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Włodzimierz 
Maciąg

„życie 
literackie”  

– jak je 
pamiętam

Nie da się tego zakłamać: wejście wojsk 
sowieckich do Polski w 1944 wielu 

z nas odczuło jako szansę dla życia umy-
słowego. Zanim parę lat później dokręco-
no śrubę terroru intelektualnego, utrzy-
mywało się przekonanie, że nowy porzą-
dek polityczny sprzyjać będzie rozwojowi 
kultury, sprzyjać twórczości, sprzyjać ini-
cjatywom twórczym, że władze nie będą 
skąpić na to pieniędzy. Literatura miała 
w tym porządku odgrywać bardzo ważną 
rolę, miała świadkiem być i wychowaw-
czynią, miała głos zabierać w sprawach 
najistotniejszych. Wolność wypowiedzi 
szybko stała się niemożliwa. Ale utrwaliło 
się przeświadczenie o wielkim znaczeniu 

„głosu pisarza”. Że pisarz zachował jakiś 
autorytet, że on właśnie ma prawo do 
opiniowania rzeczy. Władze bardzo się 
starały, aby ten głos pisarza uczynić na-
rzędziem politycznej propagandy, ale to 
się właściwie nie udało. Pisarze znajdo-
wali sposoby, aby powiedzieć swoje, to-
czyli uparte, czasem beznadziejnie walki 
z wszelkimi typami cenzury, ale do końca 
historii Polski Ludowej pisarz traktowany 
był przez opinię zbiorową jako pewnego 
rodzaju instancja. Tak było w czasach 
rozbiorów. I to przetrwało do naszych 
czasów, do przedwczoraj.

Co z kolei pozwala zrozumieć szcze-
gólne zainteresowanie, jakim cieszyły się 
pisma literackie. I co wyjaśnia starania 
absolwentów polonistyki o współpracę 
z takimi pismami. „Życie Literackie” po-
wstało (z inicjatywy Partii, a jakże) w 1951, 
w szczytowym okresie terroru stalinow-
skiego. Ale dla małej grupki polonistów 
stawało się jednak pewną szansą. Dzięki 
Heniowi Markiewiczowi, pierwszemu re-
daktorowi naczelnemu pisma (najpierw 
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dwutygodnika), zacząłem pracować w re-
dakcji (1953) jako reportażysta, nieco póź-
niej jako redaktor działu krytyki.

Miało być to „Życie” instrumentem 
krzewienia tzw. socrealizmu, stalinowskiej 
doktryny podporządkowującej wszelki 
tekst literacki interesom partii rządzą-
cej. I było takie, mogło się wydawać. Ale 
równocześnie wciąż było krytykowane, 
czy wręcz atakowane językiem politycz-
nym (specjalistą od podobnych ataków 
był wówczas Jerzy Putrament) za wsze-
lakie odchylenia od doktryny. Musiało 
na nie reagować, drukować jakieś próby 
obrony własnych tekstów, czyli polemi-
zować, co już stawało się ewenementem. 
I co budziło oczywiście zainteresowanie 
czytelników literatury, czyli budowało tzw. 

„pozycję” pisma. Swoją sławę mołojców 
zdobyli wówczas dwaj bardzo młodzi, uta-
lentowani krytycy, Ludwik Flaszen i Jan 
Błoński. Co oni zarzucali tekstom socre-
alistycznym? Że wszystkie są „na jedno 
kopyto”. Że ubogie są myślowo. Że nu-
dzą czytelnika. Że niewiele mówią o rze-
czywistości. Po tych i innych podobnych 
publikacjach powstała opinia o istnieniu 

„krakowskiej szkoły krytyków”, w której 
to „szkole” wątpi się w socrealizm. By-
łem już wtedy kierownikiem działu kry-
tyki tygodnika.

Władysław Machejek, nowy i do końca 
działający redaktor naczelny, dobrze wie-
dział, jak i my wiedzieliśmy, że te awantury 
z warszawskimi kontrolerami literackimi 
dobrze służą pismu. Machejek był samo-
ukiem, stanowisko zawdzięczał partyjnej 
i partyzanckiej przeszłości, i nas, absol-
wentów studiów uniwersyteckich, trakto-
wał z ostrożnym dystansem, nie próbował 
wdawać się w dyskusje (które są przecież 

solą redakcyjnego życia), przyjmował na-
sze teksty albo odrzucał niemal bez słowa. 
Wiele razy rodziło się pytanie: jakim jest 
on właściwie redaktorem? Produktem 
ustroju – ktoś powie. Zapewne. Ale wcale 
nie rzadko okazywało się, że umie sobie 
dawać radę w sytuacjach kryzysowych. 
Wybrać np. spośród innych tekstów dobrą 
prozę – to umiał. Z poezją już gorzej szło, 
tu polegał na guście Wisławy, której ufał 
bezgranicznie. Najgorzej było z krytyką, 
tu objawiał się zupełny ignorant. W jednej 
i chyba najważniejszej sprawie był jednak 
niezastąpiony: nikt tak jak on nie umiał 
dogadywać się z władzami. Nowi promi-
nenci, plebejusze z reguły, mianowani na 
wysokie stanowiska, posługiwali się jakimś 
własnym językiem, mieszanką gwary par-
tyjnej i plebejskiej dosadności, który nie-
jako dawała im tożsamość. Po tym języku 
rozpoznawali się, poprzez niego czuli się 

„towarzyszami”. To był także język nasze-
go naczelnego. Machejek wiedział, jak się 
gada w Biurze Prasy Komitetu Central-
nego Partii, co się tam liczy. Czasem po-
sługiwał się wódką. Ale tylko na niskich 
i średnich szczeblach.

Myślę, że sprawność posługiwania się 
tym językiem stanowiła o trwałości jego 
pozycji partyjnej i zawodowej. Trwał na 
tym stanowisku 40 lat bez mała. Wszyst-
kie redakcje pism Robotniczej Spółdziel-
ni Wydawniczej „Prasa” zmieniały się 
dziesiątki razy, Machejek był nienaru-
szalny. „Partia mnie tu postawiła i nikt 
inny mnie nie zdejmie”. Powiedział to 
w roku 1956, w krótkich miesiącach pra-
wie-wolności, kiedy dyskutowaliśmy na 
burzliwych zebraniach, jak wyłonić kie-
rownictwo redakcji. Ta jego Partia zmie-
niała się wielokrotnie, a on z każdą ekipą 
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umiał się dogadać. Stosunki między nim 
i pozostałymi redaktorami były raczej po-
prawne, Władek umiał niejednemu z nas 
pomóc (np. w staraniach o paszport al-
bo o mieszkanie), ale bywał też oburza-
jąco nielojalny. Mnie dopisał raz w arty-
kule zdanie, które całkowicie zmieniało 
sens polityczny publikacji, co przeczyta-
łem w wydrukowanym już numerze. Inny 
przypadek. Skreślił jakieś istotne zdania 
w artykule Melchiora Wańkowicza i na 
gniewny protest autora odpowiedział, że 

„Maciąg to usunął”). Wańkowicz napisał 
wtedy do mnie list w tonie wściekłym, 
gdzie groził mi sądem. Do sądu nie doszło. 
Ale musiałem zmilczeć, równie wściekły.

Pełniąc rolę politycznego opiekuna, 
Ma chejek nie umiał właściwie napisać ar-
tykułu „z prawdziwego zdarzenia”. Przez 
długie lata drukował na pierwszej stronie 
pisma swoje opinie polityczne, krótkie 
i oczywiście całkowicie zgodne z bieżącą 
linią Partii. Wisława nazwała to raz „ka-
wałkiem gówna”, które zasmradza cały 
numer. Pojmowano to powszechnie jako 
przykry, a czasem nawet bolesny serwitut 
oddawany „tym z góry”. Pretensje o jakieś 
niepoprawne politycznie teksty powtarza-
ły się stale, felietony Machejka Z mojego 
obserwatorium miały być swego rodzaju 
amortyzatorem. Oportunizmem cuchnął 
ten kompromis, nie mieliśmy wątpliwo-
ści. Ale przecież wierzyliśmy w to pismo. 
Trzeźwo ocenialiśmy jego znaczenie na 

„rynku opinii”, czuliśmy dobry, a nawet 
bardzo dobry rezonans czytelniczy. Mo-
że i wychowaliśmy literacko niejednego?

No więc na czym polegały nasze do-
mniemane osiągnięcia, może nawet – sit 
venia verbo – sukcesy? Atmosfera roz-
luźnienia cenzuralnego, jaka narastała 

w połowie lat pięćdziesiątych, bardzo sil-
nie działała na nasze umysły. Pierwszym 
dla mnie sygnałem, że coś się naprawdę 
zmienia, był kolejny zjazd Związku Lite-
ratów w kwietniu 1954. Mało doświad-
czony adept krytyki literackiej usłyszał 
tam przemówienia warszawskich wybit-
nych kolegów, w których wprost mówiło 
się o potrzebie zerwania z doktryną so-
crealizmu, bo eliminuje ona autentyczne 
talenty. Pamiętam przemówienie Pawła 
Hertza, który ironizował o autorze szu-
kającym sławy w umiejętności naślado-
wania wzorów. W redaktorskim zapale 
prosiłem kilku autorów heretyckich prze-
mówień o udostępnienie tekstów dla „Ży-
cia”. Z poczuciem osiągnięcia przedstawi-
łem maszynopisy Machejkowi: będziemy 
w awangardzie przemian, wyprzedzimy 
tygodniki warszawskie! Machejek poczy-
tał, pomyślał i wybrał kogo? Putramenta 
oczywiście. Tekst pod tytułem Chcemy, 
żeby było lepiej niż dotąd (inne odrzucił) 
wydrukowany został na pierwszej stronie 
naszego tygodnika, tekst charakterystycz-
ny dla poprawnego myślenia: trzeba coś 
zmienić, byle niczego nie ruszać. Tak to 
przegrałem pierwsze starcie.

Tendencje heretyckie narastały jednak, 
naczelny zorientował się, że musi „być na 
fali”, jeśli chce wzmocnić pozycję pisma. 
Jakoś w połowie 1955 Jaś Błoński przyszedł 
z pomysłem lansowania poetów, których 
nie drukowano, bo nie umieli dostosować 
się do wymagań. Pomysł skrystalizował 
się jako Premiera pięciu poetów, których 
wybrane liryki opatrzone być miały opi-
niami wybitnych krytyków. Publikacja ta 
stała się głośna i zasłużyła sobie na poważ-
ne rozprawy historycznoliterackie. Tych 

„pięciu” to byli: Zbigniew Herbert, Miron 



42 WisłaWy sZyMborsKiEj

włodzimierz maciąG

Białoszewski, Jerzy Harasymowicz, Bohdan  
Drozdowski, Stanisław Czycz. Opiniowa-
li: Julian Przyboś, Kazimierz Wyka, Artur 
Sandauer, Ludwik Flaszen, Jan Błoński. 
Wspaniały zestaw nazwisk. „Życie Lite-
rackie” stawało się obowiązkową lekturą 
inteligencji, ponieważ próbowało okreś-
lić drogę rozwoju literatury. 

Jesienią 1955 warszawska „Nowa Kul-
tura” wydrukowała Poemat dla dorosłych 
Adama Ważyka. Tło polityczne tej publi-
kacji, ruchy personalne, jakie spowodo-
wała, zasługują na odrębny szkic, redakcja 

„Życia” także chciała zareagować. Zorga-
nizowaliśmy dyskusję w Nowej Hucie, za-
praszając robotników, aby się wypowie-
dzieli o Poemacie… Ważyk opisywał ich 
jako na pół dzikich ludzi demoralizowa-
nych przez warunki życia, dyskusja mia-
ła może obronić ich przed podobnymi 
opiniami. Niby dobra intencja. Ale jak 
wiele rzeczy w tamtym czasie, inicjaty-
wy przybierały karykaturalne formy. Naj-
pierw dlatego, że zaproszeni z wielkim 
trudem robotnicy nie chcieli i po prostu 
nie umieli się w podobnych okoliczno-
ściach wypowiadać. Śmieszne się to sta-
ło i żałosne. Ale ta nieszczęsna dyskusja 
(Tu mówi kasza, taki tytuł wymyślił ktoś 
dla publikacji, bo Ważyk takim słowem 
nazwał ich w Poemacie…) uświadamia-
ła, jaki dystans umysłowy dzieli tę zbio-
rowość i co to znaczy „praca u podstaw”.

Następujące miesiące, a zwłaszcza jesień 
1956 roku – to był okres burzliwych dysku-
sji, konfliktów i połajanek, wychodzenia 
z redakcji i wracania do niej, z odleglej-
szej jednak perspektywy były to miesią-
ce, kiedy kształtowało się późniejsze, już 
nie propagandowe ani dyskutujące o so-
crealizmie oblicze pisma. Były takie dwa 

miesiące, listopad i grudzień 1956, kiedy 
cenzura praktycznie nie istniała, można 
było drukować wszystko. Chodziły plotki, 
że krakowska cenzura zwołała zebranie 
zespołu i rozwiązała się. Nie pamiętam już, 
dlaczego odrzucono projekt fragmentu 
Zniewolonego umysłu Miłosza. Jakiś głos 
ostrożności może przeważył. Wydruko-
waliśmy za to duży fragment Zdobycia 
władzy tegoż z istotną w książce dyskusją 
o PAX-ie. Obok było moje omówienie po-
wieści. Zjawiły się pomysły, aby uczynić 
tygodnik organem tzw. nowoczesnych, 
pisarzy i artystów odnawiających wzory 
sztuki i literatury awangardowej lat mię-
dzywojennych. Wzory tego rodzaju poj-
mowane były przez wielu jako wciąż żywe 
i twórcze, przypominali o tym wybitni pi-
sarze Julian Przyboś czy Artur Sandauer. 
Obaj drukowali u nas swoje świetne teksty, 
co sprzyjało takiemu wyborowi. Ale więk-
szość z nas nie widziała w tym szansy ani 
możliwości zdobywania czytelnika. Rezul-
tatem tych namysłów stało się ostatecznie 
zaangażowanie Janusza Boguckiego na 
redaktora osobnego dodatku „Plastyka”. 
Dodatek ukazywał się kilka lat jako właś-
ciwie niezależne pismo Boguckiego (dru-
kował m.in. Tadeusza Kantora), co nie-
uchronnie skonfliktowało go z Machejkiem.

Zniszczone nadzieje polityczne, czego 
dobitnym świadectwem była likwidacja 
tygodnika „Po prostu”, podpowiadały roz-
sądek; stało się jasne, że tygodnik literacki 
może istnieć, pod warunkiem że będzie 
literacki. Czyli że będziemy osłaniać się 
kostiumem szeroko pojętej kultury i w ten 
sposób budować porozumienie z czytel-
nikiem – bez ideologii. Nie było mowy 
o jasno wyrażonym programie. Chcemy 
po prostu otwierać czytelnikowi drogę do 

Otwarcie Salonu 100-lecia ZPAP, Bunkier Sztuki
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świata kultury, do wiedzy, do myśli opar-
tej na rozumie, do Europy w końcu. Czy 
to trzeba formułować? To jest naturalny 
wynik sytuacji, w obliczu złej władzy ro-
bimy – jak śpiewał później Młynarski – 

„swoje”. Zresztą wiadomo było, że nie da 
się inaczej.

W środowisku literackim Krakowa wy-
różniały się wówczas swoim dorobkiem, 
swoją „obecnością”, dwa kierunki zain-
teresowań. Istniała grupa inteligentnych 
krytyków literackich powiązana tak czy 
inaczej z uniwersytetem i historią litera-
tury. Istniała także grupka znanych już re-
portażystów piszących o zjawiskach jakby 
na nowo dostrzeganych. Na ich doświad-
czeniach i talentach zaczęliśmy budować 
pismo, teraz już bardziej „nasze”, od na-
szego wysiłku, od naszej pomysłowości 
uzależnione, choć nadal przykryte czap-
ką partyjną. Od 1958 roku „Życie” zaczęło 
przyznawać coroczne nagrody w obu tych 
dziedzinach twórczości i były to nagrody 
rzetelne, niedyktowane przez władze. By-
wały przypadki, że władze nie uznawały 
decyzji jurorów i nagroda pozostawała 

„na papierze”, o czym zresztą wszyscy wie-
dzieli i mogli gratulować zawiedzionym. 
Spotkało to m.in. Hannę Krall (za książ-
kę Zdążyć przed Panem Bogiem), spotka-
ło i mnie osobiście (za książkę 16 pytań 
z roku 1960). Po raz pierwszy przyznano 
te nagrody Kazimierzowi Wyce i Jerzemu 
Lovellowi, za którymi postępuje seria naj-
wybitniejszych nazwisk.

Jak niektórzy dobrze pamiętają, w okre-
sie stalinowskim dobry, rzetelny reportaż 
był po prosu niemożliwy. Cenzor usuwał 
wszystko, co na włos odbiegało od „li-
nii”, więc reportaże nie powstawały. Wraz 
z „odwilżą” zrodziła się sytuacja, w której 

wszystko stawało się nowe i nieznane, 
każde miasteczko odkryć mogło proble-
my o kapitalnym znaczeniu, każdy zakład 
pracy swoje tajemnice o korupcji kierow-
nictwa. Wybór tematu zależy rzecz jasna 
od talentu reportażysty. Można emocjo-
nować się pierwszą z brzegu łapówką ja-
kiegoś magazyniera, ale można też drą-
żyć i doskrobać się do faktów budzących 
grozę swoim zasięgiem. „Życie Literackie” 
zasłynęło wkrótce znakomitymi reporta-
żami, często kreśliła je po swojemu cen-
zura, ale wiele świetnych tekstów udało 
się przecisnąć do druku

Cztery nazwiska autorów utrwaliły się 
w mojej pamięci: Jerzy Lovell, Zbigniew 
Kwiatkowski, Tadeusz Robak, pod ko-
niec istnienia pisma Jerzy Surdykowski. 
Tu muszę oddać sprawiedliwość Machej-
kowi, bo to on złowił trzech ostatnich do 

„Życia”, cała trójka już wcześniej umiała 
się wyróżnić publikacjami. Co nieocze-
kiwane, Machejek nie kierował się kryte-
rium partyjności, jak to miał w zwycza-
ju. Na ogół inteligencję, talent, erudycję 
stawiał w takich przypadkach na drugim 
planie, najważniejsze było, czy jest partyj-
ny, a więc gwarantuje lojalność. Ale cza-
sem, kiedy miał do czynienia z dużym 
talentem albo z kimś bardzo potrzebnym 
redakcji, nie wahał się. Zaangażował na 
przykład Leszka Elektorowicza, wybitnego 
anglistę, notorycznie – jak się to mówi – 
bezpartyjnego, który pisał świetne eseje 
o pisarzach angielskich i amerykańskich 
oraz interesujące felietony o sensacjach 
i wydarzeniach tamtego świata. Leszek 
wszedł później w konflikt z naczelnym, 
kiedy Machejek opowiedział się po stro-
nie Moczara i zaczął ciągnąć pismo w tę 
stronę. Wrócę jeszcze do tego.
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Reportaż o prostytucji, zatytułowany 
Są takie dzielnice, wydrukowany na roz-
kładówce pisma, stanowił o pierwszym 
i chyba najważniejszym sukcesie Jerze-
go Lovella. Prostytucja to był w okresie 
stalinowskim problem nieistniejący, ofi-
cjalnie nie było takiej kwestii. Wszystkie 
społeczności i wszystkie ustroje na świe-
cie pielęgnują po swojemu obłudę, ale ob-
łuda komunistów przekraczała wszelkie 
granice. Obłuda zazwyczaj wstydzi się 
sobą, „hołd oddaje cnocie” – jak twier-
dzi La Rochefoucauld, ukrywa swoją fał-
szywą twarz. Obłuda komunistów ani się 
nie wstydziła, ani niczego nie ukrywała, 
budziła natomiast wściekłą bezsilność 
swoją jawną bezczelnością. Prostytucja? 
Skąd, to choroba gnijącego kapitalizmu, 
u nas każdy ma uczciwą pracę. A Lovell 
napisał, że prostytucja nie tylko istnieje, 
ale rodzi ją właśnie system socjalistyczny 
przez swoją nudę, przez niedostępność 
wszystkiego, przez swoje w ruinę popa-
dające ulice i miasta. Przez swoją bezna-
dziejność. Lovell napisał (oczywiście nie 
wprost), że ustrój gnije na swoich zanie-
dbanych obrzeżach, co musiało wywołać 
burzę. To było właśnie intencją reporta-
ży naszych autorów: pokazać, że zło jest 
wewnątrz systemu, że system rodzi zło. 
Dzisiaj są to prawdy banalne. Ale wtedy!

Przypomnę jeszcze jeden świetny re-
portaż – Zbyszka Kwiatkowskiego, prze-
wrotny w swojej intencji, nieczytelnej 
zresztą dla cenzora – Drugi kościół. Jest 
tam mowa, jak we wsi Cmolas pod Kol-
buszową miejscowy proboszcz zaczął bu-
dowę „drugiego kościoła”. Budowa by-
ła trochę nielegalna, pozwolenie miało 
być, ale ciągle go nie było, proboszcz nie 
czekał więc i zabrał się do organizacji 

przedsiębiorstwa. W okresie Październi-
ka ‘56 toczyły się dyskusje o inicjatywach 
obywatelskich. Mamy pewien obszar wol-
ności, ale nie umiemy go rozumnie zago-
spodarować. Inicjatywy podejmowane tu 
i ówdzie są niedojrzałe, notorycznie oka-
zują się „słomianym zapałem”, wyłaniające 
się zespoły szybko zaczynają wewnętrzne 
waśnie, słowem – ujawniają się okropne 
cechy anarchicznego, niezdolnego do ja-
kiejkolwiek dyscypliny społeczeństwa.

Reportażysta pojechał do Cmolasu, 
pogadał z księdzem, porozmawiał sobie 
z mężczyznami i równie licznymi kobie-
tami pracującymi przy budowie, ludzi 
dookoła popytał. Co go najpierw zadzi-
wiło, to samorzutnie rodząca się dyscy-
plina pracy. Pracowano za darmo, ale lu-
dzie zgłaszali się do roboty punktualnie, 
zwady i spory były szybko zażegnywane, 
a – co wydawało się fenomenem – ludzie 
przychodzili rano czy po południu od-
świętnie ubrani (białe, starannie wypra-
sowane bluzki dziewcząt wzbudziły za-
chwyt reportażysty). Organizacja pracy 
wydawała się wzorowa, dzieło sprawnie 
zmierzało do finału. 

O co tu chodzi? Że pod opieką księdza 
wszystko inaczej wygląda? Że to sprawa 
religijności? Kościelna obowiązkowość – 
to jest osobna sprawa. Dla mnie było naj-
dziwniejsze to, jak mała społeczność wy-
łoniła z siebie takie pokłady inicjatywy, 
zdolności organizacyjnych, obowiązko-
wości – bezinteresownej w gruncie rze-
czy, jak nieoczekiwanie odsłoniła swoje 
oblicze OBYWATELSKIE. Reportażysta nie 
był wierzącym człowiekiem, nie patrzył 
na dzieło jako drogę do zbawienia. Re-
portażysta patrzył, jak wspaniale rodzi się 
duch działania zbiorowego, jak dobrym 
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materiałem na obywatela jest człowiek, 
który uwierzy w sens tego, co robi. To jest 
niemożliwe i nieznane w socjalizmie – da-
wał do zrozumienia, zarodki tego ducha 
niszczone są w tym ustroju. Co stanie się 
w końcu przyczyną jego klęski – to już 
było ustne uzupełnienie tekstu.

Reportaże tego rodzaju i na tym po-
ziomie zapewniały poczytność pisma, je-
go rangę w opinii, która przecież istniała. 
Pewnym sprawdzianem tej opinii były 
dla nas przeglądy prasy „Tygodnika Po-
wszechnego”, które przygotowywał nie 
wiem kto, ale ktoś nader przychylny na-
szym publikacjom reportażowym. Ten 
reportaż miał „jak znalazł”.

Drugi istotny obszar naszej działalno-
ści stanowiła literatura i historia literatury. 
Jest szczególnym przypadkiem naszego 
kraju, że dyskusje i wszelkie opinie doty-
czące świadomości, jej przemian, jej nawy-
ków i powikłań, toczyły się w kostiumach 
literackich. Kogo czytać ma młodzież: 
Sienkiewicza czy Żeromskiego? Czy mo-
że Gombrowicza? Pytanie o lekturę, któ-
ra „dobrze poprowadzi”, animuje spory 
od pokoleń, a Polska Ludowa wydawała 
się wyjątkowo płodną glebą dla sporów. 
O Piłsudskiego i Dmowskiego nie moż-
na się było kłócić, ale o pisarzy? Proszę 
bardzo – zachęcał wręcz cenzor. Byłem 
doskonale świadom, że prowadzenie tego 
działu zakłada jakieś następstwa politycz-
ne Ale sądziłem, że zasłonią mnie kostiu-
my literackie. Nie tylko ja tak myślałem.

Pierwszym zadaniem było zgromadzić 
wokół pisma „dobre pióra”. Prowadziłem 
więc niekończące się rozmowy, zama-
wiałem telefony, jeździłem do Warsza-
wy i gdzie indziej, uwodząc wybranych 
autorów mirażami rozgłosu, a po trosze 

i pieniędzmi. Pewnych pisarzy znałem, in-
nych poznawałem dopiero. Niewiele osią-
gnąłem. Pisarze „z nazwiskami” niechętnie 
zaciągali zobowiązania, mieli obawy, czy 
pismo ich czymś tam nie skompromitu-
je. To się nieraz powtórzyło. Pamiętam, 
jak Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, 
proszony przeze mnie o tekst, powiedział, 
że z pismem prowadzonym przez Włady-
sława Machejka nie może współpracować. 
Mówił to w obecności p. Kotarbińskiej, 
w ich mieszkaniu. W tym czasie Mache-
jek opowiedział się już wyraźnie za Mo-
czarem i „partyzantami”, co objaśniało 
odmowę. Ale jednak było to bolesne. Nie 
pomogło wskazywanie innych naszych 
publikacji. Udało się wszakże nawiązać 
współpracę z kilkoma wybitnymi. Wśród 
których najważniejsze nazwisko to był 
Kazimierz Wyka, potem Stanisław Pigoń, 
Zygmunt Kałużyński, Julian Przyboś, Jan 
Błoński, bardzo sprawny i twórczy Jerzy 
Kwiatkowski.Układałem tę twórczość ich 
i wielu, wielu innych w jakichś ogólnych 
ramach, wiązałem wspólnotą tematu, wy-
znaczałem, co istotne. Oczywiście nie sam, 
redakcja liczyła kilkanaście osób. Po la-
tach stalinizmu obszar literatury wydawał 
się obszarem chaosu, nowe podręczniki 
szkolne powstawały dopiero, tygodnik 
literacki mógł zaproponować czytanie 
literatury od nowa, „świeżymi oczyma”. 
Wiedziałem, że to jest niepowtarzalna 
szansa. Nad dorobkiem literackim praco-
wał już zespół świetnych uczonych w In-
stytucie Badań Literackich. Ale kiedy oni 
będą publikować? Lata upłyną. My zaś 
mogliśmy drukować eseje „zaraz”, w cią-
gu tygodni, w dodatku eseje opatrzone 
świetnymi nazwiskami. To się udało. Był 
to może jeden z największych sukcesów 
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redakcji. Dotarliśmy do czytelnika, który 
szukał przewodnika i wiedział, że się go 
nie oszukuje, dotarliśmy do młodzieży, 
która chciała się uczyć, a nie być indok-
trynowana. W dodatku Machejek zadbał 

„gdzie należy”, aby „Życie Literackie” stało 
się lekturą szkolną, w pewnych przypad-
kach nawet lekturą obowiązkową. Przymus 
czytania tygodnika? Tak może i bywało. 
Wierzyłem głęboko, że nie ma tu niczyjej 
krzywdy, tylko korzyść umysłowa. Do-
dam nieskromnie, że pierwszy po wojnie 
podręcznik literatury powojennej ukazał 
się w następstwie tych inspiracji. Ukazał 
się po wielomiesięcznych sporach i kłót-
niach z cenzurą, bez niektórych nazwisk, 
a zwłaszcza bez Miłosza. Byłem autorem 
tego podręcznika i kilka razy chciałem 
wycofać z wydawnictwa gotową książkę. 
Ale zaprzeczyłbym taką decyzją całej mo-
jej już wieloletniej pracy.

Wśród tych szkiców wybitnych pi-
sarzy zachowałem w pamięci esej Julia-
na Przybosia o Trenach Jana Kochanow-
skiego. Zatytułowany Trudne „Treny”. Nie 
pomnę już dokładnie treści tekstu sprzed 
pół wieku. Chodziło oczywiście o cen-
tralny dla poematu problem wiary i nie-
wiary. Przyboś omawiał rzecz z wielkim 
kunsztem, wskazując, jak tylko on umiał, 
zalety poetyckie „metody twórczej” poety.

Osobną i raczej rutynową częścią tych 
zabiegów były wywiady z pisarzami. Ro-
biliśmy te wywiady wiele razy, prawie 
w każdym numerze był jakiś wywiad. Ich 
wartość zależała rzecz jasna od zadające-
go pytania redaktora. W dzisiejszych cza-
sopismach czytamy mnóstwo wywiadów 
jałowych myślowo, byle rozmówca „coś 
powiedział”; u nas to było nie do pomyśle-
nia. Pamiętam, że bardzo dobre wywiady 

przynosił Jan Paweł Gawlik, z Andrzejem 
Kijowskim na przykład, wyjątkowo inte-
ligentnym rozmówcą. Zapamiętałem mój 
wywiad z Jerzym Andrzejewskim, bo naj-
pierw długo nie udawało się ustalić ter-
minu, wybitny pisarz zwłóczył, trochę 
kaprysił, chodziło mu o jakąś decyzję 
wydawcy, od czego uzależniał ton swojej 
wypowiedzi. W końcu doszło do spotka-
nia: pisarz mówił skąpo, z oporami, popra-
wiał, wracaliśmy do początku. Powstało 
z tego 3 strony tekstu, który Andrzejew-
ski uznał za „tymczasowy”, na razie nie 
do druku, co dalej będzie – zobaczymy. 
Tymczasem we władzach partyjnych były 
jakieś wahania co do polityki kulturalnej, 
zamierzano „przykręcić śrubę”, Andrze-
jewski chciał prawdopodobnie na tę de-
cyzję zareagować. Tekst wywiadu leżał 
na moim biurku miesiące, chyba nawet 
lata, do druku nie doszło. Pisarz znalazł 
się w opozycji.

Czy pisarze, czy środowiska literac-
kie miały w ogóle jakiś wpływ na decyzje 
władz? Otóż bardzo niewielki, ale jednak 
miały. Co szczególnie dramatycznie ujaw-
niło się w związku ze spektaklem Dziadów 
Kazimierza Dejmka. Władze jakby mi-
mowolnie podnosiły znaczenie literatury, 
osoby jej autora, opinii stąd się wywodzą-
cych. Mówiło się, że sądy wygłaszane na 
zjazdach literatów zastępują u nas wypo-
wiedzi sejmowe (w sejmie, jaki był). Sam 
to słyszałem z ust Jerzego Putramenta.

Dodam jeszcze, że niektóre wywiady 
„Życia Literackiego” są do dziś wznawia-
ne w zbiorach autorskich. 

Dyskusje literackie – to była kolejna 
konwencja redakcyjna, dla której mate-
riałów nie brakowało nigdy w druku miej-
sca. Dyskusję mogło sprowokować jakieś 
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wybitne dzieło, niekoniecznie literackie, 
ale i teatralne czy filmowe. Opublikowa-
liśmy na przykład sporych rozmiarów 
dyskusję o filmie Andrzeja Wajdy Popio-
ły według Żeromskiego. Filmy Wajdy za-
wsze budziły żywy rezonans, ale w tym 
przypadku chodziło o „rzeczy zasadnicze”, 
o to mianowicie, jaką drogą powinni Po-
lacy zmierzać ku niepodległości, czy ru-
chy zbrojne miały sens, gdzie mieli szukać 
oparcia, i tak dalej i dalej. Wajda pokazał 
w bardzo wyrazistych obrazach, że ruch 
Legionów stał się klęską, że Napoleon ich 
oszukał, że masońskie spiski okazały się 
mrzonką. Wajda pokazał najdosłowniej, 
że działania na rzecz niepodległości by-
wały daremne, że historia szła z reguły 
inną drogą, że tym, co osiągaliśmy, by-
ła zazwyczaj „piękna śmierć”. Potwier-
dzały ten sposób myślenia wcześniejsze 
filmy, Kanał czy Popiół i diament. Nie 
mogłem więc być za filmem, mimo je-
go niewątpliwej świetności. I byłem ra-
czej odosobnionym głosem w tej dyskusji, 
którą przypominam, bo miała ona swoje 
miejsce w sporach, które rozpoczął ruch 
polityczny Moczara, a następnie książka 
Zbigniewa Załuskiego Przepustka do hi-
storii. Przemiany atmosfery kulturalnej 
tamtego czasu zdecydowały w wielkim 
stopniu o dziejach „Życia Literackiego”.

Ale jeszcze o naszych wcześniejszych 
dyskusjach. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
autentyczny rozgłos zdobywały urocze 
liryki Jerzego Harasymowicza. Zapew-
niły sobie wysokie uznanie cenionych 
krytyków, Kazimierza Wyki, a zwłaszcza 
Jerzego Kwiatkowskiego. Jerzy był nimi 
zachwycony i napisał o Harasymowiczu 
spory esej, zatytułowany Proszę Państwa, 
jest Gałczyński. Wydrukowaliśmy z atencją, 

niekoniecznie zgodni z sugestiami kry-
tyka. Ale zachwyt Kwiatkowskiego dał 
mi jednak do myślenia. Wydawało mi 
się, że w istniejącej sytuacji politycznej 
powinniśmy lansować literaturę obywa-
telską, opiniotwórczą, obserwującą trzeź-
wo, w którą stronę toczą się rzeczy, „za-
angażowaną” – jak się wtedy mówiło za 
Jean-Paulem Sartrem. A tu proponuje 
się, śliczne skądinąd i wzruszające, sie-
lanki pasterskie – infantylny obraz świa-
ta. Napisałem polemiczny artykuł pod 
tytułem Co dzwoni w blaszanym koniku? 
(tytuł jednego z wierszy poety) i bardzo 
byłem z siebie zadowolony, że jako krytyk 
stoję w tym przypadku za Brzozowskim. 
Dziś patrzę na to z ogromnym dystansem. 
Chyba nie słychać dzisiaj pojęcia „litera-
tura zaangażowana”. Ja wierzyłem w nią.

Kilka razy, w cyklu kilkuletnim, po-
wracały na naszych łamach dyskusje o „li-
teraturze młodych”. Pierwszy raz w oko-
licach „odwilży”, kiedy najmłodsi pisarze 
zaczęli pisać naprawdę innym językiem, 
kiedy erotyka stawała się dla nich po sto-
kroć ważniejsza od polityki. Marek Hła-
sko był daleko, nim zajmował się „salon 
warszawski”, i to z wielką skutecznością, 
my mieliśmy w Krakowie Andrzeja Bursę, 
Ireneusza Iredyńskiego, Stanisława Stanu-
cha, piękne dziewczęta: Marię Paczowską, 
Krystynę Kleczkowską. Kilka lat później 
nowa dyskusja „o młodych” z nazwiskami: 
Włodzimierz Odojewski, Jerzy Krzysztoń, 
Janusz Krasiński (debiut ostatniego moc-
no spóźniony po odsiadce w więzieniu).

Zadziwia mnie dzisiaj i trochę wzru-
sza tamta nasza troska o młodych pisarzy. 
Kilka osób z wymienionych tu nazwisk 
osiągnęło przecież niemałe sukcesy, in-
ne są zapomniane. Przeświadczenie, że 
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„trzeba opiekować się młodymi”, było dla 
mego środowiska oczywiste, od tego za-
leży przecież nasze istnienie. Ja sam jako 
redaktor włożyłem w owo „opiekowanie 
się” doprawdy niemało czasu i sił. Najtrud-
niej było rozmawiać, nie mówiąc już o ja-
kiejś „opiece”, z pokoleniem 1968, które 
wyrażają nazwiska Adama Zagajewskie-
go, Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera. Ci 
młodzi pisarze „buntowali się” zupełnie 
inaczej niż poprzednicy, oni jakby odma-
wiali udziału w świecie, jaki trwał dooko-
ła, dystansowali się od języka tego świata, 
mówili o sferze osobistej, o prywatności, 
o człowieku jako kimś wydzielającym się 
ze zbiorowości, obcym organizacji. Przy-
nosili swoje teksty i nie chcieli dyskuto-
wać. Drukujecie albo nie – i do widzenia. 
Budzili inne niż tamci i znacznie głębsze, 
choć równocześnie zaniepokojone zain-
teresowanie. Lubiłem rozmawiać z mło-
dziutkim wówczas i już dojrzałym inte-
lektualnie Adamem Zagajewskim, który 
przyniósł mi raz metaforyczną opowiast-
kę pt. Socjalizm, gdzie wykładał mniej 
więcej, że życie tutaj jest absurdem. Oni 
odważyli się myśleć tak, jakby nie istnia-
ła cenzura. Umieli posługiwać się ironią 
(mistrzem był w tym Stanisław Barańczak), 
dyskusja z nimi czy o nich stawała się tak 
czy inaczej niemożliwa, nie mieścili się 
w kodach panującego języka. Dziś po-
wiedziałbym, że stawali się zapowiedzią 
końca tego ustroju. Wkrótce przenieśli się 
do własnego tygodnika.

O pozostałych działach nie mogę się 
rozpisywać, nie miałem na nie wpływu. 
Ale nie sposób nie wspomnieć tu o dziale 
historycznym, w którym przez kilka lat 
drukowaliśmy w odcinku historię Polski 
Pawła Jasienicy, wyjętą z dzieła, którego 

znaczenia nie trzeba wymierzać. I jeszcze 
bardzo szeroko czytane prace historyczne 
Olgierda Terleckiego (m.in. Dyplomacja 
artylerii konnej – o Józefie Becku), który 
to Olgierd został znacznie później grun-
townie zlustrowany, tak się złożyło, że 
przez własnego syna.

Jakoś w połowie lat sześćdziesiątych 
zauważyliśmy, że Machejek „coś kom-
binuje”, że zmienia profil pisma, nasyca 
je polityką, i to polityką „z grubej rury”. 
Bardziej agresywne, oskarżające (czasem 
nie wiadomo kogo) stały się jego felieto-
ny, wśród autorów naszego pisma zaczęły 
pojawiać się nazwiska znane z agresyw-
ności „do dyspozycji”, takie jak Ignacy 
Krasicki albo Kazimierz Kąkol. Trakto-
waliśmy to niechętnie, z rosnącą odra-
zą, coraz bardziej obcy własnemu pismu. 
Wkrótce, po wystąpieniu z Partii, odeszła 
z redakcji Wisława, co już zmieniało kli-
mat. Machejek tymczasem został zastęp-
cą członka Komitetu Centralnego Par-
tii. Pewnego dnia przyszedł do mojego 
pokoju i powiedział, że obejmie opiekę 
nad „działem nauki”. Mój dział nazywa-
ny był trochę inaczej, odczułem jednak, 
że to o mnie mu chodzi. Osłupiałem, ni-
gdy nie było o tym mowy. W tym czasie 

„dział nauki” w Biurze Politycznym objął 
niejaki Józef Kępa, o którym wszystko 
można powiedzieć, ale nie, że wie, co to 
nauka. Machejek pomyślał zapewne, że 
skoro Kępa może, to i on może. Zacząłem 
myśleć o wystąpieniu z redakcji, co przy 
obowiązkach rodzinnych nie było łatwe. 
Niedługo później udało mi się obronić 
pracę habilitacyjną i zamysł stał się realny.

Z prawdziwą przykrością myślałem 
o rozstaniu się z niektórymi kolegami, 
którzy w ciągu lat stali się przyjaciółmi. 

Wisława Szymborska w otoczeniu kolegów redakcyjnych z „Życia Literackiego”. Spotkanie z okazji 
piętnastej rocznicy pisma, styczeń 1966 roku. Kadr z Polskiej Kroniki Filmowej
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Stefan Otwinowski prowadził dział prozy 
i czuł się z powołania opiekunem i doradcą 
młodych autorów. Spokojny i zrównowa-
żony, stanowił ośrodek niezależności, jego 
jednego Machejek bał się trochę. Stefan 
zachował żywe stosunki z wybitnymi pisa-
rzami warszawskimi (przed wojną miesz-
kał w Warszawie), a to oni tworzyli opinię 
literacka i personalną. Stefan lubił opo-
wiadać o przedwojennej Warszawie, gdzie 
siadał przy stoliku Gombrowicza i przejął 
pewne gesty mistrza. Czynił to z dystan-
sem i kulturą, lubiłem go w tej roli. Bar-
dzo dowcipny, umiał nieźle parodiować. 
Ale przede wszystkim świetnie się z nim 
gadało, a on umiał słuchać partnera.

Zbyszek Kwiatkowski uzupełniał go 
niejako o doświadczenie polityczne i par-
tyjne. Miał szerokie zainteresowania i czy-
tał sporo, czym lubił się dzielić. Po woj-
nie postawiony dość wysoko w hierar-
chii partyjnej, wszedł w spór z kimś tam 
i przyszedł do nas na stanowisko repor-
tażysty, z czasem Machejek mianował 
go sekretarzem redakcji. Był podobnie 
jak Stefan skupionym do wewnątrz czło-
wiekiem, mało się śmiał. Umiał słuchać. 
Budował sobie na czas emerytury domek 

gdzieś pod górami, ale nie dane mu było 
zamieszkać w nim na stałe.

Stanowiliśmy we trójkę pewnego ro-
dzaju instancję wewnątrz zespołu, czuli-
śmy jakieś prawo do wydawania różnych 
opinii, koledzy się z tym liczyli. Dobrze 
nam się razem gadało. Machejek jakby nie 
przyjmował naszego prestiżu do wiado-
mości, obchodził nas bokiem.

I mieliśmy świetną partnerkę w osobie 
Wisławy, którą zapraszaliśmy do wspól-
nych rozmów i czegoś w rodzaju „wyzna-
czania miary” różnym sprawom. Wisła-
wa posiadała wysoką intuicję ważności 
spraw, niezależnie od przyrodzonego jej 
wdzięku. Doprawdy, pamiętam te nasze 
rozmowy jako spotkania niezwykłe, jako 
sympozja rozumiejących się przyjaciół. 
Nie żyją już wszyscy troje.

Z dawnych przyjaciół redakcyjnych 
pozostali mi jeszcze Jan Paweł Gawlik 
i złożony ciężką niemocą Zygmunt Greń.

Czym było to nieszczęsne „Życie”? Co  
zrobiło, czego zaniedbało, czym się zhań-
biło? Zajmą się tym może kiedyś jacyś 
studenci dziennikarstwa.
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Włodzimierz Maciąg
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