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DLACZEGO TERLECKI?
WSPOMNIENIE O ROLI POWIEŚCI WŁADYSŁAWA 

TERLECKIEGO W MOIM ŻYCIU

Pierwszy raz po książkę Władysława Terleckiego, a były to zebrane w jednym tomie 
Dwie głowy ptaka  i Powrót z Carskiego Sioła sięgnąłem przypuszczalnie w 1975 roku. 

Pamiętam wydanie -  w serii pocket-booków (11x18 cm) drukowanej z okazji trzydziestole
cia PRL; wydawcą tytułu był PIW , na okładce widniała utrzymana w odcieniach szarości 
i czerni, pozbawiona twarzy sylwetka XVIII-wiecznego szlachcica we francuskim stroju. 
Czarną dziurę pod peruką częściowo wypełniała inna męska twarz -  młoda, całkowicie 
współczesna i bardzo smutna. Zapewne to ten obrazek mnie zaintrygował, skoro go pa
miętam, a może lekturę mi doradzono? Nie to jest zagadką, lecz fakt, jakim cudem sie
demnastoletni czy osiemnastoletni młodzieniec ową niełatwą książkę przeczytał i zafascy
nował się nią do tego stopnia, że postanowił uczynić przedmiotem swojej pracy maturalnej 
(była wtedy możliwość obrony takiego dziełka zamiast zdawania egzaminu ustnego). Jasne, 
że byłem uczestnikiem polonistycznych konkursów i olimpiad, uczyłem się czytać na Ilia
dzie i Odysei, od dziesiątego roku życia czytałem wręcz nałogowo, ale Terlecki na pewno 
nie pisał dla młodzieży ani w prosty sposób, a lektura wymagała sporo wiedzy. Widocznie 
jednak taką miałem...

W  każdym razie w rezultacie intensywnych wysiłków (m.in. przeczytałem przepastne 
Powstanie styczniowe Kieniewicza) powstało ocenione na „bardzo dobry” wypracowanie. 
Niestety prac maturalnych nie archiwizowano, ale zachował się w moich papierach tekst 
artykułu, który miał być moim krytycznoliterackim debiutem, a który z nieznacznymi 
skrótami przedstawiam poniżej:

WŁADYSŁAWA T E R L E C K IE G O  ROZWAŻANIA O PROBLEM ACH  NARODU

Literatura służy przekazywaniu doświadczeń... Chciałbym zatrzymać się nad tym stwier
dzeniem. Gdzie właściwie autor może ich szukać? Odrzuciwszy teorię o wyższym pocho
dzeniu tzw. natchnienia, damy odpowiedź, iż w zasobie wiedzy, stającej się jego własnością. 
Nie mam na myśli oczywiście wynikającej tylko z życiorysu, choć jest ona bardzo istotna. 
Literatura nie składa się jednak z samych autobiografii.

Przyjmując, że twórca jest przedstawicielem pewnej zbiorowości, to owa wiedza rodzi 
się z doświadczeń, w jakimś stopniu rozciągających się na zbiorowość. Czyli inaczej -  twór
czość pisarza-Polaka powinna zawierać elementy dla nas wszystkich ważne, choć ich wy
miar zależy przede wszystkim od jego rangi, bowiem nie każdy zajmuje się problemami 
tak generalnymi. Inną sprawą jest sposób przekazu. Powiedziałbym, istnieją dwa: pośredni 
i bezpośredni. Wybierający drugi model operuje materiałem znanym i jemu, i czytelnikowi -  
pisze mianowicie utwory współczesne (w znaczeniu czasu akcji). Inni szukają interesujących 
zagadnień w przeszłości, przyszłości, świecie fantazji. Oto sposób pośredni. Z kolei -  natra
fiamy na różnorakie rodzaje tej działalności: można pozostawić czytelnika samemu sobie lub 
nim pokierować. Wskazać przykład ewentualnie dać alternatywę wyboru z kilku możliwości, 
zmuszając odbiorcę do myślenia.
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Z żalem stwierdzam, że mimo niedawnej rocznicy stulecia wybuchu, Powstanie Stycz
niowe nie odbiło się szerszym echem w piśmiennictwie powojennym. Nie tylko zresztą 
w literaturze pięknej. Wprawdzie zainteresowany może sięgnąć po dwie epokowe prace: 
monografię Stefana Kieniewicza Powstanie styczniowe i wydany wspólnie przez Polską 
: Radziecką Akademię Nauk zbiór dokumentów, ale ilość opracowań jest niewystarczają
ca. A szkoda. Z lektury bowiem podręczników szkolnych odnosi się wrażenie maksymal
nie powierzchownej interpretacji owego ważnego w naszych dziejach wydarzenia. Tym
czasem każdy orientujący się w historii kraju musi docenić doniosłość daty 1863. Mówiąc 
ogólnie: to właściwy koniec epoki feudalnej w Polsce, ostatni nasz zryw romantyczny, 
i  także najwyrazistszy przykład swoistej dwoistości narodowej postawy. Nawet zaryzyku
ję twierdzenie, iż mimo wcześniejszego występowania zarówno orientacji patriotyczno- 
-romantycznej, jak i pozytywistyczno-lojalistycznej, dopiero wtedy wykrystalizowały się 
ooe ostatecznie i osiągnęły stan pewnej równowagi sił.

Z radością zatem przystąpiłem do lektury trylogii Władysława Terleckiego: Spisek, 
Dwie głowy ptaka  i Powrót z Carskiego Sioła. Trylogia? Właśnie. Po przeczytaniu całości 
można od razu ustalić wyraźną cezurę. Spisek zasadniczo różni się od utworów później
szych. Mamy w nim do czynienia z życiorysem Stefana Bobrowskiego, członka Tymcza
sowego Rządu Narodowego, Naczelnika miasta Warszawy, jednego z najbardziej rady
kalnych i energicznych przywódców powstania. Zginął w podejrzanych okolicznościach. 
Geneza sprawy wiązała się z dyktaturą Langiewicza. Objął on władzę na skutek intrygi 
krakowskich „białych”. Głównym figurantem był niejaki hr. Grabowski, który -  posłu
gując się sfałszowanym zapewne pełnomocnictwem — nawiązał z Langiewiczem ukła
dy i „w imieniu T R N ” przekazał mu władzę. Po upadku dyktatury doszło do śledztwa 
i na pierwszym posiedzeniu sądu Bobrowski nie podał ręki Grabowskiemu. Tenże zażą
dał satysfakcji. Bobrowski odmówił, ale sąd honorowy uznał pojedynek za konieczność. 
Krótkowidz Bobrowski nie miał żadnych szans i zginął trafiony pierwszym strzałem Gra
bowskiego. Jeżeli dodamy, że Bobrowski zaraz po upadku Langiewicza właściwie ura
tował władzę dla rządu, wydając podpisaną przez siebie odezwę, a w intrydze uczestni
czył związany z „białymi” członek T R N , Giller, który Grabowskiemu rękę podał, sprawa 
rrzedstawia się brzydko. Ale nawet Kieniewicz w swojej doskonałej monografii jedno
znacznego rozwiązania nie stawia. Tymczasem Terlecki postawił w powieści hipotezę spi
sku, idąc po linii legendy historycznej. W  książce zajmuje się przede wszystkim procesem 
budzenia się w bohaterze świadomości intrygi, jakiej padł ofiarą i stara się wyjaśnić przy
czyny zgody Bobrowskiego na pojedynek, choć był on w prawie odmówić po raz wtóry, 
pełniąc ważną funkcję.

Spisek ma charakter swoistego przyczynku do historii: percepcja utworu wymaga do
kładnej znajomości dziejów Powstania Styczniowego, brak tu wyraźnie jakiejś tenden
cji syntetyzującej. Pisarz nie zajmuje się jeszcze bezpośrednio całą problematyką walki, 
choć trzeba przyznać, że treść powieści dotyczy znamiennego wydarzenia. O symbolicz
nym jego znaczeniu może świadczyć dwukrotne jeszcze przywołanie owej sprawy, ale już 
w całkiem inny sposób1. Sumując: Spisek wypada traktować jako powieść psychologiczną, 
opartą na realiach historycznych.

1 W  Dwóch głowach ptaka  Oficerek przytacza tę historię, podkreślając świetną znajomość tematu przez carską 
policję. Być może służy mu to jako jeden z dowodów bezsensu wszelkiej powstańczej działalności, natomiast 
w Powrocie z Carskiego Sioła Terlecki poddaje w wątpliwość hipotezę spisku, przytaczając inną, że rozdmu
chanie i odpowiednie spreparowanie sprawy jako faktu, mogącego poróżnić dwa powstańcze obozy i utrwalić 
na dłuższy okres podział w narodzie, leżało w interesie carskiej policji (Spotkanie).
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D w ie głowy ptaka  są już o wiele bardziej złożone. Na pozór problematyka tej i poprzed
niej książki jest podobna. Znowu występuje postać centralna, mianowicie Aleksander Wasz- 
kowski — ostatni powstańczy Naczelnik Warszawy. Wiemy o nim sporo; do najważniejszych 
jego wyczynów należą: wykradzenie map sztabowych Królestwa i rekwizycja skarbu Kró
lestwa. Dokonał tych przedsięwzięć z szaloną odwagą, będąc zarazem inicjatorem i głów
nym wykonawcą. Nie dość na tym. Próbował kontynuować walkę, „kiedy już wszystko legio 
w gruzach”-  po ujęciu Traugutta. Przetrwał parę miesięcy. Aresztowano go przypadkiem 19 
grudnia 1964 roku. Zginął na szubienicy 10 lutego 1965. Postać, pozornie -  tak jak Bobrow
ski -  świetlana. Historycy jednak charakteryzowali go następująco: „Nawet (...) nieugięty 
Waszkowski, który na początku śledztwa trzymał się świetnie, później załamał się, utracił 
wiarę w sens tego wszystkiego, co robił od roku, napisał uniżony list do Berga, obiecywał 
komisji śledczej, że dostarczy jej ukrytą swoją pieczęć, aby nikt inny nie mógł się nią posłu
żyć! (...) zgodził się nawet złożyć przed White em, wicekonsulem brytyjskim, oświadczenie 
w sprawie swego udziału w zaborze Kasy Głównej. Oświadczenie to zostało następnie wy
korzystane przez carską dyplomację przed sądem w Londynie dla oddalenia polskich pre
tensji do słynnych listów zastawnych... A przecież, idąc na rękę żandarmom, Kaczkowski 
nie miał żadnych złudzeń, że uratuje się od stryczka!” [H. Jabłoński, Aleksander Waszkowski, 
rozdz. V II, cyt. za Kieniewiczem Powstanie styczniowe, rozdz. X V III, s. 735].

Właśnie o tych kwestiach traktują D w ie głowy ptaka.
Czytając wyżej cytowany tekst, nie sposób oprzeć się pytaniu: dlaczego? Rozstrzyga 

to Terlecki. Spójrzmy jednak, jak się do tego zabiera. Nie tak, jakby chciały reguły powie
ści psychologicznej. Brak szczegółowej analizy postaci, jakiejś ewolucji. Po prostu stwierdza, 
że powodem jest „zwątpienie w główny cel ruchu”, w sens walki narodowowyzwoleńczej, 
a zatem i naszej niepodległości. Zaryzykowałbym tezę, że właśnie przyczynami i konse
kwencjami tego zwątpienia głównie się autor w swojej książce zajmuje.

Przyjrzyjmy się utworowi bliżej. Sama akcja jest ograniczona do minimum. Bohater prze
bywa w celi, uczestniczy w przesłuchaniach, składa oświadczenie przed White em i rozmawia 
z trzema osobami: Oficerkiem, Więźniem i więziennym lekarzem. Wcześniej, z retrospekcji 
dowiadujemy się o okolicznościach aresztowania i -  po trosze -  o działalności po egzekucji 
Traugutta: że spalił archiwum, wydał odezwę w dniu 6 lipca i paru innych podstawowych 
faktach. Ale najważniejsze są prowadzone przez Waszkowskiego rozmowy, a zwłaszcza dwa 
ich „cykle”: z Oficerkiem i Więźniem. Przyrównując te dwie postaci do pozostałych -  mniej 
lub bardziej historycznych -  uznajmy je za symboliczne. Także i tematy rozmów nie odnoszą 
się do ściśle związanych z tokiem akcji wydarzeń (przy Oficerku jest trochę inaczej; powró
cimy do tego później, na razie zajmijmy się tylko Więźniem). Najwięcej miejsca w swoich 
monologach poświęca on Szczęsnemu Potockiemu, potem -  margrabiemu Wielopolskiemu. 
Pierwszy ma dla nas opinię ustaloną. Drugiego — trudno nazywać zdrajcą. Dołączmy jeszcze 
do nich samego Waszkowskiego: co prawda zmiana jego przekonań może być określona jed
nym słowem, lecz postępowanie nie kojarzy się nam bezapelacyjnie z kolejami losu typowe
go kolaboranta. Tak więc ustawmy ich sobie według stopnia jednoznaczności postępowania: 
Szczęsny Potocki, margrabia Wielopolski, Aleksander Waszkowski.

Pan Szczęsny jest najkonsekwentniejszy. Oto wykładnia jego rozumowania w stresz
czeniu: Jedynym prawem rządzącym narodami jest siła. Silne narody unicestwiają słabsze. 
Zatem „(...) zrzućmy z siebie tę słabość”. Polacy to naród słaby. Po cóż się z nimi identyfi
kować? Ale mimo wszystko pozostał Polakiem, wobec czego jego postępowanie było zdradą 
i zasłużył na infamię. „(...) Volenti non fit iniuria” -  dlatego nie zostaje zabity, gdy daje 
najpełniejszy wyraz swoim poglądom.
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Natomiast Wielopolski w ujęciu Terleckiego to przede wszystkim pozytywista. Dowo- 
i f  znajdujemy w dialogu pomiędzy nim a Więźniem, który przychodzi go zabić. Cóż, nie 
można walczyć, wobec tego pracujmy -  i cicha nadzieja -  może pracą stworzymy silny 
fundament naszej przyszłej państwowości i dzięki niemu uda nam się oderwać od zabor
cy. Postawa jak najbardziej rozsądna, choć pozostawiająca pewną furtkę dla marzeń, nie 
będących w ówczesnych warunkach politycznych wynikiem liczenia się tylko z faktami. 
I owych chwyta się Waszkowski, co pozwala mu diametralnie zmienić przekonania z re
wolucyjnych na rojalistyczne. Oznaczało to na pewno zdradę ruchu, w którym uczestni
czył, ale czy także -  sprawy narodowej? Przecież to tylko dwie drogi do identycznego celu
-  przynajmniej w pojęciu Wielopolskiego i Waszkowskiego. Czy ostatecznie Waszkowski 
<st zdrajcą, czy tylko się niebezpiecznie do zdrady przybliżył? W  tej chwili możemy po
wiedzieć, że obydwaj zdrajcami nie są.

Ale spójrzmy na ocenę idei pozytywistycznej z punktu widzenia romantyka, czyli 
Więźnia -  „Tego Który Był”:
»- To była parszywa idea. Mieliśmy do wyboru walkę albo zagładę 
-Trw anie.
-  Zagładę, powiadam. I on musiał o tym wiedzieć. (...)
-  A więc spokojny rozwój nazywasz zagładą?
-  Powolną, ale ostateczną. (...) Prowadzącą do zupełnego wyniszczenia. Zatraty poczucia 
odrębności. W  planach tego człowieka czaiła się śmierć”.

Mowa oczywiście o Wielopolskim, a broniącym idei pozytywistycznej jest Waszkow- 
ski. Mimo to nie jesteśmy całkowicie przekonani. Więzień to człowiek obłąkany, według 
Lekarza więziennego, chory na „potrzebę męczeństwa”.

Zastanówmy się jednak nad faktem, iż Waszkowski „(...) na początku śledztwa trzymał 
aę świetnie (...)”. Przemiana nastąpiła w trakcie przebywania na Pawiaku. O atmosferze 
tam panującej i metodach śledztwa pisze Stefan Kieniewicz (op.cit., rozdz. X V III, s. 736): 
J ) la  prowadzących śledztwo nie mniej ważnym od przyznania się więźnia do winy, od wy
dania przezeń wspólników, było moralne załamanie więźnia, przekonanie go o bezsen
sie sprawy, dla której się poświęcał. (...) to była najpewniejsza droga do uzyskania wyznań 
bardziej szczerych, odnoszących się nie tylko do czynów, ale do ich motywacji, do myśli 
i uczuć”.

Terlecki wie o tym, czego dowodem rozmowa Waszkowskiego z pułkownikiem Roz
wadowskim. Carska policja zakładała cele dalekosiężne, chodziło jej o zniszczenie tzw. 
ciucha narodowego”. W  takich intencjach przekonuje Waszkowskiego Oficerek. Zauważ
my, jak jego monologi, mimo że -  jak sam twierdzi -  dotyczą kwestii zupełnie ze śledz
twem niezwiązanych, „zahaczają” o późniejsze przesłuchania. (Uświadommy sobie: ko
misja śledcza w materii tak delikatnej, jak odzyskanie wywiezionej Kasy Głównej, nie 
mogła stosować środków zwykłych). I Waszkowski mu ulega nader konsekwentnie mimo 
r-strzeżeń Więźnia oraz lekarza. Czyż na przykład złożenie przez Waszkowskiego zeznań
-  w imię legendy ruchu i własnej osoby -  nie jest poprzedzone monologiem Oficerka, tejże 
dotyczącym? Rozmowy z przybyszem z Petersburga tyczą także zagadnień ogólniejszych, 
mianowicie samego sensu walki narodowowyzwoleńczej i pożytków z pracy pozytywnej. 
Oczywiście Oficerek jest zwolennikiem tej drugiej. Czy świetna argumentacja Oficerka nie 
c-jprowadziła Waszkowskiego do zmiany przekonań? Jakie są poglądy carskiego wysłanni
ka na stosunki Imperium i Kraju Przywiślańskiego?
^Skoro zjawisko dominacji jest oczywistością i myślenie utopijne należy odrzucić (...) -  
to pozostaje forma owej dominacji. (...) Czy ma to być dominacja dzika, nie okiełznana
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wyższą racją stanu i królewskiej powagi, czy też oświecona, (...) która zysk swój widzi w do
brobycie wszystkich?”

Taka torma hegemonii wymaga dobrej woli pokonanych, a już na pewno tego, by kon
centrując się na czymś innym (np. pracy pozytywnej), przestali zajmować się swoim poło
żeniem. Czy więc młody policjant, nawracając Waszkowskiego na pozytywizm, nie szuka 
przypadkiem sojuszników? Zwłaszcza że ma poważniejsze plany. Omówię teraz monolog ! 
Oficerka, odzwierciedlający jego koncepcję państwa, wskazujący środki, prowadzące do zisz
czenia zamierzeń.

W  każdym państwie, zwłaszcza typu carskiej Rosji, istnieje naturalna antynomia: władza 
państwowa -  siły rewolucyjne; jednym z jej przejawów były nasze powstania. Co więcej -  
aparat ucisku jest tak silny, że każde z wystąpień musiałoby się zakończyć klęską. Klęska 
wywołałaby represje, represje — rosnące niezadowolenie. Tym sposobem powstałoby błędne 
koto ciągłych wybuchów zbrojnych, przysparzających strat zarówno cesarstwu, jak i narodo
wi polskiemu. Należy wobec tego stworzyć mocny system przeciwdziałania. Wykonaniem 
założeń mogłaby się zająć organizacja, „mająca wpływ na wszelkie przeobrażenia społecz
ne”, która miałaby „Nie burzyć, ale zakładać konieczność zmian. Bez metod rewolucyjnych, 
bez obalania instytucji państwowych”. Zalążkiem jest właśnie policja. Oczywiście Oficerek 
przyznaje, że w tej chwili nie jest ona zdolna do podjęcia tak ważnego zadania. Potrzeba 
w niej ludzi cechujących się „dalekowzrocznością i mądrością przewidywania”, „którzy byliby 
wzorowymi urzędnikami, ale którzy byliby zarazem policjantami”, a także „pilnych konspi
ratorów, też będących policjantami”.Jednym słowem ludzi posiadających świetne rozeznanie 
i mogących „doprowadzić do sparaliżowania sił, które z obu stron prą do zwarcia”, ó w  sy
stem zapewniałby totalną, wszechwładną kontrolę. A „nie można kontrolować rozwijającego 
się w epoce pary społeczeństwa, jeśli nie posiada się gruntownej wiedzy o wszystkich istnie
jących w tym społeczeństwie wektorach”.

„Mam na myśli ptaka posiadającego dwie głowy. Ale nie chciałbym, aby ten ptak przypo
minał oficjalne godła państwowe. Te rdzewieją (...) i łatwo mogą rozbić się na kamieniach” 
-  oto skrót całej koncepcji, w tym dziele miał uczestniczyć „urobiony” Waszkowski. Cofnął 
się i został powieszony.

Wracam do szeregu: Szczęsny Potocki, Wielopolski, Waszkowski. Wiemy, kim jest 
pierwszy. Natomiast drugi — i do pewnego stopnia trzeci -  za kolaborantów się nie uważają. 
Skoro jednak ich koncepcje idą na rękę zaborcom (oczywiście tym „oświeconym”), a interesy 
nasze i zaborców są sprzeczne -  to obiektywnie istnienie zdrady jest pewne. I to tej bardziej 
niebezpiecznej, bo idea jest atrakcyjna. Oficerek proponował Waszkowskiemu w zamian 
za sojusz -  ratunek przed szubienicą. Waszkowski zginął, zatem zrozumiał chyba tę prawdę.

Zwrócę jeszcze uwagę na słowa Więźnia, skierowane do Waszkowskiego zaraz po przy
byciu do celi:

„Podsunę ci coś, nad czym powinieneś myśleć. Pragnąłbym, abyś zachował się 
(...) tak jakbyś oglądał obraz, który pokazano ci po raz pierwszy. ( .. .)  Wpatruj 
się w szczegóły tego obrazu i myśl, dlaczego ręka, która go malowała, utrwaliła 
taki malarski rysunek.Ten obraz ( .. .)  wyobraża pana Szczęsnego.(„.) Ale cze
muż, na Boga, ta twarz nic nie wyraża? Jaką myśl pragnął zamknąć w swoim 
spojrzeniu ten, którego portretowano, i co czuł ten, który ów wizerunek spo
rządził? Nie odpowiem. Ale zmuszę cię, abyś na te pytania -  a wyłonią się 
inne -  bądź pewny -  odpowiedział sam. Tak jak umiesz ( ...) . To będzie moje 
zadanie. Przybliżę ci fragment, a ty na jego podstawie odtworzysz sobie całość.
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Jeśli twój rozum nie jest skostniały i jeśli strach nie zdusił w tobie potrzeby 
samodzielnego myślenia (...), broń swego myślenia, niech ono będzie samo
dzielne. W  naszym wieku pary, manufaktur i dróg żelaznych ta samodzielność 
powinna się okazać szczególnie potrzebna. Może to ostatnia epoka, w której 
człowiekowi wolno jeszcze myśleć?”

Widziałbym w nich wyraźną deklarację autora.
Dotychczas omawiałem znaczenie orientacji lojalistycznej. Ale sprawa czynu patrio- 

ego jest równie ważna. Tylko jaki sens miał taki czyn, jaką miarą można go mierzyć? 
tutaj wkraczamy w zakres ostatniej powieści: Powrotu z Carskiego Sioła. Czy to powieść? 

bym pewne wątpliwości. Nazwałbym raczej ten utwór zbiorem epizodów z lat 1862- 
1863, na pozór dosyć luźnych, choć w istocie uporządkowanych. Spójrzmy na problematykę, 
Widzimy najpierw Liidersa, bezpośrednio przed zamachem Potiebni, potem Wielopolskie
go w Petersburgu w momencie, gdy wobec chwilowego załamania się systemu rozpoczyna 
©ecydującą walkę o utrzymanie się na politycznej arenie wraz z postulowanym programem, 
Kistępnie Zamoyskiego, przymusowo wyjeżdżającego do stolicy Imperium w celu wytłuma
czenia się przed carem ze słynnej sprawy tzw. adresu, w którym jako warunek uspokojenia 
Ktrodu polskiego postawiono faktyczną niepodległość i odzyskanie ziem zabranych. Z ko- 
f c  przesuwają się na kartach książki takie postaci historyczne jak Kraszewski, znowu W ie- 
ocolski, arcybiskup Feliński, w końcu najbliższe otoczenie Traugutta (m.in. wynajmująca 
cu  pokój Kirkorowa) i sam Traugutt wraz z Orzeszkową. Przewijają się przed nami także 
myletnicy Rull i Rzońca, jeden z patriotycznie usposobionych księży, Awejde (jeszcze nie 
*drajca). Autor zrywa z metodą rozstrzygania pryncypiów za pomocą bardziej lub mniej jed
nostkowego przykładu. Tu mamy szerokie spojrzenie na wszystkie nieomal warstwy repre
zentatywne dla narodu w owym okresie. Są jeszcze i inne, łączące te obraz ogniwa: prawie 
■e wszystkich początkowych siedmiu epizodach występuje generał J., przy czym siódmy 
jest mu poświęcony w całości; centralnymi postaciami w pierwszej części utworu są prze- 

icy romantycznej linii postępowania, natomiast w drugiej -  dominuje Traugutt. Jeszcze 
n czynnik spaja część pierwszą. Mianowicie w prawie każdej z poszczególnych nowel 
ieścił autor rozmowę, w której stawia hipotezę, że Powstanie Styczniowe zostało spro

wokowane przez III Oddział carskiej policji. Przypomnijmy: podobnie sugerował Oficerek 
Dwóch głowach ptaka. O ile można mówić o dowodach w powieści historycznej, operującej 

fikcją, to ta hipoteza jest wcale logicznie uzasadniona. Sprowokowano powstanie, aby 
rrtn sprawniej zdusić wszelką opozycję. Czy to nie przekonujące?

Zajmijmy się bliżej generałem J. W  młodym wieku uczestnik Powstania Listopado- 
wrgo, potem „wierny służbie”, „szuler polityczny”, wysługujący się tak Wielopolskiemu, 

i Rosjanom. Wielu polskich wojskowych w każdej epoce miało niestety podobne ży- 
rysy. Dlatego nie szukałem pierwowzoru postaci, uznając ją za symboliczną, podobnie 
Więźnia czy Oficerka. Ale rysują się dwie zagadki. Po pierwsze: dlaczego tak zmienił 
lądy, i po drugie: dlaczego jednym z celów jego wędrówki po wszystkich sferach po

wstańczej Warszawy (za wyjątkiem rewolucyjnych) jest pokazywanie pamiętnika, poświę- 
c.-nego patriotycznej młodości. Drugą zagadkę rozwiązać trudno. Podreperowanie opinii 
prawdopodobnie nie wchodzi w rachubę, może więc jakiś sentyment? Istotnie, w rozmo
wie z Lwdersem generał J. stwierdza, że szanuje ten okres swego życia, bo przeżywszy 
prawdziwie patriotyczne uniesienie, może teraz rozsądnie służyć krajowi. Czy mu służy? 
I dlaczego w taki sposób? Znajdziemy odpowiedź na owo pytanie w Kapitulacji. Nie będę 
Bcisywał przeżyć młodego kapitana, świadka podpisania przez Krukowieckiego aktu pod

kesschowski magazyn literacki g a l e r i a  52 | 31



dania Warszawy i ucieczki władz. Czym skończyła się tamta powstańcza impreza? Klęską 
i pokornym zdaniem się na łaskę monarchy. Cała scena nie tylko z tego powodu wprawiła 
mnie w głęboką zadumę. Stanowi ona bardzo smutną charakterystykę przywódców tam
tego okresu, jak również sposobu prowadzenia przez nas tzw. „gry politycznej”. Kto ten 
fragment przeczytał, zrozumie, dlaczego młody oficer raz na zawsze porzucił myśl o walce 
i późniejsze życie poświęcił na tłumienie podobnych porywów. Sumując: autor udowadnia 
z żelazną konsekwencją polityczny bezsens Powstania Styczniowego. Powiedzmy więcej: 
polityczny bezsens postawy romantycznej.

Powróćmy do wcześniejszych rozważań. Po przeczytaniu omawianych książek czytelnik 
znajduje się w trudnym położeniu. Ani rezygnacja z walki, ani sama walka do niczego nie 
prowadziła, groziła bądź wyniszczeniem świadomości, bądź żywej siły narodu. Po co zatem 
ludzie ginęli, jeśli nie mogło to przynieść żadnych rezultatów? I właśnie teraz wkraczamy 
w zakres drugiej części Powrotu z Carskiego Sioła.

Traugutt. Postać nieposzlakowana. Dlaczego walczył nadal, choć powstanie właściwie 
upadło? Przecież zdawał sobie sprawę z niemożności osiągnięcia wytyczonych celów. Ale 
znalazłem słowa uzasadniające podjętą decyzję: „Mamy pozostawić świadectwo czynu”, 
świadectwo idei -  dodam — to, o czym będą traktować „nocne rodaków rozmowy” i co po
może przetrwać dalszym pokoleniom Polaków. Miał szansę pozostawić takie świadectwo 
generał J., ale nie zginął.

Literatura służy przekazywaniu doświadczeń, dawaniu przykładów, zwraca uwagę 
na istotne problemy. Terlecki zajął się sensownością tego, co nazywamy postawą romantycz
ną. Co więcej, zmusił czytelnika do zajęcia swego na ten temat stanowiska.

Spór: romantyzm-pozytywizm można by określić prościej; co ważniejsze — czy biolo
giczna substancja, czy świadomość narodu. Normalnie obydwa czynniki powinny się nawza
jem uzupełniać. Cóż jednak począć na zakrętach historii? Być może nie warto było tracić 
najlepszej młodzieży i najdzielniejszych w walkach, których skutki nie tylko nie poprawiały 
narodowej sytuacji, ale nawet służyły doraźnie celom najeźdźcy, lecz czy one i ich trady
cja, która przetrwała do dziś, nie pozwoliły zachować narodowej odrębności? Ów problem 
powinien każdy rozważyć w swoim sumieniu i każdemu jak najgoręcej chciałbym polecić 
lekturę omawianych książek.

* * *

Naprawdę sam się sobie osiemnastoletniemu dziwię. Mimo wszelkich starań pisarza, któ
ry poukrywał ten fakt zasadniczy, że w Dwóch głowach ptaka opowiada o tym, jak można 
dzielnego człowieka tak zmanipulować, by (jak później Terlecki napisał) „zdradził, sądząc 
że zmienia polityczne przekonania”, ów osiemnastolatek bez większych trudności rozgryzł 
zasadniczy problem i opowiedział się po stronie walczących romantyków, zgodnie z pisar
skim zamysłem.

Było to świadectwem -  jak sądzę dzisiaj -  jakiejś zasadniczej między mną a pisarzem 
zgody. Wiedza, którą posiadałem, mój światopogląd ówczesny musiał sprawić, że do przy
jęcia tezy o tym, że z zaborcami się nie współpracuje tylko walczy -  byłem przygotowany. 
Cóż -  można było w ramach polskiej rzeczywistości lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych bez problemów połączyć marksizowanie i lojalność wobec władz PRL z głębokim pa
triotyzmem i w takim domu wyrosłem. Małemu dziecku Mama śpiewała Mickiewiczową 
Alpuharę i legionowe piosenki, opowiadała, jak dziadek zdobywał Kijów. W  harcerstwie 
śpiewaliśmy przedwojenne „Szare szeregi” i piosenki z powstania warszawskiego. Ojciec 
wspominał rodzinną historię 17 września i jego następstw, a o Katyniu (o którym zresztą już 
wszyscy wcześniej wiedzieliśmy) opowiedział w trzeciej lub czwartej klasie licealny historyk,
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prof. Eminowicz, który zagadnięty przez córkę profesora Zina odrzekł z początku kwaśno, 
że „takich pytań się nie zadaje”, ale potem rzecz wyłożył.

Jako nastolatek byłem bardzo patriotyczny -  cieszył mnie widok polskiego żołnierza 
(np. uroczyście wracających do garnizonu komandosów -  głowy nie dam, ale chyba po
wracali tak z Czechosłowacji), miło było słyszeć o każdym nowym polskim produkcie. 
A ponadto byłem -  wraz z większością moich rówieśników -  zdecydowanie antyrosyjski. 
Nauczyciele rosyjskiego uczący mnie od piątej klasy szkoły podstawowej mieli ze mną i ró
wieśnikami tak zwane „skaranie boskie”. Po prostu nienawidziliśmy tego języka. Dener
wowały także wszystkie pominięcia w podręcznikach, fałszowanie historii w czasie każdej 
uroczystej rocznicy, wprawiała w histeryczną wściekłość peerelowska propaganda, podkre
ślająca potęgę Z SR R  i zasadniczą słuszność jego polityki.

Ale to była historia najnowsza. Historię wcześniejszą, zaborów -  znaliśmy słabiej i albo 
z bardzo lakonicznych podręczników szkolnych, albo ze słabo rozumianych obowiązko
wych lektur, albo z dość infantylnych, pisanych stylizowaną niby-starą polszczyzną tra
dycyjnych powieści historycznych. Brakowało więc naszej antyrosyjskości jakiejś głębi, 
historycznego uzasadnienia...

I tu pojawił się Terlecki. Pisał o Powstaniu Styczniowym nowoczesną, zrozumiałą 
i głęboko intelektualną polszczyzną, uświadomił, że tkwimy w nurcie polskiego myślenia 
mającym dwieście lat... I nadał tę głębię.

W  każdym razie moim poglądom, bo dla rówieśników z reguły był za trudny i oni 
na ogół pozostali w kręgu oddziaływania antyrosyjskości instynktownej, niepogłębionej, 
„ludowej” -  i nadał tylko z „ruskich” kpili. Ja poszedłem dalej i może dzięki temu jestem 
dziś m.in. doktorem rusycystyki bardzo dalekim od lekceważenia rosyjskiego państwa, 
jego cywilizacyjnej, kulturalnej i militarnej potęgi. No i nie nazwałbym swoich poglądów 
antyrosyjskimi, choć na pewno jestem pozbawiony złudzeń na temat naszych wschodnich 
sąsiadów.

* * *

Powróćmy jednak do dziejów artykułu. Będąc już studentem pierwszego roku poloni
styki UJ powierzyłem go redakcji „Życia Literackiego”. Zachęcał mnie do tego odważnego 
czynu fakt, że w jako uczeń 3 klasy liceum posłałem na urządzony przez tę redakcję konkurs 
swoje wypracowanie „Jaki bohater jest potrzebny współczesnemu pokoleniu”i w czerwcu 
1975 roku dostałem za nie wyróżnienie II stopnia i bon książkowy na 200 złotych (nade
słano ok 1500 wypracowań, nagrodzono 100).

Zawiodłem się jednak srodze, gdyż otrzymana odpowiedź nie pozostawiała wątpliwo
ści, że spróbowałem zdobyć Parnas zbyt wcześnie:

Życie Literackie. Tygodnik”, dnia 21 III 1977 
31-007 Kraków, ul. Wiślna 2 
Tel. 548-95, 246-31

Drogi Panie,
z przyjemnością przeczytałem Pański tekst; świadczy on o umiejętności sa
modzielnego myślenia i poważnym traktowaniu ideowego sensu literatury.
Brak Panu jeszcze tylko bieglejszego i żywszego nieco pióra, na sposobie pi
sania ciążą wymogi akademickie, w nazbyt drobiazgowe wdaje się Pan cza
sem analizy utworu i prezentowanie dowodów na potwierdzenie swych tez 
-  po prostu obca jest jeszcze Panu, co raczej naturalne w Pańskim wieku,

ęstochowski magazyn literacki g a l e r i a  52 | 33



poetyka eseju. Cóż można na razie więcej Panu radzić, jak czytanie -  prawda 
żc nielicznych w naszej prasie -  esejów literackich i dalsze próby? W  każdym 
razie znajdzie Pan we mnie życzliwego czytelnika.
Serdecznie pozdrawiam 
Bogdan Rogatko

Jako człowiek uparty postanowiłem zaatakować raz jeszcze -  i to samą stolicę. Tym 
razem odpowiedziano nic mnie, lecz Ojcu:

Warszawa 14.12.76

Szanowny Panie,
Red. Termer prosił mnie przed swoim kilkutygodniowym wyjazdem za

granicznym o napisanie do Pana.
Tekst Pańskiego Syr.a o prozie Terleckiego, choć znakomicie (zwłaszcza 

uwzględniając wiek Autora) napisany, nie mógłby ukazać się u nas z kilku 
względów. Pierwszy z nich, jak w znanej anegdocie o Napoleonie, jest decy
dujący -  tekst jest niestety niecenzuralny. Nic wiem, czy Pan czytał całość — 
proszę to uczynić, a sam Pan zgodzi się z moją (i red. Termera) opinią.

Natomiast niejako w zamian chciałbym -  jako kierownik działu kryty
ki literackiej -  zaprosić Pańskiego syna do stałej z nami współpracy. W  grę 
mogą wchodzić recenzje czy oczywiście rzeczy większe. Oczekuję propozycji 
w tej mierze.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami dla obydwu Panów 
Krzysztof Pysiak

To jest dopiero prawdziwy dokument swojego czasu. Cenzura oto mogła przepuścić 
książkę, ba! można było przeznaczyć ją do szerokiego kolportażu (w czasach P R L  D w ie 
głowy ptaka  miały -  licząc wydania zbiorowe -  przynajmniej 6 edycji w dużych nakładach, 
a nawet trafiły w latach osiemdziesiątych do szkolnych lektur; Spisek — 4; Powrót... — 3), ale 
już określonej jej interpretacji opublikować się nie dało.

Z zaproszenia skorzystałem (wydrukowałem w „Nowym Wyrazie” zjadliwą recenzję 
z Oczu diabła Jana Drzeżdżona -  1977/4 i wiersze -  1978/12), a z dalszymi próbami publi
kacji tego tekstu o Terleckim dałem sobie spokój.

Przypomniałem sobie o Pisarzu w 1979 roku. Studiowałem w ramach tzw. indywidu
alnego toku studiów pod kierownictwem (podówczas) docenta Stanisława Jaworskiego, 
doskonałego interpretatora idei Stanisława Peipera i w ogóle awangardowego myślenia 
o poezji i przygotowywałem się pod kierunkiem tego uczonego do pisania magisterium 
o prawicowej krytycznoliterackiej myśli lat 1918-39, ale nie udało mi się trafić na jakieś 
spektakularne jej przykłady i w rezultacie stanąłem przed problemem: o czym pisać. I wte
dy mi się przypomniało, jaki pisarz naprawdę mnie zainteresował, o kim naprawdę powi
nienem wypowiedzieć się pełniej.

Magisterium pt. „Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym (Spisek, 
D wie głowy p taka , Powrót z Carskiego Sioła)”, liczące 156 stron maszynopisu, obroniłem 
z niewielkim opóźnieniem, w grudniu 1980 roku. Profesor Jaworski scharakteryzował 
je następująco:
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Ocena pracy magisterskiej p. Wojciecha Kajtocha pt. Władysława Terleckiego 
trylogia o powstaniu styczniowym

Zamierzeniem autora było odszukanie w wypowiedziach Terleckiego pew
nego projektu sensu jego powieści historycznych, by następnie skonfrontować 
go z realizacją powieściową, a wreszcie -  spróbować odpowiedzieć, czy powie
ści te czytane były zgodnie z projektem pisarza i na czym polegały ewentualne 
przesunięcia.

Pierwszy punkt programu spełniony jest w oparciu o dużą lekturę oraz 
w odwołaniu do kontekstu historycznego. Zarzucić można nawet autorowi 
zbytnią drobiazgowość, nadmiar obszernych przytoczeń. Punkt drugi stanowi 
najlepsze osiągnięcie pracy, zwłaszcza trafne i ważne są obserwacje na temat 
skutków wprowadzenia narracji personalnej do powieści historycznej (odwia- 
rygodnienie narratora, niemożliwość przekazania nie tylko komentarza, lecz 
również -  informacji weryfikującej punkt widzenia postaci). Autor stara się 
tu -  poprzez porównanie do wiedzy historycznej i przesunięcia Terleckiego, 
poprzez zbadanie funkcji inwersji czasowych -  prześledzić założenia pisarskiej 
strategii. Świadomie -  i niesłusznie -  rezygnuje jednak z zajmowania się ka
tegorią „czytelnika wirtualnego”, która mogłaby posłużyć do zogniskowania 
wszystkich elementów tej strategii.

Punkt trzeci programu -  stanowi omówienie recenzji z tych powieści, ma
jące ukazać, w jakim stopniu praktyka recenzencka rozmijała się z zamierze
niami pisarza. Tutaj brakuje uwzględnienia tla historycznego, na którym te 
recenzje można by umieścić.

Całość rozwija się jako przemyślana i celowo zorganizowana rozprawa hi
storycznoliteracka, wykazuje umiejętność konstruowania warsztatu naukowego 
w odniesieniu do zjawisk współczesnej literatury i życia literackiego. Zarzucić 
można głównie występującą niekiedy hermetyczność (tak jakby praca pisana 
była dla kogoś świetnie wprowadzonego w tajniki tematu) oraz pewne niesta- 
ranności stylu (np. s.108, przyp. 34). Praca wyróżnia się jednak ponad poziom 
zwykłej pracy magisterskiej i zasługuje na przyjęcie z oceną bardzo dobrą. 
15.XII.1980 doc. dr hab. Stanisław Jaworski

Zaiste praca nie przypominała nawet ówczesnych (a co dopiero dzisiejszych!) stan
dardów. Oparta była na samodzielnej kwerendzie bibliotecznej (70 pozycji bibliografii pod
miotowej, 102 przedmiotowej). Miała strukturę naukowej rozprawy.

Wstęp i pierwszy rozdział rekonstruowały na historycznoliterackim tle rozwój my
ślenia Władysława Terleckiego o swoich społecznych pisarskich obowiązkach i technikach 
twórczych, na jakich przyjdzie mu się oprzeć.

Pamiętam, z jakim zdziwieniem przeglądałem pierwsze roczniki „Wrocławskiego 
Tygodnika Katolickiego”, a potem „Współczesności”, obserwując drogę młodzieńca z pro
wincji na literackie wyżyny oraz starając się zrozumieć ideowe przemiany młodego katoli
ckiego pisarza, który z patriotycznie nastrojonego pilnego czytelnika Białego frontu  Jasienicy 
zmienił się w walczącego z tradycją powstańczą (tj. „bohaterszczyzną”) zwolennika manife
stu Grochowiaka Karabela zostanie na strychu i egzystencjalistę, a następnie został poważ
nym myślicielem oddającym sprawiedliwość patriotycznej walce, pragnącym swych czytel
ników wychowywać i przestrzegać przed zasadzkami polskiej, pojałtańskiej rzeczywistości.
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Część druga przynosiła nader dokładną analizę wymienionych w tytule dzieł. Każde 
z nich zostało szczegółowo zinterpretowane jako utwór historyczny (na płaszczyźnie sto
sunku: literacka fikcja -  historyczne fakty), jako etap na drodze rozwoju prozy powieścio
wej, a konkretnie powieści historycznej operującej personalną perspektywą narracji (jak się 
potem okazało -  na moje nieszczęście wpadłem na ślad gatunkowego przełomu we współ
czesnej polskiej powieści historycznej) tudzież jako mniej lub bardziej udana próba zreali
zowania przez pisarza swojego literackiego programu.

Część trzecia dawała opis odbioru utworów. Jaworski uważał ją za mniej udaną -  ja nie, 
ponieważ doszedłem do wniosku, żc Władysław Terlecki, przede wszystkim w Dwóch gło
wach ptakz, możliwość adekwatnej recepcji swoich idei zbudował na pewnych moralnych 
aksjomatach. W  rezultacie potraktowałem sposób przeczytania opowieści o Aleksandrze 
Waszkowskim jako swoisty test narodowej, politycznej moralności i z pewną satysfakcją 
(choć i smutkiem) zaobserwowałem, że przedstawiciele polskiej twórczej pisarskiej elity -  
wszak recenzenci Terleckiego nie byli byle kim -  ten test w swojej większości oblali.

Zakończeniem magisterskiego przedsięwzięcia była realizacja dość szalonego zamysłu, 
próby sprawdzenia, czy słusznie odczytałem sens utworów. Jedynym, który mógł udzielić 
wiarygodnej odpowiedzi, był sam pisarz. Wysłałem mu więc starannie oprawioną pracę 
(egzemplarz powinien być w dziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej) z następującym li
stem:

Kraków, 5.1.1981
Szanowny Panie!

Tak się złożyło, że od paru lat interesuję się Pańską twórczością, zwłaszcza 
tą historyczną. Owocem owego zainteresowania stała się praca, którą posyłam 
z prośbą o zatrzymanie w bibliotece i łaskawe rzucenie okiem. Jest ona pew
ną propozycją widzenia Pańskiej twórczości, roszczącą sobie prawo do tego, 
aby być maksymalnie adekwatną do widzenia przez Pana postulowanego, o ile 
oczywiście dobrze udało mi się je z Pana pism wyabstrahować. Zrozumiałe jest 
zatem, iż bardzo mnie zaciekawia, czy nie popełniłem zbyt podstawowych błę
dów, a tylko Pan mógłby rozwiać bądź potwierdzić moje wątpliwości.

Zależy mi na tym z paru względów. Po pierwsze -  wydaje mi się, iż do
szedłem do paru ustaleń, z którymi warto by się podzielić z jakimś szerszym 
czytelnikiem. Po drugie -  tak z błędów, jak i z ewentualnego ich braku (choć 
nader wątpliwa jest ta druga możliwość) w moim rozumowaniu, mógłbym wy
ciągnąć ważne dla mnie wnioski metodologiczne. Po trzecie — noszę się z za
miarem napisania w przyszłości o Pana książkach jakiejś drukowalnej całości 
(o ile czas i talent pozwolą, a znajdzie się wydawca), zaś w takim wypadku bez 
kontaktu z Panem obejść się nie sposób.

Jednym słowem -  proszę raz jeszcze o przyjęcie i przejrzenie pracy oraz 
odpowiedź -  o ile oczywiście znajdzie Pan na nią chwilę czasu.

Z uszanowaniem
Wojciech Kajtoch

Mój adres: 30-018 Kraków, al. Słowackiego 40 m. 4
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Otrzymałem na niego bardzo zasadniczą, a dla mnie pochlebną odpowiedź, na którą już nie 
zdołałem odpisać, gdyż przed dojściem listu — jak to się wtedy mówiło -  poszedłem w ka
masze i koszarowe troski wyłączyły mnie z wszelkich niewojskowych spraw.

Komorów, 17 stycznia 19 8 1 .
Szanowny Panie,

bardzo serdecznie dziękuje za uprzejmie przesłany egzemplarz Pana pracy 
magisterskiej. Przeczytałem ją  z uwagą. Zwykle zresztą taka głęboka cieka
wość towarzyszy mojej lekturze prac magisterskich, których tematem stały 
się moje książki. Ciekaw jestem, szczerze mówiąc, bardziej niż publikowa
nych recenzji tych czasami -  jak w Pana przypadku -  bardzo wnikliwych 
rozważań. Nie mogę, niestety, wypowiadać się o tych fragmentach, które 
posiadają charakter wartościujący. To Pan chyba rozumie, a każda próba od
czytania intencji jest jakąś formą wartościowania. Proszę mi wierzyć, że stale 
towarzyszącym mi uczuciem jest przeświadczenie o szczątkowej realizacji 
pierwotnego zamiaru. To narzuca mi bardzo krytyczny stosunek do swojego 
pisarstwa. Jestem naprawdę surowszym krytykiem od swoich recenzentów.
To wcale nie znaczy, że oni mają rację także w swoich krytycznych ocenach.
Ale to wiąże się, o czym sam Pan pisze, z odczytywaniem moich powieści.
I to nie tylko tych powstańczych. Zatem nigdy nie towarzyszyło mi poczucie 
sukcesu. Pewna popularność moich książek (poza zamierzonymi zabiegami, 
kiedy piszę książki mające zmylić czytelnika swoją kryminalno-sensacyjną 
zawartością) wynika, jak dziś sądzę, z ogólniejszego głodu problematyki, 
którą te książki poruszają. Obracam się na krawędzi dość szczególnie, jak Pan 
wie, obwarowanej zakazami. Ale ona właśnie -  owa krawędź -  wydaje mi się 
cezurą historyczną. Za nią przeglądają się nasze losy współczesne. Chciałbym 
na jedną rzecz zwrócić Pana uwagę. Nigdy nie mam przeświadczenia -  w od
różnieniu od szczęśliwych autorów sprzed wielu lat i tych, którzy uważają się 
za ich wiernych kontynuatorów -  że wiem wszystko o swoich bohaterach. 
Przeciwnie, oni fascynują mnie właśnie dlatego, że wiem o nich tylko część 
sprawdzalnej prawdy i że cała moja praca jest wysiłkiem poszerzania tej wie
dzy. Ale też ten wysiłek nigdy nie jest uwieńczony pełnym powodzeniem. 
Etienne Borne napisał kiedyś: „Pragnąłbym zachować pewien dystans wobec 
wydarzeń i zwrócić uwagę, że sens faktów historycznych nigdy nie jest moż
liwy do jednoznacznego sklasyfikowania, im bowiem ważniejszy jest dany 
fakt historyczny i im znaczniejsze są jego reperkusje, w tym większym stop
niu narzuca się węzeł sprzecznych interpretacji. Jak np. ocenić, czy Waterloo 
stanowi upadek totalitarnego cezaryzmu, niosący pokój Europie i restaurację 
wolności we Francji, czy też przeciwnie, najdonioślejsza bitwa w epopei na
poleońskiej powaliła największego i najradykalniejszego z jakobinów, wcią
gając Europę i Francję w epokę kontrrewolucji, z której wiek X IX  wydostanie 
się jedynie dzięki kultywowaniu prestiżu wspomnień bonapartystowskich?”
Wybór między tymi dwiema filozofiami historii nadałby temu faktowi aspekt 
abstrakcyjny i ideologiczny, tymczasem wielorakość interpretacji pozwala 
zachować konkretną, zagadkową i niejasną substancję historyczną. To tak, 
jakby potrzeba było kilka prawd dla bliższego poznania rzeczywistości. W ie
działem o tym, zabierając się do pisania. Podejrzewano, że jestem swoistym
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nihilistą, który wybrał drogę taktycznego milczenia w kwestiach kary, winy, 
odpowiedzialności moralnej etc., ctc. Domagano się czasami prymitywnego 
wyręczania czytelnika w wydaniu wartościującego wyroku. Otóż nic ja je 
stem sędzią w tych książkach. Chcę, aby nim byl zawsze mój czytelnik. Prze
praszam za te oczywistości. Mam dwie drobne uwagi. Czy nie odniósł Pan 
wrażenia w czasie lektury Spisku, że wszystko, co tam się dzieje -  no, może 
prawie wszystko, wyłączywszy ostatnie fragmenty — jest snem i że postacie, 
które tam się pojawiają -  w rozgorączkowanej wyobraźni bohatera -  może 
niekoniecznie Bobrowskiego -  są projekcją takiego snu z pogranicza ro
zumienia rzeczywistości i splątania sennego? Jeśli tak, inaczej ma się rzecz 
z tzw. prawdą realiów historycznych oraz z zagadnieniami konstrukcyjny
mi. Sprawa druga, która, jak mi się wydaje, jest uzupełnieniem Pana ocen.
To opowiadanie Drezno z Rośnie las. Myślę, że w tym opowiadaniu kryje się 
rzeczywiście jakaś próba pełniejszej rckapitulacji.

Raz jeszcze dziękuję Panu. Poświecił Pan wiele pracy. Nie wiem, czy 
wszystko z tego, co napisałem, zasługuje na taki wysiłek. Tym bardziej Panu 
dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś. Będę w Krakowie 2 lutego 
w drodze do Zakopanego i zatrzymuję się na jeden dzień w naszym związko
wym hoteliku. Możemy więc wypić tam kawę.

Z poważaniem 
Władysław Terlecki

Tak więc ostatecznie nie doszło do osobistego kontaktu między mną a kimś, kogo bez 
wahania nazwałbym jednym ze swoich intelektualnych mistrzów. Należałem bowiem 
do tych czytelników Terleckiego, którzy — czytając jego powieści -  nauczyli się ostrożności, 
dowiedzieli się o tym, jak mogą zostać oszukani, a później przywykli nie ufać żadnej per
swazji czy propagandzie. Przydała mi się ta umiejętność (albo stała moim przekleństwem) 
w 1976 roku, kiedy po tzw. „sprawie Pyjasa” zakładano w Krakowie SKS, w czasach soli- 
darnościowo-pezctpcerowskiej konfrontacji lat osiemdziesiątych, w okresie transformacji 
lat dziewięćdziesiątych i służy (czy raczej przeszkadza w spokojnym życiu) i dzisiaj.

* * *

Dlaczego na ślad gatunkowego przełomu we współczesnej polskiej powieści historycznej 
wpadłem na moje nieszczęście? Dlatego, bo postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście za
szedł i napisać doktorat o rozwoju współczesnej polskiej powieści historycznej.

Jednak gdy po powrocie z wojska z wielkim trudem dostałem się w 1982 roku na ujo- 
towskie studia doktoranckie (raczej nie było tam miejsca dla byłych młodych oficerów czyn
nej służby) i zabrałem się do pracy, okazało się, że temat nie jest do zrobienia ze względu 
na brak wstępnych opracowań polskiego socrealizmu (z lat 1949-1955), a gdy w zgodzie 
z logiką i zasadami metodologii nauk usiłowałem zaproponować, że ten brak nadrobię, 
gniew „umoczonych” niegdyś polonistów z obu stron posierpniowej i pogrudniowej bary
kady zmiótł biednego doktoranta, który musiał UJ opuścić i w rezultacie został -  rusycystą. 
Tak to los zagrał ze mną w podobną grę, jak z niektórymi bohaterami Terleckiego.

Nim jednak do tego doszło -  doszło do mojego naukowego debiutu. Okazało się, 
że w 1983 roku cenzura była o wiele łagodniejsza niż osiem lat wcześnie i oto udało się 
opublikować prawie dwuarkuszowy artykuł Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu 
styczniowym („Spisek”, „Dwie głowy ptaka”, „Powrót z Carskiego Sioła”), w X X  nume
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rze „Rocznika Komisji Historycznoliterackiej” PAN -  Oddział w Krakowie. Powtórzy
łem w nim w sposób skondensow any tezy magisterium, a poniew aż tekst ten jest szeroko  
dostępny (np. w repozytorium U J -  https://ruj.uj.edu.pl/xmIui/handle/itern/43628Plocale- 
-attribute=pl) nie ma sensu go streszczać. Godna opowiedzenia jest za to mała anegdotka. 
Recenzentem tekstu był prof. dr hab. Stanisław Burkot, który tekst bardzo pochwalił:

Rozprawa Wojciecha Kajtocha jest niewątpliwie dojrzałym i dobrze przemy
ślanym głosem w dyskusji nad szerokim zjawiskiem w literaturze najnow
szej — nad ożywieniem powieści historycznej, która w latach sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych na terenie prozy przynosi szereg dzieł znakomitych.
Może poszerzenie wypowiedzi o refleksję na temat „historii” w świadomości 
artystycznej pokolenia, do którego Terlecki należy, pogłębić by mogło samą 
interpretację. Może także przypomnienie innych utworów (z tomu Rośnie las 
bądź „powieści biograficznych” o Witkacym i Brzozowskim) stworzyłoby 
odpowiedni kontekst dla trylogii. Ale uwagi te nie mają charakteru obligato- 
ryjnego [„Ocena pracy Wojciecha Kajtocha pt. Władysława Terleckiego try
logia o powstaniu styczniowym” -  maszynopis].

Później jednak zaproponował rezygnację z wykresu, z którego byłem bardzo dumny, 
a w uwagach szczegółowych zawarł między innymi następujący passus: „Ów współwięzień 
Waszkowskiego jest także postacią historyczną i znaczącą dla całej powieści. Nie da się jej 
pominąć milczeniem”. Ile się nadzwoniłem, żeby się dowiedzieć, kogo miał na myśli, a gdy 
już tego dokonałem, to się okazało, że Profesor nie pamięta. Mowa też była o konieczności 
objaśnienia, czym jest „zamierzony anachronizm historyczny i jaka jest jego funkcja w po
wieści historycznej pisanej współcześnie”.

Redagujący „Rocznik...” profesor Marian Stępień uznał jednak moje kontrargumenty: 

2.06.1982
Odpowiedź na „Ocenę pracy”

Starałem się uwzględnić jak najwięcej życzliwych i cennych uwag profeso
ra Burkota. Przede wszystkim szczegółowych, bo wprowadzenie do tekstu 
poprawek w myśl sugestii zawartych we wstępnej części „Oceny” wymaga
łoby zmian w samej koncepcji artykułu. Z podziału na punkty i podpunkty 
zrezygnowałem tam, gdzie umieszczenia ich nie tłumaczy troska o lapidar
ność wywodu. Z tegoż względu nie zrezygnowałem z wykresu (zastąpienie 
go opisem zużyłoby wiele miejsca). „Uwagi szczegółowe” uwzględniłem 
prawie wszystkie. W  wypadku uwagi dotyczącej str. 21 zdecydowałem się 
-  po rozmowie z Profesorem i za Jego radą -  na usunięcie ostrej kwalifikacji 
Więźnia jako postaci fikcyjnej. Szukanie bowiem pierwowzoru historycznego 
wymagałoby zbyt długich (a w ostatecznym rozrachunku mało opłacalnych) 
poszukiwań. Zrezygnować także musiałem z rozwinięcia problemu „pojęcia 
zamierzonego anachronizmu historycznego, jego funkcji w powieści histo
rycznej pisanej współcześnie”. Uważam, że wystarczające dla celów artykułu 
jest odesłanie czytelnika do dostępnych prac zajmujących się teorią powieści 
historycznej (przyp. 24). Co prawda powyższy problem raczej nie jest w nich 
doceniany -  ale samodzielne jego zbadanie pociągnęłoby za sobą konieczność
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napisania innej rozprawy. Wobec tego zdecydowałem się jedynie na zaryso
wanie hipotezy.

Jeszcze raz dziękuję profesorowi Burkotowi za życzliwość.

Wojciech Kajtoch

I tak praca się ukazała, co zresztą stworzyło kolejny powód do zmartwień. Mimo bo
wiem opublikowania w prestiżowym czasopiśmie i kolejnych przedruków, nie jest to arty
kuł zbyt często cytowany. W  tej chwili pamiętam tylko, że odwoływali się do niego: Stefan 
Chwin w książce: Literatura i zdrada: od Konrada Wallenroda do M alej Apokalipsy z 1993 r. 
i Paulina Małochleb w pozycji Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści pol
skiej w perspektywie pamięci kulturowej (2014). Był też wypadek splagiatowania, ale w sumie 
artykuł pozostał mało znany, mimo że wznawiałem go jeszcze dwa razy: jako broszurę 
w ramach Częstochowskich Zeszytów Biobibliograficznych Literackiego Towarzystwa 
Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” (zeszyt 2, Częstochowa 2009) i w ramach zbioru moich 
prac: O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010 (Częstochowa 2010)”.

Było i kolejne wznowienie, ale nieco innego typu. Otóż tak się składa, że moja literatu
roznawcza i krytycznoliteracka twórczość jest trochę znana w Rosji. Częściowo to zasługa 
moich długoletnich badań nad dorobkiem braci Strugackich i tłumaczonych na rosyjski 
moich prac o tych pisarzach, a częściowo -  skutek studiów w moskiewskim Literackim 
Instytucie im. Gorkiego, które odbyłem pod koniec lat osiemdziesiątych i podczas których 
poznałem paru tamtejszych polonistów z kręgów Uniwersytetu im. Łomonosowa i slawi
styki Rosyjskiej Akademii Nauk. Siłą rzeczy otrzymywałem od czasu do czasu zaproszenia 
do napisania artykułów do ich (lub z nimi związanych) jubileuszowych ksiąg -  i tak się zło
żyło, że w 2013 roku w Moskwie wyszedł zbiór artykułów Amicus Poloniae. Parniati Wikto
ra Choriewa, w którym zamieściłem zredukowaną, ale i uzupełnioną i przełożoną na język 
rosyjski wersję artykułu o powstańczych powieściach Terleckiego.

Redukcja polegała na tym, że ograniczyłem się do opisu i analizy Dwóch głów ptaka, 
ale uzupełnienie było istotne. Wspomniałem o tym, że zawarty w magisterium opis recep
cji powieści o Aleksandrze Waszkowskim nie spodobał się (i nic dziwnego, bo w zasadzie 
recenzenci się skompromitowali, pokazując całkowitą ideową dezorientację). Pisząc szkic 
na potrzeby zagraniczne, można było jednak sposoby odczytań Dwóch głów ... pokazać. 
Ba, uzupełnić ten wątek aż po czasy współczesne. Mówiąc krótko (polska wersja artyku
łu wydrukowana jest w moim zbiorze Szkice polonistyczno-rusycystyczne 2015; https://ruj. 
uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5680) okazało się, że po 1989 roku nikomu nie wpadło już 
do głowy, aby zobaczyć w tej powieści apologię ugodowej postawy wobec zaborcy, co każe 
sądzić, że doszukiwanie się takiej pochwały ugodowości, mając miejsce w czasach PRL, 
wynikało nie tyle z błędnego odczytywania utworu, co ze względów cenzuralnych, tak
tycznych i politycznych. Wszak autorzy tamtych analiz nie byli ani mądrzejsi, ani głupsi 
od krytyków dzisiejszych.

* * *

Powieściami Władysława Terleckiego zainteresowałem się w roku 1975, Szkice poloni
styczno-rusycystyczne wydałem w 2015. Minęło 40 lat. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś sięgnę 
do twórczości tego pisarza. Ale i tak wykazałem się chyba należytym uporem, skoro nie
jedno małżeństwo tyle by nie przetrwało.
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