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WOJCIECH KAJTOCH 

Z mojego archiwum 
(Kosiński, Parnicki i.. . socrealizm) 

Krytyka literacka jest dziedziną działalności artystycznej różnorodnie 
i wielorako pograniczną. Umiejscawiać ją można gdzieś między literatu
roznawstwem i publicystyką z jednej strony, a sztuką i reklamą - z d r u 
giej. Pierwszy wymiar zróżnicowania w tym się wyraża, że - pisząc tekst 
- krytyk może skupić się na hermeneutycznym wyjaśnianiu sensów dzie
ła , oraz na ustalaniu prawidłowości rządzących rozwojem twórczości p i 
sarza czy literackim procesem "(analogicznie jak filolog, jedynie bez za
chowania wszystkich rygorów naukowego warsztatu), ale także może 
poprzestać na ekspresji własnych, poglądów na jakiekolwiek zjawisko 
historyczno-społeczne, literaturę traktując jako pretekst. Wymiar drugi 
wskazuje na inną możliwość różnicowania celów w zależności (lub po
mimo...) warunków działania: krytyk może działać jak artysta, gdy inte
resuje go piękno myśli i konstrukcji słownej ją unoszącej, może służyć 
k o m u zechce (na przykład politycznemu stronnictwu), a może i całkiem 
otwarcie się sprzedać, jeśli ktoś zechce go kupić. 

Jak widać, istnieje punkt styczny tych wymiarów - krytyka ideolo
gicznie zaangażowana, z którą mamy do czynienia, kiedy krytyk nie słu
ży ani sztuce, ani prawdzie, lecz ideologii i tym, którzy ją propagują. 
W latach 1944-1990 taka krytyka rozwijała się najbujniej. Do 1949 roku 
zwłaszcza młodzi jej adepci wykorzystywani byli w charakterze ideolo
gicznego taranu, mieli zmieniać poglądy kręgów szeroko rozumianej in 
teligencji. W latach 1949-1955 doczekała się krytyka nagrody za swe usłu
gi. W zhierarchizowanej strukturze Związku Literatów Polskich stała się 
naczelnym narzędziem „wychowywania" pisarzy - pełniła kluczową 
funkcję instytucji objaśniającej partyjne uchwały dotyczące twórczości 
i uczącej „kolegów prozaików, poetów, dramaturgów" - jak pisać. Nic 
dziwnego, że monogość literackich czasopism aż puchła od sążnistych 
recenzji, krytycznoliterackich dyskusji, referatów, analiz. O d rozmów 
o książkach zaczynały się polityczne przełomy. Zasada służby i po 1955 
roku pozostała w mocy. Część krytyków po staremu służyła państwu, 
część - również inspirowanym politycznie „salonom". Rok 1980 i 1981 
pozostawił na placu boju jedynie salony... 
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Rok 1989 z kolei - zrzucił maski i zasłony z działalności politycznej, 
przestała więc być potrzebna literatura rozumiana jako „zastępcza dzia
łalność politycznopodobna". Więcej - okazało się, że kręgom władzy 
żadna literatura na nic przydać się nie może. Dotychczasowy system f i 
nansowy zwycięskich „salonów" nie uległ co prawda zupełnemu zni
szczeniu, ale - pozbawiony pomocy hojnych, zagranicznych sponsorów, 
przeżuwający resztki przyznanych ongiś funduszy, otoczył łaskawymi 
skrzydłami już tylko szczególnie zasłużonych w „walce z komunizmem" 
k i lku krytyków z nielicznych środowisk, którym ktoś tajemniczy spo
nsoruje słabo sprzedające się pisemka, gdzie mogą kultywować swe kom
batanctwo. 

Dzisiaj krytyki literackiej praktycznie nie ma. Wydawcy komercyjni 
jeszcze jej nie potrzebują - mają wystarczająco dużo zachodniej literatu
ry sensacyjnej do przetłumaczenia, wydania, sprzedaży. W ostatnich la
tach co prawda rynek uległ nasyceniu, rozwijają się więc czasopisma 
doradcze, bibliograficzno-reklamowe (typu „Megaron", „SFinks"), ale tam 
trzeba raczej sprawnych dziennikarzy i speców od reklamowych notek. 
Jeden tygodnik, gdzie drukuje starsze pokolenie pisarzy - „Wiadomości 
Kulturalne" i cztery (niektóre redagowane przez „towarzystwa wzajem
nej adoracji") miesięczniki wciąż z przyzwyczajenia utrzymuje państwo. 

Niektórzy krytycy - jak w pewnym okresie i niżej podpisany - schro
ni l i się niejako pod skrzydła władz szkolnych i piszą eseje wydawane 
jako „literatura metodyczna" (nie wspominam przez litość o tych, którzy 
rzeczywiście piszą tylko ściągi). 

Jednym z wyznaczników rozpoczynającej się w Polsce nowej literac
kiej epoki jest więc - jak sądzę - nieomal fizycznie namacalna śmierć 
k r y t y k i - całego rodzaju literackiego. Póki co, nie zmienia tej sytuacji 
rozwój nowej, „młodej", urodzonej w okolicach 1970 roku literatury by
tującej gdzieś w „podziemiu", w „artzinach" i ostatnio, dość nieśmiało 
na światło dzienne wychodzącej, jak w przypadku miesięcznika „Lam
pa i Iskra Boża" i jego wydawnictw. (Tudzież innych, nowych^czasopism 
kulturalno-literackich, jak „Dykcja", „Fa-Art", „Pracownia", „Śląsk" itd.) . 
Młodzież nie musi krytykować, bo „starzy" - bez względu na swe sym
patie polityczne skompromitowani - nie dzierżą „rządu dusz", nie sta
wiają oporu, nie ma więc zamówienia na buntownicze manifesty, młodą 
„krytykę walczącą". A z drugiej strony miną jeszcze lata, n im literacka 
młodzież zyska samoświadomość, zapragnie autorefleksji, zechce zmie
niać siebie samych... i powoła do życia sobie poświęconą literacką kryty
kę. Dzisiejsza „młodzież" - innymi słowy - sama musi się zestarzeć i stać 
naturalnym obiektem ataku następnych „młodych". 

Daj Boże, aby nie skompromitowała się przedtem, aby bez przeszkód 
tworzyła „literaturę i tylko literaturę". Kroczy na razie słuszną ścieżką, 
po początkowej fascynacji ideami konserwatywnymi unikając coraz sku
teczniej związków z „dorosłą" polityką. 
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A cóż zostało „starym", do których i niżej podpisany się zalicza? Ano 
- pisać wspomnienia. W charakterze pierwszego ich rozdziału pragnę 
wydrukować swoje inedita. Teksty, których się nie wstydzę, a które do
tąd nie zastały opublikowane. 

„«Zarażenie śmiercią» po amerykańsku" miało być w 1989 r. począt
kiem mojej (niedoszłej w rezultacie do skutku) współpracy z czasopi
smem „Okolice". „Pożegnanie z Parnickim", napisane w tymże roku, nie 
zastało wydrukowane w „Życiu Literackim". „Socrealizm jako sposób my
ślenia o literaturze" powstał jako swoisty aneks do mojej książki o bra
ciach Strugackich, ale do niej nie wszedł. 

„ZARAŻENIE ŚMIERCIĄ" PO AMERYKAŃSKU 

Jerzy Kosiński, rocznik 1933, polski Żyd przebywający od trzydziestu lat 
w USA, znany tamtejszy prozaik nie jest pisarzem emigracyjnym. Jest 
po prostu pisarzem amerykańskim, pisarzem języka angielskiego - być 
może i dlatego nie propagowały go dotąd (a w każdym razie nie propa
gowały skutecznie) nawet oficyny emigracyjne lub nielegalne. A że kra
jowe wydawnictwa oficjalne nie drukowały go z przyczyn politycznych... 
to, summa summarum, ów autor światowej sławy objawia się polskiemu 
czytelnikowi z - jeśli nie liczyć oskarżeń sprzed ćwierćwiecza - niebytu. 
Przy czym, jak to bywa u nas, „objawianie" to przybiera postać prawdzi
wej ofensywy: prasa, radio i TV dużo robią, aby przybliżyć tę sylwetkę. 

Wydany w 1966 roku w USA „Malowany ptak" jest pierwszą w ogóle 
i pierwszą opublikowaną w Polsce powieścią Kosińskiego1 - a że traktu
je ona o sprawach tragicznych i nam bliskich, niżej podpisany (nie angli
sta i nie amerykanista przecież) czuje się usprawiedliwiony proponując 
pewien model jej odczytania. 

Sądzę, że klucz do lektury dają dwie informacje. Jedna - zawarta 
w słowach autora: Miałem żonę protestantkę i chciałem pokazać jej i Ameryce 
krzywdy, jakie wyrządzono dzieciom w Europie. Takie doświadczenie Ameryka 
miała ostatni raz w czasie wojny domowej w 1863 roku.2 Drugiej dostarcza 
fakt posiadania przez Kosińskiego solidnego, na światowym poziomie, 
wykształcenia socjologicznego. M i m o że studia ukończył w niesławnych 
latach pięćdziesiątych, zdążył nasz autor już w trzy lata po wyjeździe 
z Polski w 1957 roku wydać na Zachodzie dwie książki socjologiczne -

1 Jerzy Kosiński: „Malowany ptak", Warszawa 1989, Czytelnik. 
2 Cyt. „Res Publica" 1988 nr 10, s. 44. 
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szybko więc opanował tamtejszy dorobek dziedziny, co z kolei świadczy 
o dobrej znajomości podstaw. 

Wydaje mi się, że w „Malowanym ptaku" mamy do czynienia z opi
saniem znanego już polskiej literaturze doświadczenia psychologiczne
go i egzystencjalnego, które pod okupacją hitlerowską stało się udzia
łem obywateli Rzeczypospolitej, a zwłaszcza polskich Żydów. Tylko że 
opisaniem dokonanym w innym niż realizm języku artystycznym. Prze
cież Kosiński nie mógł pójść drogami wskazanymi ani przez Jerzego 
Andrzejewskiego, ani przez Zofię Kossak-Szczucką lub licznych innych 
pamiętnikarzy, ani nawet przez Zofię Nałkowską, Tadeusza Borowskie
go czy Bogdana Wojdowskiego. Nikt by mu nie uwierzył! Dlaczego? -
Albowiem realizm nie tylko, że „sam z siebie" tworzy iluzję rzeczywiste
go istnienia tego, co opisuje, ale nade wszystko domaga się w dziele two
rzenia tej i luzji - współpracy czytelnika. Innymi słowy: powieść reali
styczna opowiadać może wyłącznie o sprawach nie sprzecznych z do
świadczeniem odbiorców; jest realistyczna tylko dla określonego kręgu, 
odbiorców. 

To samo prawo działa i w kierunku odwrotnym. Realistyczna w za
mierzeniu swego twórcy relacja z wydarzeń nawet prawdziwych ale nie
prawdopodobnych z punktu widzenia odbiorcy - automatycznie staje 
się dlań kłamstwem lub, w najlepszym wypadku, naukową lub nienau
kową fantastyką. 

Na koniec wiadomo, że Zachód uparcie nie chce wierzyć w inne, niż 
sam zna - oblicze drugiej wojny światowej. 

Ilustrując myśl, podam przykład trywialny. Otóż fakty zaczerpnięte 
z fabuły „Malowanego ptaka" (w rodzaju: topienie bohatera w wychod
ku , obdzieranie umierającego dziecka z odzieży, wydłubywanie łyżką 
oczu, zgwałcenie całej wioski przez oddział Kałmuków) nie są w stanie 
zaszokować publiczności polskiej. Ci z nas, którzy nie byli niegdyś ofia
rami czy świadkami - mieli możność usłyszeć o podobnych wyczynach 
różnych okupantów od znajomych i krewnych. A choćby i z lektur szkol
nych, literatury, filmów o wojnie czy z pamiętnikarskich relacji zaczerp
nęliśmy wiedzę, która sprawia, że obrazy podobnych i jeszcze gorszych 
potworności bez najmniejszego sprzeciwu gotowi jesteśmy uznać za 
budulec odzwierciedlenia historycznej prawdy, za cząstki realistycznej 
wizj i . Można by oczywiście prawdopodobieństwo okrucieństw „Malo
wanego ptaka" różnicować, wprowadzać ich gradację, roztrząsać, że oto 
te zbrodnie, których dopuszczają się żołnierze okupanta zupełnie nie 
wzbudzą niewiary, natomiast w te, które są skutkiem surowości chłop
skiego obyczaju jakiś procent czytających mógłby powątpiewać... W lite
raturze polskiej wszystko to jednak już kiedyś bywało, od „uciętego k u 
lasa" Reymontowskiego Kuby począwszy. (Nie mówię , że Kosiński 
w ogóle nas nie zaskakuje... Ale nie okrucieństwami i o tym za chwilę.) 
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Wydaje się natomiast, że gdyby wyliczone wyżej i wyliczonym podob
ne, naturalistyczne m o t y w y przedstawiono audytorium czytelniczemu 
USA połowy lat sześćdziesiątych (tj. n im amerykańskiej świadomości nie 
„przeorały" doświadczenia wojny wietnamskiej) w konwencji realistycz
nej - poczytano by je za dowód wynaturzonego gustu i odrzucono, nie 
przyjmując t y m samym do wiadomości oryginalnych i ważnych prze
myśleń, które Kosiński za k r w a w y m i wizjami „Ptaka..." ukrył. 

Natomiast w sytuacji, gdyby - a tak czyni „Malowany ptak" - okrut
ne szczegóły przedstawić jako obrazy archetypiczne, symboliczne, sur
realistyczne, w procesie percepcji dzieła zostałby z odbiorcy zdjęty obo
wiązek wstępnego uznania tych szczegółów za prawdopodobne; czytel
nik więc przyjąłby je bez odruchu repulsji i ze spokojem mógłby poszu
kiwać w książce głębszego sensu. Ba! Wydaje m i się, że czytelnik zacho
d n i anno domini 1966 skłonny byłby uznać za oczywiste i same z siebie 
zrozumiałe fakty jeszcze dziwniejsze i drastyczniejsze od tych z powie
ści Kosińskiego, skoro tylko przedstawiono by je jako element m i t u , 
szczątki symbolicznego rytuału, elementy gatunkowej pamięci ludzkości 

. (albo przedstawiono je tak, by była możliwa idąca w tym kierunku inter
pretacja). Zwłaszcza gdyby to był czytelnik amerykański, dosłownie w y 
chowany na antropologii kultury ludów prymitywnych, którym nieobce 
były rytuały nadzwyczaj okrutne. Czytelnik ten przecież znał pisma Edwar
da Tylora, Jamesa Frazera, Alfreda Kroebera, Bronisława Malinowskiego; 
znał teorię Carla Gustawa Junga o roli sztuki jako nośnika symboli i wyra
zu zbiorowej podświadomości, rozczytywał się właśnie w dziełach Clau-
de Levi-Straussa poświęconych np. roli magii w życiu ludów pierwotnych. 

Może właśnie t y m torem biegły myśli Jerzego Kosińskiego, gdy po
stanowił przystąpić do literackiego przekazywania Amerykanom pew
nej wiedzy o doświadczeniu swojego pokolenia oraz swych przemyśleń 
o ogólnoeuropejskim znaczeniu tego doświadczenia? Wszak nasz przy-

. szły pisarz był uczniem profesora Józefa Chałasińskiego, wybitnego znaw
cy socjologii wsi! 

„Malowany ptak" jest w swym planie wydarzeniowym relacją o przy
padkach miejskiego chłopca podobnego do Cygana lub Żyda, którego - gdy 
miał sześć lat - ukryto z początkiem wojny w zapadłej wiosce. Utracił 
kontakt z rodzicami i całe lata błąkał się od zagrody do zagrody, od przy
siółka do przysiółka. Pogardzany, wykorzystywany, przeganiany, żyjąc 
w ciągłym strachu przed okrucieństwem chłopów i niemieckim prawem 
podlega szczególnej edukacji. Przygarnięty następnie przez oddziały 
radzieckie, przekazany do sierocińca a później - rodzicom, swą wiedzę 
życiową ugruntowuje i uzupełnia. Akcja się urywa, gdy jedenastoletni 

• bohater wyciąga ze swych przygód końcowe wnioski; proces jego dora
stania zakończył się. 

Powieść jest tak zbudowana, by strukturą swoją upodabniała się do 
mechanizmu pamięci. Mamy więc do czynienia z luźnym następstwem 
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epizodów, w których rzeczywistość i fantazja, to co realne i imaginacja 
chłopca - mieszają się. Ponadto narracja stara się nie przekraczać możli
wości poznawczo-interpretacyjnych bohatera, unika wprowadzania ja
kichkolwiek wprost wyrażonych ocen moralnych, odznacza się sucho
ścią i lakonicznością opisu tym większą, i m bardziej przerażające są rela
cjonowane wydarzenia. 

A jednak, ten beznamiętny łańcuch faktów nosi ślady konstruowania 
go przez świadomość dojrzalszą od bohatera. Mam po pierwsze na my
śli w y p a d k i niekonsekwencji w budowie narratora-bohatera. Oto ów 
opowiadacz, chłopiec - dokonujący relacji z takiego punktu widzenia na 
wypadki , jaki mógł mieć w momencie, gdy zachodziły - potrafi użyć słów 
w rodzaju: ekshibicjonizm, magia. I to całkiem kompetentnie... Po drugie, 
relacjonowane fakty układają się w ilustracje tez, dotyczących następu
jących zagadnień: 
- natury stosunków między chłopcem a wieśniakami, reprezentantami 

kul tury prymitywnej ; 
- konsekwencji, które dla powyższego układu współzależności miało 

zetknięcie się z totalitaryzmem; 
- istoty przygody intelektualnej bohatera, w oczach którego całkowicie 

dyskredytują się normy moralne i egzystencjalne sensy charaktery
styczne dla cywilizacji europejskiej. 

Wydarzenia - dające się uogólniać jak wyżej, przeplecione są ponad
to epizodami jawnie archetypiczno-magicznego charakteru. Zaliczam do 
nich zwłaszcza te, które dotyczą np. unikania niebezpieczeństw związa
nych z czterema żywiołami, a następnie: utratę i odzyskanie mowy, tor
tury nawiązujące do Ukrzyżowania, analogiczne do przeżyć ludzkich 
momenty z życia natury. Dzięki tym epizodom cala historia daje się i n 
terpretować jako baśń lub uniwersalny mit o losie „obcego w grupie". 

Nad tymi aspektami treści „Malowanego ptaka" zatrzymywać się jed
nak nie będę. Objaśnił je Kosiński w dołączonych do tekstu „Uwagach 
autora". Prócz tego, jak napomykałem, mam je za rodzaj omasty umożli
wiającej ludziom Zachodu przełknięcie - zasadniczo w swej wymowie 
realistycznej (lecz niesamowitej dla nich w smaku) pigułki. Przy czym 
omasty bardzo skutecznej, o czym najlepiej świadczy łączny nakład trzech 
milionów egzemplarzy i status światowego bestsellera uzyskany przez 
dzieło. 

O wiele bardziej interesuje mnie pigułka sama - tzn. wymienione 
wyżej tezy, choć świadom jestem, iż odczytanie części obrazów powieści 
jako realistycznych zagęszczeń i uogólnień może się spotkać z zarzutem 
braku krytycznoliterackiej subtelności. 

Pierwszej z wyliczonych, podstawowej, wyjściowej tezie poświęco
no początkowych pięćdziesiąt stron utworu. Realia przedwojennej wsi 
(Polski „B") przedstawiono tam jako realia archaicznej kultury. Pisarz 
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działał nieomal „ze skryptem folklorystyki w ręku" i najprostszą metodą, 
tj . gromadząc: drastyczne szczegóły higieniczne, przykłady obyczajów, 
przesądów, recept ludowej medycyny. W takim otoczeniu sytuacja (zwa
nego w narracji Chłopcem) bohatera jest szczególna, ale stosunki jego 
i wieśniaków tytułowa metafora: „malowanego ptaka" (czyli najnormal
niejszego ptaka, którego w ramach jakiegoś magicznego rytuału chwyta 
się, jaskrawo maluje, a następnie wypuszcza by mogli zadziobać go współ-
plemieńcy) określa tylko pozornie. M i m o że powieściowa wieś wszyst
kich „obcych" - zwłaszcza odmiennych rasowo i językowo - po prostu 
nie uważa za ludzi , los chłopca jakoś się układa. Choć wśród jasnowło
sych i niebieskookich tubylców jest czarny i smagły, choć wszyscy mówią 
gwarą - a on polszczyzną literacką i chociaż często grozi m u poważne 
niebezpieczeństwo jak np. pobicie „dla zabawy" czy nawet utopienie 
w rzece przez rówieśników, ostatecznie znajduje sobie w ramach tej k u l 
tury marginesowe - lecz w miarę bezpieczne miejsce. Bywa pomocni
kiem znachorów, „jurodiwym", blaznem, wesołkiem. Dopóki świadomie 
lub nieświadomie nie przekroczy określonych zakazów (jak się to przy
darzyło zatłuczonej przez baby erotomance, Głupiej Ludmile) - może 
czuć się dość pewnie. Co prawda, w dalszych częściach utworu zdarzą 
m u się istotniejsze przewinienia: sprowadzi piorun na zagrodę gospoda
rza, porani miejscowego chłopaka, a przede wszystkim „zepsuje" odpra
wianą w dzień Bożego Ciała mszę, zawsze jednak jakoś ujdzie cało. Na
wet w ostatnim z wymienionych wypadków oburzeni chłopi ukonten
tują się tylko wrzuceniem go do kloaki. 

Autentycznie śmiertelne niebezpieczeństwa zaczną czyhać na Chłop
ca z chwilą, gdy w ów rządzony archaicznym prawem świat wkroczy 
historia. Oto przybyli do wioski, gdzie akurat Chłopiec zamieszkał, par
tyzanci, reprezentujący wszak żywioł „wyższej ku l tury" , polityki i cywi
lizacji. Pragmatycznie, nie przejmując się różnymi „tabu", radzą oni chło
pom, by dziecko wydać Niemcom. Stanowi przecież, jako Żyd lub Cy
gan, niebezpieczeństwo dla wszystkich. 

Również sam Kosiński (we wspomnianej już, dołączonej do tekstu 
powieści autoanalizie) zwraca uwagę na fakt demoralizacji wieśniaków 
przez okupacyjne realia. Właśnie, widząc wokoło określone przykłady, 
zaczynają oni postępować nie lepiej niż niemiecka administracja np. 
z uciekinierami z transportów do obozów. Ostatecznie, w obliczu takich 
zmian zachodzących w myśleniu otaczającej go zbiorowości, bohatero
w i udaje się przetrwać głównie dlatego, że Żydem lub Cyganem nie jest, 
co autorytetem swoim potwierdzają zgodnie oficer SS i katolicki ksiądz. 

I tu zaczyna się najciekawszy z myślowych wątków książki. Walcząc 
o życie i psychiczną równowagę chłopiec sięga po ratunek, który zaofe
rować m u mogą tradycyjne, pozytywne i negatywne wartości kul tury 
europejskiej. Lecz zawodzi się. Kolejno się okazuje, że m u nie pomogą: 
ani łączność z naturą (epizod spalenia przez wyrostków ulubionej wie
wióreczki), ani jakaś nadludzka Sprawiedliwość (jest świadkiem bezkar
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nych okrucieństw i morderstw), ani religia (tysięczne modli twy nie w y 
bawią go od okrucieństw sadystycznego gospodarza, a fascynacje li tur-, 
gią wiadomo gdzie się skończą), ani satanizm (personifikujący Diabla 
Kałmucy skończą powieszeni za nogi przez radziecki oddział), ani m i 
łość (okaże się dla ukochanej tylko seksualnym narzędziem, zresztą mniej 
sprawnym niż zwierzę). Stosunkowo najdłużej zachowają aktualność 
uroki stalinowskiego totalitaryzmu, ale i wiara w Kolektyw się nie spraw
dzi. Na koniec ostateczną i uniwersalną receptą życiową stają się: nieuf
ność, nienawiść do wszystkich, nieuleganie nakazom moralnym i oby
czajowym, wybujały indywidualizm i kategoryczny imperatyw zdecy
dowanej pomsty za najmniejszą krzywdę. Na koniec zatem bohater go
dzi się z faktem, że jest na świecie sam i od nikogo nie może oczekiwać pomocy. 
Każdy z nas jest sam, a im prędzej zrozumie, że musi się nauczyć radzić sobie bez 
Gawrył, Mitek, czy Milczków, tym lepiej dla niego? 

Dopiero na końcu powieści, gdy zdobędzie tę mądrość, bohater stanie 
się tytułowym „malowanym ptakiem". Jest to już jednak ptak obdarzony 
rozumem, więc - przewidziawszy następstwa - nie garnie się do stada. 

Kończący akcję u t w o r u epizod odzyskania m o w y ten ostateczny 
wydźwięk (i kryjącą się pod nim konstatację ogólną o tym, że doświad
czenia wojenne są źródłem alienacji swoistej dla kultury współczesnej) 
osłabia, ale nie l ikwiduje . 

W tym miejscu chciałoby się jeszcze poruszyć kwestię znaczenia „Ma
lowanego ptaka" dla niektórych problemów poruszanych przez polskich 
pisarzy i historyków. 

Nasza publicystyka i literatura rozpatrywała już ostatnią wojnę jako 
epokę końca europejskiej moralności. Ale często dochodzono do innych 
lub częściowo innych wniosków niż konstatacje Kosińskiego. 

Na przykład w latach pięćdziesiątych obowiązywał w rozważaniach 
na ten temat optymizm „w ostatecznym rozrachunku". Głoszono prze
konanie, że komunizm uratuje jednak tradycyjne wartości. Mniej znany 
a spektakularny jest przykład „Czasu nieutraconegp" Stanisława Lema. 
Bohater tego cyklu, lekarz, który w pierwszej powieści trylogii („Szpital 
przemienienia") tak okrutnie zawiódł się na swojej wierze w humanizm 
- w części trzeciej („Powrót") pod wpływem socrealistycznych pocieszeń 
pozbywa się inteligenckiego sceptycyzmu. 

W latach sześćdziesiątych wyrażano na odmianę wiarę w immunolo
giczną sprawność starego, ludowego światopoglądu. Bohaterowi „A jak 
królem, a jak katem będziesz..." Tadeusza Nowaka starodawny, magicz
ny rytuał oczyszczenia wydał się wystarczającym na „zarażenie śmier
cią" lekarstwem. A później? Później zaczęto zapominać... 

3 Cyt.: J. Kosiński: „Malowany ptak", Warszawa 1989, s. 225. 
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Ostatecznie wydaje się, że wnioski, które dwadzieścia lat temu - się
gając do tradycji bezkompromisowego pesymizmu Tadeusza Borowskie
go - sugerował Kosiński w „Malowanym ptaku", mogły być dla naszego 
czytelnika pouczające, gdyby tylko książkę w kraju o d razu przetłuma
czono i wydano. Co więcej, są cenne i dla dzisiejszego odbiorcy. 

Na koniec ustosunkować się trzeba do jeszcze jednej kwestii , związa
nej z powieścią Kosińskiego. 

Otóż zamieszkujący świat powieściowy chłopi, p o d wpływem wieści 
dobiegających z obozów zagłady zaczynają następująco rozmyślać: 

Kara Pańska nareszcie dosięgła Żydów. Zasłużyli na nią dawno temu, kiedy 
ukrzyżowali Chrystusa. Bóg nic nie zapomina. Dotąd nie karał Żydów za ich 
grzechy, ale im nie wybaczył. Teraz Pan Wszechmogący, posługując się Niemca
mi jako Swoim narzędziem, wyrównywał rachunki. [...] Zostawali sprawiedli
wie pokarani za grzechy przodków, za odrzucenie jedynej Prawdziwej Wiary, za 
bezlitosne mordowanie chrześcijańskich niemowląt i picie ich krwi*. 

Nie dość na tym. Wyciągając przemyśleń praktyczne wnioski i za
czynają postępować zgodnie z narzucającą się logiką. 

Otóż jestem zdania, że w tym momencie przestają do nas przema
wiać wszelkie wydrukowane na okładce enuncjacje wydawcy na temat 
niedopuszczalności realistycznego odczytywania u t w o r u . To samo do
tyczy uwag samego autora o ponadnarodowości bohaterów. M o t y w 
współwiny niechętnego i obojętnego otoczenia w zagładzie Żydów zbyt 
boleśnie przypomina o tej wstydliwej „białej plamie' naszych dwudzie
stowiecznych dziejów. „Plamie" będącej tylko naszą „zasługą" i tylko od 
nas domagającej się wyjaśnienia. W jej przypadku nie trzeba czekać na 
otwarcie zagranicznych archiwów. 

Literatura polska usiłowała już co prawda dokonać rewizji ustalone
go od dawna a wygodnego stereotypu „Polaków masowo ratujących 
Żydów". W 1965 r o k u wyszła nawet powieść H e n r y k a Grynberga 
„Żydowska wojna", ukazująca, jakie zdanie na ten temat mają główni 
zainteresowani. Niestety! W atmosferze antysemickiej histerii 1968 roku 
pisarz opuścił Polskę (dopiero niedawno wyszła jedna z jego najnow
szych książek). Musiał nadejść rok osiemdziesiąty, a później „odwilż" 
w naszych stosunkach z Izraelem, by znów wątek podjęto. Oceniana 
z tego punktu widzenia edycja „Malowanego ptaka' w Polsce, niewąt
pliwie jest krokiem na drodze ku poznaniu przez nas prawdy 5 . 

Maj 1989 

4 Cyt.: J. Kosiński: „Malowany ptak", Warszawa 1989, s. 95. 
5 Możliwość odpowiedniego zinterpretowania powieści przez niefachowego czytel

nika jest jednak niewielka. Za mało wie o jej twórcy. Wydawca przy t y m nie zadbał 
o poważne, merytoryczne posłowie poświęcone Kosińskiemu. Zwłaszcza brak komenta
rza przy „Uwagach autora', uważam za poważne, profesjonalne przeoczenie. 
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POŻEGNANIE Z P A R N I C K I M 

„Kordoba z darów" 6 jest ostatnim za życia autora podpisanym do d r u k u 
dziełem Teodora Parnickiego. Usprawiedliwia to rozpoczęcie recenzji od 
uwag ogólnych. 

* 

K i m był Parnicki? Sądzę, że przysługują m u trzy określenia: niezwy
kłego człowieka, historycznoliterackiego zjawiska i socjoliterackiego pa
radoksu. 

Pierwszy epitet nie wymaga uzasadnień. Życiorys pisarza jest znany 
w kręgach literackich. Był Polakiem z wyboru. Urodził się w 1908 roku 
w Berlinie, a wychował w Rosji. W1920 roku uciekł z Korpusu Kadetów, 
trafił do kolonii polskiej w chińskim Charbinie, ukończył tam gimnazjum 
i postanowił zostać polskim pisarzem historycznym. Na parę życiory
sów starczyłoby tych i późniejszych przygód, których kolejno zaznał 
„chudy literat" Polski lat trzydziestych, urzędnik ambasady w ZSRR rzą
d u Władysława Sikorskiego, ponad dwadzieścia lat przebywający 
w Meksyku emigrant, który zdecydował się na powrót do kraju w 1967 
roku. 

Epitet drugi należy się Parnickiemu (a raczej jego dziełu) z racji pierw
szych trzech dojrzałych powieści. 

Nasza proza historyczna wkroczyła w XX stulecie w kształcie nada
n y m jej przez Henryka Sienkiewicza. Na ogół charakteryzowały ją: swo
bodne (w imię społecznej służby) podejście do historycznego faktu, for
ma klasycznie realistyczna (z wszechwiedzącą narracją auktorialną) 
i szczególna koncepcja postaci. Nie wyposażano ich mianowicie w oso
bowości równie bogate i skomplikowane, jak u bohaterów psychologicz
nych powieści współczesnych. Były postacie historycznej beletrystyki 
pełnoprawnymi ludźmi tylko częściowo, pozostając jednocześnie ele
mentami kolorytu dziejów, elementami konstruowanymi wedle aktual
nych stereotypów przeszłości i stosownie do stanu rozwoju prozy po
pularnej. 

Ten stan rzeczy, czyli uproszczone pojmowanie przeszłości wraz z jej 
bohaterami, jak również dotychczasowe próby reformy gatunku - były 
dla Parnickiego nie do przyjęcia. Ukazywanie dziejów jako domeny pry
m i t y w u uważał za w y n i k szkodliwego złudzenia wywołanego przez 
popularność idei historycznego postępu. Z drugiej zaś strony utwory 

6 Teodor Parnicki: „Kordoba z darów. Powieść na tle dziejów XI w i e k u " , Poznań 1988, 
W y d a w n i c t w o Poznańskie, ss. 256. Wszystkie cytaty według tego wydania. 
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np. Jarosława Iwaszkiewicza („Czerwone tarcze") miał za pełne anachro
nizmów (skoro ich bohaterom dane było myślenie nie tyle równocenne 
z nowoczesnym, co nowoczesne po prostu). 

Chciał pisarz równocześnie osiągnąć i ścisłą wierność wiedzy histo
rycznej (a przynajmniej z nią niesprzeczność), i pełnoprawność osobo
wości literackiego bohatera. Tej drugiej (t.j. pełnoprawności) dobijał się 
z początku „ekstensywną" metodą. W „Aecjuszu, ostatnim Rzymiani
nie" (1937) - pozostając przy auktorialnej, czyniącej osobowość bohatera 
ułomną (przynajmniej w oczach odbiorcy widzącego, że ów bohater wie 
o otaczającym go świecie mniej niż autor powieści, a zatem i on sam - jej 
czytelnik) narracji, spróbował ukształtować sposób myślenia swoich po
staci zgodnie z teorią psychoanalizy. Ale już „Srebrne orły" (1943) i „Ko
niec „Zgody narodów"" (1955) miały opowiadacza zachowującego punkt 
widzenia głównego bohatera. Natomiast uniknąć anachronizmów moż
na było jedynie za sprawą niezwykłej erudycji i szalonej pracy. N p . to, 
że światopoglądy bohaterów d w u ostatnio wymienionych dzieł, t j . śre
dniowiecznego mnicha Arona i baktryjskiego urzędnika z 179 r. p.n.e. 
- Heliodora nie rażą żadną, zawinioną przez mimowolne „uwspółcze
śnianie" nielogicznością - kosztowało pisarza w sumie kilkanaście lat 
starań. 

„Srebrne orły" i „Koniec „Zgody narodów"" wskazały drogę reformy 
jednak przede wszystkim dlatego, że udowodniły, iż gatunek może pod
jąć zagadnienia ważne współcześnie. Pierwsze dzieło było bodaj najwcze
śniejszą polską powieścią ukazującą, jak potężnym narzędziem politycz
nej manipulacji mogą być ideologie; drugie, wydane w PRL w 1958 roku, 
ówcześni krytycy dz iwnym trafem uznali za demaskatorskie oskarżenie 
mechanizmów władzy, analogiczne np. do tego, które było zawarte 
w wydrukowanych właśnie rok wcześniej „Ciemnościach kryjących zie
mię" Jerzego Andrzejewskiego. A przecież wątpliwe, czy Parnicki chciał 
się z czymkolwiek i z kimkolwiek „rachować". 

Osobiście, od tych d w u powieści datuję przełom w rozwoju gatunku 
powieści historycznej we współczesnej literaturze polskiej. Nie zaryzy
kowałbym co prawda tezy, że bez Parnickiego nie byłoby np. Władysła
wa Terleckiego („Dwie głowy ptaka"), Andrzeja Stojowskiego („Carskie 
wrota") czy Józefa Hena („Crimen") - ale na pewno nie byłoby Jerzego 
Piechowskiego, Janiny Hertz czy Ewy Nowackiej. No i wszyscy liczący 
się powieściopisarze historyczni, prócz weteranów, przestrzegają w tej 
chwil i (na miarę sił swoich) zasady łączenia w dziele: w miarę adekwat
nego obrazu odtwarzanej, minionej rzeczywistości i personalnej perspek
t y w y narracji. 

Na trzeci, już nie tak pochlebny epitet zasłużył sobie Parnicki więk
szością (pozytywny wyjątek - sądzę - stanowi „Tylko Beatrycze") wyda
nych w następnych latach pękatych, często wielotomowych dzieł, których 
zaistnienie na naszym literackim rynku i sława są paradoksem chyba 
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najpełniej ucieleśniającym prawidłowości, do niedawna rządzące u nas 
pisaniem i produkowaniem książek. 

Rzec trudno, dlaczego proza pisarza, począwszy od „Słowa i ciała" 
(1959), zaczęła przechodzić znamienną ewolucję. Najpierw porzucił nar
rację w 3 osobie, pisząc powieści epistolarne i niby-dokumentarne, a ry
chło zrezygnował w ogóle z przestrzegania prawideł gatunku. To już 
nie były"powieści, a niesceniczne dramaty. Dalsza erozja gatunkowości 
w pisarstwie Parnickiego po jakimś czasie sprawiła, że przekroczyło ono 
granicę czytelności. Kolejne książki stawały się zbiorem dialogów wie
dzionych przez coraz większy tłum postaci różniących się między sobą 
wyłącznie imionami, dyskutujących zawile o wielce zawiłych kwestiach, 
których notabene najczęściej nie rozstrzygano. Tematami tych utworów 
były już tylko one same. Na koniec pisarstwo Parnickiego stało się jak 
gdyby chaotycznym zapisem bezładnego chóru głosów dobiegających 
z różnych epok. 

Ponadto pisarz zaczął być okrutny, a nawet złośliwy w stosunku do 
swego odbiorcy. Jakby naumyślnie utrudniał odczytywanie tekstu, sto
sował barbaryzmy, łacińską składnię, mnożył postacie nie umiejące w y 
słowić tego, o co im chodzi, gubiące się w przypowieściach i odstępstwach 
od tematu. Mówiąc słowami Stanisława Lema (i bez ogródek): zaczął 
Parnicki „dawać przykłady szpetomówstwa kosmicznie całkiem nieprze-
ścignionego". 

Mechanizmów twórczych ważących na takiej przemianie nie podej
muję się tu dociec. Nie wiązałbym ich jednak z dokonaną w latach sześć
dziesiątych zmianą programu twórczego. To bowiem, że bardziej niż 
sama historia zaczęły Parnickiego interesować nie spełnione jej poten
cje, że od powieści historycznych przeszedł ku „historyczno-fantastycz-
n y m " , opowiadającym nie o tym „jak było", lecz o t y m „jak mogłoby być, 
gdyby", żadną miarą nie potrafiłoby spowodować tak dużych wykro
czeń przeciw zrozumiałości, a nawet spójności tekstu. Wydaje się raczej, 
że o odejściu pasjonata w świat przez niego i tylko dla niego samego 
tworzony zdecydowały okoliczności zewnętrzne. 

To pisarstwo, mianowicie, stało się unikatowym przykładem sztuki, 
tworzonej wyłącznie z wewnętrznej potrzeby. Pisarz, przebywając 
w Meksyku, nie musiał się liczyć z czytelnikiem - bo i nie mógł liczyć na 
niego. Nawet gdy - przebywając wciąż na emigracji - wydawał już 
w kraju, nie mógł skorzystać z zarobionych przez siebie, „niewymienial
nych" złotówek. (Fundował więc innym stypendia, samemu żyjąc w bie
dzie.) Powrót do kraju sytuacji na l ini i pisarz - odbiorca nie zmienił. 
Wydawca nadal brał od Parnickiego wszystko, co tylko spłynęło m u spod 
pióra, nawet rzeczy ewidentnie nie wykończone, będące najwyżej bru
lionami ewentualnych utworów. A czytelnik kupował, bo taka była moda, 
choć najczęściej nie czytał. Odbiorca zatem (najpierw dlatego, że go nie 
było - a potem dlatego, że „pochłaniał" każde słowo niczym nie dając 
poznać swego nastawienia) dla Parnickiego praktycznie nie istniał. 
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A profesjonalni krytycy też na ogół jednostajnie rozpływali się w po
chwałach, bo emigranta, a później - byłego emigranta, atakować nie w y 
padało. 

Ostatecznie twórca znalazł się w szczególnego rodzaju pułapce. I m 
bardziej był nieczytelny - tym chętniej wydawany i kupowany, a kryty
ka „dolewała o l iwy do ognia" chwaląc go najczęściej za to, że pisze coś 
a'la francuska „antypowieść". Nie wymienię, kto o n i m pisał, bo łatwiej 
byłoby wymienić tych, co nie pisali. Wspomnę tylko, że w latach siedem
dziesiątych zdążyły się już nawet ukazać naukowe i krytycznoliterackie 
monografie o Parnickiem. Oczywiście czasem w nich coś i autorowi „Sre
brnych orłów" zarzucano, ale tylko Antoni Chojnacki miał odwagę potę
pić ową dziwną politykę w stosunku do czytelnika. I n n i naukowcy i kry
tycy jedynie od czasu do czasu skarżyli się na zbyt dużą erudycyjność 
utworów, na to, że są zrozumiałe tylko dla ludzi o solidnym, humani
stycznym wykształceniu. 

I skarżono się bezsensownie, kwestię „niezrozumałości" wyrywając 
z właściwego jej kontekstu, jako że każda powieść historyczna (jeśli ty l 
ko skonstruowano ją w zgodzie z prawidłami gatunku) w procesie odbio
ru dostarcza czytelnikowi informacji niezbędnej dla prawidłowej inter
pretacji samej siebie, a w każdym razie powinna tak czynić. 

Gwoli sprawiedliwości dodam, że „złośliwość" Parnickiego była cechą 
jego tekstów, a nie osoby. Ba! Pisarz martwił się dochodzącymi niekiedy 
do niego pogłoskami o „niezrozumialstwie". Pułapka, którą zastawiły na 
niego okoliczności wydawnicze i socjoliterackie była obiektywnego cha
rakteru. Wpadł w nią nie on jeden. Zdarzały się w naszej dwudziesto
wiecznej, powojennej literaturze jeszcze inne, podobne „odejścia" w y 
bitnych twórców w „swoją rzeczywistość". Wielcy pisarze - z chwilą, gdy 
już dokonali istotnych reform uprawianego przez siebie gatunku - za
miast wypracowany wzór powielać (co byłoby normalne) woleli praco
wać już tylko „dla siebie", czasem nieomal w ogóle wyrzekali się wszel
kiej konwencjonalnej literatury. Było tak z Leopoldem Buczkowskim, ze 
Stanisławem Lemem... ale Parnicki, stworzywszy dzieło o wyjątkowym 
rozmiarze, stał się najbardziej typowym przykładem zjawiska „odejścia". 

I sądzę jeszcze, że warto byłoby się zająć tym zjawiskiem dokładniej. 
Wydaje się ono charakterystyczne dla literatur rozwijających się pod 
skrzydłem potężnego i nie wymagającego mecenatu. Tylko tam, gdzie 
raz zdobyta pozycja daje wolność od spełniania nawet najbardziej pod
stawowych oczekiwań czytelnika, może dojść do podobnej „ucieczki 
najwybitniejszych". Jest to również zjawisko niebezpieczne. Wielu bo
wiem jest hochsztaplerów „uciekających" zanim czegokolwiek dokonają. 
Ba! Tworzą całe literackie szkoły. 
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Czasy, które nadchodzą, czynią tego rodzaju „ucieczki" niemożliwy
m i . Ukończona w 1986 r. „Kordoba z darów" wskazuje, że może i Parnic
k i podobnie sądził. Powiem więcej: „Kordoba..." stanowi w dorobku p i 
sarza pozycję znaczącą wyłącznie dlatego, że świadczy o dokonaniu przez 
starego mistrza - p o d sam koniec życia - próby u w o l n i e n i a się 
z pozłacanej pułapki zgotowanej m u przez wydawców i krytykę. 

Zważmy: powieść pod wieloma względami dobrze osadzona jest 
w dotychczasowym dorobku autora „Srebrnych orłów". Nie dość, że jest 
formalnie drugą częścią wydanych przed 8 laty „Darów z Kordoby", to 
rozwija hipotezy historyczne nurtujące twórcę jeszcze na początku lat 
sześćdziesiątych (chodzi o myśl, że biskup Stanisław mógł być nieślub
n y m synem Bolesława Chrobrego i pojmanej w Kijowie księżniczki r u 
skiej Predsławy - patrz tom I „Nowej baśni"). Posiada na koniec struktu
rę dialogową. Ale jedno ją zdecydowanie od książek z ostatnich dziesię
cioleci wyróżnia i nie jest to - jakby chciał komentujący rzecz w posło-
w i u pisarz - zaznaczający się po długim okresie tworzenia książek histo-
ryczno-fantastycznych powrót w stronę pisarstwa sensu stricto historycz
nego, bo historyczne były już „Dary...". Wyróżniają to, czego w „Darach 
z Kordoby" jeszcze nie było, a mianowicie troska o jasność. 

Przede wszystkim to chyba najkrótszy - wyjąwszy juwenilia - utwór 
Parnickiego, zaledwie piętnastoarkuszowy. Rozmawia także bardzo ogra
niczona liczba postaci: główny bohater - Ratmir, Bezprym, archidiakon 
krakowski Egbert oraz Nabił - Z y d lubArab pełniący niegdyś główną 
rolę w intrydze „Darów..." (ich akcja także dotyczyła epoki końca pano
wania Bolesława Chrobrego, ale były one nadzwyczaj niewdzięczne 
w lekturze). Wszyscy potrafią dobitnie wyłuszczyć swoją myśl, wyraźnie 
dać do zrozumienia, o co i m chodzi - a zatem i prowadzona „w tle" przy
taczanych dialogów intryga staje się mniej więcej dostępna czytelniczej 
percepcji. W tych dialogach stara się autor również stopniowo przekazy
wać odbiorcom stricte historyczne informacje, niezbędne dla zrozumie
nia fabuły, choć przez to dyskusje postaci automatycznie stracić muszą 
na naturalności. 

Fakt, że „Kordoba..." ma rozwiniętą akcję zdecydował o czymś waż
niejszym: ta powieść znów ma bohatera będącego autentyczną osobo
wością. Zupełnie tak, jak było ongiś w najlepszych dziełach Parnickiego. 
O d razu więc powiedzmy, że ten utwór - będąc konwencjonalnie histo
ryczną powieścią odtwarzającą (przy wydatnym udziale fikcji, bo prze
cież wiemy o tej epoce bardzo mało) możliwy polityczny stan rzeczy 
w Polsce lat 1019 -1025 i później - równocześnie porusza żywo nas ob
chodzące problemy bardziej uniwersalne. Jest to i smętna przypowieść 
o człowieku, który - dążąc do osiągnięcia niby-samodzielnie wybranych 
celów - przekonuje się, że żadnej samodzielności, tak naprawdę, to nig-
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d y nie miał, że zawsze był igraszką w rękach kogoś silniejszego... Jest to 
też obraz państwa zmierzającego ku katastrofie w rodzaju tej, która za 
panowania Mieszka I I rzeczywiście spotkała monarchię Piastów. Polska 
tych czasów (na której obraz składają się poszczególne, drobne fakty 
wspominane w kwestiach dialogów) jest zarówno areną starcia potęg 
politycznych ówczesnego świata, jak i miejscem bezpardonowej rywal i 
zacji osobistej. Każdy z jej uczestników nie waha się przed złożeniem 
wspólnego dobra na ołtarzu własnego interesu. 

A więc: nałożnica Chrobrego, Predsława zbiera wokół siebie stron
nictwo popierające wpływy ruskie i Kościoła Wschodniego, czemu usil
nie przeciwstawia się hierarchia łacińska; Bezprym jest gotów spusto
szyć kraj pogańskim buntem, aby tylko zemścić się za upokorzenia; Mie
szko I I z małżonką wciąż goni za mitem Cesarstwa - rości sobie prawa 
do spadku po Ottonie I I I , nie mając najmniejszych szans na jego uzyska
nie. Do tego dochodzą wpływy skandynawskie, węgierskie, bizantyjskie, 
sprzeczne interesy różnych urzędników, i t d . Na razie nad całością pań
stwa czuwa Chrobry, ale starzeje się, a czas wypełniają m u głównie sta
rania o dawno w Rzymie obiecaną, Królewską koronę. 

Do takiej Polski przyjeżdża Ratmir, jak sam się określa: nie pragnący 
nikomu i niczemu szkodzić poszukiwacz prawdy - o sobie i o świecie, w którym 
mu żyć wypadło7. Imię i daleki pierwowzór postaci zaczerpnął Parnicki ze 
wzmianki w poemacie Puszkina: „Rusłan i Ludmiła". Ratmir jest Chaza-
rem - przedstawicielem narodu pod koniec X wieku rozbitego przez Ruś 
Kijowską (Chazarzy ponadto byli j edynym plemieniem pogańskim Eu
ropy, które nawróciło się na judaizm). Przebywał przedtem na dworze 
księcia Włodzimierza w Kijowie, a gdy go stamtąd wygnano - tułał się 
po Europie działając na rzecz odrodzenia Chazarskiego Kaganatu. 

Oficjalnie przybywa, by wręczyć Predsławie dary, a naprawdę - by 
pomóc w zemście wspomnianemu już Nabilowi. Ma się Ratmir przyczy
nić do jak najdotkliwszej klęski chrześcijaństwa łacińskiego na terytorium 
diecezji poznańskiej. Nabił pragnie t y m uderzyć w Papieża. Ratmir 
odwdzięcza się Nabilowi za to, że kiedyś, w Hiszpanii, ów uratował życie 
jego domniemanej matce. Ratmir skutkiem osobliwych okoliczności nie 
wie, kto nią był. Parnicki - niedarmo zwolennik freudyzmu - tak kształtu
je jego osobowość, aby obfitowała w kompleksy. Jest również bohater „Kor
doby z darów" jednym z ulubionych przez pisarza „mieszańców". 

Okaże się, że planowana akcja nie może dojść do skutku, polska elita 
natomiast dojdzie do wniosku, że Ratmir, jako człowiek wykształcony (...) 
a w dodatku dosyć - choć nie zawrotnie - i zręczny, i uroczy, może być bardzo 
użyteczny, z tym przecież, że tytko tam i tylko wtedy też, kiedy i dokąd ktoś, kto 
wolę oraz moc naprawdę ma lub może mieć, skieruje gcP. 

7 Cyt. Teodor Parnicki: „Kordoba z darów..." s. 17. 
8 Op. cit. s. 200 
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Z izraelity - stanie się więc archidiakonem metropolii obrządku wscho
dniego (Parnicki jest zdania, że taka istniała w Polsce X wieku), potem 
znowuż archidiakonem obrządku łacińskiego. Do tych konwersji zmu
szą go szantażem... W epilogu powieści dowiemy się, że choć Mieszko I I 
wygna go z Polski, to jednak Ratmir ostatecznie dokona żywota na sta
nowisku archidiakona poznańskiego. Po zamieszkach, buntach, naja
zdach - odbudowywać będzie zniszczoną diecezję. A więc to, czego nie
gdyś zniszczyć m u się nie udało. 

Mówiłem już, że w swoich historycznych (a nawet - jeśli to tylko 
możliwe - i historyczno-fantastycznych) powieściach Parnicki, konstru
ując postacie, konsekwentnie starał się unikać anachronizmów. Nic o tym 
nie świadczy, by pisząc „Kordobę..." miał inne zamiary. Lecz mimo wszy
stko ów Ratmir, człowiek, który sam dobrze nie wie, czym chce naprawdę 
być, czy nawet tego, czym w gruncie rzeczy jest9, człowiek-narzędzie w za
leżności od sytuacji fachowo i mądrze służący różnym sprawom, dziw
nie przypomina współczesnego inteligenta. Może nawet współczesne
go polskiego inteligenta? 

Sierpień 1989 

SOCREALIZM JAKO SPOSÓB MYŚLENIA O LITERATURZE 

Socrealizm albo realizm socjalistyczny jest kierunkiem artystycznym i l i 
terackim nieomal całkowicie dziś martwym. Nie znaczy to jednak, aby 
w rozwoju polskiej literatury po 19.39 roku nie odegrał istotnej rol i . Jest 
także kierunkiem powszechnie negowanym, potępianym, choć - tak na
prawdę - mało znanym. Brakuje obiektywnej , niezaangażowanej 
i pozbawionej subiektywnych ocen informacji o realizmie socjalistycz
nym. Zajmując się różnymi problemami z zakresu polskiej i rosyjskiej 
dwudziestowiecznej literatury (począwszy od lat trzydziestych po osiem
dziesiąte) stanąłem parokrotnie przed koniecznością dokonania bezna
miętnej rekonstrukcji socrealistycznego sposobu myślenia o literaturze. 
Podjąłem taką próbę. 

Ponieważ okruchy tego sposobu myślenia (aczkolwiek często bez 
świadomości swojej genezy) wciąż trwają i ponieważ ciągle nie napisa
no podręcznika przekazującego nie oceny, a wiedzę o tym sposobie 
myślenia - zdecydowałem się na podanie do druku niniejszego tekstu. 

Panującym w literaturze radzieckiej (i - począwszy od końca lat czter
dziestych - w literaturach tzw. krajów demokracji ludowej) kierunkiem 
artystycznym był w zasadzie od samych jej początków, a już na pewno 

9 O p . cit. s. 201. 
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od momentu podjęcia uchwał przez I Wszechzwiązkowy Zjazd Pisarzy 
w 1934 roku, tzw. realizm socjalistyczny. Był on owocem szczególnego 
rodzaju myślenia o literaturze, u podstaw którego - oprócz oczywiście 
taktycznych potrzeb radzieckiej elity władzy, litery dzieł Marksa i En
gelsa, estetyki Hegla i jego rosyjskich kontynuatorów (Bieliński, Dobro-
lubow, Czernyszewski), taine'owskiej teorii sztuki i prastarego pojmo
wania jej jako odzwierciedlenia rzeczywistości - leży leninowska episte
mologia, a dokładniej jej tzw. „teoria odbicia". Zakładała ona: 
- po pierwsze: samą możliwość adekwatnego poznania przez człowie

ka za pomocą zmysłów niezależnej od jego świadomości, t j . obiektyw
nej rzeczywistości, 

- po drugie: nieunikniony subiektywizm takiego poznania, 
- po trzecie: jego społeczny charakter. 

Poznawanie, percepcja otaczającego nas świata jest wedle „teorii odbi
cia" dmgotrwałym, historycznym, dialektycznym i - jak wszystko co ludz
kie - uwarunkowanym klasowo procesem. W zastosowaniu do literatu
ry (i całej sztuki) - jeśli tylko widzi się w niej (jak widzie l i klasycy mar
ksizmu) jeden z owoców działalności poznawczej człowieka, jedną z form 
świadomości społecznej - powyższa zasada wskazuje na jej klasowy cha
rakter. Na to, że pisarz, jakim by nie był, zawsze będzie - jak i każdy 
inny człowiek - myślał określonymi klasowo kategoriami, obojętnie czy 
zdaje sobie z tego sprawę - czy nie. Co za tym zaś idzie, jego dzieło obiek
tywnie będzie wyrażać określone klasowe interesy, będzie określonej 
klasie służyć - niezależnie od intencji i świadomości. W tej sytuacji lepiej 
dokonać świadomego wyboru. (Zaznaczam w tym miejscu, że kategorię 
„wyrażania"_rozumiano najrozmaiciej. Wyrażenie jakiejś ideologii mo
gło więc być skutkiem osobistych poglądów pisarza zawartych w dziele, 
ale mogło być także obiektywną funkcją struktury i treści danego dzieła, 
schematu fabularnego, typu bohatera, cech kierunku i stylu. W skraj
nych wypadkach „klasowe interesy" miał wyrażać nawet użyty przez 
pisarza język - leksyka, składnia itp.) 

Z którą z walczących klas, proletariatem czy burżuazją się związać? 
Decyzja pierwsza zapewnia przede wszystkim prawdziwą (a nie tylko 
sobie wyobrażaną) swobodę twórczą. Zapewnia również pisarzowi w y 
soką pozycję wyraziciela interesów narodu, a jego dziełu ludowość. Ide
ały komunizmu, którymi się będzie odtąd w swym pisarstwie kierował, 
są bowiem w rzeczy samej ideałami, które zawsze wprowadzić w życie 
chciały i chcą szerokie masy. Przy czym pragnienia mas należy rozumieć 
jako część ich „klasowej świadomości" - chodzi zatem o takie pragnie
nia, które obiektywnie leżą w interesie danej klasy, nawet jeśli w danym 
momencie żadna ze składających się na klasę jednostek niczego podob
nego nie odczuwa. 

Odwrotną stroną zasady ludowości jest partyjność, albowiem pojęte 
jak wyżej dążenia wyraża i wprowadza w życie komunistyczna partia. 
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Myślenie pisarza zawsze więc zgodne będzie z jej polityką, jeśli tylko 
jest on prawdziwie narodowy (więc ludowy - ówczesny radziecki mar
ksista za prawdziwy naród miał ludowe masy; szlachta i burżuazją mia
ły być pozbawione narodowych cech, kosmopolityczne). 

Estetyczną konsekwencją przyjęcia przez pisarza zasad ludowości 
i partyjności jest realizm, i n n y m i słowy - konieczność uprawiania sztu
k i definiowanej zwykle jako odzwierciedlenie istoty życia w formach realne
go życia. Rzecz bynajmniej nie w robotniczych gustach (choć w okresie 
formowania się doktryny interesującym się literaturą robotnikom na pew
no - jeśli nie liczyć literatury straganowej - najbardziej odpowiadały 
propozycje dziewiętnastowiecznego realizmu; nie bez znaczenia był 
i osobisty gust czytelniczy Lenina, który nie lubił awangardy) lecz w tym, 
że jedną z najistotniejszych potrzeb walczących o utrzymanie pozycji 
hegemona - klasy robotniczej i jej partii - jest zdobycie jak najpełniej
szej wiedzy o otaczającej je rzeczywistości. I odwrotnie: gdy klasa wyra
dza się i degeneruje, przestaje działać na rzecz postępu ludzkości i - bro
niąc swoich egoistycznych interesów - staje m u na drodze (jak się to 
stało na przełomie XIX i XX wieku z przodującą niegdyś burżuazją), wte
d y chce o świecie zapomnieć i wątpi w możliwość jego poznania. Wów
czas w preferowanej przez tę klasę sztuce biorą górę tendencje antyrea-
listyczne. Widzą one w twórczej a zatem i literackiej działalności demon
strację duszy artysty, albo kontakt z rzeczywistością transcendentną, 
ewentualnie rozrywkę wchodzącą w zakres kultury masowej, czy w koń
cu czysto formalną zabawę technikami i chwytami. 

Zasady partyjności i ludowości w połączeniu z leninowskim przeko
naniem o doniosłości świadomości mas jako decydującej w budowaniu 
nowego społeczeństwa sile - określały również miejsce pisarza i literatury 
w życiu ZSRR, gdzie i twórcę, i dzieło traktowano niezwykle poważnie, co 
miało swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Z jednej strony czło
wiek pióra, jako pisarz-działacz, pisarz-obywatel otoczony był szacunkiem 
i opieką państwa; dysponując niezwykłej siły narzędziem wychowania 
ludu - stawał wobec władzy w roli partnera. Ale z drugiej strony ciążyła 
na n i m proporcjonalna odpowiedzialność. Toż samo z dziełem: miało 
mówić obiektywną prawdę i częstokroć jako źródło prawdy, dosłownie -
przyjmowali je czytelnicy. Lecz z drugiej strony, jego tezy, niczym tezy 
naukowego artykułu traktowano jako sprawdzalne. Na dodatek przedmio
tem, który dzieła „badały", (tj. przede wszystkim współczesnością ra
dziecką), równocześnie zajmowała się nie tylko literatura - nic zatem dziw
nego, że prawdziwość literacko-badawczych ustaleń w wydawnictwach 
sprawdzano bardzo aktywnie, redaktor stawał się de facto współautorem. 

Wymienione kardynalne zasady realizmu socjalistycznego wpływa
ły i na koloryt życia literackiego w' ZSRR z jego: wyjazdami pisarzy 
„w teren", „twórczymi delegacjami", spotkaniami autorskimi, listami czy
telników, uchwałami KC KPZR na tematy estetyczne, potęgą mającej na-
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uczać i pouczać twórców k r y t y k i literackiej oraz i n n y m i faktami (w tym 
represje wobec niepokornych czy „niepewnych" literatów!) będącymi 
skutkiem działań mających ustrzec pisarzy przed tzw. „utratą łączności 
z masami". Na koniec wyprowadza się z tych zasad, oprócz ogólnego 
wymogu realizmu, bardziej szczegółowe wymagania estetyczne wobec 
utworów literackich. 

Sztuka przynależy ludowi. Powinna tkwić swymi najgłębszymi korzeniami 
w szerokich, pracujących masach. Powinna być dla nich zrozumiała i przez nie 
kochana. Powinna jednoczyć uczucia, myśli i wolę tych mas i podnosić je10 - te 
słowa Lenina przesądziły np. o dydaktycznym, popularnym charakterze 
literatury socrealistycznej, o zerwaniu przez nią z niektórymi tradycjami 
awangardowymi, o dążeniu do maksymalnej prostoty i jasności proble
matyki, kompozycji, języka, ojej (tj. literatury) emocjonalnym zabarwie
niu i td. Były także teoretycznym uzasadnieniem dla codziennej redaktor
skiej praktyki, dla walki z „udziwnieniami" w rodzaju np. stylizacji gwa
rowej czy archaicznej, że tylko o kwestiach językowych wspomnę. 

Sztuka jest więc odtworzeniem istniejącej realnie rzeczywistości do
konywanym siłą rzeczy przez pryzmat zobiektywizowanych poglądów 
pisarzy, swoistych dla danego czasu zasad estetycznych - pryzmat okre
ślonego estetycznego ideału. 

Estetyczny ideał to piękno iv życiu i sztuce11. Dla twórcy realizmu socjali
stycznego pięknem w życiu, czyli pięknem takim, jakim być powinno, jest 
po prostu komunizm. Jego wizja stanowi punkt odniesienia, stosowany 
podczas doboru (dla późniejszego wprowadzenia w świat dzieła) i oceny 
życiowych przejawów, jest ona celem, który przyświeca tworzeniu. Ko
munizm jest na koniec tematem, gdyż i w praktyce „buduje" się go w -
obserwowanej (i w dziele odzwierciedlanej) przez pisarza - współczesnej, 
radzieckiej rzeczywistości. Ów skonstatowany przez teoretyków gatunku 
brak rozdźwięku między realnym a postulowanym kształtem świata miałby 
być źródłem właściwego literaturze realizmu socjalistycznego optymizmu. 

Udział ludzi sztuki w tworzeniu nowego społeczeństwa ma polegać 
na obserwacji rzeczywistości społecznej, wyławianiu z niej zjawisk świad
czących o sukcesach (rzadziej - niepowodzeniach) w dziele budowy 
nowego ustroju i na artystycznym ukazywaniu tych zjawisk w sposób 
zachęcający naród do dalszych wysiłków. Literatura ma więc z jednej 
strony charakter intelektualny, naukowy, jest czymś w rodzaju „arty
stycznej socjologii" - z drugiej zawierać powinna element działania na 
emocjonalną sferę odbiorców: patos. 

Cyt. W. I . Lenin: „O literaturę i iskusstwe", Moskwa 1979, str. 657 (przekład mój -
wszystkie cytaty ze źrodel rosyjskich, w języku rosyjskim występują w moich przekła
dach, o ile me podane jest nazwisko tłumacza). Przytaczam za: Siergiej M . Pietrow: „Socia-
hsticzeskij nealizm. Istorija, tieorija, sowriemiennost"', Moskwa 1984, w y d Sowietskii Pi-
satel, s. 472 (tu: str. 230). ' 

" Por. S. Pietrow, opus ci tatum, str 212. 
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Zadania poznawcze miała literatura realizmu socjalistycznego speł
niać w bardzo specyficzny (jak na literaturę) sposób: „odtwarzać w obra
zach" tzw. życie obiektywne, życie „takie jakie jest naprawdę"; tworzyć 
analogon rzeczywistości, którego częściami składowymi miały być obra
zy powstałe poprzez uogólnienie obiektywnych przejawów życia. Owo 
charakterystyczne podejście, polegające na zainteresowaniu istotą, a nie 
t y m , co się potocznie obserwuje, owo dążenie do przedstawienia obiek
tywnie zachodzącego procesu wpływało na ambiwalentny stosunek so
crealistycznego twórcy do życiowej empirii . Szczegóły życia - owszem -
trzeba „badać", do dzieła „przenosić", gdyż właśnie poprzez drobne fak
ty przejawiają się prawidłowości. Ale tak naprawdę te drobiazgi same 
przez się przedstawienia nie są warte, zbytnie zainteresowanie nimi grozi 
nawet błędami naturalizmu. 

Rozumujący jak wyżej artysta ryzykował sprowadzeniem swojej sztu
k i do ilustratorstwa przyjętych apriorycznie tez. Wszak pisarz i redaktor 
byl i świadomi, że o zacnodzeniu w społecznej rzeczywistości danego 
procesu równie dobrze, a nawet lepiej niż ich własne, wynikające z ana
lizy faktów przemyślenia, może informować teoria. Ale nawet wtedy, 
gdy nie popełniano błędu aprioryzmu i starano się opierać na w miarę 
prawdziwych i samodzielnie zdobywanych informacjach - świat dzieła 
i tak sprawiać musiał (i dziś sprawia!) na czytającym szczególne wraże
nie, bo konstrukcja analogicznego rzeczywistemu, literackiego świata, 
jest zadaniem wysoce konceptualnym, niewiele mającym wspólnego 
z przekazywaniem obrazu, który widzą oczy. 

Tak więc dla socrealisty godnym przedmiotem i obserwacji, i twór
czego przedstawienia są obiektywnie wedle niego i władz partii zacho
dzące (co nie znaczy, by były widoczne dla większości ludzi) wielkie spo
łeczne procesy. Badacze i krytycy radzieccy podawali np. następujące 
przykłady zjawisk, które miałyby zajść w ich kraju po rewolucji i stać się 
przedmiotem literackiego odzwierciedlenia (dla zachowania kolorytu 
skrótowo cytuję podręcznikowe formułki). 
- Pojawienie się nowych, kolektywnych form moralności, nowego typu 

nie indywidualistycznej a kolektywistycznej osobowości. 
- Zmiany stosunku do pracy - nie będącej już w nowym społeczeństwie 

zarabianiem na życie i sferą wyzysku, a jedynie godną człowieka, uszla
chetniającą działalnością. 

- Zastąpienie panującego w carskiej Rosji narodowego ucisku interna-
cjonalistyczną równością nacji. 

- Powstanie innych niż w kapitalizmie, bo opartych nie na ekonomicz
nej zależności, a na wzajemnej miłości, przyjaźni i szacunku - stosun
ków w rodzinie 1 2 . 

1 2 Por. S. Pietrow, opus citatum, str 259-275. 
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(Nie muszę chyba dodawać, że rzeczywiste zaistnienie wymienionych 
procesów w świetle doświadczeń historii byłego ZSRR wydaje się co 
najmniej wątpliwe). 

Socrealista winien zatem w swojej sztuce wyobrażać społeczny po
stęp, a że marksizm naucza, iż odbywa się on poprzez ścieranie przeci
wieństw, szczególnie ważne dla twórczego sukcesu miało być odkrycie 
w realnej rzeczywistości i odzwierciedlenie w dziele typowych dla przed
stawianej epoki społecznych konfliktów. Był to punkt newralgiczny dok
tryny. 

Dopóki pisarz zajmował się dalszą historią, albo czasami rewolucji -
wszystko było w porządku, gdyż naczelnymi konfliktami były wówczas 
- klasowe. Ale gdy w latach trzydziestych zażądano od literatury przede 
wszystkim przedstawiania bieżącej rzeczywistości (a krytykować jej 
z oczywistych względów osobistego bezpieczeństwa nie było można), 
teoretycy znaleźli się w kropce. Do początków lat pięćdziesiątych (a więc 
epoki, która nas, polonistów najbardziej interesuje) popularność mial 
pogląd, że ponieważ w socjalizmie nie ma, jak dawniej, autentycznych 
konfliktów („dobrego ze złym"), pozostaje ukazywać konflikt „dobrego 
z lepszym" (np. między zwolennikami bardziej i mniej nowoczesnej tech
nologii w fabryce). Pogląd ten był zwany teorią bezkonfliktowności. 
Zadania odzwierciedlenia rozumiano zresztą nie tylko tak szeroko, t j . 
jako przedstawianie społecznego postępu. Można było pisać i o konkret
nych, historycznych wydarzeniach (wojna domowa, kolektywizacja, 
wielkie b u d o w y ) . Istniało i pojmowanie całkiem wąskie, widoczne 
w obiegowych dzisiaj określeniach typu: „powieść o lotnikach". 

Wspomniana wyżej kategoria patosu, określająca temperaturę ideo
wego ukierunkowania i uczuciowy stosunek pisarza do wyobrażanych 
przejawów normowała zarówno ogólne cechy estetyczne dzieła, jak i sam 
kształt świata przedstawionego. Najważniejsza z określających ton dzieła, 
zasada optymizmu, wskazywała na obowiązkowy brak równowagi we 
wprowadzaniu do u t w o r u pozytywnych i negatywnych faktów życia. 
Zło mogło być ukazane wyłącznie jednocześnie z dobrem niwelującym 
jego skutki. Wydarzenia w potocznym tego słowa znaczeniu tragiczne, 
a nie przekonywające jednocześnie w ostatecznym rozrachunku, że życie 
ma sens (np. samobójstwo w przeciwieństwie do śmierci w walce) znaj
dowały się poza obszarem zainteresowań literatury. Następnie uważa
no, że ogólna wymowa dzieła ma służyć ideom wolności, pokoju i bra
terstwa wszystkich narodów (wyklucza się więc - teoretycznie przynaj
mniej , bo w praktyce różnie bywało - propagandę militaryzmu czy na
cjonalizmu) i innym ideałom humanistycznym w ich komunistycznym 
pojmowaniu. 

Literatura miała następnie wystrzegać się zbyt gwałtownego oddzia
ływania na emocje czytelników, miała wychowywać w duchu estetyki 
piękna (bez turpizmu), zachęcać do dobrych uczynków, wyobrażać mo-
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ralną prawość, a w końcu propagować określony model pozytywnego 
bohatera: świadomego, dążącego do samodoskonalenia się, posiadają
cego cechy heroiczne, będącego zdolnym do bezinteresownych uczyn
ków, poświęcenia się w imię słusznej sprawy. Miał on też mieć określo
ne konkretne cechy pozytywne w tej konkretnej, historycznej sytuacji, 
w której uczestniczył (np. na wielkiej budowie powinien być przodow
nikiem pracy). 

* 

Druga - prócz zasadniczej (określającej główne uwarunkowania, cele, 
estetyczno-ideologiczne cechy literatury) - specyficznie literaturoznaw-
cza i krytycznoliteracka część doktryny omawia niejako metody analizy 
rzeczywistości i sposoby przedstawiania w dziele rezultatów tejże anali
zy; innymi słowy - omawia metodologię postępowania, mającego do
prowadzić do powstania dzieła spełniającego omówione w poprzednich 
akapitach wymagania (tj. dzieła będącego p r a w d z i w y m analogonem 
świata rzeczywistego a raczej takiego jak go radzieccy marksiści oficjal
nie widzieli). Najkrócej „metodę realistyczną" określił Engels w słynnej 
definicji zawartej w fragmencie listu do Margarett Harkness: Realizm moim 
zdaniem zakłada oprócz prawdy szczegółów, prawdę w odtwarzaniu typowych 
charakterów w typowych okolicznościach...n. Rzecz jasna jest tu mowa o każ
dym realizmie - ale tym samym i o socjalistycznym. Z powyższego zda
nia, drogą najrozmaitszych logicznych operacji, wyciągnięto szereg istot
nych wniosków. 

Istota realizmu ma zatem polegać na" odtworzeniu stosunków wza
jemnych człowieka i rzeczywistości takich, jakimi są te stosunki obiek
tywnie - w rozumieniu marksisty. Typowość wizerunku literackiego jest 
wynikiem skonstruowania go z „odbić" elementów, które określają naj
ważniejsze cechy obiektu przedstawienia również w realnym, pozate-
kstowym życiu. 

I tak np. człowiek - jest przede wszystkim istotą społeczną. Ściśle 
związaną z historią świata, w którym żyje, zdeterminowaną socjalnie, 
jest „całokształtem społecznych stosunków" ujawniających się w jego 
świadomości i wpływających na postępowanie (stosunki społeczne wła
śnie poprzez filtr świadomości determinują człowieka, człowiek jest więc 
racjonalny, świadomie kieruje swoim postępowaniem - pogląd ów zde
cydował o przyjęciu zasady działającego wspólnie z socjalnym determi-
nizmu psychologicznego). 

1 3 Zdanie to, jeszcze niedawno powszechnie znane cytuję ze strony 224 książki: H e n 
ryk Markiewicz „Główne problemy wiedzy o literaturze" Kraków 1976, W L , w y d . IV, przej
rzane i poprawione. 
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Ponadto stosunki społeczne decydują o ludzkim zachowaniu także 
poprzez tę okoliczność, że tworzą środowisko, warunki działania jedno
stki. Człowiek następnie - co logicznie wynika z jego społecznej, więc 
wiecznie zmiennej istoty - jest (jak i otaczający go świat) zdolny do po
stępowej, bogacącej go przemiany. 

Ewolucja ta ma dialektyczny charakter, jest skutkiem ścierania się 
przeciwieństw, które są subiektywnym ujęciem, wcieleniem w ludzki 
umysł - głównych, historycznych konfliktów epoki. To przekonanie 
i równocześnie normatywną zasadę określano mianem historyzmu. 

Konkretny bohater u t w o r u ma być konstruowany w oparciu o owe 
trzy wskazania, ma być zatem soczewką skupiającą najważniejsze 
w danym czasie problemy swojej społecznej grupy, ale równocześnie 
powinien być zindywidualizowany, powinien reprezentować „ogólne 
wcielone w i n d y w i d u a l n y m " . Inaczej nie mógłby być pełnokrwistym 
i pełnoprawnym literackim obrazem. 

Zastrzeżenie to pojawiło się w teorii dopiero ok. 1953 r., po przepro
wadzeniu krytycznoliterackiej kampanii przeciwko tzw. schematyzmo
w i 1 4 , będącej reakcją na przysłowiową nieomal papierowość bohaterów, 
szczególnie powieści produkcyjnej, co zresztą nie dało wyraźnych w y 
ników. Nie mogło być inaczej, ponieważ postaci powieściowe, których 
cechy osobowości były jedynie znakami zjawisk zachodzących w społe
czeństwie, musiały mieć albo niespójne, albo zabójczo racjonalne cha
raktery. Ciągłe powtarzanie się typów literackich w kolejnych utworach 
również nie sprzyjało zainteresowaniu czytelnika (powieści o jednej epo
ce musiały mieć przecież tylko niewiele różniących się między sobą bo
haterów, skoro wszyscy ją jedną reprezentowali.) Przy czym teoretycy 
i pisarze, nie negując samej „znakowości", usiłowali poprawić i upraw
dopodobnić bohaterów - głównie powiększaniem katalogu cech, który
mi w i n n i się oni charakteryzować. N p . bumelant „X" powinien być już 
nie tylko szpiegiem obcego w y w i a d u (co odzwierciedla walkę imperiali
zmu z rozwijającą się socjalistyczną gospodarką) i monarchistą (w roz
woju nowoczesnego społeczeństwa szkodzą klasowe przeżytki w świa
domości), ale i mieć nie uporządkowane życie rodzinne, zdradzać żonę, 
nie kochać dzieci, a na koniec na przykład kochać kwiaty - żeby nie być 
sztucznie j ednopłaszczyznowym. 

W sumie, choć realizm socjalistyczny stworzył parę dzieł wysokiej 
literackiej wartości nawet już przed XX Zjazdem KPZR (np. „Cichy Don" 

1 4 Polskim odpryskiem tej kampani i byt słynny „Nowy Zoi l albo o schematyzmie" 
Ludwika Flaszena - referat wygłoszony na forum Sekcji Prozy Warszawskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich 1 grudnia 1951 i następnie opublikowany w prasie. Pracę tę 
w naszej historii l iteratury przedstawia się zwykle jako samorzutny, z d r o w y odruch bun
tu przeciw socrealistycznym ograniczeniom nie pamiętając, że dyskusje o schematyzmie 
nie w Polsce miały swój początek (np. wcześniej zaczęły się na Węgrzech) i objęły chyba 
wszystkie europejskie kraje socjalistyczne. 
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Michaiła Szołochowa), tp znaczy w okresie ścisłego przestrzegania jego 
normatywnych zaleceń, były to raczej wyjątki od reguły, a teoretycznie 
problemu i tak nie rozwiązano. 

Potraktowanie człowieka jako pryzmatu typowych stosunków spo
łecznych przesądziło sprawę ich odzwierciedlenia, poprzedzonego spo
łeczną analizą rzeczywistości. I uczyniło prawidłowość tej analizy głów
n y m warunkiem artystycznego powodzenia. Tylko ona dać mogła od
powiedź na pytanie, które z rejestrowanych wokoło zjawisk są najważ
niejsze, typowe. Analizę pisarz socjalistycznego realizmu przeprowadzał, 
kierując się: 
- po pierwsze, ogólnymi przekonaniami o naturze rzeczywistości spo

łecznej, wiecznie zmiennej i rozwijającej się poprzez konfl ikty (oczy
wiście te najważniejsze na danym etapie jej rozwoju), 

- po drugie, ogólnymi wskazaniami materializmu historycznego, trak
tującego rozwój społeczny jako uwarunkowany poziomem sił wytwór
czych, ekonomiką, a zatem klasową walką. 

- Ostatecznie decydowały jednak, w zgodzie z zasadą partyjności,- do
kumenty i uchwały KPZR. 

Jako najważniejsze, najbardziej w rzeczywistości teraźniejszej istot
ne należało traktować przy t y m nie fakty najczęstsze, a nawet nie te, 
które stanowią o stanie dzisiejszym społeczeństwa, lecz zjawiska decy
dujące o przyszłości, dopiero zaczynające się przejawiać zarodki nowe
go. Elementy podobne należało wysunąć na pierwszy plan i uczynić głów
n y m i zwornikami świata powieściowego. Wszak w rozwijającej się we
dle praw postępu rzeczywistości, teraźniejszość w gruncie rzeczy nie ist
nieje, bo to wyłącznie początek przyszłości15. 

Na koniec tej części artykułu wspomnieć (na razie) należy o pojmowa
n i u realizmu (więc i realizmu socjalistycznego) jako stylu, tzn. jako zespo
łu konkretnych cech kompozycyjnych i językowych dzieł literackich roz
patrywanych formalnie. Pojęcie „realizm jako styl" weszło w teorię socre
alizmu na dobre dopiero w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Operując tym pojęciem, można było teoretycznie uzasadnić przyzwole
nie na tworzenie różnorodnych formalnie dzieł - w tym realizacji poetyk 
groteski, hiperboli i innych form konwenq'onalnych, jako mogących w y 
rażać realistyczne treści, choć nie są „formami samego życia". 

, s Najlepiej ten sposób myślenia zilustrować może jakiś hipotetyczny i aktualny przy
kład: Jak wiadomo, miasto Kraków charakteryzuje się dzisiaj, w 1995 roku fatalnym sta
nem środowiska naturalnego. Udało się jednak zmniejszyć nieco zanieczyszczenie po
wietrza w zabytkowym centrum. Socrealiści nie interesowali się ekologią. Gdyby jednak 
zwrócili na nią uwagę i mieli pisać o dzisiejszym Krakowie, w ich powieściach - dziejących 
się aktualnie, w 1995 roku - cały Kraków charakteryzowałby się szczególnie czystym po
wietrzem, gdyż to na fakt polepszenia się składu atmosfery na Rynku Głównym (a nie -
fatalnego zanieczyszczenia wszędzie indziej) zwrócono by uwagę, to on zostałby uznany 
za będący zapowiedzią przyszłości, t y p o w y , -~ 
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Zmiany w teorii realizmu były konieczne, ponieważ po 1956 roku 
w literaturze radzieckiej zaczęły rozwijać się różnorodniejsze (stylistycz
nie) tendencje; dokonano również rewindykacji wielu dzieł lat dwudzie
stych uznając je za godne istnienia w literaturze - więc automatycznie 
inkorporując do kierunku. 

Ale tak w ogóle, to klasyczny, sprzed XX Zjazdu KPZR realizm socja
listyczny pozostał estetyką treści, nie formy. Tą drugą nie interesowano 
się zbytnio. Najdogodniejsze dla składających się na gros utworów kie
runku powieści socrealistycznych okazały się chwyty powieści tenden
cyjnej: komentujący narrator pozwalał autorowi na ideowe samookre-
ślenie, fabularność sprzyjała budowaniu wiz j i zmiennego świata i roz
wijającego się bohatera, a dwubiegunowość czarno - białej intrygi oka
zała się dogodną szatą nie tylko dla moralnych, ale i klasowych konfl ik
tów. 

Po XX Zjeździe KPZR, może w związku z rewindykacjami twórczo
ści części radzieckich pisarzy lat dwudziestych i trzydziestych często
kroć korzystających z osiągnięć estetyki awangardowej, a może by za
spokoić aspiracje środowisk twórczych lub z innych powodów - pojawi
ła się konieczność takiego zreformowania doktryny socjalistycznego re
alizmu, aby mógł on objąć swoim zasięgiem dzieła o większej formalnej 
różnorodności. Dotychczas sądzono, iż pomiędzy użytymi przez artystów 
środkami wyrazu a zawartością ideową dzieł istnieje korelacja nadzwy
czaj ścisła. Praktycznie nawet na językowym poziomie dzieła (przykła
dem niechęć krytyki wobec archaizacji języka w prozie historycznej). Re
alizm i antyrealizm walczyły z sobą tak zawzięcie, że nawet najmniejsze 
uszkodzenie tynku na murach twierdzy otwierać miało dostęp wrogom. 

Właściwą doktrynalną podstawą późniejszej liberalizacji było doko
nane jeszcze ok. 1950 r. przez Stalina w tzw. „pismach językoznawczych" 
usunięcie języka poza sferę „nadbudowy" - t j . poza część ludzkiej ku l tu
ry zdaniem marksistów bezpośrednio zdeterminowaną „stosunkami 
produkcj i" . Namówiony najprawdopodobniej przez grupę młodych ję
zykoznawców „Wódz" skrytykował-bezwzględnie dotychczas obowią
zujące - lingwistyczne teorie Nikołaja Marra, dla którego język ludzki 
był klasowo uwarunkowany tak ściśle, że języki robotników różnych nacji 
zbliżone były do siebie bardziej, niż sposoby mówienia burżuazji i „klas 
uciemiężonych" w ramach jednego narodu. 

Kilka niewielkich artykułów z podpisem Stalina uczyniło możliwymi 
późniejsze medytacje, na ile forma literackiego dzieła (więc twór języko
wy) jest klasowo zdeterminowana, a więc na ile są możliwe - w ramach 
jednolitej ideowo literatury - formalne różnorodności. Pierwszym, dość 
jeszcze nieśmiałym krokiem w stronę - kontynuujmy metaforę - udzie
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lenia zezwolenia na pomalowanie tynku w różnorodne wzory, była kam
pania przeciw schematyzmowi, bo przecież przyznano w jej trakcie, że 
literacki utwór, nawet całkowicie zadowalający jeśli idzie o temat i ideo
we nastawienie, może być zły ze względu na swe kompozycyjne i styli
styczne cechy. D r u g i m krokiem - bardziej znamiennym w skutki i zde
cydowanym - było uznanie kulturowej woj ny postępu i reakcji za mniej 
wszechogarniającą. Na specjalnej dyskusji o realizmie w kwietniu 1957 
skrytykowano pojęcie „antyrealizmu". 

O d tej pory uznanie zdobyła koncepcja L. Timofiejewa, który (wyko
rzystując zapewne uznaną na przełomie wieków, wywodzącą się z my
śli Nietschego koncepcję o apollińskim i dionizyjskim nurtach w dzie
jach sztuki) w 1955 roku zaproponował pojęcia „realizm" i „antyrealizm" 
zastąpić kategoriami wiecznych metod realizmu i romantyzmu, które 
koegzystują pokojowo w sztuce i mogą na siebie wpływać. Około roku 
1960, na miejsce pojęcia „wiecznych metod" wprowadził Timofiejew 
kategorię dwóch typów twórczości, które stoją u podstaw różnorodnych 
nurtów artystycznych. Są to: - starający się odtwarzać rzeczywistość 
obiektywnie typ realistyczny i typ romantyczny, którego zasadą jest 
bardziej subiektywne przetwarzanie w dziele sztuki - obiektywnej rze
czywistości. Realistyczny i romantyczny „typy twórczości" wcielają się 
konkretnohistorycznie w dwie twórcze metody - realistyczną i roman
tyczną, które współistnieją z sobą w ramach literackich epok Wkrótce 
pojawiły się pojęcia stylu romantycznego i stylu realistycznego, który
m i określano środki wyrazu charakterystyczne dla (tworzonych wedle 
wskazań danej metody) dzieł. Koncepcja Timofiejewa zastosowana w hi
storii radzieckiej literatury stworzyła szeroką możliwość przepatrzenia dawnego 
przekonania, jakoby pisarze radzieccy niczym się zasadniczo od siebie nie różnili 
w swojej stylistycznej manierze, a także pozwoliła wydzielić dwa odmienne: „re
alistyczny" i „romantyczny" stylistyczne nurty, w ramach których tworzyła się 
radziecka literatura oraz dała możliwość włączenia w tę literaturę w charakterze 
romantyków całego rzędu artystów, w których „realizm" przedtem wątpiono, 
a w każdym razie miano za nie w pełni wartościowy™. „Romantyzm" okazał 
się trzecim - prócz „realizmu" i „antyrealizmu" kwalifikatorem dzieła. 
Trzecim i - dla decydujących o kształcie radzieckiej literatury instancji -
możliwym do zaakceptowania. 

Teoria realizmu socjalistycznego - wizja rozwoju literatury w socjali
zmie otrzymała więc na początku lat sześćdziesiątych szereg nowych 
pojęć. Szczegółowe ustalenie ich zakresów trwało następnych lat pięt
naście (a więc przynajmniej do momentu, gdy wyrażone w 1974 roku 
w rezolucji CK KPZR „O krytyce literacko-artystycznej" niezadowole
nie mecenasa pchnęło teoretyków literatury do wzmożonego wysiłku). 

1 6 Cyt. Arkadi j P. Eljaszewicz: „Lirizm. Ekspressija. Grotiesk. O stilewych teczenijach 
w litieraturie socialisticzeskogo riealisma", Leningrad 1976, w y d . „Chudożestwiennaja L i -
tieratura", str. 360; tu str. 13. 
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Spory dotyczyły przede wszystkim istoty metody i stylu oraz możli
wych zależności między n imi i nie były bynajmniej akademickie - bo 
tyczyły zakresu dopuszczalnej twórczej wolności. Jeżeli np. Igor N . Lisa-
kowski, autor jednej z nielicznych książek z tego zakresu u nas tłuma
czonych twierdzi : Metoda twórcza to całokształt ideowo-artystycznych zasad 
znajdujących oparcie na gruncie poznawczo-wartościującym sztuki; odpowie
dnio styl należy rozumieć jako konkretny artystyczny sposób wyrażenia określo
nych ideowo-estetycznych zasad mający za podstawę konstrukcyjno-znakową 
stronę twórczości artystycznej17 - to związki stylu i metody są dla niego 
dosyć elastyczne. Do pomyślenia jest więc sytuacja, w której stosujący 
„metodę realistyczną" (czyli nastawienie podmiotu twórczego dzieła na 
ukazanie prawdziwych i istotnych relacji człowieka i społeczeństwa) lub 
też konkretniej - „metodę realizmu socjalistycznego" (tj. nastawienie na 
ujawnienie i ukazanie relacji człowieka i społeczeństwa istotnych z punk
tu widzenia marksizmu-leninizmu) twórca wypowiada się w różnorod
nych stylach, nawet takich, które genetycznie nie są związane z „reali
stycznym typem twórczości". Przypuśćmy: mogą istnieć dzieła pisane 
wedle metody realizmu socjalistycznego, a w stylu romantycznym (Kon
stanty Paustowski) lubekspresjonistycznym („Misterium buffo" Władi
mira Majakowskiego) i należy je traktować jako równocenne z pisanymi 
w stylu realistycznym sensu stricto. Jedynie w wypadkach skrajnych 
forma dzieła wpływać może niekorzystnie na jego zawartość ideową. 

Jeśli jednak przyjmie się punkt widzenia konserwatywniejszego Pię
trowa, dla którego - jak pamiętamy - metoda realistyczna oznacza 
odzwierciedlenie istoty życia w formach samego życia (odpowiednio: metoda 
realizmu socjalistycznego widz i tę istotę po marksistowsku), to forma 
realistyczna, t j . „styl realistyczny" okaże się najodpowiedniejszym dla 
twórcy socjalistycznego realizmu i wszelkie dzieła groteskowe, fantastycz
ne, romantyczne (tj. eksponujące ekspresję podmiotu) itd. okażą się czymś 
gorszym, niepotrzebnym (bo przecież toż samo o „istocie życia" a jaśniej 
można powiedzieć realistycznie) aczkolwiek klasowo nie wrogim, więc 
do literatury radzieckiej, na prawach młodszego brata mogącym przy
należeć. W przypadku przyjęcia podobnych założeń, najczęściej dzielo
no dzieje literatury radzieckiej na dwa etapy: „romantyczny" (do 1935 
r.), kiedy posługiwano się metodami i stylami romantycznymi (ewentu
alnie metodą już realistyczną ale stylem jeszcze romantycznym) i „współ
czesny" (po 1935 r.), gdy metoda i styl realizmu socjalistycznego „zwy
ciężyły", a posługiwanie się stylami innymi (a tym bardziej metodą ro
mantyczną) - jes t niepotrzebnym epigoństwem. 

Jeszcze w latach sześćdziesiątych ten konserwatywniejszy punkt w i 
dzenia na terenie rosyjskiej literatury zdecydowanie przeważał. Do tego, 

1 7 Cyt. Igor N . Lisakowski: „Z zagadnień metodologii realizmu socjalistycznego", prze
łożył Jerzy Kozibąk, Warszawa 1982, KiW, str. 212 ( w y d org. pt.: „Tworczeskij mietod: 
swojstwa i otnoszenija"; tu str. 199.) 
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jeśli już nawet dopuszczano uprawianie metody socjalistycznego reali
zmu (a to było jedynie godnym współczesnego radzieckiego pisarza) 
różnymi stylami, to nie zgadzano się, czy dwoma (realistyczny i roman
tyczny) czy trzema (powyższe, plus różnie nazywany styl operujący tzw. 
formami konwencjonalnymi w rodzaju fantastyki, groteski itd.) . Pano
wał również kompletny bałagan terminologiczny: pojęć „metody" i „sty
l u " używano zamiennie i to zarówno jako określeń historycznoliterackch 
jak i teoretycznoliterackich. 1 8 

Poglądy liberalniejsze powszechnie głosić zaczęto dopiero na przeło
mie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i - poniekąd - za późno. 
Tzw. „pieriestrojka" i późniejszy upadek imperium oznaczały praktycz
ny koniec socrealizmu, w każdym razie jako nurtu dominującego i roz
wijającego się. 

* 

Realizm socjalistyczny rozwijał się więc w Rosji i na terenie impe
rium radzieckiego w d w u etapach. 
- W latach 1935 -1956 mieliśmy do czynienia z formą ortodoksyjną. 
- Między 1957 a 1991 rokiem rozwijała się forma nieco unowocześniona. 

'* Na temat ewolucj i d o k t r y n y socrealistycznej od końca lat pięćdziesiątych - porów
naj rozdziały wstępne cytowanych prac Eljaszewicza i Lisakowskiego oraz artykuł Hen
ryka Markiewicza: „Uwagi o spornych problemach realizmu socjalistycznego, w : Marksizm, 
kultura, literatura", praca zbiorowa ptł red. Bogdana Owczarka i Krzysztofa Rutkowskie
go, Warszawa 1982, PIW, str, 237-248. 

Zainteresowanym historią teorii realizmu socjalistycznego poleciłbym następującą 
lekturę (sprzed 1990 r.) w języku polskim: Maria Gołaszewska: „Osobliwości estetyki so
crealizmu. Szkic wprowadzający do dyskusji na konferencji naukowej „Kultura artystycz
na w Polsce lat 1949 - 1955", organizowanej przez Zakład Literatury XX wieku IFP UJ 
w Krakowie.. 21-22 XI1983", Kraków 1983, Zakład Estetyki UJ, „Mała biblioteka estetyki", 
str. 14; Artur Hutn ik iewicz : „Realizm socjalistyczny", w : A Hutnikiewicz : „Od czystej for
m y do literatury faktu . Główne teorie i programy literackie XX stulecia", w y d . IV , Warsza
wa 1976, Wiedza Powszechna, str 296- t u : str 244 - 263. Bogusław Jasiński: „Estetyka rea
l izmu Gyorgy Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne", Warszawa 1984 K i W , str 275, Bibliote
ka Studiów nad Marksizmem nr. 26; H e n r y k Markiewicz: „O marksistowskiej teorii litera
tury. Szkice", w y d . I I , poprawione i uzupełnione, Wrocław 1953, Ossolineum, IBL P A N , 
Studia historycznoliterackie, tom XIV, str. 104; Henryk Markiewicz: „Krytyka literacka 
w walce o realizm socjalistyczny 1944 - 1954" Warszawa 1955, PIW, IBL P A N , Studia nad 
polską literaturą współczesną, str 60; Stefan Morawski : „Szkice z podstawowych zaga
dnień estetyki marksistowskiej" Kraków 1951 (skrypt); Gabriela Porębina: „Realizm socja
listyczny w pierwszych dokumentach programowych", „Zeszyty Naukowe Wydziału H u 
manistycznego Uniwersyte tu Gdańskiego. Filologia Rosyjska", 1973 nr. 3; Gabriela Porę
bina „Od proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radziec
kiej okresu międzywojennego", w y d „Śląsk", Katowice 1989, str. 452 (tu niektóre szkice); 
Józef Smaga: „Najnowsze radzieckie dyskusje na temat realizmu i awangardy", w : „Pa
miętnik Literacki" 1969, z. 1. 

Ponadto z radzieckimi dyskusjami 1950-1955 na bieżąco zaznajamiała polskiego czytel
nika rubryka „Na widnokręgu" w „Twórczości", publikowane w niej przeglądy J. Spinca. 
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W literaturze polskiej w latach 1949-1955 mieliśmy do czynienia 
z modelem ortodoksyjnym. O d 1956 roku kierunek - słusznie uznany 
za rodzaj narzuconego importu kulturalnego - nie rozwijał się, czego 
najlepszym dowodem brak w Polsce poważniejszej recepcji reform Ti 
mofiejewa. Przetrwały jednak pozostałości: utrwalony przez programy 
szkolne sposób pojmowania stosunku między obiektywnie istniejącym 
światem a literaturą, częściowo także proponowane przez socrealizm 
myślenie o zadaniach literatury, elementy socrealistycznej normy doty
czące np. warunków prawdopodobieństwa osobowości bohatera, w y 
pracowane przez socrealizm narzędzia perswazji i propagandy, okru
chy lansowanej w latach pięćdziesiątych świadomości gatunkowej , 
nadmierne przywiązywanie wagi do politycznego znaczenia literatury 
i sztuki, omnipotencja władzy państwowego mecenatu. 

1987,1995 
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