj¹ � poprawi³ Lilek.
� Eszkaluj¹, a naród siê mêczy. W sklepach towaru zabrak³o ju¿ po obiedzie28.

Chwilê pó�niej taksówkarz przeje¿d¿a go³êbia (w domy�le: go³êbia pokoju),
który jednak podrywa siê do lotu, co zostaje podsumowane przez g³ównego boha-
tera uwag¹: �nawet ptaki s¹ mocniejsze od nas�29. Kraj zagro¿ony jest wiêc uwi-
k³aniem w konflikt wywo³any (podobno) przez zachodniego przeciwnika. W ko-
munistycznej propagandzie to w³a�nie oni �eskaluj¹�, a szary obywatel potrafi
jedynie bezmy�lnie (przekrêcaj¹c obco brzmi¹ce s³owa) powtarzaæ propagando-
we komuna³y. Jako z³o�liwy komentarz do powojennej rzeczywisto�ci wystêpuje
we Wniebowst¹pieniu opowie�æ pana Wiesia o my�liwym z �oceanu wiecznych
lodów� na Dalekim Wschodzie, który od pierwszej wojny �wiatowej nie mia³
¿adnych wiadomo�ci z cywilizowanego �wiata. Gdy dowiaduje siê, ¿e by³a rów-
nie¿ druga wojna, któr¹ znów wygrali �nasi�, po chwili milczenia stwierdza: �szko-
da�, i udaje siê z powrotem na sw¹ samotn¹ wyspê w�ród lodów.

We Wniebowst¹pieniu wszechobecne neony, zawieszone w rozmaitych punk-
tach miasta, pe³ni¹ rolê ironicznego komentarza do prezentowanej w powie�ci
wizji ponurej i brzydkiej Warszawy. Wymowa hase³ na nich zamieszczanych jest
tak ró¿na od powtarzaj¹cych siê obrazów upadku stolicy, ¿e ka¿e ona czytelniko-
wi zwróciæ uwagê na propagandowy wymiar jêzyka w³adzy. Niektóre z nich ape-
luj¹ do pozytywnych uczuæ odbiorcy: �u�miech za u�miech�, �kochajcie kwiaty�,
chocia¿ wiadomo, ¿e w opisanej ponurej rzeczywisto�ci nie ma miejsca na wyra-
zy sympatii i ciep³e doznania. Inne proponuj¹ jakie� mi³e plany wyjazdowe: �pod-
ró¿uj samolotem�, �zwiedzajcie wybrze¿e Ba³tyku� (taki neon wisi nad zat³oczo-
n¹ warszawsk¹ alej¹, jakby chciano siê w ten sposób pozbyæ tego t³oku). Jeszcze
inne sugeruj¹ sposoby na bezpieczn¹ i lepsz¹ egzystencjê: �ubezpiecz siebie i swoje
mieszkanie�, �czytaj prasê�, �oszczêdno�æ matk¹ dobrobytu�. Kolejne odwo³uj¹
siê do �wietlanej przysz³o�ci: �lepsza przysz³o�æ�, �wykonamy plan�, �nigdy wiêcej
wojny�. Wa¿ny jest kontrast, zderzenie dwóch wymiarów � s³owa i rzeczywisto-
�ci � w taki sposób, aby jej opis natychmiast obna¿a³ fa³sz komunikatu neonowe-
go. Przyk³adowo, wzmiankê o neonie �kochajcie kwiaty� poprzedza obraz:

Ogonki zmêczonych ludzi sta³y pod sklepami. Przechodnie w nienaturalnym po�piechu
potr¹cali siê na szerokich trotuarach. W perspektywie ulicy zapali³ siê pierwszy neon: ko-
chajcie kwiaty30.

W interesuj¹cej pracy Ma³gorzaty Szpakowskiej dotycz¹cej przemian oby-
czajowych w Polsce drugiej po³owy XX w. zosta³ sugestywnie przedstawiony obraz
codzienno�ci za Gomu³ki. Badaczka przypomnia³a, jak dalece szara, mêcz¹ca i po

28 T. K o n w i c k i, Wniebowst¹pienie. Warszawa 1967, s. 15�16.
29 Ibidem, s. 16.
30 Ibidem, s. 32.
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prostu biedna by³a egzystencja ówczesnego Polaka, w tym polskiego inteligen-
ta31. W tym planie historycznym Wniebowst¹pienie to, tak jak migocz¹ce tre�ci
neonów, tytu³ k³amliwy, u¿yty z wyra�n¹ intencj¹ prze�miewcz¹. W zakoñczeniu
powie�ci bohaterowie wje¿d¿aj¹ na ostatnie piêtro Pa³acu Kultury i Nauki, sk¹d
nie mog¹ ju¿ wróciæ na ziemiê. Pozostaje im tylko obserwowanie zmêczonej noc-
nymi wydarzeniami Warszawy przygotowuj¹cej siê do �wiêta pañstwowego. Do-
�wiadczaj¹ zatem �wniebowst¹pienia�, które jest jedynie ironiczn¹ namiastk¹
postulowanego w tytule powie�ci religijnego wydarzenia, przekroczeniem grani-
cy miêdzy dwoma �wiatami � tym powszednim i tym po�miertnym � z którego
tak naprawdê nic dla samej egzystencji bohaterów nie wynika. Bohaterowie Wnie-
bowst¹pienia to w³a�ciwie upiory, zjawy snuj¹ce siê po �wiecie naznaczonym
pierwiastkiem piekielnym. Owo zw¹tpienie w mo¿liwo�æ prawdziwego wniebo-
wst¹pienia � gdy¿ parszywa rzeczywisto�æ nie pozwala bohaterom odnale�æ siê
nawet w dostêpnym im �wiecie � wyrazi³ w swojej równie niecenzuralnej jak Wnie-
bowst¹pienie i dlatego nie wydanej w PRL rozprawie Jan Walc:

Wydaje siê, ¿e w³a�nie powrót na ziemiê, do �wiata spraw codziennych, by³by dla boha-
tera omawianej ksi¹¿ki w n i e b o w s t ¹ p i e n i e m. By³by � bo nie mamy ¿adnych podstaw,
aby s¹dziæ, ¿e wniebowst¹pienie to dokona³o siê czy dokona. Zakoñczenie ksi¹¿ki pozosta-
wiaj¹ce bohaterów na wie¿y Pa³acu Kultury � pe³ni¹cej tu zapewne rolê podobn¹ jak Mont
Blanc w Kordianie � i ich chocholi taniec doko³a niej ka¿¹ nam raczej podejrzewaæ, ¿e nie
dokona siê ono nigdy [...]. Tak wiêc niebo okazuje siê piek³em, poznanie okazuje siê piek³em,
�wiadomo�æ okazuje siê piek³em32.

Powie�æ Tadeusza Konwickiego Wniebowst¹pienie, która niedawno ukaza³a siê na pó³-
kach ksiêgarskich, zosta³a oceniona jako bardzo istotne przeoczenie cenzorskie z uwagi na swój
nihilistyczny charakter, wulgarne przedstawienie rzeczywisto�ci naszego kraju i brukowy jê-
zyk33.

� donosi³ Komitetowi Centralnemu urz¹d przy Mysiej w styczniu 1968. Trudno
siê dziwiæ, ¿e interpretacja rozrachunkowa, w której peerelowska smutna war-
szawska rzeczywisto�æ zdecydowanie negatywnie wp³ywa³a na dusze bohaterów
(choæ mo¿na by przecie¿ znale�æ i g³êbsze uzasadnienie takiego stanu), wzbudzi-
³a powa¿ne zastrze¿enia w³adz. Ten sprzyjaj¹cy aktualizacjom nowy styl pisar-
stwa Konwickiego spowodowa³, ¿e cenzura post factum rozpoczê³a dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do ograniczenia wp³ywu wydanego Wniebowst¹pienia na publiczno�æ li-
terack¹ w kraju. Rezygnacja pisarza z cz³onkostwa partyjnego, gro�ba politycznej
interpretacji jego ostatniej ksi¹¿ki i w ogóle stopniowe rozchodzenie siê dróg w³adz
i literatów partyjnych spowodowa³y, ¿e Konwicki zosta³ w r. 1967, tu¿ po publi-
kacji kontrowersyjnej powie�ci, objêty represjami. W zapisie cenzuralnym nr 35
z r. 1967 (niestety brak daty dziennej) w punkcie �j� stwierdzano:

Wszelkie w³asne materia³y osób ni¿ej wymienionych, jak równie¿ publikacje na ich
temat oraz publikacje, które mia³yby charakter pochwalny lub nosi³yby cechy demonstracji
(np. przecenianie walorów literackich, warto�ci warsztatu twórczego czy zmasowanie mate-
ria³ów w danym numerze) nale¿y ka¿dorazowo sygnalizowaæ Kierownictwu GUKPPiW, a do
czasu ostatecznej decyzji wstrzymywaæ34.

31 M. S z p a k o w s k a, Chcieæ i mieæ. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian. War-
szawa 2003.

32 Wa l c, op. cit., s. 114�115.
33 AAN, KC PZPR. Wydzia³ Kultury, sygn. 655/18 [brak paginacji].
34 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, WUKPPiW w Gdañsku, sygn. 319, k. 43.
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Dalej nastêpowa³a lista osób podlegaj¹cych zapisowi, a w�ród nich obok Kon-
wickiego znale�li siê m.in.: Jacek Bocheñski, Pawe³ Beylin, Tadeusz Drewnow-
ski, Ryszard Matuszewski, Igor Newerly, Jerzy Pomianowski i Julian Stryjkow-
ski. W zwi¹zku z funkcjonuj¹cym zapisem donoszono w listopadzie 1967:

Niezbêdne okaza³o siê [...] dokonanie powa¿nych ingerencji w ksi¹¿ce o Tadeuszu Kon-
wickim, nie mówi¹c ju¿ o celowo�ci ukazania siê takiej w³a�nie ksi¹¿ki35.

W nastêpnym roku kierownictwo partyjne wyodrêbni³o cztery grupy litera-
tów i naukowców objêtych zapisami. Pierwsza zawiera³a nazwiska, które w ogó-
le nie mog³y siê pojawiaæ na ³amach mediów, a dzie³ nimi podpisywanych nie
wolno by³o publikowaæ. Do drugiej zaliczano tych, których nie nale¿a³o publiko-
waæ i popularyzowaæ, do trzeciej tych, których nie nale¿a³o reklamowaæ, a do
czwartej � nazwiska, które musia³y byæ konsultowane z cenzur¹. Konwickiego
zaklasyfikowano do grupy trzeciej36.

W wydanym w r. 1969 Zwierzocz³ekoupiorze, kolejnej powie�ci przeznaczo-
nej niby dla m³odzie¿y, autor przedstawi³ do�æ dziwaczn¹ historiê ch³opca o imie-
niu Piotr. Ch³opiec ten, mieszkaj¹cy w powojennym polskim mie�cie (zapewne
w Warszawie), podró¿uje wraz z mówi¹cym ludzkim g³osem dogiem Sebastia-
nem do innego �wiata, w którym czytelnik prozy Konwickiego odnajduje wileñ-
sk¹ przedwojenn¹ prowincjê i ukazan¹ w Senniku wspó³czesnym dolinê. Podró¿e
te, podczas których bohater napotyka swojego sobowtóra, Troipa (anagram), prze-
platane s¹ opisami scen z rodzinnego i towarzyskiego ¿ycia ch³opca nad wyraz
rozwiniêtego i oczytanego. Cenzorzy, uwra¿liwieni szczególnie po niefortunnym
dopuszczeniu do publikacji w r. 1967 Wniebowst¹pienia, potraktowali Zwierzo-
cz³ekoupiora z podejrzliwo�ci¹ i surowo�ci¹. Z góry przyjêto za³o¿enie, ¿e jest to
powie�æ z kluczem, w której aluzyjno�æ wzglêdem PRL odgrywa wa¿n¹ rolê, cho-
cia¿ nie dezawuuje ksi¹¿ki jako ca³o�ci:

Fabu³a powie�ci oparta jest na pó³rzeczywistych majakach cz³owieka nieuleczalnie cho-
rego, przebywaj¹cego w szpitalu. ¯eby by³o dziwniej, bohaterem jest poeta � mêdrzec, uda-
j¹cy dziecko. Stan ci¹g³ych skoków gor¹czkowych odbiera bohaterowi �wiadomo�æ w³asne-
go bytu i dlatego rzeczywisto�æ i senne majaczenia splataj¹ siê w niepodzieln¹ ca³o�æ. S¹ to
majaki ch³opca o imieniu Troip (czytaj: odwrotnie Piotr), który wyrasta³ na wileñskich �kre-
sach�, zestawione z losami wspó³czesnego warszawiaka.

Jest to ksi¹¿ka �z kluczem�. [...] Uwa¿ali�my, ¿e chocia¿ istnieje pewne ryzyko przy
tego typu ksi¹¿kach, to mo¿na zezwoliæ na druk po ingerencjach. Cenzorzy, którzy czytali
ksi¹¿kê, stwierdzali w swoich wnioskach recenzyjnych, ¿e nie ma podstaw do zdyskwalifi-
kowania ksi¹¿ki. Dokonano wiêc licznych ingerencji id¹cych w kierunku eliminacji zbyt przej-
rzystych aluzji, tycz¹cych wspó³czesnej Polski, oraz stwierdzeñ z koñcowych partii ksi¹¿ki,
maj¹cych istotne znaczenie dla rysunku naszej rzeczywisto�ci. [...] W podobne tendencje nale-
¿y ingerowaæ � we wszelkich notach sygnalnych b¹d� w recenzjach omawiaj¹cych ksi¹¿kê37.

W�ród kontrowersyjnych tre�ci, które umknê³y wyczulonemu oku pracowni-
ka cenzury, zachowa³ siê oryginalny wstêp i nieco przewrotne zakoñczenie po-
wie�ci. Rozpoczyna siê ona wyra�nym �mrugniêciem� w stronê doros³ego czy-
telnika:

35 AAN, GUKPPiW, sygn. 958, k. 42. Mowa tu o monografii: J. F u k s i e w i c z, Tadeusz
Konwicki. Warszawa 1967.

36 AAN, KC PZPR. Wydzia³ Kultury, sygn. 655/18 [brak paginacji].
37 AAN, GUKPPiW, sygn. 1051, k. 16�17.
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Ta ksi¹¿ka nie jest dla grzecznych dzieci. Grzeczne dzieci nic nie skorzystaj¹ z czytania
moich wspomnieñ. Szkoda po prostu fatygi. Natomiast dzieci niegrzeczne � to zupe³nie inna
sprawa. Dzieci niegrzeczne znajd¹ w tej zdumiewaj¹cej historii wiele my�li pouczaj¹cych,
sporo przyk³adów warto�ciowych, a przede wszystkim du¿o zrozumienia i wspó³czucia dla
ich trudnego losu38.

Oczywi�cie, wstêp ten by³ adresowany nie tyle do m³odego, ile przede wszyst-
kim do doros³ego odbiorcy. Ju¿ na pocz¹tku lektury dojrza³y czytelnik konfronto-
wany by³ z sugesti¹ �niegrzecznej� lektury, czyli lektury politycznej, zaanga¿o-
wanej, buntowniczej wobec �rodzica�, czyli w³adzy. W takim wypadku nawet
tytu³owy �zwierzocz³ekoupiór� móg³ byæ odczytany jako symbol upiornego pol-
skiego komunizmu, niezale¿nie od tego, jaka by³a intencja samego autora39.

W dziwacznym, jak na m³odzie¿ow¹ prozê, zakoñczeniu nagle okazuje siê, ¿e
g³ówny bohater jest �miertelnie chorym ch³opcem, który aby urozmaiciæ sobie
szpitaln¹ udrêkê, wymy�li³ ca³¹ opowiedzian¹ w Zwierzocz³ekoupiorze historiê.
Ostatnie s³owa powie�ci mo¿na odczytywaæ dwuznacznie: �Najcudowniejsze, ¿e
pohasa³em sobie trochê na swobodzie. ¯yczê wam tego samego. ¯eby�my tylko
zdrowi byli. ¯eby�my tylko...�40. Ta niespodziewana forma liczby mnogiej, skie-
rowana jakby do wspólnoty, i powtórzenie ¿yczenia z urwaniem tekstu w drugim
wypowiedzeniu i pozostawieniem wielokropka (niczym z czasów carskiej cenzu-
ry, gdzie wielokropek by³ w literaturze i publicystyce polskiej znacz¹cy) sugero-
wa³y, ¿e ca³a ksi¹¿ka przeznaczona by³a tak¿e dla czytelnika doros³ego, zanurzo-
nego w peerelowskiej codzienno�ci koñca lat sze�ædziesi¹tych, �wiadomego nie-
dawnego marcowego przesilenia. Okaza³o siê jednak, ¿e owo tajemnicze
zakoñczenie to dzie³o samego cenzora, a wersja pierwotna by³a o wiele bardziej
dosadna. W Nowym �wiecie i okolicach Konwicki wyjawi³, ¿e Zwierzocz³ekoupiora
zakoñczy³ s³owami: �¯eby�my tylko zdrowi byli, ¿eby�my tylko wolni byli�41.

W narracji powie�ci dostrzec mo¿na czêsto zw¹tpienie w kompetencje czy-
telnicze m³odego odbiorcy, zw¹tpienie przejawiaj¹ce siê w zaniechaniu pewnych
w¹tków (poniewa¿ i tak nie zostan¹ nale¿ycie zinterpretowane) czy w odsy³aniu
czytelnika do encyklopedii, podwa¿aniu jego zdolno�ci do w³a�ciwego rozumie-
nia. To manifestowane podejrzenie o niedojrza³y odbiór czytelne jest natomiast
dla doros³ego, który w ten sposób zostaje zachêcony do lektury miêdzy wiersza-
mi. Komunikat, który od razu tak w³a�nie nastawia³ czytelnika, zamieszczony by³
na obwolucie projektowanego wydania:

Ta pozornie �m³odzie¿owa� opowie�æ o przygodach, które siê wydarzaj¹ i które siê �ni¹
kilkunastoletniemu ch³opcu, pob³a¿liwie zezwalaj¹cemu uwa¿aæ siê za mniej dojrza³ego od
swego otoczenia, to w istocie przepiêkna, poetycka ba�ñ o nie przebranych zasobach liry-
zmu, humoru i zarazem trafnej psychologicznej intuicji, z jak¹ autor kreuje osobliw¹ postaæ
narratora i czyni jego opowie�æ ma³ym zwierciad³em paradoksów wspó³czesnego �wiata42.

Cenzorzy nie zgodzili siê na takie konstatacje, które od razu projektowa³yby
odbiór najnowszej powie�ci autora kontrowersyjnego Wniebowst¹pienia ponownie
w sposób dla w³adzy niekorzystny, bo czym¿e by³o okre�lenie �ma³e zwierciad³o

38 T. K o n w i c k i, Zwierzocz³ekoupiór. Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 6.
39 Zob. P. K u n c e w i c z, Agonia i nadzieja. T. 4: Proza polska od 1956. Warszawa 1994, s. 177.
40 K o n w i c k i, Zwierzocz³ekoupiór, s. 277.
41 T. K o n w i c k i, Nowy �wiat i okolice. Warszawa 1986, s. 162.
42 AAN, GUKPPiW, sygn. 1051, k. 21.
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paradoksów wspó³czesnego �wiata�, je�li nie eleganckim eufemizmem. Tre�æ teks-
tu na obwolucie zmieniono wiêc radykalnie, opisuj¹c ksi¹¿kê jako jeszcze jedn¹
pozycjê dla m³odzie¿y.

Podobnie post¹piono z czytelnymi aluzjami do gomu³kowskiej rzeczywisto-
�ci, czego �lad znajdujemy w ju¿ cytowanym fragmencie recenzji sporz¹dzonej
na u¿ytek GUKPPiW. Jednak niektóre drobne aluzje osta³y siê. Kaloryfery w miesz-
kaniu bohatera czêsto nie grzej¹. Mama Piotra poznaje Cecyliê w ogonku po ma-
s³o. Ojciec straci³ pracê po jakim� konflikcie z dyrektorem. Przed blokiem lub
przy pojemnikach na �mieci miejscowi pijaczkowie spo¿ywaj¹ alkohol. Najbar-
dziej interesuj¹co prezentuj¹ siê opisy programów emitowanych w telewizji. Na
ekranie telewizora, je�li nie pojawia siê komunikat �przepraszamy za usterki�,
migaj¹ sceny �wyci¹gania rur na zimno w jakiej� hucie�, �monotonnego przêdze-
nia przêdzy�, �zachwalania przygotowania do wiosennych siewów� i �melioracji
³¹k�43 , na które patrzy ponuro rodzina Piotra. Poniewa¿ historia opowiadana
(i wymy�lana) przez ch³opca ma dwa alternatywne (pesymistyczne i optymistycz-
ne) zakoñczenia, równie¿ tematyka programu telewizyjnego zmienia siê zale¿nie
od wyd�wiêku. W zakoñczeniu pechowym ojciec zabiera Piotra z planu filmowe-
go i przywozi do domu, gdzie w³a�nie �w telewizji pokazywano butelkowanie
mleka i to widocznie od d³u¿szego czasu, bo nikt nie patrzy³ na ekran�44. W za-
koñczeniu optymistycznym � w telewizji wyemitowano �prawdziw¹ rewiê z girl-
sami� i ojciec Piotra po raz pierwszy z zainteresowaniem patrzy³ w ekran. Na ko-
metê, która ma uderzyæ w ziemiê, wszyscy bohaterowie czekaj¹ z utêsknieniem:
�wszyscy maj¹ dosyæ, wszystkim trochê obrzyd³o� � komentuje Piotr45.

Te uci¹¿liwo�ci przypominaj¹ o jeszcze innej ksi¹¿ce �dla m³odzie¿y�. W wy-
danej w r. 1962 powie�ci S³awomira Mro¿ka Ucieczka na po³udnie Gruby, �redni
i Chudy prze¿ywaj¹ masê dziwnych i raczej nieweso³ych przygód, pomagaj¹c ma³-
poludowi uciec z PRL. Aparatczycy w domowym zaciszu z nudów zak³adaj¹ przed
lustrem zabawne sztuczne nosy, a burmistrz miasteczka na wszelki wypadek uro-
czy�cie wita przyby³ego go�cia, chocia¿ nie wie, kim on jest (ale mo¿e byæ przecie¿
dostojnikiem z którego� z sojuszniczych pañstw). Wêdruj¹c przez ca³y kraj ch³opcy
co chwila natrafiaj¹ na rozmaite aberracje socjalistycznej rzeczywisto�ci. Napoty-
kaj¹ fabrykê, w której, aby wykonaæ plan, wypuszcza siê dym z komina, choæ nic
siê nie produkuje. W innym zak³adzie wytwarza siê obuwie, ale tylko na lew¹ nogê46.

W Zwierzocz³ekoupiorze znajduje siê ma³a aluzja do kontroli s³owa w PRL.
Narrator wyobra¿a sobie, co by siê wydarzy³o, gdyby zosta³ królem, i stwierdza:
�gdyby wszystko by³o wolno, na pewno w gazetach zaczêliby rysowaæ moje ka-
rykatury, pisaæ ró¿ne wiersze i felietony o�mieszaj¹ce�47, zgodnie z my�leniem
represyjnej i nadzoruj¹cej w³adzy. Innym razem Piotr wyobra¿a sobie, co by zro-
bi³, gdyby zdoby³ czarodziejsk¹ ró¿d¿kê albo czapkê-niewidkê. W�ród paru po-
mys³ów pojawia siê i taki:

Przyjemnie by³oby równie¿ trafiæ do jakiego� dalekiego, egzotycznego kraju na fa³szowa-
nie wyborów. Oczekiwa³bym cierpliwie, a¿ te komisje skrutacyjne z ogromnym wysi³kiem,

43 K o n w i c k i, Zwierzocz³ekoupiór, s. 66, 67, 134, 182.
44 Ibidem, s. 260.
45 Ibidem, s. 87.
46 S. M r o ¿ e k, Ucieczka na po³udnie. Warszawa 1961.
47 K o n w i c k i, Zwierzocz³ekoupiór, s. 110.
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w straszliwej mêce i z koszmarnymi nerwami sfa³szuj¹ wreszcie szczê�liwie wyniki i wtedy
dopiero, w ostatniej chwili, przywróci³bym stan faktyczny. Strach pomy�leæ, co by siê dzia³o48.

Jest to oczywiste odwo³anie do praktyki w³adz peerelowskich, ukryte za me-
tafor¹ �egzotycznego kraju�. Natomiast nie uda³o siê przemyciæ Konwickiemu
jawnie krytycznej Bajki o fartolu. Cenzura wyciê³a j¹ w ca³o�ci. Trudno siê dzi-
wiæ, poniewa¿ by³ to wyra�ny przytyk do warunków, jakie nale¿a³o spe³niæ, aby
uzyskaæ w PRL znacz¹c¹ pozycjê. Uczciwy, pracowity i pasjonuj¹cy siê wieloma
rzeczami Jasio, gdy dorasta, zostaje kolejno kompozytorem, dyrektorem i wresz-
cie konduktorem. Jednak ka¿dy z tych zawodów staje siê poniewczasie ¿yciow¹
pora¿k¹. Doros³y Jan zostaje bez pracy i wtedy wpada na wysiadaj¹cego z limu-
zyny pana w cylindrze, który okazuje siê jego towarzyszem zabaw dziecinnych.
Na pytanie, jak uda³o mu siê osi¹gn¹æ tak wysok¹ pozycjê, dostojny pan odpo-
wiada, ¿e po prostu nale¿y mieæ �trochê fartolu�. Karolek ju¿ bardzo wcze�nie
przejawia³ pewne cechy, które zadecydowa³y o tytu³owym �fartolu�: �bawi³ siê
jako� czujnie, w napiêciu, nie pope³nia³ omy³ek i tylko dziwnie siê u�miecha³�49.
Tak wiêc to nieludzkie cechy antagonisty Jasia, promowane przez system, zade-
cydowa³y o jego powodzeniu ¿yciowym.

Wniebowst¹pienie, które faktycznie stanowi³o literackie zerwanie pisarza z par-
ti¹ i spowodowa³o represje cenzuralne, by³o najbardziej krytycznie usytuowanym
wobec systemu dzie³em Konwickiego z okresu gomu³kowskiego, a mo¿e i w ca-
³ym jego dorobku. Chocia¿ pisarz sta³ siê ostro¿niejszy, pó�niejszy Zwierzocz³e-
koupiór tak¿e zawiera³ pewne czytelne jedynie dla doros³ego odbiorcy aluzje.
Podobnie sprawa wygl¹da³a w kolejnej powie�ci �dla doros³ych� Konwickiego,
w wydanym w r. 1971 Nic albo nic50. Ta dziwna ksi¹¿ka, jedna ze s³abszych w je-
go twórczo�ci, wpisywa³a siê w ów rozrachunkowy styl Wniebowst¹pienia. Au-
torowi uda³o siê wychwyciæ moment przesilenia politycznego, kiedy ekipa Gier-
ka dopiero rozpoczyna³a swoje rz¹dy i zaistnia³a realna szansa, ¿e wiele kontro-
wersyjnych tre�ci przejdzie przez sito cenzury, w owym okresie równie niepewnej
w swych poczynaniach. W niektórych opisach zawartych w Nic albo nic czytel-
nik odnajdywa³ wyzywaj¹c¹ poetykê Wniebowst¹pienia.

Choæ g³ówny bohater powie�ci ¿yje w prywatnym, pe³nym rojeñ �wiecie (nie
jeste�my w stanie rozstrzygn¹æ, czy jest on owym wampirem zabijaj¹cym kobiety,
czy tylko mu siê wydaje) i we w³asnej przesz³o�ci, jest tak¿e po czê�ci okr¹¿ony
przez doczesno�æ, z której nie ma innego wyj�cia ni¿ koñcowa i udana ucieczka
w �mieræ. Aby uzupe³niæ ten ponury obraz, nale¿y wspomnieæ, ¿e dla bohaterów
powie�ci nie ma te¿ lepszej przysz³o�ci. Wszyscy trwaj¹ w oczekiwaniu na zag³adê.
Sam tytu³ utworu zdaje siê sugerowaæ ow¹ rozpaczliw¹ i wyniszczaj¹c¹ alternaty-
wê, a raczej jej brak:

Polski inteligent w roku 1970, w przeciwieñstwie do bohatera opowiadania Stefana ¯e-
romskiego Wszystko i nic, przekonany jest, ¿e zale¿y od niego jedynie �nic albo nic�51.

48 Ibidem, s. 253.
49 AAN, GUKPPiW, sygn. 1051, k. 20.
50 T. K o n w i c k i, Nic albo nic. Warszawa 1971. �lady kontroli cenzorskiej zachowa³y siê

w archiwum w zaprotoko³owanej informacji z narady w GUKPPiW (AAN, GUKPPiW, sygn. 958,
k. 116): �Ponadto dokonano czê�ciowych ingerencji w ksi¹¿ce Konwickiego Nic albo nic�.

51 J. Wa l c, Zast¹piæ samobójcê. �Tygodnik Kulturalny� 1988, nr 42, s. 10.
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� pisa³ w 1988 r. Jan Walc. Dla ówczesnych czytelników tytu³ ten oznacza³ roz-
paczliwo�æ czasów, w których powstawa³y Wniebowst¹pienie i Nic albo nic52.
Konwicki opowiada³ Stanis³awowi Beresiowi, ¿e ów zagadkowy tytu³ �

oznacza rodzaj wyboru, jaki zosta³ nam dany w pó�nych latach gomu³kowskich. By³o czar-
no, ponuro, w Warszawie nie by³o nawet przyzwoitego dworca ani ulicy dojazdowej, a ludzie
siedzieli w domach bez ¿adnej alternatywy. [...] W tym systemie mieli�my do wyboru nic
albo nic53 .

Kalendarz i klepsydrê opublikowa³ Konwicki jeszcze w 1976 r. w obiegu ofi-
cjalnym i utwór ten zosta³ poddany kontroli cenzorskiej54. Wiele fragmentów
z ksi¹¿ki wyciêto, m.in. refleksje o marcu 1968 i grudniu 1970, o antysemityzmie
i dygnitarzach partyjnych55. Ten �³¿e-dziennik� publiczno�æ i krytyka przyjê³y
z bardzo du¿ym zainteresowaniem, jak wspomina Przemys³aw Czapliñski, Ka-
lendarz nie schodzi³ z ³am czasopism przez 38 tygodni i mo¿liwe, ¿e by³ naj¿arli-
wiej omawian¹ ksi¹¿k¹ w ca³ej polskiej literaturze powojennej. Najwiêksze za-
ciekawienie wzbudzi³y portrety bli¿szych i dalszych znajomych, kre�lone z pew-
n¹ nonszalancj¹ i manifestowan¹ szczero�ci¹56. Pomiñmy skandal towarzyski
zwi¹zany z ukazaniem siê utworu; w powie�ci zawarta zosta³a, pisana mow¹ ezo-
pow¹, ocena pierwszej po³owy dekady lat siedemdziesi¹tych, ubrana w formê
paradziennika57.

W Kalendarzu i klepsydrze uda³o siê przede wszystkim przemyciæ sporo tre-
�ci, które zawiera³y aluzje do mechanizmu kontroli s³owa w PRL. Ju¿ w pocz¹t-
kowych partiach ksi¹¿ki zostaje przekazany czytelnikowi wyra�ny komunikat, ¿e

52 K o n w i c k i  (Pamiêtam, ¿e by³o gor¹co. Z T. Konwickim rozmawiaj¹ K. B i e l a s
i  J. S z c z e r b a. Kraków 2001, s. 105�106) wspomina³: �Wolna Europa, która traktowa³a mnie
do�æ surowo, po Nic albo nic wykona³a eseik po�wiêcony mechanice mojego oszukiwania cenzury.
Nie by³ to szlachetny gest ze strony tej szlachetnej radiostacji. Wiadome ministerstwo z ul. Koszy-
kowej zrobi³o z nas³uchu stenogram i przes³a³o z komplementami do »Czytelnika«, ¿eby moje wy-
dawnictwo wiedzia³o, jakich sztuczek u¿ywam. Zreszt¹ po Wniebowst¹pieniu i tak by³em pod tro-
skliw¹ uwag¹ cenzury. Jaka� kierowniczka dzia³u czy departamentu zosta³a przez tê ksi¹¿kê zde-
gradowana i ju¿ tylko etykiety na lemoniadzie cenzurowa³a, i potem, wstyd powiedzieæ, cenzura
siê mnie trochê ba³a�.

53 N o w i c k i, op. cit., s. 122.
54 Tytu³ w ciekawy i jak najbardziej polityczny sposób zinterpretowa³ w r. 1988 Wa l c  (Za-

st¹piæ samobójcê, s. 10). Wed³ug niego pojêcie �kalendarza� wi¹¿e siê z uczciwym, mozolnym
i naturalnym odmierzaniem czasu, rozci¹gaj¹cym siê na pokolenia. Takie odmierzanie czasu zo-
staje systematycznie zaburzane w twórczo�ci Konwickiego przez represyjny i absurdalny system
PRL, a apogeum swoje osi¹ga w Ma³ej apokalipsie, gdzie nikt ju¿ nie wie, w jakim dniu roku toczy
siê akcja. Symbolem nowego, orwellowskiego �wiata jest �klepsydra�, któr¹ byle jaki urzêdnik
mo¿e odwracaæ wte i wewte.

55 Jak wiele, mo¿e siê przekonaæ czytelnik porównuj¹c wydania peerelowskie z niedawno
opublikowanym wydaniem przygotowanym na podstawie rêkopisu: T. K o n w i c k i, Kalendarz
i klepsydra. Wyd. 4. Warszawa 2005.

56 P. C z a p l i ñ s k i, Tadeusz Konwicki. Poznañ 1994, s. 98�101.
57 U¿ywam okre�leñ zaczerpniêtych od J. S m u l s k i e g o  (�Ulepiec�. Kilka uwag o formie

gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego �Kalendarz i klepsydra�, �Wschody i zachody ksiê¿y-
ca�, �Nowy �wiat i okolice�. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedziel-
ski, J. Speina. Toruñ 1993, s. 157). Kalendarz i klepsydrê nazwa³ �paradziennikem�, Wschody i za-
chody ksiê¿yca �parapamiêtnikiem�, a Nowy �wiat i okolice �zbiorem parafelietonów�. Choæ sam
badacz krytykuje ma³o zrêczne brzmienie tych terminów gatunkowych, dla moich rozwa¿añ wy-
daj¹ siê one ca³kiem przydatne.
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ów paradziennik, zwany przez autora pomys³owo �³¿e-dziennikiem�, posiada swoje
ograniczenia:

Najmilej by³oby napisaæ prawdê. Ca³¹ prawdê o czasach, o ludziach wspó³czesnych
i o sobie. Ale jest to niewykonalne z wielu powodów. Nie umiem pisaæ do szuflady58.

�Pisanie o czasach zaledwie ogólnikowo�59, twórczo�æ ukryta za parawanem
aluzji, by³o oczywi�cie wymuszone przez realia. Ówczesny �wiadomy tego czy-
telnik wiedzia³ o owym przymusie i podejrzewa³, ¿e gdyby tylko autor móg³, uczy-
ni³by tê ksi¹¿kê zupe³nie inn¹. Wspominana przykra konieczno�æ stawa³a siê ro-
dzajem niepisanej umowy zawartej miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ dzie³a. Narrator
nawi¹zuje do praktyki uniku stosowanej skutecznie ju¿ pod zaborami:

Chcia³bym umieæ tak pisaæ, ¿eby nie trzeba by³o pisaæ pewnych s³ów rozstrzelonym
drukiem albo t³ustym drukiem, ¿eby nie trzeba by³o stosowaæ wykrzykników, ¿eby nie trzeba
by³o u¿ywaæ wielokropków60.

W Kalendarzu i klepsydrze osta³a siê refleksja dotycz¹ca ca³ej strategii pisa-
nia w peerelowskiej rzeczywisto�ci. To prawdziwy manifest literackiego uniku,
w³a�ciwie motto przy�wiecaj¹ce dzia³alno�ci twórczej Konwickiego w koñcu lat
piêædziesi¹tych, w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych:

W moim s³odkim ¿yciu zdarzaj¹ siê dni kwa�ne. My�lê o tych momentach, kiedy przy-
chodz¹ z drukarni pierwsze korekty moich ksi¹¿ek. Wtedy dopiero zaczynaj¹ siê harce, pod-
chody i ³amañce. Ka¿demu literatowi, najbardziej nawet gorliwemu, przytrafia siê scena nie
do druku, akapit nie do druku, wyra¿enie nie do druku. A ja wrêcz celujê w takich gafach.
Wiêc zaczyna siê d³uga mordêga, wspania³y pojedynek samotnego autora z si³¹ wy¿sz¹. Roz-
poczynaj¹ siê targi, zwodzenia, uniki. Na miejsce drastycznego powiedzonka wstawiam rów-
nie drastyczne, ale inaczej sformu³owane, i czekam na cud. Ale cuda zdarzaj¹ siê rzadko.
Wiêc formu³ujê nowe powiedzonko, niby mniej drastyczne, ale za to z jakim� bocznym ja-
dem. Mo¿e przejdzie. Nie, nie przechodzi. Wiêc rysujê co� ³agodniejszego, lecz z pewn¹
nadwarto�ci¹ poetyck¹. Równie¿ odpada. Zatem wracam do punktu wyj�cia i proponujê jesz-
cze ostrzejszy frazes obszyty zupe³nie nowymi s³owami. Teraz znowu zje¿d¿am z góry do
epitetów ja³owych, nijakich, wszystkim obojêtnych. Ale zje¿d¿am chytrze, ci¹gle gdzie� zba-
czam, stosujê jakie� odwyrtki, ci¹gle jaki� u³omek znaczenia raptownie przeinaczam w sobie
wygodnym kierunku. Przeciwnik powoli s³abnie i ustêpuje albo ja s³abnê i kapitulujê.

Mówi¹c szczerze, czasem to ramiê mnie steruj¹ce nieznacznie popchnê i ono dziabnie
moje miêso tak zgrabnie, ¿e raptem kupa s³ów staje siê cudownym sztychem b³yskotliwej
my�li, dojmuj¹cego nastroju albo pojemnej metafory. Czasem wiêc mi pomog¹, czasem na-
wet ulepsz¹ jak¹� sytuacjê albo wywód my�lowy, czasem zaostrz¹ niespodzianie pointê. Tak
wiêc te kwa�ne dni, podczas których puchnie mi w¹troba i burzy siê krew, a oczy zachodz¹
bielmem w�ciek³o�ci, te dni wcale nie s¹ takie z³e, mo¿e nawet pod�wiadomie têskniê do tych
kwa�nych dni, jak têskni zaj¹c do wielkiego, wspania³ego polowania z nagonk¹61.

Kolejne ksi¹¿ki Konwicki publikowa³ w drugim obiegu. Kompleks polski,
tworzony jeszcze z my�l¹ o druku w obiegu oficjalnym, ukaza³ siê ostatecznie
jako jeden z kolejnych numerów �Zapisu� w 1977 roku. Podobny los spotka³ pi-
san¹ ju¿ wy³¹cznie z my�l¹ o nielegalnej publikacji Ma³¹ apokalipsê, wydan¹
w �Zapisie� w 1979 roku. W listopadzie 1980 prezes �Czytelnika� Stanis³aw Bê-
benek relacjonowa³ w gmachu GUKPPiW:

58 T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976, s. 6.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem, s. 253�254.
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Ja Konwickiemu wyda³em Kalendarz i klepsydrê po wielu trudach, potem chcia³em te¿
w taki sposób nad Kompleksem polskim popracowaæ, ale on [to] wyda³ w wydawnictwie pod-
ziemnym. Ma³a apokalipsa to jest zupe³nie antykomunistyczna ksi¹¿ka. Nie móg³bym jej
wydaæ jako cz³onek partii62.

W jednej ze scen Ma³ej apokalipsy Tadeusz (wa¿na jest ta identyfikacja z imie-
niem Konwickiego), g³ówny bohater, który w ge�cie protestu ma dokonaæ samo-
spalenia przed Pa³acem Kultury, stoi nawet ko³o budynku GUKPPiW przy ulicy
Mysiej. W jego rozwa¿aniach pojawia siê my�l, ¿e podstawowym zadaniem cen-
zury powinno byæ zaszczepienie w intelektualistach autocenzury, wykszta³cenie
w nich mechanizmu samokontroli, który dopuszcza³by tylko umiejêtn¹ aluzjê.
A wtedy cenzura nie musia³aby ju¿ ze swojej strony ingerowaæ w ¿adne teksty.
W³adys³aw Bu³at (w tej postaci dopatrywano siê odpowiednika Andrzeja Wajdy)
przyznaje w rozmowie z Tadeuszem, ¿e tworzy swoje opozycyjne filmy w grani-
cach dozwolonych przez cenzurê. Ten mechanizm zniewolenia jest wiêc szcze-
gólnie perfidny, bo okazuje siê, ¿e owe kontestatorskie dzie³a s¹ jedynie rodzajem
�wentylu bezpieczeñstwa� umiejêtnie stosowanego przez represyjny system:

Teraz bêdê kopa³ i gryz³, jak tylko potrafiê. To znaczy, na ile mi pozwoli cenzura. A po-
zwoli wiêcej ni¿ innym, bo wyrobi³em sobie nazwisko, bo kraj czeka na moje filmy. Widzisz,
jakie to powsta³o sprzê¿enie zwrotne. Mogê kopaæ w zêby partiê, bo mam prawo, a mam
prawo, bo us³ugiwa³em partii63.

� wyznaje Bu³at. Aluzja jest wiêc dopuszczana przez pañstwo, �niepokorni� twór-
cy, opozycja, wszyscy uwik³ani s¹ w niemo¿liwy do rozerwania mechanizm ko-
egzystencji z aparatem przymusu, taka wydaje siê wymowa Ma³ej apokalipsy.
W urzêdzie cenzury powsta³ nawet �samodzielny departament aluzji�, o czym in-
formuje Tadeusza �marcowy docent� Edward Schmidt, który mia³ tam wyk³ady.
Gro�ne napiêcia spo³eczne s¹ eliminowane dziêki istnieniu �rozumnej, wywa¿onej
aluzji�64.

W PRL prób¹ usystematyzowania zakresu kontroli i, co za tym idzie, okre�le-
nia dopuszczalnej aluzji by³a ustawa o cenzurze z lipca 1981 � wynik podpisa-
nych porozumieñ sierpniowych. Zgodnie z postanowieniami dokumentu ingeren-
cje cenzorskie powinny byæ jawne, czyli zaznaczane w tek�cie. Na ¿¹danie autora
wydawca mia³ byæ zobowi¹zany do odnotowania zmian w utworze i podania pod-
stawy prawnej. W ustawie precyzowano dok³adnie, czego nie mo¿na by³o czyniæ
korzystaj¹c z zagwarantowanej wolno�ci s³owa. Wykre�lano m.in. fragmenty,
w których �godzono w niepodleg³o�æ lub integralno�æ terytorialn¹ PRL�, �godzono
w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL i jej sojusze�, �nawo³ywano
do pope³nienia przestêpstwa lub je pochwalano�, �nawo³ywano do obalenia, l¿o-
no, wyszydzano lub poni¿ano konstytucyjny ustrój PRL�65. Owo prawo o cenzu-
rze, okaleczone zreszt¹ przez postanowienia dekretu o stanie wojennym, funkcjo-
nowa³o w latach osiemdziesi¹tych z ró¿nym skutkiem. W praktyce wiêkszo�æ
zmian w tek�cie w ogóle nie by³a zaznaczana. Z punktu widzenia cenzorów nad-
mierna liczba odnotowanych ingerencji, np. na ³amach �Tygodnika Powszechne-

62 AAN, GUKPPiW, sygn. 1605, k. 28 v.
63 T. K o n w i c k i, Ma³a apokalipsa. Warszawa 1988, s. 88.
64 Ibidem, s. 32.
65 Cyt. za: Z. R a d z i k o w s k a, Z historii walki o wolno�æ s³owa w Polsce (cenzura w PRL

w latach 1981�1987). Kraków 1990, s. 5.
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go�, ukazywa³aby zbytni¹ represyjno�æ aparatu kontroli. Dlatego starano siê ich
liczbê negocjowaæ z wydawnictwami i redakcjami.

W jedynym peerelowskim wydaniu oficjalnym Ma³ej apokalipsy z 1988 r.
czytelnik móg³ zaobserwowaæ absurdy kontroli sprawowanej przez upadaj¹cy sys-
tem polityczny, porównuj¹c edycjê z t¹ z drugiego obiegu. Na stronicy 26 frag-
ment ze spotkania dwóch przywódców socjalistycznych pañstw � pierwszych se-
kretarzy ZSRR i Polski � zosta³ wyciêty:

Zapalam telewizor, muszê co� robiæ, trzês¹ mi siê rêce, nie mogê zebraæ my�li. I na
ma³ym obrazku widzê samolot, a pod nim dwóch grubych facetów ca³uj¹cych siê w usta. To
n a s z  s e k r e t a r z  i   t e n  i c h  r u s k i, c a r  c a r ó w, p a n  p o ³ o w y  � w i a t a. N a s z
m a  d o b r o d u s z n ¹  t w a r z  k a r d y n a ³ a  a l b o  d o z o r c y, d z i �  n a z y w a n e g o
n a c z e l n i k i e m  d o m u. Ta m t e g o  h i s t o r i a  i   g e n y  w y p o s a ¿ y ³ y  w   f i z j o-
n o m i ê  k a ³ m u c k ¹. P o p i e � c i l i  s i ê  i   s ³ u c h a j ¹  h y m n ó w. A   n a s z y m  h y m-
n e m  j e s t  t e r a z  M i ê d z y n a r o d ó w k a. D o s t a l i � m y  j ¹  p o  s t a r s z y m  b r a-
c i e, j a k  k a m i z e l k ê.

Chowam do kieszeni dowód osobisty [...]66.

Absurdalno�æ owej ingerencji wynika³a z faktu, i¿ w tym samym wydaniu
pozostawiono wszystkie inne �drapie¿ne� fragmenty, w których czêsto dosadniej
wypowiadano siê o charakterze sojuszu ze wschodnim mocarstwem. Owa jedyna
ingerencja by³a w jaki� sposób przejawem niespójno�ci dzia³añ kontrolnych sys-
temu w koñcowym okresie jego istnienia.

Po roku 1981, gdy dosz³o do konfrontacji w³adzy z opozycj¹, raczej literatura
gorszego sortu dominowa³a w podziemiu wydawniczym. Jego funkcj¹ by³o nie
tyle wype³nianie luk powsta³ych w wyniku reglamentacji obiegu oficjalnego, ile
zaspokajanie potrzeb spo³ecznych, nie tylko tych literackich. St¹d popularno�æ
ró¿nych pozycji wykpiwaj¹cych w³adzê, a tak¿e bogoojczy�nianych i tych daw-
no nie drukowanych � endeckich, b¹d� po prostu takich, które wydane w latach
osiemdziesi¹tych mia³y antykomunistyczny wyd�wiêk. Równie¿ nielegalnym pu-
blikacjom Konwickiego mo¿na by postawiæ pewien zarzut. �wiadomo�æ druko-
wania bez cenzury grozi³a rezygnacj¹ z opartej na aluzji, ciekawej poetyki, cha-
rakterystycznej dla wielu ksi¹¿ek tego autora. Precyzyjny sposób narracji, w któ-
rej ka¿dy szczegó³ mia³ swoje znaczenie, czêste celowe zacieranie zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych i �wiadome stosowanie strategii przemilczania tworzy³y
tê momentami subteln¹ i b³yskotliw¹ poetykê Dziury w niebie, Sennika wspó³cze-
snego i tak¿e Wniebowst¹pienia.

�wiadomo�æ braku cenzorskiego o³ówka mog³a prowadziæ do zbyt dosadnej,
ma³o subtelnej narracji i w rezultacie do otarcia siê o kicz. Ostatnia z cyklu rozli-
czeniowych powie�ci Konwickiego � Rzeka podziemna, podziemne ptaki z r. 1984
� jest ju¿ tylko socrealizmem à rebours. Jan Walc jako Lech Laicki pisa³ w �Kul-
turze Niezale¿nej� z r. 1985 z dezaprobat¹ o tej najnowszej prozie:

Czyj to jêzyk, którym napisana jest ta ksi¹¿ka i co w niej robi Matka Boska, pojawiaj¹c
siê co parê stron albo i po kilka razy na stronie, choæ przedtem nie pojawia³a siê przez trzy-
dzie�ci parê lat w ¿adnej z kilkunastu ksi¹¿ek Konwickiego67.

66 T. K o n w i c k i, Ma³a apokalipsa. �Zapis� 1979, nr 10, s. 18�19. Podkre�l. P. P. Fragmen-
tu podkre�lonego brak w wydaniu Ma³ej apokalipsy z r. 1988 (s. 26).

67 Cyt. za: A r l t, op. cit., s. 417. Równie¿ dla M. F i k  (Remanent owoców zakazanych.
W: Autorytecie wróæ? Szkice o postawach polskich intelektualistów po pa�dzierniku 1956. Przed-
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mowa J. T u r o w i c z. Warszawa 1997) Rzeka podziemna by³a jedynie ubog¹ krewn¹ Ma³ej apo-
kalipsy i Kompleksu polskiego. C z a p l i ñ s k i  (op. cit., 163�165) natomiast nazywa Rzekê pod-
ziemn¹, ze wzglêdu na jej tendencyjno�æ, powie�ci¹ �realizmu antysocjalistycznego�.

68 Zob. W szponach romantyzmu. Z T. Konwickim rozmawia E. S a w i c k a. �Odra� 1988,
nr 1, s. 23. � Chcia³bym znale�æ klucz do polsko�ci... Z T. Konwickim rozmawia W. S z a n i a w-
s k i. �Przegl¹d Katolicki� 1987, nr 35, s. 4. Chocia¿ sama ksi¹¿ka Konwickiego, zgodnie z jego
relacj¹, nie pad³a ofiar¹ cenzury, wyciêto sformu³owania z recenzji M. P. P r u s a  (Co tam u pana,
panie Konwicki? �Tygodnik Powszechny� 1986, nr 47, s. 4). Czytelnik tego tekstu nie móg³ siê
dowiedzieæ, jak¹ �przykr¹ prawdê� próbuje wyjawiæ Konwicki: �Równie¿ w Nowym �wiecie i oko-
licach Konwicki, ta polska Kasandra, próbuje u�wiadomiæ nam tê przykr¹ prawdê [- - -] [Ustawa
z dn. 31 VII 81 r., O kontroli publikacji i widowisk, art. 2, pkt. 6 (Dz. U. nr 20, poz. 99, zm.: 1983
Dz. U. nr 44, poz. 204)]�. Obydwie ingerencje (druga dotyczy³a informacji, kim tak naprawdê jest
cenzor) zosta³y dokonane na mocy art. 2, pkt. 6 ustawy o cenzurze z lipca 1981, czyli z powodu
�nawo³ywania do pope³nienia przestêpstwa lub jego pochwalania�.

69 K o n w i c k i, Nowy �wiat i okolice, s. 5�6.
70 Ibidem, s. 6.

Natomiast ciekawa z punktu widzenia gry autora z cenzorem jest trzecia, po
Kalendarzu i klepsydrze oraz drugoobiegowych Wschodach i zachodach ksiê¿y-
ca, opowie�æ z autobiograficznego cyklu Konwickiego � wydany w 1986 r. w ofi-
cjalnym obiegu Nowy �wiat i okolice. Wedle relacji odautorskiej Konwicki posta-
nowi³ wróciæ do obiegu oficjalnego, zaniós³ ksi¹¿kê do �Czytelnika� i zadeklaro-
wa³, ¿e jest gotów opublikowaæ j¹ w tym legalnym wydawnictwie pod warunkiem,
¿e nie zostanie ocenzurowana. Tak te¿ siê sta³o68. Powrót autora do obiegu legal-
nego oparty by³ na b³yskotliwym pomy�le. Zasad¹ konstrukcyjn¹ ksi¹¿ki z³o¿o-
nej z parafelietonów sta³ siê przewrotny dialog z cenzorem, dyskusja o granicach
literackiej swobody i zakresie kompetencji cenzorskich. Takie jawne wspomina-
nie o aparacie kontroli by³o niew¹tpliwie wynikiem os³abienia tego¿ w koñco-
wym okresie istnienia PRL. Cenzor w Nowym �wiecie sta³ siê projektowanym i,
co wa¿ne, ujawnionym odbiorc¹ dzie³a, jego obecno�æ przesta³a byæ tajemnic¹
poliszynela. Na samym pocz¹tku Nowego �wiatu i okolic narrator uzasadnia de-
cyzjê o powrocie do pañstwowego wydawnictwa:

I ¿eby sobie utrudniæ to dziwaczne przedsiêwziêcie, ten okropny zamiar starego recydy-
wisty, wiêc ¿eby skomplikowaæ pisanie tej nikomu niepotrzebnej ksi¹¿ki [...], postanawiam
napisaæ ksi¹¿kê dla normalnego pañstwowego wydawnictwa, ksi¹¿kê, co j¹ sam starannie
i fachowo ocenzurujê. Ju¿ dawno rozesz³y siê nasze drogi, to znaczy moje i urzêdu cenzury.
Kiedy� to by³ mój pierwszy wnikliwy czytelnik, mój powiernik, mój wrogi przyjaciel czy
przyjazny wróg. A potem stracili�my siê z oczu i ja siê odzwyczai³em od pierwszego wnikli-
wego czytelnika, od nieznanego powiernika i od wrogiego przyjaciela. Nie kontrolowany,
pozbawiony czu³ej opieki, straciwszy miarê ideow¹ i wagê obywatelsk¹, pisywa³em, co mi
�lina na jêzyk przynios³a, jakie� ko�lawe powie�ci i pokraczne wspomnienia69.

Chocia¿ to uzasadnienie ironiczne, wypada³oby zwróciæ uwagê, ¿e z czterech
wydanych w drugim obiegu, poza kontrol¹ cenzorsk¹, ksi¹¿ek dwóm ostatnim �
Wschodom i zachodom ksiê¿yca oraz Rzece podziemnej, podziemnym ptakom �
wyra�nie brakowa³o literackiego konceptu. Narrator postanawia �wiadomie, jak
stwierdza, �wróciæ w jarzmo�, �poddaæ siê u�ciskowi tego szlachetnego urzêdu,
co rezyduje w Warszawie przy ulicy Mysiej�70. Rozczarowany postaw¹ nieuwa¿-
nych czytelników postanawia napisaæ ksi¹¿kê dla cenzora, który zawsze z dba³o-
�ci¹ i czujno�ci¹ �ledzi³ jego twórczo�æ. W ten sposób niechciany odbiorca dzie-
³a, najgro�niejszy czytelnik, nad istnieniem którego autor nie móg³ przej�æ do
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porz¹dku dziennego, lecz musia³ dokonaæ autocenzury i rachunku strat i zysków
przed oddaniem ksi¹¿ki do wydawnictwa, stawa³ siê adresatem utworu. Takie iro-
niczne ujêcie uatrakcyjnia³o lekturê ksi¹¿ki i narzuca³o jej dodatkowy walor kom-
pozycyjny.

W powie�ci dostrzec mo¿na nawet pewne lekcewa¿enie aparatu kontroli, spo-
wodowane �wiadomo�ci¹ istnienia drugiego obiegu, który skutecznie podwa¿a³
zasadno�æ wzmo¿onego nadzoru w obiegu oficjalnym. Oczywi�cie, nie tylko na-
pomknienie o cenzorze by³o pretekstem do krytycznego ogl¹du rzeczywisto�ci
PRL. W Nowym �wiecie i okolicach wiele jest fragmentów, które jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych zosta³yby najprawdopodobniej wyciête, a spora czê�æ refleksji
narratora przypomina³a w swojej dosadno�ci refleksje zawarte w twórczo�ci Kon-
wickiego wydawanej w drugim obiegu. W trakcie lektury czytelnik napotyka czêste
naigrawanie siê z oficjalnej propagandy, z wszechobecnego �wodolejstwa�, z re-
presyjnych, lecz bezsensownych dzia³añ w³adz. Kot Iwan, pozytywny bohater
Kalendarza i Nowego �wiatu, w tej ostatniej ksi¹¿ce z pogardliw¹ obojêtno�ci¹
traktuje nawet najbardziej b³yskotliwych publicystów �Trybuny Ludu�. Otwarte
mówienie o cenzorze, apostrofy do �nieznanego opiekuna�, �duchowego prze-
wodnika�, �intelektualnego ojca� �wiadczy³y jednak przede wszystkim o os³abie-
niu aparatu kontroli s³owa w latach osiemdziesi¹tych. Dotychczasowe tabu, prak-
tyka wycinania wszelkich fragmentów, w których zawarte by³oby stwierdzenie
faktu nadzoru nad wypowiadanym s³owem w Polsce i istnienia urzêdu przy ulicy
Mysiej, zosta³o w Nowym �wiecie i okolicach prze³amane.

HALF A CENTURY WITH CENSORSHIP.
THE CASE OF TADEUSZ KONWICKI

Tadeusz Konwicki produced his prose in an incessant dialogue with censorship. He wanted to
imply an independent vision of guerillas� struggles in Vilnius forests, Stalinism and grey, depressing
reality of the Polish People�s Republic. Konwicki�s language is rich in traps set for the workers of
Main Office for the Control of Press, Publication and Spectacles. A precise narration, in which every
detail was meaningful, frequent and purposeful blurring of the cause-result sequence and intentional
resort to silence compose a subtle and brilliant poetics of Holes in the Sky, Contemporary Dream
Book, Ascension into Heaven. The issuing of the last put Konwicki on the censorship list in 1967.
Thus The Anthropos-Specter-Beast (1969) � a novel seemingly for children was treated by censor-
ship with suspicion. When published uncensored in samizdat, the novel might display a tough, unsubtle
narration, coming close to kitsch. The official edition of New World Avenue and Vicinity (1986) is
interesting as it contains a playful dialogue with a censor � a discussion on the borders of an author�s
freedom.


