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CZY PAMFLET NA SOCREALIZM?
O ANTYZOILU ALEKSANDRA WATA

Najwa¿niejszym tekstem, jaki Aleksander Wat opublikowa³ w drugiej po³owie lat czterdziestych, by³a powiêcona problematyce literackiej obszerna rozprawa Antyzoil, albo rekolekcje na zakoñczenie roku, która ukaza³a siê w Kunicy
na pocz¹tku lutego 1948; wczeniej zosta³a zaprezentowana w formie wyk³adu
dla m³odych pisarzy na seminarium zorganizowanym przez Departament Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki w Nieborowie w dniach 1117 stycznia 1948.
Legenda i recepcja Antyzoila, czyli sprawa kontekstu
W pisanych pod koniec ¿ycia Kartkach na wietrze Wat okreli³ Antyzoila jako
pamflet na socrealizm, za który by³ bity (D 304, zob. te¿ D 123) 1, zawart¹ in
nuce sugestiê interpretacyjn¹ rozwijaj¹c w powsta³ym w tym samym czasie szkicu autobiograficznym:
W latach 19481949 zmar³ gwa³town¹ mierci¹ liberalizm. Odt¹d bez obs³onek i brutalnie,
w przypieszonym tempie, narzucano narodowi polskiemu wstrêtn¹ mu sowietyzacjê i rusyfikacjê. W styczniu 1949 powiod³o mi siê jeszcze przemyciæ w Kunicy, dziêki zawi³ej konstrukcji
i ezopowemu s³ownictwu, Antyzoila, zjadliw¹ du¿¹ rozprawê przeciw socrealizmowi. W prasie
rozpêtano nagonkê. W KC zapad³a uchwa³a: Odstawiæ Wata na boczny tor. Ale daæ mu ¿yæ 2.

Wat podsuwa tu w wyrazisty sposób odczytanie Antyzoila: tekst by³ krytyk¹ za³o¿eñ realizmu socjalistycznego, publikacja mia³a cechy odwa¿nego gestu,
Skróty lokalizacyjne odsy³aj¹ce do tekstów A. W a t a: A = Antyzoil, albo rekolekcje na
zakoñczenie roku. Kunica 1948, nr 6, z 8 II, s. 34 (cz. 1); nr 7, z 15 II, s. 35, 9 (cz. 2). Cyfra po
oznaczeniu literowym wskazuje czêæ tej rozprawy, cyfry po przecinku  stronicê w odpowiednim
numerze Kunicy. Wszystkie podkrelenia w cytatach pochodz¹ od Wata.  D = Dziennik bez
samog³osek. Wyd. zmien. Opracowali oraz przypisami i indeksem opatrzyli K. i P. P i e t r y c h ow i e. Warszawa 2001.  K = Korespondencja. Wybra³a, opracowa³a, przypisami i pos³owiem opatrzy³a A. K o w a l c z y k o w a. Cz. 12. Warszawa 2005.  MW = Mój wiek. Pamiêtnik mówiony.
Rozmowy prowadzi³ i przedmow¹ opatrzy³ Cz. M i ³ o s z. Do druku przygotowa³a L. C i o ³ k os z o w a. Przypisy opracowa³ R. H a b i e l s k i. T. 12. Warszawa 1998.  Ponadto: VW = T. Ve n c l ov a, Aleksander Wat obrazoburca. Prze³o¿y³ J. G o  l i c k i. Kraków 2000.
2
...jak upiór stajê miêdzy wami i pytam o ród³o... G³os Aleksandra Wata. Na Antenie
(Londyn) 1966, nr 43, s. I. (Dod. do Wiadomoci nr 45, z 6 XI). Tekst ten oznaczam dalej skrótowo: jak upiór.
1
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a zjadliwoæ spowodowa³a ostr¹ reakcjê i usuniêcie autora na margines ¿ycia
literackiego. I jakkolwiek sugestie te oparte s¹ na uproszczeniach, których sygna³
stanowi ju¿ b³êdna data opublikowania rozprawy, przyczyni³y siê do powstania
legendy tego tekstu oddzia³uj¹cej na badaczy literatury. Przy okazji przedruku
Antyzoila Krzysztof Rutkowski stwierdza³:
Wywo³a³ on prawdziw¹ burzê w rodowisku literackim i rz¹dowym, gdy¿ prezentowa³
pomys³y dalekie od nadci¹gaj¹cego socrealizmu 3.

Szczególnie za wymowne s¹ lady oddzia³ywania legendy Antyzoila w tekstach badaczy, którzy staraj¹ siê pisaæ o Wacie z dystansem, nie ulegaj¹c podsuwanym przez niego interpretacjom  np. w inspiruj¹cych szkicach Ma³gorzaty Baranowskiej i Germana Ritza 4. Najbardziej ekspresywny jest pod tym wzglêdem
tekst W³odzimierza Boleckiego powiêcony Ucieczce Lotha, dos³ownie bowiem
na s¹siednich stronicach pojawiaj¹ siê tu opinie przeciwstawne: pisz¹c o Antyzoilu
badacz dostrzega w nim czyteln¹ dla wspó³czesnych deklaracjê kryptoantykomunisty, ale nastêpnie, krytycznie oceniaj¹c postawê i wyst¹pienia autora Antyzoila w drugiej po³owie lat czterdziestych, stwierdza, ¿e Wat nie da³ wtedy wyrazu
swym antykomunistycznym odczuciom czy pogl¹dom i trudno którejkolwiek
z jego ówczesnych publikacji przypisaæ wymowê antykomunistyczn¹ 5.
Sugerowane przez Wata interpretacyjne schematy widoczne s¹ równie¿ w monografii Tomasa Venclovy. Konsekwentnie rozpatruj¹c Antyzoila w kontekcie
seminarium w Nieborowie i socrealizmu, stwierdza on, ¿e wyst¹pienie [Wata]
okaza³o siê [...] skandalem (VW 248), ¿e nastêpnie Przeciwko Watowi rozpêtano najprawdziwsz¹ kampaniê w gazetach (VW 251), co przyczyni³o siê do tego,
¿e Antyzoil okaza³ siê praktycznie ostatnim w okresie stalinowskim zauwa¿alnym objawem obecnoci Wata w literaturze polskiej (VW 252).
Wszystkie te konstatacje budz¹ w¹tpliwoci i zastrze¿enia  które warto sformu³owaæ, bo pozwala to zarysowaæ kontekst, w jakim umieciæ nale¿y Antyzoila.
A kwestia jest zasadnicza. Fakt, ¿e rozprawa Wata jest jako przez historyków
literatury pamiêtana, jednoczenie za jakby nie odczytana dok³adnie, ³¹czy siê
bowiem z brakiem powi¹zania owych odczytañ z prymarnym kontekstem Antyzoila, czyli ¿yciem literackim 1947 i pocz¹tku 1948 roku. W efekcie rolê kontekstu spe³niaj¹ sugestie p³yn¹ce z mitologizacyjnej wizji pamfletu na socrealizm
podsuwanej póniej przez samego autora.
Skandal w Nieborowie
Wyst¹pienie Wata w Nieborowie nie wywo³a³o skandalu. Venclova da³ siê
zwieæ pe³nej krytycyzmu relacji Tadeusza Borowskiego, któr¹ zreszt¹ monogra3
K. R u t k o w s k i, Od wydawcy w: A. W a t, Ucieczka Lotha. Proza. Oprac. ... Londyn
1988, s. 177. Pisma wybrane. T. 3. Zob. te¿ otwieraj¹c¹ tom Notê redakcyjn¹, s. VIII. Nb. w tych
lapidarnych uwagach edytorskich brak informacji, które wyjania³yby pojawienie siê kilkunastu,
w wiêkszoci zreszt¹ drobnych, zmian w tekcie Antyzoila w stosunku do pierwodruku.
4
M. B a r a n o w s k a, Aleksander Wat: choroba wieku. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury wspó³czesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 72.  G. R i t z, Aleksander Wat  próba
ponownego pocz¹tku po roku 1946. Twórczoæ 2001, nr 4, s. 41.
5
W. B o l e c k i, Wstêp w: A. W a t, Ucieczka Lotha. Oprac. tekstu, przypisy ... Pos³owie T. Ve n c l o v a. Warszawa 1996, s. 2022.
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fista Wata potraktowa³ doæ wybiórczo: jej autor równie krytycznie ocenia³ wyst¹pienia jeszcze kilku prelegentów 6. Co istotniejsze, Borowski to oczywicie wa¿ny, ale niekoniecznie reprezentatywny przedstawiciel uczestników seminarium.
Jak wynika bowiem z innych relacji, wiêkszoæ m³odych s³uchaczy cechowa³a
biernoæ, a nie krytycyzm; np Les³aw Bartelski odnotowa³:
Na ogó³ referaty nie wzbudzi³y obfitych dyskusji oficjalnych. Uczestnicy traktowali je
jako dopust bo¿y, wierz¹c prelegentom po prostu na s³owo honoru 7.

Na ogó³, bo wyj¹tkiem by³a  w tym wzglêdzie relacje z Nieborowa s¹ zgodne
 burzliwa dyskusja po wyk³adzie Jastruna na temat poezji. Bezporednio w odniesieniu do wyk³adu Wata biernoæ s³uchaczy konstatowa³ Roman Bratny, choæ
wród s³uchaczy znaleli siê ponoæ i tacy, którzy przyjêli rozwa¿ania Wata z zainteresowaniem, co stwierdza sk¹din¹d nie do koñca wiarygodne sprawozdanie Adama W³odka 8.
Najprawdziwsza kampania w gazetach
Venclova podejmuje sugestiê Wata o nagonce w prasie po ukazaniu siê Antyzoila i kojarzy j¹ z kampani¹ przeciw kosmopolityzmowi rozpoczynaj¹c¹ siê
w tym czasie w ZSRR (VW 251); skojarzenie to jednak tyle¿ wyraziste, co nieuzasadnione.
Osobliwoci¹ recepcji Antyzoila by³o to, ¿e opublikowany w tygodniku spo³eczno-kulturalnym i powiêcony tematyce literackiej, sta³ siê przyczyn¹ zatargu
autora z popularnym dziennikiem. W ¯yciu Warszawy z 8 lutego 1948, a wiêc
bezporednio po wydrukowaniu pierwszej czêci rozprawy, ukaza³a siê nie podpisana notatka Paseista i symplaczek repulsywny, krytykuj¹ca tekst Wata za nadu¿ywanie s³ów pochodzenia obcego 9. Wat zareagowa³ na publikacjê w ¯yciu Warszawy bardzo ostro, stwierdzaj¹c:
Pisaæ i drukowaæ, choæby siê nawet by³o nara¿onym na to, ¿e potem jeden z drugim nie
podpisany cymba³, z pierwszego lepszego ¯ycia Kozismródka, powyci¹ga z opublikowanej
pracy poszczególne wyrazy i z³o¿y je wed³ug wzoru: Dostojewski wysmarka³ atrament 10.
Zob. T. B o r o w s k i, Pocz¹tki nie³atwej roboty. Odrodzenie 1948, nr 7, z 15 II, s. 5 (artykulik w bloku tekstów uczestników seminarium Pokolenia literackie w Nieborowie).  Por. VW 251.
7
L. M. B a r t e l s k i, Na studium w Nieborowie. Nowiny Literackie 1948, nr 7, z 15 II, s. 2.
8
R. B r a t n y, O wyk³adach i dyskusjach. Odrodzenie 1948, nr 7, z 15 II, s. 4 (w bloku:
Pokolenia literackie w Nieborowie).  A. W ³ o d e k, To wiêcej ni¿ obiady czwartkowe. Dziennik
Literacki 1948, nr 6, z 5 II, s. 1: o odczycie Wata wspomina³o siê [...] w rozmowach przez wszystkie dni trwania seminarium, niektóre zdania prelekcji zapad³y w pamiêæ na d³u¿ej; jednak¿e prezentacja zawartoci odczytu, zw³aszcza odkrycie w nim postulatu tworzenia literatury w y c h ow a w c z e j, zbulwersowa³o Wata, który z relacj¹ W³odka ostro polemizowa³, zob. przypis 10.
9
Koronnym argumentem by³ list podpisany H. J. (Nazwisko i adres znane redakcji), którego autor przedstawia³ siê jako nauczyciel szko³y powszechnej po seminarium nauczycielskim  Paseista i symplaczek repulsywny (¯ycie Warszawy 1948, nr 39, z 8 II, s. 5); in extenso notatkê tê
przytacza K o w a l c z y k o w a w przypisach do Korespondencji W a t a (K 2, 342343).
10
Zdanie koñcz¹ce Sprostowanie Aleksandra Wata (Dziennik Literacki 1948, nr 8, z 19 II,
s. 7), polemiczne wobec sprawozdaniu W³odka (zob. przypis 8); wyra¿enie Dostojewski wysmarka³ atrament przywo³a³ Wat wczeniej jako przyk³ad zniekszta³ceñ w nierzetelnych sprawozdaniach,
w tym wypadku chodzi³o o jego w³asn¹ wypowied, w której chcia³ przypomnieæ, co Dostojewski
pisa³ o Bismarcku i ultramontanach.
6
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Sformu³owanie Wata wywo³a³o zdecydowan¹ replikê ¯ycia Warszawy, w nastêpnej nie podpisanej notatce oskar¿ono go o u¿ycie szeregu ordynarnych i ubli¿aj¹cych wyra¿eñ 11. To z kolei spowodowa³o wydanie przez przedstawicieli zwi¹zków twórczych Owiadczenia, w którym napaæ na wybitnego pisarza i artystycznego dzia³acza zawodowego  Wat by³ w tym okresie cz³onkiem prezydium Rady
Zwi¹zków Artystycznych, wiceprezesem Zarz¹du Warszawskiego ZZLP i cz³onkiem zarz¹du Pen Clubu  uznano za gorsz¹c¹. W ¯yciu Warszawy Owiadczenie wydrukowano, opatruj¹c je jednak krytycznym komentarzem i podtrzymuj¹c zarzuty wobec Wata 12, a po kilkunastu dniach zamieszczaj¹c kontrowiadczenie: uchwa³ê Wydzia³u Wykonawczego Zwi¹zku Zawodowego Dziennikarzy RP 13.
Wbrew póniejszym sugestiom, którym podda³ siê Venclova (VW 251), opublikowanie Paseisty i symplaczka repulsywnego nie by³o pocz¹tkiem jakiej jednolitej kampanii stanowi¹cej reakcjê opiekunów partyjnych na Antyzoila:
w obronie Wata stanê³a Kunica, w której uznano publikacjê ¯ycia Warszawy za atak demagogiczny i niewybredny 14, co by³o tym wymowniejsze, ¿e ten
sam numer zawiera³ polemikê redaktora naczelnego Kunicy, Stefana ¯ó³kiewskiego, z Antyzoilem 15; potem (nr 13/14, z 28 III) przedrukowano tak¿e broni¹ce
Wata Owiadczenie przedstawicieli zwi¹zków twórczych.
Trudno uznaæ, ¿e Wat w tej wymianie inwektyw i owiadczeñ by³ bezbronn¹
ofiar¹; surowy, ale trafny wydaje siê os¹d Adolfa Rudnickiego, który w marcu
1948 w prywatnym licie do Wata konstatowa³: Sam narzuci³e ton, teraz zbierasz ¿niwo (K 2, 341).
Starcie Wata z ¯yciem Warszawy nie zas³uguje na miano najprawdziwszej
kampanii w gazetach, zw³aszcza gdyby mieæ tu na myli kampaniê w stalinowskim stylu; cech nagonki nie mia³ równie¿ oddwiêk, z jakim jego rozprawa
spotka³a siê w prasie literackiej.
Badacze zazwyczaj akcentuj¹ fakt, ¿e z Watem polemizowali dwaj wa¿ni krytycy marksistowscy, obok redaktora Kunicy  który w³anie w lutym 1948 obj¹³ tak¿e stanowisko kierownika Wydzia³u Kultury KC PPR  równie¿ Jerzy Borejsza, prezes Spó³dzielni Wydawniczej Czytelnik, postaæ kluczowa dla ¿ycia
literackiego pierwszych lat powojennych 16. Taki zestaw polemistów harmonizuje
z legend¹ Antyzoila jako nonkonformistycznego tekstu, za który autor by³ bity 
tyle ¿e jest to w du¿ym stopniu harmonia pozorna.
Spór po rekolekcjach ¯ó³kiewskiego rzeczywicie by³ w recepcji Antyzoila
tekstem wa¿kim i autorytatywnym, ale stwierdzenie to wymaga ucileñ. Uznanie
dla Sporu dotyczy w wiêkszym stopniu opinii historyków literatury ni¿ pierwszych czytelników Antyzoila, a co istotniejsze, najwyraniej przes¹dzi³a o nim nie
tyle przenikliwoæ polemisty, ile to, ¿e ¯ó³kiewski zastosowa³ prost¹ (i upraszczaj¹c¹), a przez to atrakcyjn¹ strategiê lekturow¹  sprowadzi³ bardzo obszerne i wielow¹tkowe rozwa¿ania Wata do dwóch zaledwie przekonañ:
Nieprzyzwoity wybryk. ¯ycie Warszawy 1948, nr 61, z 2 III, s. 1.
Nie wchodz¹c w meritum sprawy. Owiadczenie i odpowied. ¯ycie Warszawy 1948,
nr 75, z 16 III, s. 4; cytat w tytule pochodzi z Owiadczenia, które podpisali: J. Iwaszkiewicz,
J. Parandowski, P. Perkowski i E. Szelburg-Zarembina.
13
Zob. W sprawie poziomu polemik. ¯ycie Warszawy 1948, nr 91, z 3 IV, s. 3.
14
rdc., ¯ycie Warszawy... Kunica 1948, nr 8, z 22 II, s. 12 (dzia³ Noty).
15
S. ¯ ó ³ k i e w s k i, Spór po rekolekcjach. Kunica 1948, nr 8, z 22 II, s. 2.
16
Zob. R u t k o w s k i, op. cit., s. 177.  VW 251.
11
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Dostrzegam dwie zasadnicze tezy naczelne przeprowadzone poprzez ca³y, d³ugi, pe³en
myli i dygresji wywód:
1) nie nale¿y delfinów zamykaæ do klatek. Zbêdna jest interwencja ideologiczna w ¿yciu literackim,
2) sens literatury nie polega na uczestnictwie, na wspó³tworzeniu okrelonych pozaliterackich faktów i sytuacji spo³ecznych, nie polega na walce, dzia³alnoci wychowawczej, przeciwstawianiu polityki s³usznej polityce z³ej, ale na zadumie nad up³ywaj¹cym czasem, na refleksyjnym chwytaniu obrazu mijaj¹cego ¿ycia [...].

Oddzia³ywanie tych sformu³owañ widaæ zarówno w opublikowanych w PRL
monografiach Kunicy 17, jak i w pisanej na Zachodzie monografii Wata 18; w dodatku polemika ¯ó³kiewskiego bywa³a swoicie demonizowana, co zapewne wynika³o z anachronicznego kojarzenia przez badaczy tekstu sygnowanego przez
wp³ywowego marksistê z ideow¹ dyscyplin¹ i pryncypializmem stalinizmu: ¯abicki okreli³ Spór jako ostr¹ replikê, Venclova z kolei odnotowuje znamienny
jej ton ostentacyjnie przyjacielski, ale jednoczenie stwierdza, niekonkretnie,
lecz znacz¹co, ¿e podzia³a³a jak najgorszego rodzaju denuncjacja (VW 251).
Podjêty przez ¯ó³kiewskiego spór by³ wprawdzie zasadniczy  polemista stanowczo odrzuci³ to, co uzna³ za tezy naczelne Antyzoila  ale wypowied mia³a
w du¿ym stopniu charakter obronny. Redaktor naczelny Kunicy zosta³ sprowokowany przez Wata, który, o czym bêdzie dalej mowa, polemiczne ostrze swoich
uwag kierowa³ w³anie w stronê rodowiska Kunicy. To zreszt¹, co w Sporze po
rekolekcjach uderza nie mniej, je¿eli nie bardziej, ni¿ argumenty i oceny, to swobodna, na po³y ¿artobliwa tonacja, któr¹ wyznacza³o nazywanie Antyzoila kazaniem,
a Wata surowym kaznodziej¹ Ojcem Aleksandrem ZZLP. Ta wieloznaczna stylistyka nawi¹zywa³a zarówno do tytu³u rozprawy, funkcji, jak¹ wówczas pe³ni³ jej
autor w zarz¹dzie ZZLP, zapewne tak¿e do znanego w rodowisku literackim faktu
konwersji religijnej Wata  jak i do tego, ¿e utrzymuj¹cy towarzyskie powi¹zania ze
rodowiskiem Kunicy by³y redaktor Miesiêcznika Literackiego w jakim stopniu aspirowa³ do roli ojca, mentora wobec rodowiska m³odszych od niego marksistów 19. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy dobrotliwy ton ¯ó³kiewskiego nie by³ sygna³em dystansu wobec takich ambicji Wata, nie ma jednak podstaw, aby ów ton traktowaæ jako wykalkulowany na zimno chwyt retoryczny.
Z kolei Borejsza, który zreszt¹ nie opublikowa³ tekstu w ca³oci powiêcone17
Zob. Z. ¯ a b i c k i, Kunica i jej program literacki. Kraków 1966, s. 255.  H. G o s k,
W krêgu Kunicy. Dyskusje krytycznoliterackie lat 19451948. Warszawa 1985, s. 203. W obu
opracowaniach opinie na temat Antyzoila budowane s¹ w oparciu o stylistykê pierwszej tezy naczelnej ¯ó³kiewskiego.
18
Venclova cytuje tezy naczelne i opatruje ten cytat (jeden zreszt¹ z najobszerniejszych we
fragmencie powiêconym Antyzoilowi) pozytywnym komentarzem: Przytoczone podsumowanie,
jakkolwiek niewolne od uproszczeñ, nader jest przenikliwe (VW 251).
19
To ostatnie stwierdzenie brzmi zapewne zaskakuj¹co w kontekcie utrwalonego przez Mój
wiek wizerunku Wata  zdeklarowanego od czasu pobytu w ZSRR antykomunisty, ale motywuje je
chocia¿by sposób, w jaki mówi on o rodowisku Kunicy w tym¿e Moim wieku, m.in.: Lubi³em
ich. [...] £¹czy³y mnie takie jakie czu³e struny; nb. pojawiaj¹ce siê tu wzmianki o  nieudanych 
próbach wskazania kunicowcom b³êdów logicznych w ich pogl¹dach i postawie odnieæ mo¿na
do Antyzoila (zob. MW 1, 6061). Towarzyskie zwi¹zki Wata ze rodowiskiem ³ódzkiego tygodnika
powiadcza fakt drobny, ale znamienny: w styczniu 1948 Wat przyczyni³ siê do przyjêcia ¯ó³kiewskiego do Pen Clubu (zob. M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne. T. 1. Warszawa 1996, s. 176
177, zapis z 20 I 1948). Trzeba te¿ odnotowaæ, ¿e Wat najwyraniej konsultowa³ z redaktorem naczelnym Kunicy przynajmniej niektóre tezy swojej rozprawy (zob. przypis 42).
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go polemice z Watem, w wymienianym w bibliografiach przy Antyzoilu felietonie
Kawiarniani klasycy krytykowa³ przede wszystkim... redakcjê Kunicy  za to,
¿e nie potraktowano w niej powa¿nie notatki z ¯ycia Warszawy, tym samym
przyczyniaj¹c siê do utrwalenia niezrozumialstwa i elitaryzmu, charakterystycznego dla prawie ca³ej naszej prasy literackiej oraz grup kawiarnianych
klasyków 20. Krytyczne odwo³ania do Antyzoila jako tekstu odrzucaj¹cego ideologiczne zaanga¿owanie literatury pojawi³y siê tak¿e w artykule Borejszy Ideologia na mietniku? (Maluczko, maluczko, a ideologiê odele siê na mietnik,
byleby nie kalaæ ni¹ czystoci sztuki); Wat-formalista by³ jednym z kilku negatywnych jego bohaterów, obok Jana Parandowskiego i pisarzy katolickich 21.
Rozprawa Wata wywo³a³a w prasie literackiej reakcje zdecydowanie bardziej
urozmaicone, ni¿ sugerowa³oby poprzestawanie na wypowiedziach ¯ó³kiewskiego i Borejszy. Ironicznie i nieprzychylnie zareagowa³ na ni¹ Julian Przybo, sprowokowany k¹liwymi uwagami Antyzoila na swój temat 22; Antyzoil sprowokowa³ tak¿e kolejne pojawienie siê dra J. P. Zaj¹czkowskiego (marksisty ukrytego
za tym pseudonimem) 23, który zbulwersowa³ rodowisko literackie, gdy latem 1947
na ³amach Odrodzenia skrytykowa³ przyznanie nagrody tego tygodnika Jaros³awowi Iwaszkiewiczowi 24. Natomiast z pozytywn¹ ocen¹ Antyzoil spotka³ siê w redagowanych przez Iwaszkiewicza Nowinach Literackich 25, a nieprzemijaj¹ce
znaczenie w krytyce polskiej i w wiedzy o literaturze niektórych dywagacji Wata
stwierdza³ na ³amach katolickiego tygodnika Dzi i Jutro Karol Wiktor Zawodziñski 26.
Istotnym elementem urozmaiconego i niejednoznacznego obrazu reakcji, jakie wywo³a³a rozprawa Wata, jest fakt, ¿e bodaj najostrzejsz¹ jej ocenê negatywn¹
sformu³owa³ sztandarowy, rzec mo¿na, ówczesny przeciwnik marksistów  Stefan
Kisielewski. W tekcie pe³nym oburzenia i patosu felietonista Tygodnika Powszechnego zarzuci³ Watowi hamletyzowanie, zbytni¹ zale¿noæ s¹dów od uwarunkowañ politycznych, prowadz¹c¹ wrêcz do zdrady klerka, i uzna³ w efekcie:
Antyzoil to jeden z najmniej sympatycznych artyku³ów, jakie czyta³em w prasie
polskiej po wojnie 27.
Antyzoil okaza³ siê praktycznie ostatnim w okresie stalinowskim
zauwa¿alnym objawem obecnoci Wata w literaturze polskiej
Wbrew sugestiom niezbyt zreszt¹ klarownego sformu³owania Venclovy  polemiki wokó³ Antyzoila nie spowodowa³y zamilkniêcia Wata; publikowa³ nadal,
i to w najwa¿niejszych pismach literackich, a co istotniejsze, jego teksty by³y najJ. B o r e j s z a, Kawiarniani klasycy. Odrodzenie 1948, nr 9, z 29 II, s. 2.
J. B o r e j s z a, Ideologia na mietniku? Jw., nr 17, z 25 IV, s. 1.
22
J. P r z y b o , W sprawie artyku³u A. Wata. Kunica 1948, nr 10, z 7 III, s. 12.
23
Dr J. P. Z a j ¹ c z k o w s k i, Arka Noego. Odrodzenie 1948, nr 13/14, z 28 III, s. 6.
24
Zob. dr J. P. Z a j ¹ c z k o w s k i (Grójec k. Warszawy), W sprawie tegorocznej nagrody.
Jw., 1947, nr 31, z 3 VIII, s. 6; J. P. Z a j ¹ c z k o w s k i, Dobre nagrody i dobre obyczaje. Jw., nr 35,
z 31 VIII, s. 2.
25
Zob. r k [R. K a r s t], Rekolekcje Antyzoila. Nowiny Literackie 1948, nr 11, z 14 III.
26
K. W. Z a w o d z i ñ s k i, Spory teoretycznoliterackie. Dzi i Jutro 1948, nr 12, z 21 III,
s. 34.
27
K i s. [S. K i s i e l e w s k i], Moja trzecia si³a. Tygodnik Powszechny 1948, nr 8, z 22 II, s. 8.
20
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czêciej zwi¹zane ze znacz¹cymi wydarzeniami ówczesnego ¿ycia kulturalnego
i spo³ecznego.
Kilka tygodni po opublikowaniu Antyzoila  w Odrodzeniu (1948, nr 13/14,
z 28 III), którego redakcjê obj¹³ w³anie Borejsza, ukaza³ siê przygotowany przez
Wata, a zwi¹zany z setn¹ rocznic¹ Wiosny Ludów blok tekstów sk³adaj¹cy siê z fragmentów utworów Victora Hugo, Gustavea Flauberta i Aleksandra Hercena, a tak¿e
artyku³u Wata B³ahy komentarz do rzeczy wielkich 28; wymieniæ tu jeszcze trzeba
francuskojêzyczny artyku³ Quelques vues sur la littérature polonaise daujourdhui,
który ukaza³ siê w numerze specjalnym Kunicy wydanym z okazji wiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wroc³awiu (1948, nr 34/35,
z 22 VIII), a tak¿e opublikowany rok póniej entuzjastyczny reporta¿ z otwarcia Trasy
WZ, wydarzenia propagandowo nag³onionego jako wielkie osi¹gniêcie budownictwa socjalistycznego w powojennej Polsce (Oto jest miasto piewne. Odrodzenie 1949, nr 34, z 21 VIII). Szybkich przedruków doczeka³y siê dwa teksty
Wata, w których z entuzjazmem wypowiada³ siê o dzie³ach oficjalnie wtedy promowanych jako znacz¹ce osi¹gniêcia literatury socjalistycznej: o pamiêtnikach dzia³acza komunistycznego Lucjana Rudnickiego Stare i nowe 29 i o dramacie Niemcy Leona Kruczkowskiego 30. Wat publikowa³ w prasie literackiej do jesieni 1949, a je¿eli
uwzglêdniæ próbê w³¹czenia siê w socrealizm dramatem Kobiety z Monte Olivetto,
to datê koñcow¹ jego obecnoci na ówczesnej scenie literackiej trzeba przesun¹æ co
najmniej do po³owy r. 1950; jeszcze wiosn¹ tego roku w wydanej z okazji wiêta
1 maja jednodniówce ZLP Pisarze walcz¹ o pokój ukaza³ siê krytykuj¹cy, a w³aciwie wymiewaj¹cy politykê Stanów Zjednoczonych felieton Wata Z pieni Ameryki.
Zauwa¿alnym objawem obecnoci Wata w ówczesnym ¿yciu literackim by³ te¿
jego podpis pod deklaracj¹ pisarzy w sprawie zjednoczenia partii 31.
Przeciw socrealizmowi  czyli problem kontekstu
Antyzoil wi¹¿e siê z socrealizmem  stwierdzenie to, wsparte deklaracjami
Wata, jest oczywiste dla wszystkich pisz¹cych o jego rozprawie. Ale warto i trze28
B³ahy komentarz opatrzony zosta³ z kolei Komentarzem redakcji objaniaj¹cym niektóre u¿yte
przez Wata s³owa pochodzenia obcego. W pojawieniu siê takiego Komentarza redakcji widzieæ zapewne trzeba objaw walki redaktora Borejszy z niezrozumialstwem; je¿eli przyj¹æ tak¹ interpretacjê,
by³aby to jedyna konkretna restrykcja, jaka spotka³a Wata bezporednio po opublikowaniu Antyzoila.
29
A. W a t, O Lucjanie Rudnickim. Odrodzenie 1948, nr 50, z 12 XII (przedruk fragmentu
pt. Dzieje myli rewolucyjnego robotnika  w numerze Dziennika Literackiego powiêconym laureatom nagrody pañstwowej, 1949, nr 2, z 9 I). Wczeniej Wat, w tym czasie dyrektor PIW, przyczyni³ siê do wydania pamiêtników Rudnickiego; i choæ oczywicie za puentê dopisan¹ do tych zabiegów przez póniejsze wydarzenia nie odpowiada³, pozostaje faktem, ¿e autor Starego i nowego by³,
obok Wasilewskiej, Kruczkowskiego i Kowalskiego, przedstawiany pisarzom na zjedzie w Szczecinie jako wzór do naladowania. Zob. M. F i k, Kultura polska po Ja³cie. Kronika lat 19441981.
Londyn 1989, s. 113.
30
Niemcy  Leona Kruczkowskiego. Odrodzenie 1949, nr 44, z 30 X. Tekst ten, z niewielkimi zmianami i pod tytu³em O Niemcach Leona Kruczkowskiego, ukaza³ siê wtedy równie¿ w miesiêczniku Scena Wroc³awska (1949, nr 2).
31
Zob. Rezolucja Zw. Zaw. Literatów Polskich o Zjednoczeniu Polskiej Klasy Robotniczej. G³os
Ludu 1948, nr 345, z 15 XII, s. 2. W grupie kilkudziesiêciu sygnatariuszy Rezolucji znaleli siê
pisarze zwi¹zani z Kunic¹, a tak¿e m.in. E. Csató, K. I. Ga³czyñski, P. Gojawiczyñska, J. Iwaszkiewicz, Z. Na³kowska, M. Rusinek, A. Stawar, A. Stern, E. Szelburg-Zarembina, S. Wiechecki.
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ba tê oczywistoæ wzi¹æ w nawias, to bowiem odruch interpretacyjny, którego
zwi¹zek z faktami i sam¹ rozpraw¹ nie jest ani prosty, ani jednoznaczny.
Komplikacje pojawiaj¹ siê ju¿ przy próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego
w Antyzoilu okrelenie realizm socjalistyczny nie wystêpuje, choæ ró¿ne dookrelenia realizmu s¹ w nim przywo³ywane, a sam postulat realizmu w literaturze
stanowi jeden z kluczowych tematów rozprawy. Pozornie odpowied jest oczywista: Wat musia³ zmagaæ siê z ograniczeniami cenzuralnymi; sam podsuwa takie
wyt³umaczenie, gdy w szkicu autobiograficznym jak upiór stwierdza, ¿e musia³ krytykê socrealizmu przemycaæ i ubieraæ w ezopowe s³ownictwo.
Wyt³umaczenie to jednak, przy pozorach oczywistoci, jest myl¹ce. Nie przypadkiem we wspomnianym szkicu towarzyszy mu b³êdne datowanie Antyzoila.
Wat wymienia styczeñ 1949, gdy w rzeczywistoci jego rozprawa zosta³a zaprezentowana i opublikowana rok wczeniej, a podtytu³em  rekolekcje na zakoñczenie roku  odsy³a do roku 1947 32.
Z okresem tym wi¹¿e Antyzoila nie tylko chronologia. W Kunicy rozprawa
Wata opatrzona zosta³a odredakcyjnym podtytu³em  Dyskusja o literaturze. VIII
 i przypisem:
Por. Kunica z artyku³ami Jastruna, ¯ó³kiewskiego, Bednarczuka, Hertza, Wa¿yka, Stawara i Odrodzenie z artyku³em Kotta Zoil. [A I/3]

Podtytu³ i przypis odsy³aj¹ do dyskusji, jak¹ wywo³a³ pod koniec lata 1947 Jan
Kott artyku³em Zoil, albo o powieci wspó³czesnej (Odrodzenie, nr 35, z 31 VIII),
w którym podda³ generalnej krytyce dorobek powojennej literatury 33. Antyzoil dowodzi zaanga¿owania Wata w tê dyskusjê, uderza zwi¹zek jego rozwa¿añ z tu i teraz, objawiaj¹cy siê mnogoci¹ aluzji i odwo³añ do wa¿kich, jak te¿ do zupe³nie
marginalnych publikacji i wydarzeñ z ówczesnego ¿ycia literackiego.
Fakt, ¿e okrelaj¹c czas publikacji Antyzoila Wat pomyli³ siê w szkicu jak
upiór (zob. te¿ D 312) o kilkanacie miesiêcy, jest znacz¹cy. W ci¹gu tych miesiêcy bowiem  czyli w ci¹gu 1948 r.  mia³y miejsce wydarzenia prze³omowe,
rozpoczynaj¹ce okres jawnej stalinizacji powojennej Polski, w tym tak¿e stalinizacji kultury. Jednym z najwa¿niejszych by³o tzw. plenum sierpniowe Komitetu
Centralnego PPR (odby³o siê w dniach 31 VIII  3 IX 1948), na którym pod has³em walki z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym odsuniêto od w³adzy
W³adys³awa Gomu³kê i jego zwolenników. Mia³o to istotne i rych³e konsekwencje tak¿e dla ówczesnej kultury, ju¿ zreszt¹ w trakcie plenum redaktorzy Kunicy i Odrodzenia, ¯ó³kiewski i Borejsza, musieli z³o¿yæ samokrytyki za zaniechania w propagowaniu marksizmu i zbytni liberalizm 34. W ci¹gu nastêpnych
miesiêcy pojawia siê w polskiej prasie literackiej w¹tek nowy, wczeniej nie spotykany: tworzona pod has³em realizmu socjalistycznego wspó³czesna literatura
32

615.

Decyduj¹cy etap pracy nad Antyzoilem przypad³ na prze³om lat 1947 i 1948. Zob. K 1, 608

Jako g³osy w sprowokowanej przez Kotta dyskusji o literaturze potraktowano zapewne
(nie wszystkie teksty mia³y wskazuj¹cy na to podtytu³) nastêpuj¹ce publikacje Kunicy z jesieni
1947: M. J a s t r u n, Rozmowa o literaturze (nr 37, z 15 IX); S. ¯ ó ³ k i e w s k i, O literaturze wspó³czesnej (jw.); W. B e d n a r c z u k [J. P u t r a m e n t], Kompleks zachodni i no¿yce (nr 41, z 13 X);
A. W a ¿ y k, Niedobry klimat (nr 42, z 20 X); P. H e r t z, W stronê Turgieniewa (nr 43, z 27 X);
A. S t a w a r, Z zagadnieñ prozy (nr 50, z 15 XII).
34
Zob. F i k, op. cit., s. 103104.
33
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radziecka zaczê³a byæ traktowana jako wzór dla polskich literatów. Marta Fik uznaje
plenum sierpniowe za jedn¹ z zasadniczych cezur w dziejach polskiej kultury po
wojnie 35. W kontekcie pocz¹tków stalinizacji znacz¹ca jest te¿ data, któr¹ w jak
upiór Wat b³êdnie kojarzy z Antyzoilem: w styczniu 1949 odby³ siê s³ynny szczeciñski zjazd literatów, na którym oficjalnie proklamowano realizm socjalistyczny
jako doktrynê obowi¹zuj¹c¹ polskich twórców.
Ustalenia chronologiczne maj¹ istotne konsekwencje: fakt, ¿e rozprawa Wata
ukaza³a siê na rok przed zjazdem szczeciñskim i ponad pó³ roku przed plenum
sierpniowym, inaczej okrela prymarny kontekst, w którym trzeba j¹ umieciæ.
Nie jest nim okres oficjalnego zadekretowania realizmu socjalistycznego czy 
u¿ywaj¹c szerszego okrelenia Wata  stalinowskiej sowietyzacji i rusyfikacji,
ale okres powojennego liberalizmu, kiedy literatura rozwija³a siê jeszcze stosunkowo swobodnie.
By³y to, mówi¹c inaczej i przywo³uj¹c okrelenie z epoki, lata ³agodnej rewolucji. Okrelenie to wprowadzi³ Borejsza 36 i ze wzglêdu na osobê autora traktowane by³o potem z dystansem zarówno przez Wata (zob. jak upiór, D 307),
jak te¿ przez historyków kultury i literatury polskiej 37. Jednak wiadomy zastrze¿eñ, które mo¿e ono budziæ, bêdê siê tym okreleniem pos³ugiwa³, u¿ywaj¹c go
jako synonimu pojawiaj¹cego siê w jak upiór, ale mniej wyrazistego liberalizmu. Wyra¿enie ³agodna rewolucja bowiem, poza stylistyczn¹ porêcznoci¹
ma tê zaletê, ¿e odczytywane dos³ownie, obrazowo i, co najwa¿niejsze, poprawnie, oddaje sposób, w jaki Wat  i oczywicie nie on jeden  pocz¹tkowo postrzega³ powojenn¹ polsk¹ rzeczywistoæ, zw³aszcza sytuacjê kultury.
Umieszczenie Antyzoila w kontekcie okresu ³agodnej rewolucji ka¿e inaczej spojrzeæ na kwestiê braku w rozprawie Wata terminu realizm socjalistyczny. W pierwszych latach po wojnie w polskiej prasie literackiej u¿ywano go
w ograniczonym zakresie: tylko w odniesieniu do literatury radzieckiej. Pisano
o niej zreszt¹ niezbyt wiele, podkrelaj¹c swoistoæ obowi¹zuj¹cych w ZSRR dyrektyw twórczych 38. Iloæ publikacji powiêconych radzieckiemu realizmowi socjalistycznemu wzrasta znacz¹co dopiero w r. 1948, ju¿ po ukazaniu siê Antyzoila 39. Oczywicie w ówczesnych warunkach cenzuralnych pisanie przeciw socrealizmowi, czyli krytycznie, o literaturze radzieckiej te¿ by³oby niecenzuralne
35
M. F i k, Kultura polska 19441956. W zb.: Polacy wobec przemocy 19441956. Red.
B. O t w i n o w s k a, J. ¯ a r y n. Warszawa 1996, s. 226227.
36
Zob. J. B o r e j s z a, Rewolucja ³agodna. Odrodzenie 1945, nr 10/12, z 15 I.
37
Zob. F i k, Kultura polska 19441956, s. 233.
38
W marcu 1947 stwierdza³ S. ¯ ó ³ k i e w s k i w felietonie pod znamiennym tytu³em Cudze
dowiadczenie (Kunica nr 10, z 12 III, s. 3): Realizm socjalistyczny móg³ siê pojawiæ tylko tam,
gdzie by³y fakty socjalistyczne. A wiêc w Zwi¹zku Radzieckim w toku piatiletek. [...] ¯adnych dowiadczeñ osi¹gniêtych w innych warunkach nie da siê przenosiæ.
39
Zob. zestawienie artyku³ów, które daje M. Z a w o d n i a k w artykule Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu (Teksty Drugie 2000, nr 1/2, s. 149, przypisy 27
i 28). Przywo³ujê ten artyku³ z pewn¹ przekor¹, gdy¿ jego podstawowa, sygnalizowana ju¿ w tytule
teza, ¿e ca³e w³aciwie powojenne ¿ycie literackie sta³o pod znakiem dzia³añ decydentów komunistycznych d¹¿¹cych do wprowadzenia socrealizmu, jest zdecydowanie dyskusyjna. Ale tym bardziej
uderza, i¿ mimo swojego nastawienia autor wskazuje na jedn¹ tylko publikacjê sprzed 1948 r. powiêcon¹ realizmowi socjalistycznemu, póniejsz¹ zreszt¹ ni¿, pominiêty przez niego, felieton ¯ó³kiewskiego cytowany w przypisie poprzednim; znacz¹ce jest te¿ to, ¿e na osiem wymienionych przez
Zawodniaka publikacji tylko dwie ukaza³y siê przed plenum sierpniowym.
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i wymaga³oby przemycania, jednak¿e brak w rozprawie Wata terminu realizm
socjalistyczny t³umaczy siê prociej, ni¿ to ekspresywnie sugeruje póniej jej
autor: przes¹dzi³ o tym temat rozprawy  wspó³czesna literatura polska i polskie
¿ycie literackie  do którego opisu w okresie ³agodnej rewolucji tego terminu
nie u¿ywano.
Uwzglêdnienie prymarnego kontekstu nie oznacza jednak, ¿e podsuwan¹ przez
autora sugestiê lekturow¹ Antyzoila jako rozprawy przeciw socrealizmowi nale¿y uznaæ za ca³kowicie dowoln¹ i pozbawion¹ podstaw. Przeciwnie  mimo wszystkich zastrze¿eñ, jakie budzi, uznaæ j¹ wypada za wa¿ny sygna³ autorskich intencji,
ma ona bowiem oczywiste odniesienie do okresu ³agodnej rewolucji. Trzeba
jednak wprowadziæ rozró¿nienie: socrealizm jako negatywny kontekst jego rozwa¿añ to nie tyle konkretne dyrektywy realizmu socjalistycznego, ile ogólnie i metaforycznie (st¹d koniecznoæ cudzys³owu) okrelenie sytuacji, gdy literatura i ¿ycie literackie zostaj¹ podporz¹dkowane kryteriom politycznym i ideologicznym.
W Polsce, w której u w³adzy instalowali siê komunici, poczucie zagro¿enia mo¿liwoci¹ takiego ubezw³asnowolnienia literatury by³o w³aciwie nieuchronne.
Obawy wynika³y z wiedzy na temat losów literatury w pañstwie Stalina, wiedzy
dramatycznie zweryfikowanej przez niema³¹ grupê twórców, m.in. Wata, którzy
jesieni¹ 1939 znaleli siê na terenach zajêtych przez ZSRR i dowiadczyli sowietyzacji literatury polskiej, dokonuj¹cej siê pod has³em realizmu socjalistycznego.
To w zdecydowanie wiêkszym stopniu ta wiedza ni¿ realia polskiego ¿ycia literackiego z okresu, kiedy Antyzoil powstawa³, motywuje pojawienie siê w rozprawie
Wata aluzji do stalinowskiego has³a: pisarz  in¿ynier dusz, czy w¹tpliwoci zg³aszanych wobec wprowadzania do literatury tematyki produkcyjnej (zob. A 2, 9).
Nie s¹ to zreszt¹ aluzje czy w¹tki w Antyzoilu szczególnie eksponowane, co
wynika³o zapewne z ostro¿noci cenzuralnej autora 40, ale mia³o tak¿e zwi¹zek z odmiennoci¹ realiów powojennej Polski. Sytuacja polityczna formalnie niezale¿nej
demokracji ludowej by³a zdecydowanie ró¿na od sytuacji polskich kresów
wschodnich w r. 1939, szybko wcielonych do ZSRR. Odmienna te¿ by³a w obu
wypadkach sytuacja kultury: odbudowa ¿ycia kulturalnego nie odbywa³a siê tu¿
po wojnie w oparciu o wzory radzieckie, a has³a, postulaty i programy, tak¿e te
formu³owane przez rodowiska komunistyczne, k³ad³y nacisk na nawi¹zanie przede
wszystkim do rodzimych tradycji demokratycznych i lewicowych, do radykalizmu postêpowej myli polskiej 41; znamiennym w tym kontekcie detalem jest,
¿e okrelenie ³agodna rewolucja Borejsza wywodzi³ od Hugona Ko³³¹taja. I niezale¿nie od tego, czy i w jakim stopniu owo akcentowanie rodzimoci uznaæ za
uspokajaj¹cy zabieg socjotechniczny, pozostaje faktem, ¿e wiedza na temat losów
literatury radzieckiej i sowietyzacji literatury polskiej w latach 19391941 nie mia³a
prostego prze³o¿enia na powojenne polskie realia.
Nie rozwiewa³o to jednak obaw przed ideologizacj¹ kultury. Podejrzenie pada³o przede wszystkim na pisarzy i publicystów skupionych wokó³ marksistowskiej Kunicy, ideowo i organizacyjne powi¹zanych z komunistami, a jednocze40
Sowietyzacja literatury polskiej na terenach zajêtych w 1939 r. przez ZSRR by³a po r. 1945 
i pozosta³a do koñca PRL  tematem tabu, jedn¹ z najpilniej strze¿onych po wojnie tajemnic literatury
polskiej, jak pisze G. Wo ³ o w i e c (Nowoczeni w PRL. Przybo i Sandauer. Wroc³aw 1999, s. 63).
41
Wyra¿enie z programowego artyku³u redakcyjnego w pierwszym numerze Kunicy (czerwiec 1945).
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nie tworz¹cych w pierwszych latach po wojnie najbardziej wyraziste ugrupowanie na scenie literackiej.
Do tego kontekstu odsy³a ju¿ tytu³ rozprawy Wata. Okrelenie Antyzoil formalnie wi¹za³o j¹ z artyku³em Kotta i dyskusj¹, któr¹ wywo³a³. Jednak wystarczy
choæby pobie¿ne przejrzenie Antyzoila, aby siê przekonaæ, ¿e choæ przedrostek
anty- oznacza³ przeciwstawnoæ pogl¹dów Wata, nie chodzi³o o polemikê ze stwierdzeniami zawartymi w Zoilu, nie stanowi ona nawet szczególnie istotnego w¹tku w rozprawie 42. Okrelenie Antyzoil ma ostatecznie sens metonimiczny: Zoil-Kott jest wa¿ny przede wszystkim jako czo³owy reprezentant rodowiska
marksistowskiej Kunicy i propagator wielkiego realizmu, z którym uto¿samiano program tego pisma. To t³umaczy, dlaczego tak wiele miejsca w Antyzoilu
zajmuje krytyka postulatu realizmu.
Rozprawê Wata traktowaæ wiêc mo¿na jako istotny g³os w powojennej dyskusji
na temat realizmu, dyskusji, która by³a jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ ¿ycia
literackiego okresu ³agodnej rewolucji 43. Sformu³owano wtedy ró¿ne jego koncepcje, a sam¹ dyskusjê motywowa³a autentyczna, widoczna ju¿ w koñcowym okresie
wojny, przemiana zainteresowañ w rodowisku literackim, przejcie, ujmuj¹c rzecz
w metaforycznym skrócie, od Conrada do Balzaka 44. Jednak szczególnym, zwi¹zanym z uwarunkowaniami politycznymi efektem dyskusji o realizmie by³o to, ¿e rodowisko Kunicy, najbardziej ofensywne i narzucaj¹ce ton, w du¿ym stopniu zaw³aszczy³o kluczowe pojêcie i zosta³o z nim trwale skojarzone 45.
To wa¿na konstatacja w kontekcie rozprawy Wata. W³¹czy³ siê on bowiem
w dyskusjê o realizmie w momencie, gdy ¿ywio³owe polemiki na jego temat nale¿a³y ju¿ w³aciwie do przesz³oci. Co wiêcej, to w³anie w Zoilu  artykule, który wywo³a³ polemikê zamykan¹ na ³amach Kunicy Antyzoilem  Kott og³osi³ fiasko
postulatu realizmu: postulatowi temu, zdaniem autora, bie¿¹ca twórczoæ literacka
nie sprosta³a, i da³ wyraz w³asnemu zniechêceniu do niego. W tym kontekcie w¹tek
krytyki realizmu w rozprawie Wata ujawnia, podobnie jak jej tytu³, metonimiczny
charakter; gromadzenie krytycznych argumentów by³o porednim, ale czytelnym
sposobem stwierdzania klêski programowych zakusów Kunicy, a tym samym
 sposobem wyra¿ania nadziei, ¿e odsunê³a siê groba ideologizacji ¿ycia literackiego.
Sugestie zawarte w okreleniu tytu³owym i antykunicowy charakter rozwa¿añ Antyzoila tym bardziej warto podkreliæ, ¿e w samej rozprawie jej polemiczny adres nie jest eksponowany, o rodowisku Kunicy wspomina siê w niej bezporednio tylko raz. Wskazywaæ mo¿na ró¿ne powody wstrzemiêliwoci Wata,
od wzglêdów cenzuralnych po towarzyskie, ale przede wszystkim trzeba pamiê42
Chocia¿ mo¿liwe, ¿e pierwotnie polemika z Kottem-Zoilem mia³a byæ bardziej wyrazista. Ciekawym dokumentem zwi¹zanym z kszta³towaniem ostatecznej wersji Antyzoila jest list ¯ó³kiewskiego do Wata z 19 I 1948, zawieraj¹cy uwagi i propozycje poprawek w tekcie rozprawy, propozycje
w wiêkszoci uwzglêdnione; jedna z nich dotyczy³a ograniczenia ataków na Kotta. Zob. K 2, 498.
43
Zob. H. M a r k i e w i c z, Polskie teorie powieci. Warszawa 1998, s. 151.
44
Tak syntetycznie Mi³osz opisywa³ ewolucjê postawy w³asnej i J. Andrzejewskiego, z którym by³ w okresie okupacji blisko zwi¹zany. Zob. Cz. M i ³ o s z, Zaraz po wojnie. Korespondencja
z pisarzami 19451950. Kraków 1998, s. 22.
45
O dwuznacznej niemia³oci, jak¹ ujawnia³y polemiki z Kunic¹ w najgorêtszym okresie
sporów o realizm, czyli w r. 1945 i na pocz¹tku 1946, pisze w swej wietnej ksi¹¿ce W o ³ ow i e c
(op. cit., s. 3236).
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taæ, ¿e to, co po up³ywie lat kilkudziesiêciu jest sugesti¹ wymagaj¹c¹ wydobycia 
skojarzenie postulatu realizmu z Kunic¹  dla pierwszych czytelników Antyzoila by³o oczywistoci¹ i werbalizacji nie wymaga³o: nie by³o dla nich zaskoczeniem, ¿e polemizuj¹c z Watem ¯ó³kiewski stawa³ w obronie, jak to okrela³ wprost,
krytyki ideologicznej i praktyki »Kunicy« (Spór po rekolekcjach).
Próba odpowiedzi na pytanie, jakie odbicie znalaz³a w rozwa¿aniach Wata
postawa przeciw [metaforycznie rozumianemu] socrealizmowi, czyli w jakim
stopniu polemika z Kunic¹, w tym z postulatem realizmu, rzeczywicie pos³u¿y³a do obrony literatury przed grob¹ nacisków ideologicznych, bêdzie motywem przewodnim mojej lektury Antyzoila.
Zanim jednak do niej przejdê, trzeba odnotowaæ jeszcze niespójnoæ widoczn¹ w póniejszych relacjach Wata. Z jednej strony przywo³uje on Antyzoila jako
tekst skierowany przeciw socrealizmowi i pos³uguj¹cy siê ezopowym s³ownictwem, z drugiej za strony brak w owych relacjach sugestii, ¿e na prze³omie lat
1947 i 1948 przewidywa³ rych³y kres powojennego liberalizmu. Co wiêcej, w Moim wieku autor Antyzoila przyznaje siê do optymizmu w ocenie sytuacji, jak¹ zasta³ po powrocie z Kazachstanu do Polski, mówi w tym kontekcie wrêcz o raju
wolnoci, wyspie wolnoci, absolutnej wolnoci, do samych kresów (MW 1,
64, 316). W efekcie lapsus z datowaniem Antyzoila wydaje siê nie tylko znacz¹cy,
ale wrêcz na swój sposób konieczny: traktuj¹c swoj¹ rozprawê jako pamflet na
socrealizm Wat niejako musia³ siê pomyliæ i umieciæ j¹ w czasie, gdy kres liberalizmu, najwyraniej nie przewidziany przez niego, by³ ju¿ faktem dokonanym.
Wynika z tego z kolei istotna wskazówka lekturowa: skoro Antyzoil przynale¿y do
okresu absolutnej wolnoci, mo¿na przyj¹æ prostsz¹, ni¿ to sugeruje Wat pisz¹c
o przemycaniu i ezopowym s³ownictwie, modalnoæ tego tekstu i za³o¿yæ, ¿e
pogl¹dy Antyzoila to w du¿ym stopniu i po prostu pogl¹dy autora.
Antyzoil. Próba lektury
Pe³ny tytu³ rozprawy Wata  Antyzoil, albo rekolekcje na zakoñczenie roku 
zapowiada dwutorowoæ zamieszczonych w niej rozwa¿añ. Pierwszy cz³on tytu³u
sygnalizuje zamys³ polemiki z programem Kunicy, cz³on drugi  porz¹dkuj¹c¹
grzechy i b³êdy naukê ogóln¹ wyg³aszan¹ ex cathedra (do czego ¿artobliwie
w Sporze po rekolekcjach nawi¹za³ ¯ó³kiewski). Zgodnie z t¹ zapowiedzi¹ Antyzoil ujawnia temperament polemisty nie stroni¹cego od jaskrawych niekiedy opinii krytycznoliterackich, ale stara siê te¿ formu³owaæ stwierdzenia ogólne, ujmuj¹ce prawid³owoci rozwoju literatury i ¿ycia literackiego.
Rozprawa ma dwudzieln¹ konstrukcjê i w dwu odcinkach zosta³a opublikowana. W czêci pierwszej Antyzoil zastanawia siê nad powodami niezadowolenia z naszej aktualnej literatury (A 1, 3), za n a j i s t o t n i e j s z ¹ t r u d n o  æ
i p r z y c z y n ê tego niezadowolenia uznaj¹c dysonansow¹ ró¿nicê miêdzy
narzucaj¹c¹ proste i oczywiste wybory sfer¹ ¿ycia a sytuacj¹ literatury, obarczonej balastem skomplikowanych powi¹zañ tradycyjnych. Fragment zamyka
zdecydowane stwierdzenie:
I nie ma, tak mi siê zdaje, widoków, aby [...] ten stan rzeczy mia³ siê radykalnie odmieniæ.
Mog¹ siê te sfery do siebie przystosowywaæ, ale na ogó³ nie mog¹ w bie¿¹cej historycznej fazie
odmieniæ siê zasadniczo. [A 1, 4]
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Z kolei na pocz¹tku drugiej czêci rozprawy Antyzoil tak zarysowuje jej problematykê:
Najogólniej sformu³owane zarzuty przeciwko naszej dzisiejszej literaturze sprowadzaj¹
siê do tego, ¿e nie daje ona obrazu i prawdy naszej dzisiejszej rzeczywistoci i nie pomaga
w jej rewolucyjnej przebudowie. [...]
Powy¿sze sformu³owania prowadz¹ do postulowania, zarówno przez wielu literatów, jak
i laików, literatury realistycznej jako j e d y n e j, która mo¿e daæ wspó³mierny obraz aktualnej
rzeczywistoci obiektywnej spo³eczno-politycznej, przy czym zak³ada siê, ¿e literatura realistyczna, z tym czy innym przymiotnikiem (humanistyczna, ludowa, optymistyczna, romantyczna itp.), daj¹c obraz i prawdê obiektywn¹ dzisiejszego naszego spo³eczeñstwa t y m s am y m bêdzie afirmatywna i u¿yteczna w spo³ecznym i politycznym oddzia³ywaniu, ¿e bêdzie
tym samym wychowawcza. [A 2, 3]

G³ównym w¹tkiem rozprawy Wata (czêæ druga jest zdecydowanie obszerniejsza ni¿ pierwsza) staje siê krytyka tej powszechnej wiary w literaturê realistyczn¹; Antyzoil na ró¿ne sposoby kwestionuje zarówno wartoci poznawcze,
jak i walory wychowawcze realizmu  i ostatecznie stwierdza kategorycznie:
Unikaæ przede wszystkim z³udzeñ, fa³szywych urojeñ i nierealnych wymagañ! Nie nale¿y sobie obiecywaæ, ¿e w dziedzinie literatury mo¿liwy jest skok, prze³om, koincyduj¹cy z prze³omem polityczno-spo³ecznym, ¿e nast¹pi rewolucja, choæby ³agodna, ¿e wystarczy uwiadomiæ politycznie pisarzy i odwo³aæ siê do ich dobrej woli, aby seryjnie produkowali literaturê
aktualn¹, prawdziwie realistyczn¹, afirmuj¹c¹, optymistyczn¹, wychowawcz¹ politycznie i koniecznie literacko doskona³¹!  wszystko naraz  co, jak stara³em siê wykazaæ, jest do pewnego
stopnia szukaniem rozwi¹zania kwadratury ko³a. [A 2, 9]

Uwagom tym towarzyszy przekonanie o równouprawnieniu ró¿nych form
wyrazu literackiego, a wreszcie, zdaniem Antyzoila, z jego rozwa¿añ wynika koniecznoæ jak najliberalniejszego traktowania stylów, faktów i zjawisk literatury
ambicyjnej, wysokogatunkowej, koniecznoæ obejcia siê w polityce literackiej
bez nakazów i zakazów [...] (jw.).
Konstrukcja Antyzoila robi wra¿enie klarownej, a numeracja poszczególnych
fragmentów rozprawy zdaje siê potwierdzaæ przemylany porz¹dek rozwa¿añ.
1
Ju¿ jednak w pierwodruku w numeracjê tê wkrad³y siê b³êdy  szczegó³ o wydwiêku cokolwiek symbolicznym. Mimo bowiem sygna³ów uporz¹dkowania rozwa¿ania Wata uwik³ane zosta³y w tak¹ mnogoæ dygresji, ucileñ, zastrze¿eñ, ¿e
okrelenie, i¿ maj¹ tok nieco labiryntowy (A 1, 3), uznaæ wypada za eufemizm.
W dodatku labiryntowoæ Antyzoila wynika nie tylko ze skomplikowanej konstrukcji wywodów, jest tak¿e efektem pojawiania siê stwierdzeñ i s¹dów niejasnych, niekonsekwencji, paradoksów czy po prostu sprzecznoci.
Jedn¹ z wa¿nych przyczyn niejasnoci jest u¿ycie terminów o niesprecyzowanym znaczeniu, i niewiele zmienia tu gest autora deklaruj¹cego, ¿e wiadomie
z podjêcia próby ich doprecyzowania rezygnuje i u¿ywa s³ów takich, jak »spo³eczeñstwo«, »literatura«, »prawda«, »¿ycie« itp., w potocznym ich znaczeniu
(A 1, 3, przypis). Znaczeniowe niedookrelenie, czy wrêcz nieokrelenie cechuje
m.in. fundamentalne dla rozprawy pojêcie realizmu.
Przystêpuj¹c na pocz¹tku czêci drugiej do rozwa¿añ na jego temat, Wat stwier-
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dza odmiennoæ prawdy katolika i prawdy marksisty, a tym samym odmiennoæ opartego na ka¿dej z nich opisu rzeczywistoci. Z t¹ sceptyczn¹ uwag¹
wspó³gra kolejna:
Na wstêpie natykamy siê na sformu³owanie Zoila ze s³ynnego motta w Czerwonym i czarnym: powieæ jako zwierciad³o ustawione na gociñcu. £¹czy siê z tym w pewnym sensie wezwanie, rzucone w polemice zesz³orocznej przez Stefana ¯ó³kiewskiego, tym razem ze w.
Augustyna: aby pisarze szli na rynek 46. Gociñce prowadz¹ w ró¿ne strony, a rynki bywaj¹, jak
wiemy, ró¿ne. Czym jak nie zwierciad³em na drodze jest tragiczna powieæ Flauberta, rozpoczynaj¹ca czarny rodzaj literatury wstrêtu i rozpaczy  Bouvard i Pécuchet? Albo Podró¿ do
kresu nocy? Wyjciem na rynek, wbrew pozorom, jest Ulysses Joycea. [A 2, 3]

Przywo³anie utworów Flauberta, Célinea i Joycea w kontekcie wezwañ do
realizmu mog³o brzmieæ prowokacyjnie, zgodnie bowiem z pogl¹dami dominuj¹cymi na ³amach Kunicy degeneracja XIX-wiecznego wielkiego realizmu
powieciowego rozpoczê³a siê w³anie od naturalizmu Flauberta i objawia³a siê
w prozie XX-wiecznej psychologistycznymi i formalistycznymi eksperymentami.
Prowokacja ta pozostaje jednak gestem po³owicznym, o czym przes¹dza w du¿ej mierze niejasne znaczenie podstawowych nawet pojêæ, takich jak realizm
czy prawda obiektywna. Widaæ to dobrze we fragmencie dla samego Wata wa¿nym, w którym polemizuj¹c z przypisywaniem realizmowi wartoci poznawczych,
rozwija on instantia crucis tych spraw:
Dla uproszczenia wyobramy sobie krytyka XXI wieku, który nie ma pojêcia o historii
politycznej i ekonomicznej  tacy i dzi bywaj¹  który w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ specjalizacj¹
nauki o literaturze  bada i zna wy³¹cznie beletrystykê wiatow¹ lat 191833. Porównuj¹c beletrystykê niemieck¹ tych lat z literatur¹ innych narodów, stwierdzi zgodnie z prawd¹, ¿e ¿aden naród nie mia³ tak bogatej ilociowo i jakociowo, tak ¿arliwej i tak popularnej (wysokie
nak³ady!) literatury pacyfistycznej i antywojennej. [...] Na tej podstawie  wierz¹c w teoriê
zwierciad³a  obwieci, ¿e sporód wszystkich narodów wiata Niemcy byli najbardziej pokojowi, mieli najbardziej nieodparty wstrêt do wojny. Dalej analizuj¹c n a d z w y c z a j b o g at ¹, zasobn¹ w wietne talenty, niemieck¹ literaturê r e a l i s t y c z n ¹ l e w i c o w ¹, p o s t êp o w ¹ i m a r k s i s t o w s k ¹, stwierdzi kategorycznie na podstawie obrazu rzeczywistoci,
jaki ta literatura daje, ¿e Niemcy w koñcu dwudziestych i na pocz¹tku trzydziestych lat by³y
w przededniu nieodzownej rewolucji socjalnej [...]. Czytaj¹c wreszcie Tomasza Manna, który
przecie¿ by³ zbyt wielkim pisarzem, aby siê myliæ lub k³amaæ  stwierdzi, ¿e i mieszczañstwo
niemieckie nie by³o grone, raczej s³abe, wysubtelizowane, zneurotyzowane, ¿e typowym, jak
pisze dos³ownie Mann w Czarodziejskiej górze, reprezentantem m³odych Niemców w latach
miêdzywojennych by³ dobry, czu³y, sentymentalny, chwiejny Hans Castorp, a przedstawicielem
rzekomo gronej m³odzie¿y militarystycznej by³ niemniej wra¿liwy, neurasteniczny i zacny
jego kuzyn.
Zbyteczne mówiæ naszemu czytelnikowi, jak bardzo tu odbiega prawda zwierciad³a od
prawdy obiektywnej. A b¹d co b¹d, mielimy tam bardzo wiele zwierciade³  i to w nie byle
jakiej iloci i nie byle jakiej jakoci  n a g o  c i ñ c u m y  l i b e z w a r u n k o w o p os t ê p o w e j. [A 2, 3]

Rozró¿nienie prawdy zwierciad³a i prawdy obiektywnej s³u¿y do uzasadnienia efektownego paradoksu: literatura mo¿e byæ realistyczna, a mimo to dawaæ fa³szywy obraz rzeczywistoci. Paradoks to wyrazisty na poziomie retoryki,
ale nie  semantyki. Nie wiadomo, co znaczy w takim kontekcie realistycznoæ
utworu literackiego, co to znaczy, ¿e Mann nie myli siê ani nie k³amie, mimo ¿e
46
Zob. S. ¯ ó ³ k i e w s k i, O sytuacji literatury i pisarza. Przemówienie na Zjedzie delegatów
Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w £odzi dnia 27 X 1946 r. Kunica 1946, nr 43, z 4 XI.
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daje fa³szywy obraz Niemców. W dodatku Wat najwyraniej miesza dwa ró¿ne
sposoby rozumienia prawdziwoci: prawdziwoæ literatury rozumian¹ w kategoriach wartoci artystycznej  w takim kontekcie zrozumia³e staje siê uznanie
dla Manna, z prawdziwoci¹ przys³uguj¹c¹ w klasycznej teorii prawdy opisowi
(s¹dowi) zgodnemu z realnym stanem rzeczy.
Jak zreszt¹ nietrudno zauwa¿yæ, retoryka Wata czerpie tu swoj¹ moc perswazyjn¹ nie z intelektualnej precyzji, ale z aksjomatów emocjonalnych, moc na tyle
du¿¹, ¿e sam autor jej ulega 47. Kluczowy jest tu przede wszystkim wspólny dla
autora i odbiorców  zbyteczne mówiæ  stereotyp Niemca, dominuj¹cy w Polsce po traumatycznych dowiadczeniach wojny i okupacji. Z tej perspektywy oczywistym b³êdem by³o przypisywanie Niemcom takich cech, jak sk³onnoci pacyfistyczne czy wra¿liwoæ  oczywist¹ prawd¹ obiektywn¹ by³a ich krwio¿erczoæ czy, jak dopowiada Antyzoil dalej, wynaturzenia psychiki (A 2, 3).
Omawiany fragment ukazuje inn¹ jeszcze, obok zawik³anej konstrukcji i braku pojêciowej precyzji, przyczynê zasadniczej niejasnoci Antyzoila: uwik³anie
w lewicow¹ frazeologiê. Jej pojawianie siê w tekcie Wata jest do pewnego stopnia oczywiste i naturalne, skoro zosta³ on napisany i mia³ funkcjonowaæ w rzeczywistoci zdominowanej przez lewicow¹ ideologiê. Ale uderzaj¹c¹ cech¹ Antyzoila
jest niewyrane zarysowanie granicy miêdzy retorycznymi concessiones, taktycznymi ustêpstwami wobec dominuj¹cej frazeologii i propagandy komunistycznej 
a pogl¹dami autora. W efekcie status wielu jego stwierdzeñ i argumentów jest niejasny, trudno np. orzec ostatecznie, co ukazuje zaczerpniêta z dziejów literatury
niemieckiej instantia crucis: dezawuuj¹c¹ zawodnoæ lewicowego mylenia o relacji miêdzy literatur¹ a rzeczywistoci¹ czy autentyczny paradoks, który wydarzy³ siê waloryzowanej pozytywnie tak¿e przez Wata  myli bezwarunkowo
postêpowej.
Co bardziej jeszcze uderzaj¹ce, tê niejasnoæ widaæ te¿ we fragmentach, w których Antyzoil wychodzi poza problematykê literack¹ i bezporednio przywo³uje
uwarunkowania polityczne, np. gdy zaznacza  co szczególnie zbulwersowa³o
Kisielewskiego  swoj¹ akceptacjê dla og³oszonego ju¿ wtedy oficjalnie podzia³u
wiata na wrogie sobie obozy:
Postêpuj¹ca polaryzacja podzieli³a wiat i ¿ycie na dwa zdecydowanie antagonistyczne
i bez pardonu zwalczaj¹ce siê od³amy. Jak to niedawno z nieodpart¹ konsekwencj¹ sformu³owano: wiat siê rozbi³ na obóz demokratyczny antyimperialistyczny i na obóz imperialistyczny
antydemokratyczny 48. One r e a l n i e nie cierpi¹ nic poredniego, nic trzeciego. [...] Wszelka
dwuznacznoæ polityczna w dramatycznej sytuacji, w jakiej wiat siê znalaz³  staje siê po
prostu oszustwem! Tu trzeba wybieraæ: alboalbo. [...] Jestemy bowiem  nie tylko z sytuacji
geopolitycznej, ale z p r z e ³ o m u, który siê dokona³ w latach wojny i martyrologii  s p o47
Wat nie dostrzega³ w¹tpliwoci, jakie mo¿e budziæ ta instantia crucis. Opowieæ o badaczu
literatury niemieckiej z XXI w. pojawia siê jeszcze w Quelques vues, a wielokrotnie Wat powraca do
paradoksu Czarodziejskiej góry jako powieci wybitnej, choæ daj¹cej fa³szywy obraz m³odych Niemców  tak¿e w tekstach z lat szeædziesi¹tych (zob. A. W a t, wiat na haku i pod kluczem. Eseje.
Oprac. K. R u t k o w s k i. Warszawa 1991, s. 16, 142, 149), tak wiêc nie chodzi³o jedynie o efektowny chwyt w polemice z powojennymi zwolennikami realizmu i teorii zwierciadlanej.
48
Podzia³u tego, z konkretnym wyliczeniem pañstw ka¿dego obozu, dokona³ A. ¯ d a n o w,
wys³annik Stalina na konferencjê partii komunistycznych, która odby³a siê we wrzeniu 1947 w Szklarskiej Porêbie; przemówienie ¯danowa opublikowano w Polsce, pt. O sytuacji miêdzynarodowej, jako
dodatek specjalny do dziennika PPR G³os Ludu (nr 291, z 22 X 1947).
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³ e c z e ñ s t w e m w y z n a w c ó w i w tym jest nasza si³a i walor w zestawieniu np. z narodami Zachodu. [A 1, 4]

Nie jedyny to fragment rozprawy, w którym mo¿na widzieæ deklaracje o charakterze politycznym i sygna³ akceptacji dla ograniczeñ nak³adanych przez sytuacjê polityczn¹ na ¿ycie literackie. Antyzoil zaznacza, ¿e swoje rozwa¿ania formu³uje z pominiêciem tendencji wiatopogl¹dowych antagonistycznych w stosunku do naszej rzeczywistoci (A 2, 5) i deklaruje akceptacjê dla naszej
rzeczywistoci obiektywnej, spo³eczno-politycznej (A 2, 3), jak i dla budowania
w Polsce demokracji ludowej (A 2, 5). Stwierdzaj¹c, ¿e za md³y charakter
powojennego ¿ycia literackiego odpowiadaj¹ w du¿ym stopniu dyrektorzy od
kultury, sporo miejsca powiêca kwestii odpowiedniej polityki kulturalnej, formu³uje wobec niej w³asne postulaty, oparte na odró¿nieniu literatury ambicyjnej
i drugorzêdnej, stosowanej; g³osi, ¿e ta druga w sposób naturalny i bez ryzyka
podlegaæ powinna planowaniu (A 2, 4) i mo¿e pe³niæ zadania wychowawcze (A 2,
9). Mimo zg³aszanych zastrze¿eñ Antyzoil w ¿aden sposób nie kwestionuje prawa
pañstwa do swojej polityki literackiej. Co wiêcej, prezentuje optymistyczne przekonanie, ¿e nie ograniczy ona swobody twórców. Porednim, ale i znamiennym
tego wyrazem jest fragment, w którym snuj¹c marzenia o idealnym urz¹dzeniu
¿ycia literackiego, Antyzoil daje wizjê etatyzacji literatury: 80 wybitnym pisarzom pañstwo w zamian za ich dzie³a zapewnia utrzymanie i ma oczywicie
prawo kontrolowaæ ich pracê; Antyzoil traktuje swoj¹ wizjê jako marzenie  niestety  nierealne i zdaje siê nie dostrzegaæ niebezpieczeñstw zwi¹zanych z otwarciem takiej mo¿liwoci wp³ywu pañstwa na twórczoæ literack¹ (A 2, 9).
Wywody na temat polityki literackiej pañstwa ujawniaj¹ cechê rozwa¿añ
Wata, któr¹ Kisielewski ironicznie okreli³ jako mistern¹ taktykê przeplatania
krytyki z wyznaniami wiary. Antyzoila charakteryzuje bowiem nie tylko pojawianie siê sygna³ów aprobaty dla powojennej sytuacji politycznej i kulturalnej,
ale w³anie sta³e kontrapunktowanie nimi wszelkich stwierdzeñ polemicznych i krytycznych. W efekcie, z jednej strony, czêsto wyrazistoæ tych ostatnich zostaje rozmyta, z drugiej za strony  tok wywodów nabiera specyficznego charakteru labiryntowej, dezorientuj¹cej dialektyki zastrze¿eñ i uspokajaj¹cych deklaracji.
Np.  referujê tu fragment 24 tej rozprawy (A 2, 5)  rozwa¿aj¹c problem
wyboru tradycji Antyzoil polemizuje z wyranym chocia¿by w Zoilu Kotta traktowaniem wielkich dzie³ z przesz³oci jako wzorów dla literatury wspó³czesnej
i podkrela ich niejednoznaczn¹ wymowê, a tym samym w¹tpliw¹ wartoæ wychowawcz¹. Stwierdza zdecydowanie:
Powiedzmy sobie otwarcie, ¿e klasycy nie dopomog¹ b e z p o  r e d n i o budowaæ Polski Ludowej.

 aby przejæ do wyznania wiary (w tym wypadku okrelenie Kisielewskiego
wydaje siê szczególnie trafne) na temat demokracji ludowej jako opiekunki kulturowego dziedzictwa:
Bo porednio  tak, i to ogromnie! Demokracja ludowa tym siê ró¿ni od faszyzmu, ¿e nie
chce nic utraciæ z wielkiego spadku kultury przesz³oci, ¿e myli historycznie, ¿e nie zacienia
siê do celów wy³¹cznie dnia dzisiejszego, ¿e rzutuje w dalek¹ przysz³oæ koncepcjê kultury
najbardziej humanistycznej, ¿e czyni¹c wybór nie redukuje kultury do ubóstwa pragmatycznego, ¿e chce mieæ cz³owieka rozwiniêtego i bogatego wewnêtrznie. A tê funkcjê spe³nia w stop-
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niu ogromnym wielka literatura, niezale¿nie od zawartych w niej filozofii. Ró¿ne rzeczy pomagaj¹ ludziom ¿yæ, jak pisze m¹drze i piêknie Jan Kott, opowiadaj¹c o dziewczynie, która
w czasie oblê¿enia Leningradu czyta³a Prousta. (Przekrój nr 144).

Uznanie, ¿e ró¿ne rzeczy pomagaj¹ ludziom ¿yæ, prowadzi Antyzoila do
postulatu klarownej i liberalnej polityki wydawniczej  co z kolei zostaje opatrzone omówieniem:
Znowu ma³e omówienie: to nie znaczy, ¿e nale¿y akceptowaæ wszystko, wydawaæ Nietzschego, Célinea, egzystencjonalistów itd. Polityka kulturalna, zw³aszcza wydawnicza, musi
dokonywaæ wyboru, nawet eliminacji, ale niezmiernie ostro¿nie, nie mikroskopowej, doktrynerskiej, lecz opartej na szerokiej i przemylanej humanistycznej koncepcji kultury.

Akceptacja eliminacji zgodnej z przemylan¹ humanistyczn¹ koncepcj¹
kultury i odgórn¹ polityk¹ kulturaln¹ to eufemistycznie wyra¿ona, ale jednoznaczna akceptacja istnienia cenzury. Jest to tym bardziej uderzaj¹ce, ¿e podaj¹c
przyk³ady Antyzoil wymienia negatywnych bohaterów cenzury Polski Ludowej
nie tylko tego okresu 49. Eliminacja dotyczy tu w dodatku literatury ambicyjnej, co podwa¿a wczeniej wyra¿ane przekonanie, ¿e demokracja ludowa zatroszczy siê o wielk¹ literaturê, niezale¿nie od zawartych w niej filozofii.
2
Wzmagaj¹ca labiryntowoæ dialektyka zastrze¿eñ i aprobaty widoczna jest
równie¿ we fragmentach, w których Wat próbuje zarysowaæ w³asn¹ koncepcjê literatury. Zosta³a ona oparta na kategorii prawdy, rozumianej niemimetycznie
i zwi¹zanej z postaw¹ twórcy:
Pisarz, gdy k³amie, to w najlepszym razie  takie ju¿ jest prawo twórczoci!  rodzi efemerydy. Prawda jego jest w dzie³ach. Nie jest apriorycznie okrelona, realizuje siê w samym
procesie tworzenia. [...]
Pisarz musi bowiem pracowaæ samodzielnie, na w³asne ryzyko i odpowiedzialnoæ, z wielkimi luzami  tak ju¿ niestety jest!  musi do prawd swoich dojæ nie mechanicznie, lecz samodzielnie w procesie tworzenia, choæby by³ w swoich pogl¹dach najbardziej oddanym wyznawc¹ prawd dok³adnie ju¿ ustalonych. [A 2, 3]

Choæ prawda pisarza jest czym ukrytym nawet dla niego samego, d¹¿enie
do niej nie powoduje, wbrew sugestii drugiej tezy ¯ó³kiewskiego, oderwania
pisarza od prawdy obiektywnej i ¿ycia zbiorowoci. Przeciwnie 
Nie twierdzê, ¿e przedstawienie prawdy obiektywnej jest nieosi¹galne dla pisarza. Albo
¿e nie jest jego powo³aniem. Na odwrót, to g³ównie jest jego powo³aniem! Ale twierdzê, ¿e
realizm w dzisiejszej naszej sytuacji nie jest wy³¹cznym i nie jest najlepszym ku temu rodkiem. Wch³on¹æ, zogniskowaæ i wyraziæ wiernie prawdê czasu! aby zbli¿yæ siê do tego, pisarz
wspó³czesny musi w najwy¿szym napiêciu si³ duchowych oraz najwy¿szym napiêciu solidarnoci spo³ecznej, myli spo³ecznej, uczuæ spo³ecznych, ba! mi³oci spo³ecznej, zharmonizoPolskie przek³ady utworów literackich Sartrea czy Camusa ukazuj¹ce siê w okresie ³agodnej rewolucji w czasopismach  fakt, do którego Antyzoil wydaje siê zreszt¹ odnosiæ krytycznie,
o czym bêdzie jeszcze mowa  w wydaniach ksi¹¿kowych zosta³y opublikowane ju¿ 10 lat póniej, po odwil¿y i Padzierniku; ksi¹¿ki Nietzschego zaczêto publikowaæ dopiero w latach osiemdziesi¹tych (reprinty przek³adów z pocz¹tku wieku), a powieci Célinea mog³y siê ukazaæ oficjalnie dopiero po upadku PRL (wczeniej wydano Podró¿ do kresu nocy w drugim obiegu, co by³o
wa¿nym gestem sprzeciwu wobec zasad eliminacji praktykowanej przez cenzurê).
49
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waæ nonkonformistycznie swoj¹ prawdê wewnêtrzn¹, prawdê swoich myli, wyobra¿eñ i uczuæ,
z prawd¹ obiektywn¹, spo³eczn¹. Trud okrutny, naprawdê tytaniczny! Czy wyrazi j¹ nastêpnie
w powieci realistycznej czy psychologicznej, czy w symbolicznej paraboli poetyckiej  to nie
ma istotnego znaczenia! Przypisywanie znaczenia ideologicznego formie [...] jest kuku³czym
jajem, podrzuconym marksistom w literaturze przez formalistów. [A 2, 4]

Przewrotne by³o potraktowanie kojarz¹cego siê z marksistami postulatu realizmu jako postulatu formalistycznego  gdy pamiêtaæ, ¿e w ich s³owniku formalizm to kwintesencja wszystkiego, co w sztuce najgorsze 50. Uderza tak¿e patetyczna stylistyka i, jak sam Antyzoil to okreli³, nieco mistyczny (A 2, 3) charakter tych fragmentów. Trafna wydaje siê sugestia autora Sporu po rekolekcjach,
aby róde³ inspiracji dla takiej wizji twórczoci literackiej szukaæ w koncepcjach
prze³omu antypozytywistycznego, np. u Wilhelma Diltheya, z jego porednicz¹c¹
miêdzy twórc¹ a zbiorowoci¹ kategori¹ ducha czasu. Sugestiê tê warto jednak
rozwin¹æ, bo jest, wbrew intencjom ¯ó³kiewskiego, dwuznaczna: koncepcje Diltheya odnawia³y inspiracje Heglowskie  które leg³y równie¿ u podstaw pogl¹dów Marksa. Wizja pisarza, który swoj¹ prawdê wewnêtrzn¹ harmonizuje z prawd¹
obiektywn¹, spo³eczn¹, nie jest sprzeczna z pogl¹dami marksistów, np. z postaw¹ pisarza zaanga¿owanego, propagowan¹ przez samego ¯ó³kiewskiego w referacie programowym na zjedzie we Wroc³awiu 51, jak bowiem stwierdza³ z kolei
Borejsza w felietonie opublikowanym ju¿ w okresie polemiki z Antyzoilem 
jedynie przez jednoæ z ¿yciem emocjonalnym i jêzykiem narodu dzie³o sztuki zyskuje nieprzemijaj¹ce wartoci estetyczne 52.

3
Labiryntowa dialektyka wywodów odbiera jednoznacznoæ wyrazistym na
pierwszy rzut oka stwierdzeniom Antyzoila. Gdy postuluje on swobodê dla literatury ambicyjnej czy potêpia dr. Zaj¹czkowskiego za ocenianie literatury z punktu
widzenia przekonañ ideowych, zdaje siê byæ przeciwnikiem, jak to okreli³ ¯ó³kiewski, ideologicznej interwencji w ¿yciu literackim. Jednak Antyzoilowe wyznania wiary czy wizja etatyzacji pisarzy, utrzymywanych i w dodatku kontrolowanych przez pañstwo, nie tylko wprowadzaj¹ do rozprawy Wata gwarancje politycznej prawomylnoci, ale i pozostawiaj¹ otwart¹, znacz¹c¹, choæ poredni¹
mo¿liwoæ ideologicznego nacisku na literaturê i ¿ycie literackie.
W podsumowaniu rozprawy Antyzoil wprost wypowiada siê o literaturze naznaczonej ideologi¹, ideowej, upolitycznionej, bynajmniej nie neguj¹c jej
mo¿liwoci ani potrzeby; jedyny to zreszt¹ raz, gdy bezporednio przywo³uje rodowisko Kunicy:
Oczywicie s¹ przes³anki do przypuszczenia, ¿e literatura upolityczniona, reprezentowana
u nas przez Kunicê, ma dane do znacznie wiêkszego rozwoju i rozpowszechnienia. [...] Chodzi o literaturê polityczn¹ w najszerszym i szlachetnym tego s³owa znaczeniu, tak¹ jak¹ by³a np.
literatura w³oska po³owy ub. stulecia, bojow¹, ideow¹, rzutk¹, umiej¹c¹ celowaæ, byle nie doktryObszernie pisze o tym W o ³ o w i e c (op. cit., s. 1228).
Zob. S. ¯ ó ³ k i e w s k i, Aktualne problemy literatury wspó³czesnej. (Tezy dyskutowane
na Walnym Zjedzie Delegatów Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich). Kunica 1947,
nr 49, z 8 XII.
52
J. B o r e j s z a, Dubeltowe dusze? Odrodzenie 1948, nr 10, z 7 III, s. 5.
50
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nersk¹, nie mie³koskopow¹ 53, nie ciasn¹, scholastyczn¹, lecz z szerokim marginesem luzów
i wariacji mylowych i artystycznych, a nade wszystko bez katechizmu i rózgi. [A 2, 9]

Pojêcie literatura polityczna jest niejasne, trudno te¿ okreliæ, jak ma siê np.
do podzia³u literatury na ambicyjn¹ i drugogatunkow¹. Ale pojawienie siê
tego pojêcia nie jest tylko retorycznym ustêpstwem wobec postulatów rodowiska
Kunicy. Wczeniej bowiem  wyj¹tkowo powiêcaj¹c doæ du¿o miejsca pojedynczemu dzie³u literackiemu  Antyzoil przedstawia z entuzjazmem przyk³ad
literatury politycznej: powieæ Maks Havelaar XIX-wiecznego pisarza holenderskiego Eduarda Douwesa Dekkera.
Utwór Dekkera, by³ego urzêdnika kolonialnego, ma charakter autobiograficzny
i zawiera krytykê porz¹dków panuj¹cych w ówczesnych Indiach Holenderskich, czyli
dzisiejszej Indonezji. Opublikowana w 1860 r. powieæ wywo³a³a w Holandii tak
du¿e poruszenie, ¿e na jej temat dyskutowano nawet w tamtejszym parlamencie 54.
Okres stosunkowo naj¿ywszego zainteresowania twórczoci¹ Dekkera-Multatulego w Polsce przypada na pocz¹tek XX w.  i wtedy te¿, w r. 1903, ukaza³ siê
polski przek³ad Maksa Havelaara. Trudno by³oby uznaæ, i¿ powieæ ta zajê³a sta³e
miejsce w polskiej wiadomoci literackiej 55, jednak¿e w drugiej po³owie lat czterdziestych nie by³a utworem ca³kowicie zapomnianym, pamiêtano o zawartym w niej
krytycznym obrazie europejskiego kolonializmu. Multatulego w takim kontekcie
wymienia Maria D¹browska w swej s³ynnej polemice z Kottem dotycz¹cej Conrada 56, D¹browska nie ma zreszt¹ w¹tpliwoci, ¿e autor J¹dra ciemnoci przewy¿sza Multatulego o ca³e niebo artyzmem 57.
Pe³en entuzjazmu dla Maksa Havelaara Antyzoil uznaje go za wzór odpowiedni dla m³odzie¿y literackiej, stwierdzaj¹c jednoznacznie  i podkrelaj¹c to
stwierdzenie  ¿e ujmuj¹ca siê za przeladowanymi w koloniach tubylcami powieæ Multatulego jest p o l i t y c z n a i n a w s k r o  t e n d e n c y j n a, i to
w³anie stanowi ród³o jej wartoci:
Jej nieprzedawnione piêkno polega na podporz¹dkowaniu w niej wszystkiego jednej tendencji: walce o te wartoci ludzkie, które s¹ zawsze nieprzedawnione. [A 2, 45]

Ale entuzjazm Antyzoila motywowa³o nie tylko uznanie dla walki holenderskiego pisarza o wartoci ludzkie. Znacz¹cy jest sposób, w jaki rozpoczyna siê
powiêcony mu fragment:
Osobicie podzielam gust Wa¿yka do starej, solidnej, dobrej powieci, z fabu³¹, konwencj¹, rygorami i regu³ami gry  do dobrej prozy Stendhala, Mereditha, Dickensa; bardzo nie
53
Tj. mikroskopow¹; aluzja do utworu N. L e s k o w a Mañkut. Opowieæ o tulskim zezowatym mañkucie i o stalowej pchle, którego proci bohaterowie zniekszta³caj¹ obce sobie s³owa.
54
Zob. J. K o c h, Wstêp w: M u l t a t u l i (E. D. D e k k e r), Maks Havelaar, czyli aukcje
kawy Holenderskiego Towarzystwa Handlowego. Prze³. i oprac. ... Wroc³aw 1994, s. CXIV. BN II
236. Ogólne informacje o Dekkerze-Multatulim i jego powieci podajê za tym opracowaniem.
55
Znamienny jest brak jakiejkolwiek wzmianki o holenderskim pisarzu w fundamentalnym,
ponad 1000-stronicowym IBL-owskim S³owniku literatury polskiej XX wieku (Wroc³aw 1992).
56
Wywo³a³ j¹ esej J. K o t t a O laickim tragizmie (Twórczoæ 1945, nr 2, wrzesieñ). Przedruk w: Mitologia i realizm. Warszawa 1946), w którym podda³ krytyce etykê Conrada, co stanowi³o
zarazem krytykê postawy ¿o³nierzy AK. M. D ¹ b r o w s k a polemizowa³a szkicem Conradowskie
pojêcie wiernoci (Warszawa 1946, nr 1, z 19 V). By³a to jedna z najg³oniejszych konfrontacji
ideowych w okresie ³agodnej rewolucji.
57
Cyt. z: M. D ¹ b r o w s k a, Szkice o Conradzie. Warszawa 1959, s. 150.
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lubiê powieci rozlunionych, amorficznych. Ale ostatecznie jest to zapewne kwestia gustu.
[...] Nie widzê dostatecznych powodów ideologicznych, aby e l i m i n o w a æ prozê rozlunion¹, a nawet impresjonistyczn¹ czy ekspresjonistyczn¹.
Czytam teraz ksi¹¿kê, jedn¹ z najpiêkniejszych, jakie napisano w XIX w., ksi¹¿kê o piêknie nieprzedawnionym. Powieæ?  tak, mimo wszystko powieæ. Jest to jedna z najbardziej
amorficznych powieci, jakie znam: pamflety, opowieci sentymentalne, korespondencja urzêdowa, pastiche romantyczne, reporta¿, obrona w³asna urzêdnika oskar¿onego o nadu¿ycia, wiersze liryczne, komentarz autorski, rozwa¿ania filozoficzne, przypowieæ ludowa  czego w niej
nie ma? kuchnia literacka E. T. A. Hoffmana wydaje siê przy niej pod tym wzglêdem uboga.
[A 2, 4]

Wa¿yk przywo³any tu zosta³ zapewne ze wzglêdu na udzia³ w g³onej wtedy
dyskusji o prozie wspó³czesnej, której zapis opublikowano na pocz¹tku 1947 r.
w Kunicy. Zaprezentowa³ siê w niej jako zdecydowany przeciwnik amorfizmu, stwierdza³ m.in.:
Rozk³adowy proces w literaturze, który zacz¹³ siê od czasu naturalizmu, ukazuje siê nie
tylko w tych tendencjach natury wiatopogl¹dowej, dotyczy równie¿ samej formy utworu 58.

W takim kontekcie entuzjazm Antyzoila dla Maksa Havelaara ujawnia swój
wydwiêk polemiczny. Z jednej strony, opublikowana w po³owie XIX w. powieæ
Dekkera nale¿a³a do epoki, gdy nie rozpocz¹³ siê jeszcze rozk³adowy proces w literaturze zainicjowany przez naturalizm; w dodatku zastrze¿eñ nie budzi³a, tak¿e
z perspektywy marksistowskiej, warstwa ideowa tej powieci i autor Antyzoila by³
tego wiadomy 59. Z drugiej jednak strony Maks Havelaar to dzie³o odbiegaj¹ce
od kanonu XIX-wiecznej powieci realistycznej, o zdecydowanie bardziej ni¿ np.
w utworach Balzaka skomplikowanej, szkatu³kowej narracji, zwieñczonej ponadto naruszeniem podstawowej dla literackiego realizmu iluzji bezporednioci przekazu: w zakoñczeniu utworu autor-Multatuli przerywa snucie fabu³y (w¹t³ej zreszt¹)
i bezporednio zwraca siê do czytelnika; w³anie te fragmenty zacytowane zosta³y
w Antyzoilu. Daje to w efekcie ca³oæ ze wzglêdu na tendencjê  prawdziw¹,
ale nierealistyczn¹, pozbawion¹ rygorów, norm, rzemios³a, literacko-eklektyczn¹,
bez stylu, rozwichrzon¹, »le napisan¹« (A 2, 4).
Dziêki tym cechom powieci Dekkera jej pochwa³ê potraktowaæ wolno jako
logiczn¹ puentê polemiki Antyzoila z postulatem realizmu: oto wskazane zostaje
dzie³o, które stanowi przeciwwagê dla wzorów powieciowych preferowanych
w krêgu Kunicy.
Od razu trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e puenta to osobliwa. Prawdziwoæ utworu
le napisanego, któremu wartoæ zapewnia tendencja, ma charakter ideologiczny, skoro z t¹¿ tendencj¹ siê wi¹¿e. Jest to koncepcja sprzeczna z zarysowanym wczeniej przekonaniem Antyzoila, ¿e utwór powinien zawieraæ prawdê,
ale tak¹, która  choæby twórca by³ w swoich pogl¹dach najbardziej oddanym
wyznawc¹ prawd dok³adnie ju¿ ustalonych  nie jest apriorycznie okrelona,
realizuje siê w samym procesie tworzenia.
A W a ¿ y k, Rozmowy Kunicy. Kunica 1947, nr 1, z 7 I, s. 6.
Wzmianka o Multatulim znalaz³a siê w wyst¹pieniu ¯ó³kiewskiego na zjedzie pisarzy
w r. 1946, które Wat niew¹tpliwie zna³ (zob. przypis 46). Podobnie jak D¹browska  ¯ó³kiewski
zestawia³ Multatulego z Conradem, zdecydowanie odmiennie jednak to zestawienie wartociuj¹c:
tylko tego pierwszego uzna³ za czujny i godny zaufania umys³.
58
59
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4
Nie jedyna to osobliwoæ, któr¹ mo¿na dostrzec w literackich s¹dach Antyzoila.
Zaskakuj¹ jego opinie na temat charakteru i rangi zjawisk decyduj¹cych dla
powojennego ¿ycia literackiego. Antyzoil negatywnie oceni³ obraz wspó³czesnej
literatury polskiej kszta³towany przez czo³owe pisma literackie, wbrew temu
jednak, czego mo¿na by oczekiwaæ po pamflecie na socrealizm, nie chodzi³o
o nadu¿ywanie kryteriów politycznych czy ideologicznych; zdaniem Antyzoila,
publikacje pism literackich daj¹ fa³szywy jej obraz, poniewa¿ preferuj¹ pogl¹d:
najwiêkszym, jedynym prawdziwym poet¹ polskim jest Julian Przybo, a Broniewski jest symplaczek i paseista; [...] jedynymi prozaikami lat miêdzywojennych byli Gombrowicz i Bruno
Schulz, a nad Gojawiczyñsk¹, ot, tylko rêk¹ machn¹æ. Wiêc gdy siê uporczywie przez trzy lata
winduje na wiecznik poetê bardzo wytrawnego, ale hermetycznego i estetyzuj¹cego, krytyka
niew¹tpliwie bardzo interesuj¹cego, ale ciemnego i mitologizuj¹cego; gdy siê przez parê lat
trzyma na marginesie literackim Zofiê Na³kowsk¹; gdy z okazji przeró¿nych nagród nawet nie
wymienia siê nazwiska Adolfa Rudnickiego, jednego z najg³êbszych, na skalê najwy¿sz¹ u nas
nastawionych prozaików  to nie trzeba siê potem dziwiæ, ¿e powstaje szko³a pisarzy ciemnych
i krytyków wiatrologizuj¹cych. [A 1, 3]

Fragment ten, niewiarygodnie zarysowuj¹cy ówczesne hierarchie literackie,
tym wiêcej mówi o preferencjach samego Wata. Uderza niechêæ do literackiego
nowatorstwa przybieraj¹ca formê krytycznego dystansu do poezji Przybosia 60 i do
dzia³alnoci krytyka ciemnego i mitologizuj¹cego  czyli Artura Sandauera, który
ju¿ wtedy rozpocz¹³ (podjête nastêpnie w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych) propagowanie twórczoci Gombrowicza i Schulza jako czo³owych osi¹gniêæ polskiej
literatury wspó³czesnej 61. Nie chodzi³o tu zreszt¹ jedynie o preferencje literackie.
Krytykuj¹c hegemoniê tendencji reprezentowanych przez Przybosia i Sandauera
w czo³owych pismach literackich, Antyzoil tym samym krytykuje Odrodzenie, z którym obaj ci twórcy wtedy wspó³pracowali przede wszystkim, a w którym Wat przez pewien czas pe³ni³ funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego. Jest
wielce prawdopodobne, ¿e jaskrawe zabarwienie omawiany fragment zawdziêcza
frustracji autora, zwi¹zanej z tym nieudanym epizodem w jego ówczesnej dzia³alnoci literackiej 62.
Jednak¿e preferencje Antyzoila zaskakuj¹, chocia¿by dlatego, i¿ s¹ bliskie hierarchiom obowi¹zuj¹cym w krêgu Kunicy: staje on w obronie sztandarowego
60
Krytycyzm wobec Przybosia i jego poezji to sta³y motyw w s¹dach Wata na temat wspó³czesnej polskiej literatury; objawi³ go ju¿ w 1928 r. w artykule Nieporozumienia krytyki literackiej
(Wiek XX, nr 1).
61
W a t ju¿ wczeniej krytycznie odniós³ siê do zabiegów Sandauera  zob. Nil nisi veritas
(Tygodnik Powszechny 1947, nr 29, z 20 VII).
62
Wat obj¹³ funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego Odrodzenia przy okazji przenosin redakcji tygodnika z Krakowa do Warszawy  marzec 1947  ale ju¿ w po³owie lipca tego roku z tej
funkcji zrezygnowa³ (zob. K 1, 279). Bardzo ciekawy jest w tym kontekcie list do dyrektora od
literatury, czyli Borejszy, z 12 III 1947, w którym Wat ju¿ na pocz¹tku wspó³pracy z ówczesnym
redaktorem naczelnym Odrodzenia stwierdza³: z Kurylukiem, którego bardzo ceniê i lubiê, ró¿nimy siê bardzo i w rozumieniu literatury, i w smaku literackim, i w koncepcji pisma, i zg³asza³
pretensje: mia³em obj¹æ stanowisko równorzêdne z Kurylukiem, a w sprawach literackich mieæ
g³os decyduj¹cy, co nie zosta³o spe³nione; list, który nie znalaz³ siê w wyborze korespondencji
Wata przygotowanym przez A. K o w a l c z y k o w ¹, cytujê za: B. F i j a ³ k o w s k a, Borejsza i Ró¿añski. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce. Olsztyn 1995, s. 160.
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poety komunistycznego oraz prozaików, których niew¹tpliwie mo¿na okreliæ
mianem realistycznych 63. Uderza konstrukcja tego fragmentu, zbudowanego tak,
jakby wysoka pozycja hermetycznego poety i ciemnego krytyka by³a mo¿liwa kosztem uznania dla Broniewskiego, Na³kowskiej czy Rudnickiego; trudno
by³oby wskazaæ jakiekolwiek zjawiska ówczesnego ¿ycia literackiego odpowiadaj¹ce tej sugestii. Co wiêcej, buduj¹c przeciwstawienie PrzyboBroniewski, Antyzoil balansuje niebezpiecznie na granicy demagogii czy wrêcz donosu
ideologicznego. Twórczoæ Broniewskiego cieszy³a siê wówczas powszechnym,
autentycznym, ale i oficjalnym uznaniem i funkcjonowa³a na zasadzie nietykalnoci 64. Zupe³nie inna i niejednoznaczna by³a ówczesna sytuacja Przybosia.
Autor Miejsca na ziemi bez wahania zaakceptowa³ powojenne przemiany polityczne i w maju 1945 wst¹pi³ do PPR, sta³ siê równie¿ w okresie ³agodnej rewolucji najwa¿niejszym autorytetem dla m³odych poetów (co Antyzoil odnotowuje,
zob. A 1, 3). Jednak jego awangardowa poetyka zdecydowanie odbiega³a od preferowanych wówczas, zw³aszcza na lewicy, wartoci literackich, w zwi¹zku z czym
Przybo by³ krytykowany m.in. przez publicystów Kunicy. To z kolei powodowa³o, ¿e obrona jego poezji nabiera³a szczególnego wydwiêku:
dla wiêkszoci obrona poezji w wielu przypadkach odleg³ego im wiatopogl¹dowo i estetycznie twórcy by³a w istocie obron¹ wolnoci sztuki w ogóle, obron¹ artystycznego pluralizmu,
prawa pisarza do w³asnej, nie narzuconej przez zewnêtrzne okolicznoci indywidualnej postawy artystycznej 65.

Wat do obroñców Przybosia nie nale¿a³. W jego rozwa¿aniach jest to postaæ
negatywna, uosobienie literata-rzemielnika, czyli, jak go z francuska Antyzoil
okrela, artyzana. Natomiast 
Kult warsztatu, artyzañstwo, fajnoæ miniaturowa, robota jubilerska, ondulacja s³ów i myli,
wywo³uj¹ca przyjemne rozko³ysanie umys³u i wzruszeñ, jest niew¹tpliwie jednym z najgorszych obci¹¿eñ du¿ego od³amu dzisiejszej literatury.

Poddaj¹c siê emocjom Antyzoil doæ demagogicznie wi¹¿e artyzana Przybosia z marksist¹ sprawdzaj¹cym zgodnoæ czy raczej niezgodnoæ z ideologi¹
w utworach, dr. Zaj¹czkowskim, gdy¿ takie jest prawo Ksiêgi Rodzajów (tak
w³anie wydrukowano, w l.mn., zamiast Rodzaju): 
[...] Przybo rodzi dr. J. P. Zaj¹czkowskiego z Grójca pod Warszaw¹, a dr J. P. Zaj¹czkowski bije w Iwaszkiewicza. [A 2, 9]

Antyzoil konsekwentnie wskazuje dwa ró¿ne i w³aciwie przeciwstawne, ale
równie jego zdaniem znacz¹ce zagro¿enia dla powojennego ¿ycia literackiego.
Z jednej strony s¹ to fa³szywe urojenia i nierealne wymagania krytyków ówczesnej lewicy, z drugiej strony  dominuj¹ca pozycja w ¿yciu literackim speców,
techników i formalistów, bo to oni w³anie nadawali ton naszej literaturze
w pierwszych latach powojennych (A 1, 4). Oba te w¹tki ³¹czy nie tylko prawo
Ksiêgi Rodzajów, ale tak¿e podsumowanie Antyzoila:
63
Podobne motywy pojawi³y siê np. w Zoilu Kotta, który zarzuca³ rodowisku literackiemu
skupienie siê na eksperymentach formalnych czy psychologicznych i niedocenianie, tak¿e przez
lewicow¹ krytykê, twórczoci Gojawiczyñskiej.
64
Okrelenie G o s k (op. cit., s. 297).
65
W o ³ o w i e c, op. cit., s. 45. Zob. te¿, na s. 4344, g³osy obroñców poezji Przybosia, wród
których znalaz³ siê np. Kisielewski.
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Nie ba³amuæmy m³odzie¿y tym, co jest dla nas bezu¿yteczne; seri¹ sloganów i wymagañ,
z którymi sami nie wiemy co robiæ. Chroñmy j¹ przede wszystkim przed formalistami, specami i stylizatorami! [A 2, 9]

Mo¿na wrêcz odnieæ wra¿enie, ¿e zagro¿enie z ich strony jest wiêksze ni¿ ze
strony tych, którzy formu³uj¹ wobec literatury wymagania motywowane ideologi¹.
Osobliwoæ obrazu powojennego ¿ycia literackiego wzmacnia zawarta w Antyzoilu krytyka postawy antykwariusza i speca. Ten pierwszy 
Jest stary. [...] Zbiera wszystko. Fragmenty ró¿nych stylów i epok. T³umaczy z upodobaniem równoczenie Kwiatki w. Franciszka, Zaratustrê, Upaniszady i 18 brumairea. [...] Jest
do szpiku estet¹, szczególnie gdy przeciw estetyzmowi bluni. Nigdy nie zdobêdzie siê na
kierkegaardowskie albo  albo, ewangeliczne tak tak  nie nie, choæ czêsto je cytuje. [...]
S p e c jest jego odmian¹ m³odsz¹ [...]. Z warsztatu zrobi³ sobie o³tarz, gdzie uwielbi³
dobr¹ robotê, majstersztyk. Interesuje go j a k, obojêtne mu c o. [A 1, 4]

To zaledwie drobne wyimki z obszernego opisu obu postaw, wystarczaj¹ce
jednak, aby uchwyciæ g³ówny motyw w tym w¹tku Antyzoila: podstawowy zarzut
to oskar¿enie o bezideowoæ, która w przypadku m³odszego i bardziej rzutkiego
speca prowadzi wrêcz do koniunkturalnego konformizmu.
specostwo w literaturze jest uchylaniem siê od wyboru. To jest istotny eskapizm, o który najnies³uszniej pos¹dza siê u nas Iwaszkiewicza lub choæby Franza Kafkê, twórcê algebraicznej,
ale jednoznacznej wizji wspó³czesnego wiata. Gdy jednak okolicznoci ¿yciowe zmuszaj¹ do
prostych odpowiedzi, wtedy nasz technik gotów i temu sprostaæ. Bo on rozporz¹dza udoskonalonymi instrumentami równie¿ w dziedzinie przystosowania siê do warunków. Staje siê nie
pisarzem upolitycznionym, ale politycznym dzia³aczem w literaturze. [A 1, 4]

Pierwowzorem antykwariusza, co w Antyzoilu pozosta³o niedookrelone, by³
Leopold Staff; Wat wprost przywo³a³ jego nazwisko mówi¹c na zjedzie we Wroc³awiu o specostwie antykwariusza 66. W Antyzoilu da³ natomiast konkretne przyk³ady specostwa:
Czystego typu speca zapewne nie mamy w naszej literaturze, ale specostwo w ró¿nej 
najmniejszej, ma³ej i wiêkszej domieszce  znajdujemy u wielu. Kiedy  dla krañcowego przyk³adu  g³êboko wierz¹cy katolik Wojciech Natanson t³umaczy sztukê Camusa Kaligula 67,
bezwarunkowo antychrzecijañsk¹ i amoraln¹; kiedy Zoil, Jan Kott, wielki inkwizytor naszej
literatury, m³ot na Conrada, Paw³a Hertza i Brandysa 68, t³umaczy Sartrea 69 lub zachwala jako
wzór dla m³odych pisarzy dialog Diderota o prawie obywatela do samogwa³tu, pederastii i sodomii 70  to czy¿ to nie jest przejawem specostwa, rozsmakowania w dobrej robocie? Mówiê
o tym z ¿ó³ci¹, bom smutny i sam nie bez winy.

Antyzoil konstruuje tu efektowny paradoks: Kott, czo³owy propagator mar66
Zob. M. S z c z e p a ñ s k a, Jaki jest nasz czytelnik i czego ¿¹da od literatury?Dziennik
Literacki 1947, nr 5, z 29 XI, s. 4.
67
Fragmenty Kaliguli C a m u s a w przek³adzie N a t a n s o n a ukaza³y siê w 1947 r. w Twórczoci (z. 7/8)
68
Krytyczne uwagi o prozie Hertza i Brandysa pojawi³y siê w Zoilu, obaj nb. byli zwi¹zani
z Kunic¹, przywo³anie ich nazwisk ma zapewne podkrelaæ ca³kowit¹ bezwzglêdnoæ Kotta-inkwizytora.
69
W padzierniku 1947 ukaza³o siê w Przekroju (nry 129130) t³umaczenie Ladacznicy z zasadami S a r t r ea, wtedy te¿ mia³a miejsce polska premiera innej jego sztuki: Przy drzwiach zamkniêtych; przek³adu obu utworów dokona³ K o t t.
70
Chodzi o utwór D i d e r o t a Rozmowa panny de LEspinasse z doktorem Bordeu, który ukaza³ siê w przek³adzie K o t t a i z jego krótkim wstêpem (oto wzór filozoficznego dialogu) w Odrodzeniu (1947, nr 38, z 21 IX, s. 5).
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ksizmu na ówczesnej scenie literackiej, zaprezentowany w dodatku z humorystyczn¹ przesad¹ w roli bezwzglêdnego têpiciela ideologicznych odstêpstw  ukazany
zosta³ jednoczenie jako literat-spec, uprawiaj¹cy dzia³alnoæ przek³adow¹ bez
dba³oci o konsekwencjê ideow¹.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e nie by³ to paradoks ca³kowicie oryginalny. Kott
bywa³ wtedy atakowany, z ró¿nych zreszt¹ pozycji i powodów. Krytyczny ton
wobec jego diagnoz i postawy dominowa³ w dyskusji o literaturze, któr¹ na ³amach Kunicy wywo³a³ Zoilem, przy czym zaznaczy³y siê tu dwa wyranie odmienne stanowiska. O ile Jastrun (Rozmowa o literaturze) i ¯ó³kiewski (O literaturze wspó³czesnej) polemizowali z negatywn¹ ocen¹ powojennej literatury, uznaj¹c j¹ za niesprawiedliw¹ i nieuzasadnion¹, o tyle Bednarczuk-Putrament i Wa¿yk
ow¹ ocenê akceptowali, lecz postulowali terapiê radykaln¹ i opart¹ na ideologii.
£¹czy³ ich nie tylko ton ideowego pryncypializmu, ale tak¿e krytyka niekonsekwencji literackich wyborów Kotta, obu bowiem wzburzy³o uznanie, z jakim autor Zoila wyrazi³ siê o Proucie. Tak wiêc wskazywanie na niekonsekwencjê literackich wyborów Kotta ³¹czy Antyzoila z Putramentem i Wa¿ykiem.
Zbie¿noæ to zapewne zaskakuj¹ca; niezale¿nie od intencji Wata wskazuje na
to, ¿e fragment jego rozprawy powiêcony specostwu jest dwuznaczny. Choæ
formalnie chodzi o wskazanie niekonsekwencji literackich wyborów Natansona
i Kotta, w praktyce trudno to odró¿niæ od krytyki samych tych wyborów, znamiennie
podobnych. W dodatku wbrew zastrze¿eniu Antyzoila, ¿e nie formu³uje swoich
uwag w sensie pejoratywnym, fragment ten naznaczy³ on wyranym wartociowaniem. Poprzez aluzje do Grobu Agamemnona S³owackiego specostwo zosta³o skojarzone z win¹, a naturaln¹ negatywn¹ reakcjê budzi przemiana speca
w politycznego dzia³acza w literaturze, któremu techniczn¹ sprawnoæ dzia³ania umo¿liwia brak pogl¹dów.
Niejednoznacznoæ przyk³adów maj¹cych ilustrowaæ krytykê speca jest jeszcze wyrazistsza w kontekcie realiów ¿ycia literackiego koñca 1947 i pocz¹tku
1948 roku. Wystawienie Kaliguli w t³umaczeniu Natansona jesieni¹ 1947 wstrzymano 71, a ca³oæ przek³adu opublikowano dopiero w r. 1956, i sta³o siê tak, jak
³atwo siê domyliæ, nie dlatego, ¿e dramat Camusa odbierano jako bezwarunkowo antychrzecijañski, ale dlatego, ¿e dominuj¹cy w okresie ³agodnej rewolucji wród polskich twórców dystans do egzystencjalizmu 72 przybiera³ w ujêciu
marksistów formê potêpienia ideologicznego, które ju¿ za kilkanacie miesiêcy
mia³o zaowocowaæ cenzuralnym zakazem publikowania utworów pisarzy zwi¹zanych z tym nurtem. Odwo³uj¹c siê do jednoznacznie negatywnych ocen pisarstwa
Camusa i Sartrea, Antyzoil zbli¿a³ siê, niezale¿nie od ró¿nic w motywacji i intencji, nie tylko do opinii obowi¹zuj¹cych w krêgu Kunicy 73, ale wrêcz  wród
tych pryncypialnych marksistów, dla których Kunica bywa³a zbyt liberalna,
71
Zob. fragment listu K. K u r y l u k a do Wyki z 3 X 1947, w: K. K o  n i e w s k i, Historia
co tydzieñ. Szkice o tygodnikach spo³eczno-kulturalnych 19441950. Warszawa 1977, s. 267.
72
Reprezentatywny wydaje siê w tym wzglêdzie fragment powiêcony egzystencjalizmowi
w jednej z najwa¿niejszych ksi¹¿ek krytycznoliterackich okresu: K. W y k a, Pogranicze powieci.
Proza polska 19451948. Kraków 1948, s. 7076.
73
Obowi¹zywa³a tu jednoznacznie negatywna ocena egzystencjalistycznej literatury rozpaczy  jako mieszczañskiej kapitulacji wobec grozy, si³y i z³a imperializmu (¯ ó ³ k i e w s k i,
Aktualne problemy literatury wspó³czesnej, s. 2).
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mimo wszystkich zastrze¿eñ jeszcze w pierwszych miesi¹cach 1948 drukowano
w niej bowiem, z odpowiednimi komentarzami, przek³ady utworów tych francuskich pisarzy 74.
Dwuznacznoæ postawy Antyzoila mo¿na próbowaæ os³abiæ: krytyka specostwa Kotta mia³a instrumentalny charakter; Antyzoil stawa³ w obronie twórczoci Kafki oraz Iwaszkiewicza, atakowanego, tak¿e przez Zoila, po przyznaniu nagrody Odrodzenia  dowodz¹c, ¿e negatywne zjawiska, takie jak eskapizm
czy kult warsztatu, równie dobrze da³oby siê odkryæ w dzia³alnoci literackiej
ideowych przeciwników tych pisarzy. Ale je¿eli przyj¹æ, ¿e takie by³y intencje
Wata, trudno obran¹ przez niego taktykê uznaæ za udan¹. Zdanie mówi¹ce o Kafce
i Iwaszkiewiczu ginie w obszernym opisie postawy speca, którego g³ówn¹ win¹
 i to ona zostaje wyeksponowana  jest brak kryteriów pozwalaj¹cych dokonaæ
wiatopogl¹dowej eliminacji. wiadomie przywo³ujê tu okrelenie, które, jak
ju¿ pisa³em, jest w Antyzoilu eufemistycznym wyrazem zgody na istnienie cenzury: wiêksza dba³oæ Kotta-Zoila o konsekwencjê literackich wyborów oznacza³aby przecie¿ rezygnacjê z przek³adania utworów wiatopogl¹dowo odleg³ych od
marksizmu.
5
Podobnie jak w przypadku krytyki postulatu realizmu niechêæ Antyzoila do
formalistów i speców prowadzi do konsekwencji paradoksalnych. Ujawniaj¹
siê one we fragmencie 26 tej rozprawy (A 2, 5, 9), powiêconym krytyce pojêcia
rzemios³a literackiego: Antyzoil uznaje, ¿e mo¿liwe jest tworzenie wybitnych
dzie³ literackich nie tylko bez opanowania rzemios³a, bez dowiadczeñ literackich, ale nawet bez kultury pisarskiej 
nawet i ona nie jest niezbêdna, aby stworzyæ utwór o wielkiej wartoci literackiej. St¹d te¿
szansa dla outsiderów, dla samorodków, których przed wojn¹ wydawcy wyci¹gali za uszy,
o czym dzisiejsi wydawcy  jeden z paradoksów  na ogó³ zapomnieli, z wyj¹tkiem dziedziny
pamiêtnikarstwa obozowego.

Przekonanie, ¿e mo¿na stworzyæ utwór o wielkiej wartoci literackiej pomimo braku kultury pisarskiej i dowiadczeñ literackich, rzuca szczególne wiat³o na stwierdzenia pojawiaj¹ce siê w pierwszej czêci rozprawy Wata. Jako n a ji s t o t n i e j s z ¹ p r z y c z y n ê niezadowolenia z literatury wspó³czesnej Antyzoil wskazywa³ tam pomijanie ra¿¹cej dysonansowej odmiennoci miêdzy sfer¹
¿ycia a sytuacj¹ literatury i kultury. Sfera ¿ycia  poprzez uwarunkowania historyczne i polityczne  narzuca proste i oczywiste wybory, gdy tymczasem literatura uwik³ana jest w nieuporz¹dkowan¹ gmatwaninê sprzecznoci, komplikacjonizm, nie daj¹c¹ siê rozpl¹taæ siatkê powi¹zañ tradycyjnych (A 1, 4). Ostatnie z tych okreleñ, stosunkowo najkonkretniejsze, zdaje siê sugerowaæ, ¿e owa
odmiennoæ ma swoje ród³o w ci¹¿eniu tradycji wewn¹trzliterackiej. Z tego
te¿ zapewne powodu ¯ó³kiewski odnajdowa³ w Antyzoilu bulwersuj¹ce dla marksisty przekonania o autonomicznoci sztuki. By³a to jednak interpretacja powierzchowna, nie uwzglêdniaj¹ca wyranej w rozprawie Wata niechêci do formalizmu zarówno w literaturze, jak i w myleniu o literaturze.
74

Zob. J. P a ñ s k i, Filozofia obrzydzenia. Rzeczpospolita 1948, nr 86, z 27/29 III.
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Dla Antyzoila komplikacjonizm kultury wspó³czesnej jest odbiciem kryzysu nowoczesnej wiadomoci europejskiej, naznaczonej chaosem sprzecznych
idei i relatywizmem (A 1, 34). Stwierdzenie odrêbnoci sfery kultury wobec sfery ¿ycia to w jego rozwa¿aniach nie tyle, mówi¹c po marksistowsku, g³oszenie
niezale¿noci nadbudowy od bazy, ile odsy³anie do schizofrenicznego pêkniêcia w obrêbie wiadomoci wspó³czesnego intelektualisty ¿yj¹cego w demokracji ludowej: wiadomoci z jednej strony nacechowanej relatywizmem, z drugiej jednak bêd¹cej w stanie uto¿samiæ siê  co podkrela wspólnotowe my  ze
s p o³ e c z e ñ s t w e m w y z n a w c ó w, dokonuj¹cym skoków rewolucyjnych
w rzeczywistoci zdeterminowanej przez jednoznaczne uwarunkowania polityczne. Otwarte zreszt¹ pozostaje pytanie, jak mo¿liwa jest nieub³agana logika u posiadacza zara¿onej relatywizmem wspó³czesnej wiadomoci europejskiej.
Przekonanie o dysonansowej ró¿nicy miêdzy sfer¹ ¿ycia a sfer¹ literatury
mo¿na by traktowaæ jako przes³ankê uzasadniaj¹c¹ postulat swobody dla tego, co
we wspó³czesnej literaturze jest literacko wykwalifikowane i ambicyjne (A 1, 4).
Jednak krytyka rzemios³a podwa¿a zasadnoæ tej przes³anki. Skoro mo¿liwe jest
tworzenie, i to dzie³ wybitnych, bez wiadomoci rzemios³a, bez dowiadczeñ
literackich i kultury pisarskiej, niejasne staj¹ siê powody, dla których s p o³ e c z e ñ s t w o w y z n a w c ó w obudowuj¹ce zniszczony wojn¹ kraj mia³oby
tolerowaæ komplikacjonizm literatury wspó³czesnej czy postawy antykwariusza i speca, których sposób uczestniczenia w ¿yciu literackim jest negatywnie
oceniany tak¿e przez Antyzoila. Wbrew wiêc explicite wyra¿onemu przekonaniu,
¿e dysonansowej odmiennoci nie da siê szybko zlikwidowaæ, i wbrew sugestii,
¿e tolerancja dla niej jest czym oczywistym, rozwa¿ania Antyzoila stanowiæ mog¹
równie dobrze przes³ankê dla zupe³nie innych rozwi¹zañ: komplikacjonizm mo¿na odrzuciæ, antykwariusza za i speca odsun¹æ od wp³ywu na ¿ycie literackie.
Niechêæ Antyzoila do rzemios³a nabiera wyrazistoci w kontekcie publicystyki literackiej drugiej po³owy 1947 roku. Pojêcie rzemios³a pojawi³o siê w niej
w zwi¹zku z przyznaniem Iwaszkiewiczowi nagrody Odrodzenia, jako  krytykowany lub aprobowany  argument uzasadniaj¹cy decyzjê jury. Niechêæ ta ³¹czy³a Antyzoila z Zoilem, który stwierdza³:
W literaturze nie istnieje, i nigdy nie istnia³o, oddzielnie rzemios³o, oddzielnie ideologia,
oddzielnie tematyka. [...] Obroñcy rzemios³a, mru¿¹c figlarnie oko, a reformatorzy literatury
z ca³¹ naiwnoci¹, twierdz¹, ¿e wystarczy siêgn¹æ do skrzynki z najlepszym rzemios³em, zaczerpn¹æ postêpowej ideologii, i pisaæ o tym, co siê dzieje, aby powsta³a powieæ, na któr¹
wszyscy czekamy. [Zoil, albo o powieci wspó³czesnej]

Jednak w dyskusji, jak¹ artyku³ Kotta wywo³a³, niektórzy reformatorzy literatury z Kunicy otwarcie manifestowali naiwnoæ. ¯ó³kiewski deklarowa³
zdecydowanie:
Troska o rzemios³o  to jednak prosta troska o to, by byæ dobrym pisarzem. Pierwszy
warunek wszelkiej literatury. Tak¿e spo³ecznie u¿ytecznej. [...] Zbyt wielu mamy m³odych
dzikich, le uczonych pisarzy, by lekcewa¿yæ rzemios³o. I tyle znaczy naprawdê obrona rzemios³a w dzisiejszej publicystyce pedagogiczno-literackiej. [O literaturze wspó³czesnej]

Obronie rzemios³a, którego nie wolno nam lekcewa¿yæ powiêci³ te¿ swój
g³os w owej dyskusji Pawe³ Hertz (W stronê Turgieniewa)  bezporednio i, co
jeszcze bardziej znacz¹ce, z dystansem przywo³any przez Antyzoila w³anie w tym
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kontekcie (A 2, 5). U obu autorów z Kunicy obrona rzemios³a mia³a wyrany wydwiêk polemiczny, formu³owana by³a jako argument przeciw onym, którzy wartoæ literatury sprowadzaj¹ do realizacji s³usznego schematu ideologicznego (Hertz), przeciw szermierzom wulgaryzacji, m³odym dzikim (¯ó³kiewski). Wydobywa to w swojej ksi¹¿ce Wo³owiec i stwierdza, ¿e w aluzjach tych
zaznacza³ siê konflikt miêdzy kunicowcami i pryszczatymi 75.
Konflikt ten mo¿na potraktowaæ modelowo, jako starcie dwóch sposobów
uczestnictwa w powojennym ¿yciu literackim twórców deklaruj¹cych pe³n¹ aprobatê dla przemian ustrojowych i marksistowski wiatopogl¹d: liberalnego, dominuj¹cego w okresie ³agodnej rewolucji i kojarzonego z krêgiem Kunicy,
opartego na za³o¿eniu, ¿e artykulacja radykalnych hase³ i postulatów wobec literatury musi mieæ jednak fundament w pewnej kulturze literackiej, a ostre spory z przeciwnikami ideowymi nie wykluczaj¹ uznania ich prawa do odmiennych pogl¹dów
 z dogmatycznym, odrzucaj¹cym wszelkie komplikacje i niuanse na rzecz ideowej pryncypialnoci jako podstawowego kryterium opisu i oceny; jego koryfeuszami bêd¹ pryszczaci, zw³aszcza w pierwszym okresie socrealimu.
Szczególny charakter rozprawy Wata objawia siê w pe³ni, gdy próbowaæ j¹
wpisaæ w tak¹ opozycjê. Autor Antyzoila na poziomie deklaracji wystêpuje jako
obroñca swobodnego rozwoju literatury, jednak stawiaj¹c m³odym (!) literatom za
wzór Maksa Havelaara, powieæ nierealistyczn¹, pozbawion¹ rzemios³a, ale za
to z tendencj¹; bardziej ceni¹c wiatopogl¹dow¹ konsekwencjê w postawach
pisarzy ni¿ ró¿norodnoæ propozycji dostêpnych w literackim obiegu; prezentuj¹c
krytyczne stanowisko wobec pojêcia i argumentu rzemios³a literackiego  w modelowo potraktowanym sporze kunicowców z pryszczatymi zdaje siê sytuowaæ
raczej po stronie tych drugich. To zapewne najbardziej paradoksalny wniosek, jaki
niesie z sob¹ lektura rozprawy Wata jako pamfletu na socrealizm.
Zakoñczenie, czyli quasi-odwil¿ zamiast pamfletu na socrealizm
Wniosek to zaskakuj¹cy i efektowny, ale zdecydowanie nie  ostateczny.
Trudno mieæ w¹tpliwoci, ¿e zbie¿noæ miêdzy pogl¹dami Antyzoila i pryszczatych jest przypadkowa. Wskazuje nie na wspólnotê ideow¹, ale na istotne
mankamenty rozprawy Wata: brak pojêciowej precyzji i mylowej dyscypliny
w meandrycznie snutych rozwa¿aniach. Ale wskazuje tak¿e na szczególne cechy
¿ycia literackiego r. 1947 i pocz¹tku 1948  okresu, do którego Antyzoil bezporednio przynale¿y.
Kilkanacie koñcowych miesiêcy ³agodnej rewolucji przyci¹ga uwagê historyków literatury przede wszystkim ze wzglêdu na wczeniejsze symptomy
socrealistycznego kataklizmu 76. Jednym z nich jest w takim ujêciu seminarium
w Nieborowie: gwa³towna polemika m³odych literatów z Jastrunem traktowana
jako objaw ju¿ bezporedniej konfrontacji miêdzy pryszczatymi i kunicowcami 77.
Zob. W o ³ o w i e c, op. cit., s. 6667.
Okrelenia pochodz¹ z syntetycznego artyku³u J. S m u l s k i e g o Ci¹g³oæ czy kataklizm?
Kilka uwag o cezurze roku 1949 w procesie literackim (w zb.: Stare i nowe w literaturze najnowszej.
Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Red. L. Winiewska. Bydgoszcz 1996, s. 30 n.
77
W o ³ o w i e c, op. cit., s. 67.  Zob. te¿ F i k, Kultura polska 19441956, s. 226.
75
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Wat prezentowa³ w Nieborowie swoje rozwa¿ania o realizmie, trudno przypuciæ, aby nie by³ wiadom ataku na Jastruna  jednak w drukowanej wersji rozprawy brak sygna³ów wskazuj¹cych na to, ¿e jej autor dostrzega³ w m³odych pisarzach zebranych w Nieborowie niebezpiecznych dogmatyków. Raczej przeciwnie, w zakoñczeniu znalaz³o siê stwierdzenie, które mo¿na odebraæ jako aluzjê do
wydarzeñ w Nieborowie  stwierdzenie uspokajaj¹ce:
Obecna m³odzie¿ literacka jest na ogó³ taka sama, jak¹ mymy byli, gdymy byli m³odsi,
a w miarê posuwania siê w latach upodobni siê do nas. [A 2, 9]

Niewra¿liwoæ Antyzoila na wczeniejsze symptomy to kolejna cecha rozprawy Wata, która nie mieci siê w legendzie sprytnie przemyconego sprzeciwu
wobec socrealizmu.
Trzeba jednak na koniec przypomnieæ konstatacjê, od której rozpocz¹³em: lektura Antyzoila w perspektywie pamfletu na socrealizm jest w³aciwie nieuzasadniona i to, ¿e prowadzi do wniosków zaskakuj¹cych, jest kwesti¹ nie tylko jakoci
wywodów Wata, ale w nie mniejszym stopniu fa³szuj¹cej, bo anachronicznej optyki, jak¹ taka lektura zak³ada. Niewra¿liwoæ Wata na wczeniejsze symptomy
podwa¿a zasadnoæ przypisywania mu jakiej szczególnej przenikliwoci i umiejêtnoci przewidywania dalszego rozwoju wypadków, ale jednoczenie sygnalizuje, ¿e
istnieje rozdwiêk w sposobie postrzegania wydarzeñ ostatnich kilkunastu miesiêcy
³agodnej rewolucji miêdzy uczestnikiem owych wydarzeñ a historykiem literatury, i to temu drugiemu bli¿sza jest w gruncie rzeczy optyka pamfletu na socrealizm.
Znamienne wydaje siê niepowodzenie Wo³owca: zapewne staraj¹c siê zapobiec temu rozdwiêkowi, stwierdzenie o bezporedniej konfrontacji miêdzy pryszczatymi i kunicowcami w Nieborowie ilustruje on fragmentem wspomnieñ Kotta,
dla którego najbardziej pamiêtn¹ cech¹ seminarium by³ terror pryszczatych zachowuj¹cych siê jak bojówka 78. Argument to jednak wielce dyskusyjny: wspomnienia
Kotta, spisane po kilku dziesiêcioleciach, z pe³n¹ wiadomoci¹ roli, jak¹ póniej
pryszczaci odegrali, s¹, nie tylko z tych wzglêdów zreszt¹, ród³em ma³o wiarygodnym. Z³owrogiego obrazu seminarium w Nieborowie nie potwierdzaj¹ relacje
publikowane w prasie literackiej, nie potwierdzaj¹ równie¿ inne dokumenty pochodz¹ce z epoki. Np. wiadectwo Ryszarda Matuszewskiego, podobnie jak Kott
zwi¹zanego z Kunic¹, który w kwietniu 1948 w prywatnym licie do Mi³osza
tak recenzowa³ seminarium dla m³odych pisarzy:
Szkó³ka w Nieborowie nie mia³a wiêkszego znaczenia, by³o tam nie tyle duszno, co
chaotycznie i  jak to zazwyczaj w Polsce  po ba³aganiarsku. O ¿adnym marksizmie nie
by³o tam, o ile siê orientujê, mowy poza pojedynczymi prelekcjami, raczej eklektyzm 79.

Nie znaczy to oczywicie, ¿e zagro¿enie ze strony dogmatyków, wulgaryzatorów, konsoliduj¹cych siê pryszczatych  w¹tek, który wydobywa w swej ksi¹¿ce Wo³owiec  nie by³o istotne dla ¿ycia literackiego miesiêcy koñcz¹cych ³agodn¹ rewolucjê. Ale zagro¿enie to by³o bardziej akcentowane i, jak mo¿na przypuszczaæ, bardziej odczuwane w krêgu Kunicy, choæ te¿, co widaæ na przyk³adzie Matuszewskiego, nie bez wyj¹tków.
Zob. J. K o t t, Przyczynek do biografii. Zawa³ serca. Kraków 1995, s. 224.  W o ³ o w i e c,
loc. cit., s. 67.
79
M i ³ o s z, op. cit., s. 391.
78
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Natomiast dla twórców mniej lub bardziej zdystansowanych wobec tego rodowiska wa¿niejsze by³o wówczas co innego: za³amanie programowej ofensywy
Kunicy ujawniaj¹ce siê ju¿ otwarcie przy okazji dyskusji nad Zoilem. Zjawisko
to nie tylko przyci¹ga³o uwagê, ale i nastraja³o optymistycznie, zdawa³o siê bowiem odsuwaæ grobê ideologizacji literatury, budzi³o niejasne nadzieje na jak¹
normalizacjê ¿ycia literackiego, nadaj¹c koñcowym miesi¹com ³agodnej rewolucji charakter quasi-odwil¿y 80.
Czytane na pocz¹tku 1948 r. rozwa¿ania Antyzoila dobrze wpisywa³y siê w klimat owych oczekiwañ wi¹zanych z kryzysem programowym Kunicy: w sferze
deklaracji krytyczne wobec postulatu realizmu i nadmiernych wymagañ stawianych literaturze, nadzieje te potwierdza³y i utrwala³y  tym dosadniej, ¿e na ³amach samej Kunicy. Wa¿nym dokumentem odbioru Antyzoila jako publicystycznego i publicznego wiadectwa zahamowania ideologicznej ofensywy marksistowskiego tygodnika jest artyku³ Edwarda Csató Zaj¹czek, czyli o prozie wspó³czesnej. Wat przywo³any zosta³ w nim jako bezporedni wiadek przemiany pogl¹dów Kotta, przedstawiciela ideologii »Kunicy« i by³ego ju¿ propagatora
realizmu marksistowskiego 81.
A to, ¿e wiedziony  i zwiedziony  polemicznym ferworem antykunicowym
Antyzoil dochodzi³ do wniosków z póniejszej perspektywy zaskakuj¹cych i dwuznacznych, dla pierwszych czytelników by³o najwyraniej mniej wa¿ne, je¿eli
w ogóle dostrzegalne. Znamienny jest w tym wzglêdzie felieton Kisielewskiego:
jednoznacznie i ostro potêpiaj¹c Wata za zbyt daleko id¹ce deklaracje polityczne,
Kisielewski w ¿adnej mierze nie atakuje jego pogl¹dów literackich i zwi¹zanych
z nimi postulatów, przeciwnie, jest w tym wzglêdzie pe³en uznania dla autora rozprawy, co wyra¿a czytelnym kalamburem: diablo inteligentny i zna siê na literaturze piêæ razy lepiej od czterech kotów i trzech hetmanów razem wziêtych (Moja
trzecia si³a).
Spojrzenie na rozprawê Wata z perspektywy quasi-odwil¿y koñcowych miesiêcy ³agodnej rewolucji pozwala inaczej potraktowaæ pewne zastanawiaj¹ce jej
cechy. Np. przekonanie, ¿e dotkniêty kryzysem nowoczesnej wiadomoci europejskiej twórca jest w stanie uto¿samiæ siê z d¹¿eniami spo³eczeñstwa wyznawców. W Antyzoilu paradoksalnoæ tego twierdzenia pozostaje niestematyzowana,
ale rozwa¿ania Antyzoila j¹ narzucaj¹  i obrazuj¹ jednoczenie. Ostatecznie paradoks ten zapisaæ wypada nie na konto autora rozprawy, ale sytuacji, w której
swoje rozwa¿ania formu³owa³. Fiasko programowej ofensywy Kunicy i inne
zjawiska ¿ycia literackiego z r. 1947 i pocz¹tków 1948, które zdawa³y siê otwieraæ perspektywy na jak¹ normalnoæ w ¿yciu literackim, mia³y miejsce, je¿eli tak
mo¿na to uj¹æ, w wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych okolicznociach, w czasie gdy sytuacja polityczna ulega³a jednoznacznemu zaostrzeniu: rok 1947 to rok ostatecznego rozgromienia oficjalnej opozycji politycznej w Polsce, sfa³szowanych wyPróbê charakterystyki tego szczególnego momentu w powojennym ¿yciu literackim podj¹³em w szkicu Kaganiec ideologiczny z miesi¹ca na miesi¹c topnieje na naszych mordach, albo
quasi-odwil¿. O zapomnianym epizodzie powojennego ¿ycia literackiego. W zb.: Literatura i ¿ycie
artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzis³awowi Jerzemu Adamczykowi. Red.
B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006.
81
E. C s a t ó, Zaj¹czek, czyli o prozie wspó³czesnej. Nowiny Literackie 1948, nr 11, z 14 III,
s. 1.
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borów do sejmu i ucieczki Miko³ajczyka, a jednoczenie  pocz¹tku zimnej wojny
na arenie miêdzynarodowej, którego sygna³em by³o m.in. przemówienie ¯danowa, przywo³ywane w Antyzoilu. Figurê relatywisty uto¿samiaj¹cego siê ze spo³eczeñstwem wyznawców wypada traktowaæ jako próbê oswojenia tej aporetycznej sytuacji; trudno zreszt¹ by³oby ostatecznie odpowiedzieæ na pytanie, w jakim
stopniu by³a to próba podjêta przez Wata wiadomie.
Nadziejom na to, ¿e uda siê mimo wszystko zapewniæ swobodny rozwój literaturze ambicyjnej, radykalnie zaprzeczy³a stalinizacja ¿ycia w Polsce, w tym 
zadekretowanie socrealizmu; z perspektywy tych wydarzeñ okaza³y siê one nie
tylko p³onne, ale wydawaæ siê mog³y przede wszystkim ra¿¹co naiwne. To t³umaczy, dlaczego zosta³y szybko zapomniane, wraz z ca³¹ aur¹ quasi-normalnoci,
jak¹ w ¿yciu literackim wnosi³ impas programowy Kunicy. I z tego te¿ zapewne wzglêdu Wat swojego Antyzoila  wa¿ny dokument owych nadziei  poddawa³
potem wyranej, chyba niewiadomej, reinterpretacji: uzna³ go za pamflet na socrealizm i umieci³ na pocz¹tku r. 1949, ekspresywnie, ale bez merytorycznego
uzasadnienia, kojarz¹c tê rozprawê ze zjazdem szczeciñskim.
Abstract
PIOTR PIETRYCH
(wiêtokrzyska Academy in Kielce)

A LAMPOON ON SOCIAL-REALISM? ON ALEKSANDER WATS ANTYZOIL
Aleksander Wats broad article entitled Antyzoil or recollection in conclusion of the year
published in February 1948 was misapprehended, shadowed with a legend by the author, and
accepted by literary scholars as a lampoon on social-realism. Under careful scrutiny, it proves
a convoluted and ambiguous text in which the polemics with the postulate of realism formulated
around the Marxist Kunica (Forge) leads to the praise of literature growing up from explicit
ideological choices, and surprising from Wats perspective acceptance of political changes in
post-war Poland is linked with declarations of trust in free development of literature in such
conditions. Ambiguity of Antyzoil sheds light on the intellectual and moralizing aspirations of the
author and on the paradoxes that the literary figures of the second part of the 1940s faced, when the
monopolist power was strengthened by the Communist, though in literature a relatively liberal
slogan of smooth revolution was still in presence.

