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Początek.  
Powojenna rzeczywistość  

w Polskiej Prozie  
lat czterdziestych XX wieku

najbardziej stymulującymi wyobraźnię 
historyka literatury [polskiej] wydają się […]
utrata niepodległości w wieku XViii oraz 
postanowienia jałtańskie i ich skutki w wieku XX. 

teresa walas „Niebyła” historia literatury1

Poetyka kulturowa, czy nowy historyzm zakładają, iż utwór litera-
cki równie wiele komunikuje na temat własnego czasu historycznego 
jak tekst uznawany za źródło historyczne, choć każdy z nich czyni 
to w sobie właściwy sposób. Można więc zapytać, w jakim stopniu 
polskie opowiadania i powieści ukazujące się w latach czterdziestych 
XX wieku wychwytywały nowe rysy rzeczywistości (politycznej, spo-
łecznej, kulturowej), w której się pojawiły i o której mniej lub bar-
dziej bezpośrednio opowiadały. co znaczyła dla nich cezura ii wojny 
światowej? czy swoimi narracjami wspomagały stabilizowanie kry-
stalizującego się właśnie dyskursu nowej władzy? jak poszukiwały 
sposobów opisu nowej rzeczywistości? na ile posiłkowały się wypra-
cowanymi wcześniej (tzn. przed wojną) środkami ekspresji, by oswoić 
okupacyjne i powojenne doświadczenia? to pytania skłaniające, by 
uwzględnić antropologiczny punkt widzenia2, bowiem wyprowadzone 

1 teresa walas, „Niebyła” historia literatury [w:] Narracja i tożsamość. 
Antropologiczne problemy literatury, t. ii, red. włodzimierz Bolecki, ryszard nycz, 
iBl Pan, warszawa 2004 s. 103 

2 jednym z zadań antropologii literatury jest skupienie się na, zdawałoby się 
przypadkowo zanotowanych, mało istotnych dla akcji, fikcji i fabuły elementach 
będących m.in. formą werbalizacji wiedzy o kontekście kulturowym, mentali-
té epoki. antropologiczne podejście do literatury pozwala dojrzeć potencjalną 
zawartość informacyjną tekstów fabularnych, które mogą uzupełniać stosunkowo 
wąski w naszej kulturze zasób informacji o tym, co w tej kulturze ważne. Por. 
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z przeświadczenia, iż nie ma neutralnych opisów rzeczywistości, zaś 
literacki obraz początków Polski ludowej (a więc tworu społeczno- 
-polityczno-kulturowego odmiennego od ii rzeczypospolitej) sta-
nowi również prezentację własnego wizerunku twórcy jako członka 
określonego społeczeństwa z jego normami i zestawem wartości. 

Proces czynienia nowych rzeczy/zdarzeń/okoliczności własnymi 
wiąże się nieodłącznie z wyobcowaniem innych, dlatego też akt 
adaptacji tego, co nowe, obce, nieoswojone jest postrzegany jako 
pociągający za sobą nie tylko projekcję i asymilację, lecz również 
alienację poprzez reifikację i wywłaszczenie. to proces zapożycza-
nia i aktywnego przetwarzania w twórczości artystycznej elementów 
z  innych dziedzin czy kultur, w których mogły służyć innym celom 
niż te przypisane im w wersji przetworzonej, stosowany wówczas, 
gdy wspomaga przystosowanie się do nowych okoliczności i pozwala 
je zrozumieć. w polskich realiach lat czterdziestych odnosiłby się 
zarówno do prób ujmowania tego, co nowe w stary dyskurs ukształ-
towany jeszcze w okresie międzywojennym, jak i do prób opisywania 
minionej rzeczywistości przy użyciu dyskursu czerpiącego inspirację 
z nowych doświadczeń, a także z nowej ideologii, ekonomii, polityki, 
filozofii etc. warto jednak pamiętać, iż, jak powiada za Foucaultem 
Michel de certeau, każdy dyskurs jest w tym samym stopniu odsłania-
niem co zatajaniem, toteż certeau nazywa go przewrotnie produko-
waniem sekretu3. refleksja nad tak rozumianym dyskursem otwiera 
perspektywę na tryb wytyczający alternatywne przebiegi zdarzeń, 
osadzone w słabej lub negatywnej ontologii. 

ewa kosowska, O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury [w:] 
Narracja i tożsamość, t. i, red. włodzimierz Bolecki, ryszard nycz, iBl Pan, 
warszawa 2004, s. 105–107. znany antropolog, rené Girard, podkreślał zna-
czenie literatury pięknej (powieści) w badaniu świadomości człowieka. uznawał 
wyższość poznawczą literatury nad socjologią, czy etnografią, bowiem – uważał 
– osadza ona człowieka w jego konkretnych warunkach. na jego sąd w tej sprawie 
powołuje się krzysztof Piątkowski w szkicu O niektórych pożytkach dla antropologii 
płynących z wiedzy o literaturze [w:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultu-
ry, red. wojciech j. Burszta, waldemar kuligowski, Biblioteka telgte, Poznań 
2002.

3 wspomina o tym teresa walas w pracy Czy możliwa jest inna historia lite-
ratury, universitas, kraków 1993, s. 40, przywołując pracę M. certeau z 1975, 
L’ecriture de l’historie.
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Proponowanej analizie tego procesu (funkcjonowania odsłania-
jąco-zasłaniającego staro-nowego dyskursu na temat rzeczywistości 
drugiej połowy lat czterdziestych w powstającej wówczas prozie) 
towarzyszy przeświadczenie, że jednym z najistotniejszych konteks-
tów utworu literackiego są stosunki władzy w rozumieniu foucaul-
towskim, tzn. władzy działającej poprzez dyskursy4. tak pojmowana 
władza wytwarza ideologię skłaniającą podmioty pozostające w kręgu 
jej oddziaływania, by uznały, iż stosowanie się do wymogów jej ideo-
logii wynika z wolnej woli, stanowi autonomiczną decyzję. wówczas 
nie potrzebuje odwoływać się do środków represyjnych, gdyż pod-
mioty owe samoistnie kontrolują własne działania tak, by nie naru-
szać aprobowanego przez władzę porządku. w tych okolicznościach 
opowiadanie czegokolwiek podtrzymuje ideologiczne założenia lub 
potwierdza legalność instytucjonalnych aranżacji5. o dominującej, 
czy zyskującej dominację ideologii myślę na sposób zaproponowany 
przez Barthesa w jego pracy Mit dzisiaj, tzn. uważam ją za ustrukturo-
wany wzór rozumienia, odczuwania siebie i otoczenia. taka ideologia 
to, według badacza, proces kolonizacyjny, okupacja, eksploatacja, 
inkorporacja i hegemoniczne panowanie nad znaczeniem. w refleksji 
nad tym zagadnieniem nie chodzi więc o powtarzanie stereotypowych 
ustaleń na temat literalnie rozumianego ucisku niechcianej władzy 
i oporu społeczeństwa/narodu wobec owego ucisku. 

4 w koncepcji Foucaulta dyskurs to „zbiór anonimowych, historycznych, 
zawsze określonych w czasie i przestrzeni reguł, które determinowały w danej 
epoce i dla danego obszaru społecznego, ekonomicznego, geograficznego lub języ-
kowego warunki działania funkcji wypowiedzeniowej” (M. Foucault, Archeologia 
wiedzy, tłum. a. siemek, Piw, warszawa 1977, s. 151). inaczej mówiąc, chodzi 
o  historycznie określony system wypowiedzi i zobiektywizowaną, historyczną 
postać myślenia powstałe na fundamencie wspólnych dla danego społeczeństwa 
założeń światopoglądowych, przesądów, stereotypów, które odnoszą się do okre-
ślonych rzeczy, zjawisk czy idei i wyrażają aktualny do nich stosunek. 

5 Podobne praktyki badawcze stosowane są przez stephena Greenblatta 
w  zbiorze Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, redakcja i wstęp krystyna 
kujawińska-courtney, tłum. różni, universitas, kraków 2006. do tez poetyki 
kulturowej odnoszących się do wszechogarniającego oddziaływania władzy, które 
to tezy wykorzystuje również nowy historycyzm podchodzę ze świadomością kry-
jącego się w nich niebezpieczeństwa restytucji totalizmu władzy, która wszystko 
determinuje, a więc, chcąc nie chcąc, staje się ideą centralną tej metody badań, 
które przecież odżegnują się od zawierzania jakimkolwiek ideom centralnym.
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interpretacja literacka inspirowana refleksją Barthesa, Foucaulta, 
Greenblatta, krytyki postkolonialnej6 to coś więcej niż tylko przed-
stawienie w dziele napięcia pomiędzy dominującą doktryną a histo-
rią, tym bardziej, że w końcu lat czterdziestych XX wieku w Polsce 
dopiero zaczynały się stabilizować nowe układy władzy, zaś o wpływ 
na rzeczywistość walczyły dwie główne formacje: reprezentująca 
emigracyjny rząd londyński, (który, przy uwzględnieniu wszelakich 
korekt płynących z krytycznej oceny rządów sanacji, historycznie 
rzecz biorąc, nawiązywał do wcześniejszego porządku prawno-poli-
tycznego i zapewniał ciągłość narracji ii rzeczpospolitej, by tak 
rzec) oraz formacja komunistyczna, której część przetrwała okupa-
cję w kraju, a  część została powołana do życia w Moskwie, teraz 
zaś jako całość sięgała po władzę z nadania wschodniego sąsiada, 
zwycięskiego w ii wojnie światowej alianta mocarstw zachodnich, 
związku radzieckiego, który, korzystając ze sprzyjającej koniunktury 
politycznej, realizował własną imperialną politykę w europie środko-
wo-wschodniej. Mocno zmienione oblicze świata po ii wojnie świa-
towej (także w aspekcie geopolitycznym) sprawiało, iż nowy dyskurs 
władzy w Polsce kształtował się od początku w trudnych warunkach, 
które rodziły liczne aporie. z jednej strony ów punkt zerowy w wersji 
polskiej obciążała pamięć krachu przedwojennej polityki sanacyjnej, 
wspomnienie szosy zaleszczyckiej, trauma klęski wrześniowej i odpo-
wiedzialności za hekatombę powstania warszawskiego, co działało na 
korzyść ludzi Polskiej Partii robotniczej, związku Patriotów Polskich 
oraz ich ideologii transplantowanej z zsrr, zaś z drugiej – pamięć 
sięgająca czasu zaborów, upokarzającej zależności od rosji carskiej, 
potem doświadczenia wojny 1920 r. z bolszewikami, wreszcie agresji 
związku radzieckiego wobec Polski z 17 września 1939 r., okupacji 
radzieckiej na polskich kresach wschodnich naznaczonej wywózka-
mi ludności cywilnej, mroczną tajemnicą katynia, a także pamięć 

6 krytyka postkolonialna wydaje się inspirująca ze względu na to, iż nale-
ży do sposobów mówienia, które podważają ustalone, zneutralizowane systemy 
reprezentacji i konstruowania świata; wskazują, iż reprezentacja jest w istocie kre-
acją rzeczywistości z perspektywy dominującego i uznanego za naturalny dyskursu 
ideologicznego. dyskurs postkolonialny demonstruje lokalność każdej kultury, 
dowodzi nieuniknionego perspektywizmu wiedzy i władzy, wyczula na grozę i siłę 
politycznych ideologii rozproszonych lub ukrytych w pozornej niewinności znaku. 
uczy również wrażliwości na innego. jest rewindykujący i krytyczny. Pozwala 
wyostrzyć samowiedzę, zgłębić naturę własnej uległości opresjonowanego.
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o nie udzieleniu przez rosjan pomocy dogorywającemu powstaniu 
warszawskiemu oraz świadomość tego, iż traktowali oni uwalniane 
od niemców tereny polskie jak zdobycz wojenną, ziemie o ograni-
czonej suwerenności, co z kolei nie skłaniało do bezwarunkowego 
zaakceptowania nowej wersji rzeczywistości geopolitycznej wspartej 
argumentem siły narzucającego ją wschodniego sąsiada. 

jednoczącą materię wspólnotowego dyskursu krajowej władzy 
nazywającej się ludową i społeczeństwa naznaczonego okupacyjną 
traumą, dotkniętego psychospołecznymi skutkami wojny o długim 
trwaniu stanowiła nienawiść do niemieckich okupantów (przez tę 
władzę zresztą długo instrumentalnie wykorzystywana); pragnienie 
uchronienia się przed niebezpieczeństwem, które kiedyś mogłoby 
znowu zagrozić z ich strony, a także chęć powrotu do normalnego 
życia, co wiązało się z koniecznością odbudowania kraju ze zniszczeń 
wojennych. Przy czym łatwiejsze miało się okazać usunięcie zniszczeń 
materialnych niż psychospołecznych. te ostatnie nie zostały nawet do 
końca nazwane, wypowiedziane, opowiedziane, a więc przepracowa-
ne tak, by dało się wyciągnąć z nich katarktyczne wnioski. 

wśród takich niemych (pozbawionych własnej wielogłosowej 
opowieści) doświadczeń okupacyjnych, a więc pustych miejsc w tuż 
powojennych krajowych narracjach znalazły się: okupacyjne relacje 
polsko-żydowskie, przedwojenne i wojenne tradycje polskiego ruchu 
komunistycznego splecione z historią komunistów rosyjskich, prze-
bieg okupacji radzieckiej na kresach wschodnich, epopeja polskiego 
państwa podziemnego i jego armii, które po 1945 roku paradoksalnie 
znalazły się po stronie przegranych, sytuacja Polaków pozostających 
na wschodzie i zachodzie poza Polską, a wreszcie niemieszczące 
się w ramach powojennej wielkiej narracji o wojenno-okupacyj-
nym bohaterstwie i martyrologii Polaków, niekoniecznie heroiczne, 
codzienne egzystencjalne doświadczenie czasów pogardy, epoki pie-
ców, spowszednienia zła, szczególnego powiązania ról katów i ofiar, 
które próbował sygnalizować tadeusz Borowski7 w opowiadaniach 
z tomu Pożegnanie z Marią. 

Proza powstająca w kraju i na emigracji po roku 1945, pragnąc 
ukazać długie trwanie następstw wielkich wydarzeń historycznych 

7 Pisałam o tym obszerniej w szkicu Zło opisane językiem powszedniości. 
Kontakt z nienazwanym. Odpowiedź Tadeusza Borowskiego na zmianę warunków 
postrzegania rzeczywistości, „Pamiętnik literacki” 2006, nr 2, s. 51–65.
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swojej współczesności, stała przed skłaniającym do ujawniania włas-
nych wątpliwości i wahań, wewnętrznie sprzecznym zadaniem, miała 
bowiem opowiedzieć: poczucie w pewnym sensie przegranego pokoju 
po wygranej wojnie; doznanie utraty świata8, zła, chaosu, rozpadu 
rzeczywistości w zyskującej dominację aurze oficjalnego preferowa-
nia w ojczyźnie poglądów jednolitych, operujących kategorią pełni, 
ciągłego działania dla dobra ludzkości; a w krajach emigracji uczynić 
to w okolicznościach budowania podstaw społeczeństwa dobrobytu, 
kierującego się ku lepszej przyszłości i nierozpamiętującego cudzych 
minionych krzywd.

dodatkowo, opowieści publikowane w Polsce winny były ograni-
czyć się do treści możliwych do zaakceptowania przez dochodzącą 
do władzy formację polityczną, która zgadzała się na niepełną suwe-
renność kraju i strzegła interesów politycznych wschodniego sąsiada, 
bowiem od niego zależały jej własne.

By odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy rzeczywistości zna-
lazły się w tych okolicznościach w polu widzenia polskiej prozy lat 
czterdziestych, których z nich jedynie dotknięto, a które zostały stłu-
mione lub pominięte należałoby sięgnąć i do utworów przekazujących 
relacje z czasów okupacji, która swoimi treściami wyznaczyła układ 
odniesienia, nowy punkt orientacyjny w sposobach rozumienia świata, 
i do prozatorskich agitek stanowiących przedśpiew socrealizmu, i do 
utworów określonych przez ówczesną krytykę mianem rozrachunków 
inteligenckich9. te ostatnie wydają się istotne, bowiem czynią swoimi 

8 termin Pierre’a Bourdieu. Por. P. Bourdieu, Outline of Theory of Practice, 
transl. r. nice, cambridge, new york, cambridge university Press 1977, 
The Weight of the Worlds: Social Suffering in Contemporary Society, transl. by 
P. Parkhurst Ferguson, stanford university Press, stanford, california 1994, 
Practical Reason: on the Theory of Action, stanford university Press, stanford, 
california 1998, także Małgorzata jacyno, Iluzje codzienności.O teorii socjologic-
znej Pierre’a Bourdieu, iFis Pan, warszawa 1997.

9 jako że mój wywód stawia sobie za zadanie wskazanie pewnych nieoczy-
wistych aspektów poznawczych wybranych utworów prozatorskich powstałych 
w  latach czterdziestych XX wieku, nie będę w tym miejscu przypominała pod-
ręcznikowych informacji na temat dyskusji prasowej rozpoczętej artykułem józefa 
chałasińskiego Inteligencja polska w świetle swej genealogii społecznej opubliko-
wanego 4. lutego 1946 r. na łamach „kuźnicy” ani danych dotyczących zawarto-
ści i  recepcji szkicu kazimierza wyki Rozrachunki inteligenckie zamieszczonego 
w jego książce Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945–1948, który wpro-
wadzał tytułowe określenie do obiegu krytyczno- i historycznoliterackiego. Mówią 
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bohaterami ludzi zdolnych do problematyzowania własnego doświad-
czenia, należących do formacji, która przez ostatnie dwa stulecia 
z rozmaitym powodzeniem pełniła misję przewodnika w dziejach 
narodu, przypisywała sobie w tym zakresie posłannictwo i poczuwała 
się do odpowiedzialności za losy ojczyzny. 

w niedługim czasie po zakończeniu ii wojny światowej ukazały się 
zaliczane do owych rozrachunków: Węzły życia zofii nałkowskiej10, 
Mury Jerycha tadeusza Brezy (1946), Sedan Pawła hertza (1948), 
Śmierć liberała artura sandauera (1947), Drewniany koń kazimierza 
Brandysa (powst. 1943–1945, opubl. 1946) i jego tetralogia Między 
wojnami (1946, 1948, 1949, 1951), Jezioro Bodeńskie (powst. 
1942–1943, opubl. 1946) i Pożegnania (1949) stanisława dygata, 
Sprzysiężenie stefana kisielewskiego (powst. 1942–1944, opubl. 1947), 
niewiele później Rdza wilhelma Macha (powst. 1945–1947, opubl. 
1950), by wyliczyć pozycje wymieniane zwykle jako kanoniczne dla 
podnoszonej problematyki. dodałabym jeszcze szczególnie charak-
terystyczne dla tego czasu historycznego11, opowiadania jerzego 
andrzejewskiego z tomu Noc (1945), jego powieść Popiół i diament 
(1948)12, a także niektóre opowiadania adolfa rudnickiego, choć-
by takie, jak Major Hubert z armii Andersa (1945), Kartka znalezio-

o tym prace tadeusza drewnowskiego, Literatura polska lat 1944–1989. Próba 
scalenia. Obiegi – wzorce – style, Pwn, warszawa 1997, Marty Fik, Kultura polska 
po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Polonia Book Fund ltd, londyn 1989, hanny 
Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje literackie lat 1945–1949, Pwn, warszawa 
1985.

10 utwór został ukończony i przekazany redakcji „odrodzenia” w 1945 roku. 
Potem pisarka wprowadzała poprawki i pierwsze wydanie książkowe powieści 
ukazało się w roku 1948. wydanie drugie miało inny układ (zrezygnowano z po-
działu na trzy części wersji jednotomowej i rzecz wydano w dwóch tomach), tom 
pierwszy pojawił się w 1950 r., drugi w 1954.

11 zaliczany do nowych historycystów louis a. Montrose przez historycz-
ność tekstu rozumie kulturową specyficzność, społeczne osadzenie wszelkich 
sposobów pisania. Por. tegoż, New Historicism [w:] Redrawing the Boundaries: 
The Transformations of English and American Studies, red. stephen Greenblatt, 
Giles B. Gunn, Mla, new york 1992, s. 392–418. dla nowego historycyzmu 
mimesis nie stanowi prostego odbicia, lecz społeczną i historyczną „aktywność” 
kulturowych artefaktów. zob. wstęp krystyny kujawińskiej-courtney do przywo-
ływanego zbioru pism Greenblatta, dz. cyt., s. XXXiii i nast. 

12 Pierwodruk pt. Zaraz po wojnie na łamach „odrodzenia” 1947, nr 3–22 
(druk przerwano).
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na pod murem straceń (1948, tom Szekspir), Złote okna (1952, tom 
Żywe i martwe morze) i emigracyjne szkice andrzeja Bobkowskiego 
– Pożenanie oraz List13.

to, co w dużej części z nich ukazywano, miało znamiona surowego 
osądu przedwojennej koncepcji życia politycznego oraz konstatacji 
zagubienia ludzi ukształtowanych świadomościowo w ii rzeczpospoli-
tej, którzy po doznaniach okupacyjnych z różnym skutkiem, a czasem 
bezskutecznie próbowali odnaleźć się w powołanej właśnie do życia 
Polsce ludowej, co sprawiało, iż niektórzy decydowali się pozostać 
na emigracji (o emigrantach wspominają w swoich opowiadaniach 
i hertz, i rudnicki, ich wyborom poświęca uwagę Bobkowski). 

By się przekonać, jak w tekstach literackich rysowała się świado-
mość Początku, warto najpierw spojrzeć na te z nich, które odnoto-
wują sytuację zmiany i opisują stosunkowo nieodległą, przedwojenną 
przeszłość jako minioną epokę, na co wskazuje ton surowej oceny, 
(połączonej czasem z niejaką nostalgią14), przede wszystkim jednak 
tendencja do nazywania mechanizmów rządzących ówczesną rzeczy-
wistością, które byłyby niedostrzegalne, gdyby nadal zachowywały 
aktualność. Bowiem, jak wiadomo, to, co decyduje o charakterze 
epoki, dla niej samej jest przezroczyste. „w pełni zapachem epoki 
można się delektować dopiero wtedy, kiedy ona odejdzie”15. wówczas 
w ukazującej ją literaturze wyraźnie pojawia się (poprzedzona uchwyt-
ną zmianą sytuacji) narracja końca pewnej rzeczywistości.

13 andrzej Bobkowski, Pożegnanie, „kultura” 1948, nr 6, List, „kultura” 1948, 
nr 9–10. cytaty z tekstów Bobkowskiego podaję według tych wydań.

14 według ankersmita nostalgia stanowi najsilniejszą formę pamięci: „jest 
zawsze połączona z silną, bolesną świadomością pozostawania w niemożliwym 
do pokonania dystansie oddzielającym [podmiot] od przedmiotu nostalgicznej 
tęsknoty.” Por. tegoż, The Rise and Fall of Metaphor, kalifornia university Press, 
Berkeley 1994 s. 197 i nast. w opowiadaniach hertza np. skutecznie tłumi się 
nostalgię, która jednak daje o sobie znać przyprawiona nutą melancholii, a jak 
powiada freudowska analiza melancholii, uczucia przez nią wywoływane pobu-
dzają niejasną, aczkolwiek uporczywą świadomość moralnego fiaska, jaką ma 
podmiot w odniesieniu do obiektu pamięci. w innym kontekście pisze o tych 
zagadnieniach Frank ankersmit w szkicu Pamiętając Holocaust: żałoba i melan-
cholia [w:] Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska historiografia lat dziewięć-
dziesiątych. Antologia przekładów, red. ewa domańska, tłum. różni, wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2002, s. 183.

15 Franklin r. ankersmit, Historiografia i postmodernizm, dz. cyt., s. 160.
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Zmiana

zmiana powoduje rozpad świata na części i odgranicza je od 
siebie. część sprzed zmiany, oswojoną, zrozumiałą, której mecha-
nizmy są tak naturalne, że dla podmiotów przestrzegających reguł, 
które w  zgodzie z tymi mechanizmami definiują normalność i nie-
normalność, czynią owe mechanizmy niewidzialnymi od części dru-
giej – zaistniałej po zmianie, a więc o nierozpoznanych do końca 
rysach, weryfikującej negatywnie sprawdzone dotąd sposoby radzenia 
sobie z rzeczywistością, pełnej zasadzek, niespodzianek, zaskoczeń, 
wymuszającej aktywność adaptacyjną, otwartość na nowe wyzwania, 
elastyczność. 

w omawianych czasach okres wieloimiennej zmiany, na którą 
miała zareagować literatura, trwał na ziemiach polskich niemal dzie-
sięć lat, bo od września 1939 roku co najmniej do stycznia roku 
1949, a więc od wybuchu ii wojny światowej do momentu powstania 
monopartii rządzącej, która po zjednoczeniu w 1948 r. Polskiej Partii 
socjalistycznej i Polskiej Partii robotniczej przyjęła nazwę Polskiej 
zjednoczonej Partii robotniczej, zlikwidowała w kraju ślady powo-
jennej kontynuacji porządku polityczno-prawnego ii rzeczypospolitej 
i zainicjowała własną politykę, w tym również kulturalną, formułującą 
wyraźne oczekiwania wobec literatury. z oczekiwaniami tymi zapo-
znała twórców na szczecińskim zjeździe literatów w styczniu 1949 
roku, symbolicznie zamykając tym samym okres zmiany.

jeśli zmiana trwa tak długo, można – choć to niełatwe – przyzwy-
czaić się do sytuacji prowizorium, nieobowiązywania żadnych stałych 
reguł gry, zawieszenia ważności wcześniej przestrzeganych porządków 
i traktowania z dystansem/omijania tych narzuconych przemocą. opis 
takiej rzeczywistości kontrastów, rozchwianej pod względem etyczno- 
-moralnym, unieważniającej dawne układy odniesienia i hierarchie 
wartości, w zamian serwującej koszmar i potworność w dawkach 
sugerujących, iż mogą one stać się trwałym elementem codzienności, 
skłania do przemyślenia na nowo relacji miedzy rzeczywistością a lite-
raturą, do refleksji nad mimetyczną teorią sztuki, która prowadziłaby 
do stworzenia modelu interpretacyjnego trafniej oddającego załama-
nie habitusu, chaos nowo wyłonionych dyskursów stanowiących istotę 
nowej praktyki estetycznej, nowej filozofii i moralności. 

Ów problem dostrzegał na przykład wilhelm Mach w Rdzy, którą 
pisał w latach 1945–1947, starając się unowocześnić model powieści psy-
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chologicznej. narrator tego utworu i nieliczni bohaterowie obdarzeni 
jego sympatią już w pierwszych miesiącach okupacji, (akcja powieści 
rozpoczyna się na polskiej prowincji w listopadzie 1939 roku i toczy 
się w pierwszej połowie lat czterdziestych) z niepokojem konstatują, 
że „ludzie oszołomieni wielością przeżyć, nauczyli się nie dziwić, nie 
pytać, przyjmować bez zastanowienia każdą rzeczywistość zastaną”16 
(36). „zdążyli się już […] przyzwyczaić do nowego porządku, który był 
porządkiem ślepego posłuszeństwa i przymusu” (284, podkr. h.G.).

Rdza to rzadki wśród tuż powojennych powieści przykład utwo-
ru opisującego nieheroiczną okupacyjną codzienność z charaktery-
stycznym dla niej procesem, w którym koniec starego świata płynnie 
zamienia się w początek nowego. józek Bociek, jedna z ważniejszych 
postaci Rdzy, w odpowiedzi na pytanie kolegi, czemu niepokoi go, 
że okoliczni ludzie żyją w miarę spokojnie, odpowiada: „nie to, że 
ludzie żyją, tylko że się przyzwyczajają tak żyć. Że chcą u niemców 
spokój wysłużyć i trzęsą się, aby się na gorsze nie zmieniło, więcej 
nic.[…] chłopstwo z bogatych wsi, z rędzin, puściło się paskować, 
dobrze się teraz takim powodzi.” (464, podkr. h.G.) 

w tej samej powieści pojawiają się dialogi, z których wynika, że 
nie wszystkie postacie w ten sposób reagują na sytuację okupacyjnej 
zmiany i rozmaicie hierarchizują jej przejawy: „krowy nam, juchy, 
opodatkowali – narzeka na okupantów szymon Bociek, ojciec józka 
– dawaj chłopie mleko! jakoś to się stało zaraz po tym, jak tych 
Żydów z zawadowa wybili. niech se pani pomyśli: mleko! a taki 
spokój był…” (150) 

w Boćkowym wyliczeniu okupacyjnych bied eksterminacja 
żydowskich sąsiadów jest tylko tłem dla podatku na mleko. to on 
okazuje się dla chłopa sygnałem zmiany na gorsze. Mach nie oce-
nia bezpośrednio postaw swoich bohaterów. jego osąd wyłania się 
z zestawienia opisywanych faktów i ludzkich na nie reakcji.

w narracji zmiany, jeśli można ją tak nazwać, w różnych pro-
porcjach zawierają się zwykle elementy opowieści o końcu pewnego 
świata i o początku jego innej wersji, ale też elementy opowieści o sa-
mej zmianie jako takiej, a więc o momencie utraty przezroczystości 
przez dotąd obowiązujące reguły ustanawiania tego, co uważamy za 
normalne. o tych właśnie aspektach narracji zmiany mówią i Śmierć 

16 wszystkie cytaty według wydania: wilhelm Mach, Rdza, czytelnik, 
warszawa 1967 lokalizuję w tekście, podając w nawiasie numer strony.
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liberała artura sandauera, i Wielki Tydzień jerzego andrzejewskiego, 
i Kartka znaleziona pod murem straceń adolfa rudnickiego. 

nie przez przypadek przywołane utwory dotyczą okupacyjnych 
relacji polsko-żydowsko-niemieckich. właśnie one najsilniej podmi-
nowały fundamenty oswojonego świata i ukazały jego niespójność 
nie tylko aksjologiczną czy epistemologiczną, lecz nawet ontologicz-
ną. w  oglądanej przez ich pryzmat rzeczywistości nie sprawdzały 
się bowiem podstawowe kategorie nadające jej sens, takie jak Bóg, 
człowiek, sumienie, egzystencja, podmiot. wyraźnie zmieniało się ich 
rozumienie. Minione traciło aktualność, nowe jeszcze się w pełni nie 
wyłoniło. człowiek, nagle uznany przez innych za obcego, stał się ści-
ganą zwierzyną, zaczynał się ukrywać, gotów zrezygnować ze wszyst-
kiego, co do tej pory określało jego podmiotowość. jego egzystencja 
sprowadzała się odtąd do zaspokajania najprostszych potrzeb biolo-
gicznych i musiała się podporządkować wymogom ucieczki w świecie 
pozbawionym sumienia, a więc śladu boskiej obecności.

sandauer często czyni bohaterami swoich opowiadań ludzi 
z cenzusem, prawników, lekarzy, koneserów sztuki, humanistów, kie-
rujących się w życiu racjonalnymi przesłankami, dbających o aksjo-
logiczny ład wokół siebie i tego samego oczekujących od otoczenia. 
wszyscy żyją w prowincjonalnym miasteczku, gdzieś na wschodzie 
rzeczpospolitej – oni, kulturalni Żydzi wśród polskich, katolickich 
i ukraińskich, prawosławnych sąsiadów o różnym stopniu wykształ-
cenia i statusie majątkowym, jak to w prowincjonalnym miasteczku 
bywa. uosabiający oświeceniową wiarę w ludzki rozum i humani-
styczny rdzeń dwudziestowiecznej cywilizacji sandauerowi bohatero-
wie budzą się któregoś ranka w rzeczywistości urządzonej na nowo 
przez okupantów, przedstawicieli narodu filozofów, który wydał 
kanta i hegla, więc sądzą, iż po zastosowaniu się do rozporządzeń 
niemców i pilnym ich przestrzeganiu, będzie można przetrwać. 

tom opowiadań Śmierć liberała mówi o holocauście przez pryzmat 
zagłady oświeceniowej wersji racjonalizmu i obnażenia kruchości 
zasad etyki chrześcijańskiej, które nie wytrzymały próby czasu w zde-
rzeniu z sytuacją, w której przestrzeganie zasad racjonalności, logiki 
czy wiary i tak kończyło się śmiercią odartą z wszelkiego majestatu, 
a więc osuwało się w absurd i podważało wiarę w bożą sprawiedliwość. 

słowa młodego Polaka, występującego w opowiadaniu ironicznie 
zatytułowanym Noc praworządności, który odmawia pomocy i schro-
nienia żydowskiemu koledze z powołaniem się na wiarę w  Boga, 
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brzmią jak kwintesencja rzeczywistości na opak, sygnalizują fun-
damentalną zmianę w pojmowaniu rudymentów ludzkiego świata: 
„możesz się śmiać ze mnie, ja teraz wierzę w Boga, a jeśli nie w Boga, 
to w jakąś siłę wyższą. ja wiem, że dla ciebie w obecnym położeniu, 
jest to niepojęte, ale Bóg nie wgląda w drobne niesprawiedliwo-
ści świata. on kieruje całością. Patrz, jaki świat jest piękny. kwiaty 
pachną, ptaki śpiewają, słońce świeci. […] nie, Bóg jest i trzeba się 
poddać jego wyrokom. a zresztą, spodziewam się, że dasz sobie jakoś 
radę”17. (podkr. h.G.)

nowa sytuacja, w której za bycie tym, kim się urodził (Żydem), 
człowiekowi grozi śmierć, nazwana zostaje eufemistycznie „obecnym 
położeniem”, bez doprecyzowania, jakie to położenie, bowiem każde 
jego dookreślenie w dotąd używanym języku zabrzmiałoby z jednej 
strony absurdalnie, z drugiej – jak oskarżenie podważające podstawy 
cywilizacji stworzonej przez ludzkość w XX wieku. jaka więc jest 
prawda? Pragmatyzm nakazuje uważać za prawdziwe to, co nie wpro-
wadza dysonansu między przychodzącym z zewnątrz (uchwyconym 
przez zmysły) a składającym się na stan intelektualnego posiadania 
człowieka18. Gdy taki dysonans powstaje, nie rozumie się tego, co się 
widzi albo odmawia się temu racji i to nie dlatego, że tak nie jest, 
ale dlatego, że zakłóca to harmonię między światem a przekonaniami 
człowieka, który na ów świat patrzy inaczej, więc nie wie, jak zare-
agować na tę zmianę, by przetrwać zawirowanie. w starym języku 
można ująć to tylko zaimkiem nieokreślonym „jakoś” i instynktownie 
starać się o „wpasowanie świata, który wypadł z posad – jak pisze 
jerzy jedlicki – w kategorie stabilnych ideologii, [co] stanowi mecha-
nizm intelektualnego oswajania niesamowitości. rzeczywistość jest 
niesamowita w swoim chwilowym stężeniu potworności, ale mimo 
to stanowi ciąg dalszy znanych dobrze zmagań chrystusa z szata-
nem, narodu z najeźdźcą […]”19. toteż polski interlokutor żydow-

17 artur sandauer, Noc praworządności [w:] tegoż, Śmierć liberała, książka, 
warszawa 1947, s. 74. kolejne cytaty z tego wydania lokalizuję w tekście, podając 
w nawiasie numer strony.

18 Pisze o tym m.in. Michał P. Markowski w szkicu Antropologia, humanizm, 
interpretacja [w:] Kulturowe teorie literatury. Główne pojęcia i problemy, red. 
M.P. Markowski, r. nycz, universitas, kraków 2006, s. 144–145.

19 jerzy jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone [w:] Dzieło litera-
ckie jako źródło historyczne, red. zofia stefanowska, janusz sławiński, czytelnik, 
warszawa 1978, s. 354.
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skiego bohatera opowiadania odwołuje się do nieodgadnionego dla 
człowieka boskiego zamysłu w urządzeniu świata. dotąd sam nie 
traktował wiary poważnie, teraz posłużyła mu za wykręt, ale też 
jego zachowanie ilustruje ogólniejszą prawidłowość sformułowa-
ną przez jedlickiego w odniesieniu do ludzkich reakcji w czasach  
okupacji.

w tym samym opowiadaniu żydowscy urzędnicy judenratu, którzy 
otrzymali od niemców rozkaz wskazania kilkuset Żydów przezna-
czonych do likwidacji, wolą sporządzić listę tych, którzy mają ocaleć, 
a więc oprawcy będą omijać ich domy, wygarniając z innych swoje 
ofiary. w ten sposób twórcy listy starają się odsunąć świadomość 
współudziału w ludobójstwie nawet, jeśli to współudział wymuszony. 
okoliczności są potworne, niewytłumaczalne w żadnych akceptowa-
nych dotąd kategoriach, jednak człowiek za wszelką cenę próbuje 
zmieścić je w jakichś dostępnych ramach, które dawałyby pozór zna-
nego ładu i… właśnie wówczas obnaża ich nieadekwatność, dotyka 
niesamowitości, wpada w otchłań niepojętego:

„[…] prezes rady [judenratu – h.G.] z papierami pod pachą wtyka 
do ręki każdemu z urzędników po arkuszu [listy z nazwiskami chwilo-
wo ocalonych przed likwidacją – h.G.]. otrzymanie papierka działa 
na nich od razu uspokajająco. Odnajdują się w znajomej atmosferze, 
odczuwają praworządność.” (57–58, podkr. h.G.) 
– pisze sandauer, który w swoim prozatorskim raporcie na temat 
wielkiej zmiany stosuje gorzką ironię jako środek sygnalizujący i roz-
pacz, i głębokie rozczarowanie, i zawód, i utratę wiary w trwałość 
humanistycznych fundamentów dwudziestowiecznej cywilizacji. 

ironia wielokrotnie pojawi się w narracjach zmiany. najcelniej 
użyje jej tadeusz Borowski w tomie Pożegnanie z Marią. Pisarze pró-
bujący cokolwiek powiedzieć o zmianie wyczuwają, że ironia daje 
możliwość pracy w obrębie danego dyskursu przy jednoczesnym 
kontestowaniu go20. Było to użyteczne w sytuacji zmuszającej do 
przemyślenia na nowo wszystkiego, co dotąd uważało się za ważne, 
nienaruszalne, normalne. wtedy właśnie ironia staje się figurą nie-
wypowiedzianego, sposobem zasygnalizowania sub-tekstu, którego 

20 inspirująco pisze o zastosowaniach ironii linda hutcheon w pracy Circling 
the Downsput of Empire [w:] Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and 
Post-Modernism, ed. by ian adam, helen tiffin, harvester wheatsheaf, new 
york, toronto, sydney, tokyo, singapure 1991, s. 171, 178. 
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pełne uwidocznienie z różnych względów nie jest już/jeszcze moż-
liwe. 

„już”, bo stary dyskurs temu nie podoła bez osuwania się w banał 
lub absurd. to my jesteśmy przecież źródłem tego, co znaczy dla nas 
przeszłość i teraźniejszość. Przyswajamy je tekstualnie przez nagro-
madzone wcześniej warstwy pracy interpretacyjnej, przyzwyczajenia, 
pojęcia pochodzące z wypróbowanych praktyk metodologicznych, 
które… właśnie okazały się nieprzydatne, bo nieskuteczne. 

„jeszcze”, ponieważ nie ukształtował się dyskurs nowy, który 
zaproponowałby adekwatne modele nazywania, interpretowania 
zaistniałej sytuacji zmiany, która niesie zło, jeśli mówić o niej, nie 
wykraczając poza oswojone imaginaria21, a jednak nie dla wszystkich 
użytkowników owych imaginariów zdaje się to być jednakowo oczy-
wiste, skoro możliwe stały się wydarzenia opisane choćby w Śmierci 
liberała. 

linda hutcheon powiada za kennethem Burke, że ironię często 
nazywa się pespektywizmem, bowiem w sytuacji braku głównej zasady 
czy paradygmatu człowiek zwykł zwracać się ku dialogowi, polilogo-
wi, alegorii, autorefleksji, a wszystkie one są przejawami dystansu, 
ironii22.

w opowiadaniu jerzego andrzejewskiego Wielki Tydzień ironia 
w czystej postaci nie występuje. Pojawia się za to coś na kształt poli-
logu. czytelnik wysłuchuje głosów różnych postaci tworzących wcześ-
niej jedną społeczność, które reagują teraz – każda w sobie właściwy 
sposób – na sytuację, w której część z nich jest skazana na zagładę. na 
najwyższym poziomie znaczeniowym tekstu ta fundamentalna zmiana 
została zasygnalizowana w sposób obnażający bezradność narrato-
ra usiłującego z pozycji świadka ludobójstwa uchwycić wyznaczniki 
procesu owej cywilizacyjno-kulturowej katastrofy, która na zawsze 
uniemożliwi powrót do wcześniejszej wersji rzeczywistości i kon-
statującego jedynie, że zostały poważnie naruszone obowiązujące 

21 keith jenkins tak mówi o imaginariach: „[…] żyć w kulturze to żyć zna-
cząco (pełnią życia – miningfully) w kodzie i przez kod, przez język; to dosłownie 
być ustanowionym w ramach imaginariów, które wytwarzają to, co uchodzi za 
rzeczywistość, tak że zamieszkiwanie w języku po prostu jest zamieszkiwaniem 
w rzeczywistości.” Por. tegoż, Żyć w czasie, lecz poza historią, żyć w moralności, 
lecz poza etyką, tłum. Magdalena zapędowska [w:] Pamięć, etyka, historia…, 
dz. cyt., s. 254, (podkr. h.G.)

22 tamże, s. 183.
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dotąd zasady, dzięki którym człowiek wiedział, jak zachować godność, 
i kiedy jego postępowanie jest właściwe. 

na porządek rzeczy decydujący o tym, iż daną wersję rzeczywi-
stości (oraz właściwą jej kulturę) żyjąca w niej społeczność uznaje za 
normalną, naturalną składa się wszystko to, co trzeba wiedzieć, czy 
też, w co trzeba wierzyć, aby postępować w sposób akceptowalny dla 
członków tej społeczności w ramach ról pełnionych przez każdego 
z nich. chodzi nie tyle o panowanie nad zachodzącymi zjawiskami ile 
nad ich organizacją. ową organizację stanowią modele percypowania 
rzeczy zapisane w ludzkich umysłach, sposoby ich interpretowania. 
na takie modele interpretacyjne składają się normy, wartości, świa-
topogląd członków danej społeczności23. 

normy wyznaczają ideały (reguły) właściwego zachowania się 
w  określonych sytuacjach, w odniesieniu do innych jednostek spo-
łeczności, w której istnieje zasadnicza zgoda co do określonych stan-
dardów zachowania. ci, którzy nie przestrzegają ustalonych reguł, są 
marginalizowani, naznaczeni innością, wykluczani.

wartości, czyli podzielane powszechnie idee dotyczące sposobów 
i celów życia w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym często 
bywają nie uświadamiane i nie werbalizowane, choć w zasadniczy 
sposób wpływają na przeżywanie świata. Podobnie światopogląd, 
w którego zakres wchodzą wyobrażenia o miejscu człowieka w rze-
czywistości oraz jego relacjach z otoczeniem, o dobru i złu, „siłach 
sprawczych” decydujących o obrazie świata, losie jednostki.

i artur sandauer w Śmierci liberała, i jerzy andrzejewski w Wiel-
kim Tygodniu próbują pokazać, co się dzieje, kiedy modele percypo-
wania świata, decydujące o sposobach jego interpretowania, a co za 
tym idzie o ludzkich zachowaniach, wartościowaniu tych zachowań 
etc. nie pasują do rzeczywistości, przestają się w niej sprawdzać, spro-
wadzają się do absurdu. 

wielki tydzień to dla katolików czas skupienia, wyznawania grze-
chów i odbywania pokuty w obliczu męki Pańskiej, śmierci chrystusa 
na krzyżu dla zbawienia ludzkości. w 1943 r. na ów czas sacrum 
nakłada się czas profanum – agonii powstania w warszawskim getcie, 
zagłady Żydów skazanych na śmierć po obu stronach muru dzielącego 

23 Por. wojciech j. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, 
zysk i s-ka, Poznań 1998, s. 49–50. Badacz cytuje pogląd warda Goodenougha 
na poruszony temat.
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miasto na część aryjską i nie-aryjską. Bohaterowie opowiadania, pol-
scy i żydowscy inteligenci, przed wojną zaprzyjaźnieni i sobie bliscy, 
w okupacyjnych okolicznościach rządzonych rasistowskimi prawami 
narzuconymi przez niemców zaczynają zachowywać się w sposób, 
o który wcześniej by siebie nie podejrzewali. 

wywodząca się z profesorskiej żydowskiej rodziny irena lilien 
nagle czuje się bliższa żydowskiej biedocie z nalewek, z którą wcześ-
niej nie utrzymywała żadnych kontaktów, niż janowi Maleckiemu, 
polskiemu przyjacielowi rodziny z czasów przedwojennych. ten, wie-
dziony poczuciem przyzwoitości, proponuje jej schronienie w swoim 
domu, ryzykując życie własne i oczekującej dziecka żony oraz sąsia-
dów, bowiem za goszczenie/ukrywanie Żydówki teraz wszystkim grozi 
śmierć z rąk niemców. w głębi duszy czuje dyskomfort całej sytuacji, 
z jednej strony spowodowany faktem, iż nie jest w stanie tak zupełnie 
bez wahania pójść za głosem sumienia ukształtowanego przed wojną, 
a nakazującego pomoc innemu człowiekowi w potrzebie i przyjęcie 
pod własny dach osoby, którą dotknęło nieszczęście24; z  drugiej 
jednak dyskomfort powodują również całkiem nowe okoliczności, 
w których bliska wcześniej irena, teraz nabrała cech obcego i sama 
używa w rozmowie z nim różnicujących zaimków: „my” i „wy”, mając 
na myśli Żydów i aryjczyków, co nieoczekiwanie sytuuje Polaków 
w pobliżu niemców, a i Maleckiego skłania do podobnego stosowa-
nia tych zaimków:

„– nie mówiłaś dawniej: my! [Malecki ma na myśli społeczną toż-
samość żydowską – h.G.] […] – ale nauczono mnie. Wyście nauczyli. 
[…] Wy, Polacy, niemcy… – Łączysz nas? – wszyscy przecież jeste-
ście aryjczykami.” (36, podkr. h.G.) 

Przemoc narzuconego obojgu okupacyjnego dyskursu daje o sobie 
dobitnie znać poprzez rozbudzenie odczuć i wątpliwości, których 
ani irena ani jan wcześniej sobie nie uświadamiali. dla narrato-
ra opowiadania kwestia ta stanowi dostrzegalny problem, możliwy 

24 narrator objaśnia to wprost czytelnikowi: „Ponieważ każdy dobry uczynek 
bardziej z poczucia obowiązku wynikający niż z istotnej ludzkiej potrzeby wymaga 
przymusu i wysiłku, więc i Malecki musiał zadać sobie trud, aby przezwyciężyć 
egoistyczny opór” albo: „było w nim więcej niepokoju i przerażenia niż prawdzi-
wej miłości do tych ludzi bezbronnych” [ginących Żydów – h.G.]. (29). cytuję 
według wydania: jerzy andrzejewski, Wielki Tydzień, czytelnik, warszawa 1993, 
s. 42. kolejne przywołania z tego utworu lokalizuję w tekście, podając w nawiasie 
numer strony.
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jednak tylko do aforystycznego zasygnalizowania, więc o rozterkach 
bohatera prowadzącego utworu dowiemy się, iż: „Był na tyle moral-
ny, żeby odczuwać potrzebę usprawiedliwień, lecz nie dość moral-
ny, aby nie chciał i nie potrzebował ich szukać. […] czyny osądzał 
intencjami, natomiast dla intencji, ponieważ często dostrzegał ich 
sprawczość, nie znajdował żadnej słusznej i stałej miary i osądu.”  
(57–58) 

wyraźnie skończył się czas „stałych miar i osądów”, a wśród ich 
rozchwiania można było się zagubić. sprawdzone konwencje, reguły 
postępowania definiowane przed wojną jako właściwe, odpowied-
nie i w tym utworze rozsypują się w sytuacji okupacyjnej zmiany. 
oboje Maleccy mimo wszystko starają się zachowywać przyzwoicie 
– żonie jana, annie, pomaga w tym głęboka wiara w Boga, jemu 
– świadomość inteligenta, człowieka honoru, starającego się unikać 
zachowań niegodnych, nawet jeśli ułatwiłyby przetrwanie trudnego  
czasu. 

Pozostawiając niezamkniętym układ osądu autorskiego fabuły 
opowiadania, andrzejewski decyduje się zamknąć jego układ zda-
rzeniowy czarną puentą. Miotany rozmaitymi wątpliwościami jan 
Malecki ginie od przypadkowej kuli, zaś irena lilien w drastyczny 
sposób zmuszona przez sąsiadów do opuszczenia jego mieszkania, 
wybiera pewną śmierć, powrót do swoich, do getta i na odchodnym 
przeklina Polaków, życząc im losu podobnego żydowskiemu: „[…] 
Żebyście wszyscy jak psy pozdychali […]. Żeby was wypalono tak, 
jak nas! Żeby was wystrzelano, pomordowano…”. (216)

świat pokazuje swoje nieoswojone, potworne oblicze, któremu 
trudno będzie dobrać nowe cywilizacyjne maski. 

adolf rudnicki w Kartce znalezionej pod murem straceń przyzna 
w tej sytuacji, że wszystko, co napisał przed wojną, a więc ówczesne 
sposoby rozumienia, wartościowania i opowiadania straciły aktual-
ność, wiarygodność, moc. spopieliła je wojna, więc nie da się ich 
użyć do przekazania komunikatu o tym, co zaszło. ten krótki zapis 
prozatorski mówi jedynie (i aż) o fundamentalnej zmianie, która 
unieważniła dotychczasowe narracje legitymizujące kryteria, zgod-
nie z którymi coś uznawano za normalne, ludzkie, a coś innego za 
nienormalne, nieludzkie. Pisarz, jeśli nie zamilknie, a będzie chciał 
dać świadectwo zmianie, musi szukać nowych sposobów, bo stare 
zdają się na nic. Kartka znaleziona pod murem straceń to krótki 
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tekst, w którym żaden z nowych sposobów nie zostaje nazwany, bo 
rzecz zamyka się w skonstatowaniu nieważności środków i rozwią-
zań dotąd stosowanych w literaturze do opowiadania świata. jednak 
sam jego tytuł uzmysławia możliwe pole poszukiwań sposobów  
nowych. 

„kartka” to fragment, okruch, anonimowy wyimek zniszczonej, 
niedostępnej całości, która, być może, nigdy naprawdę nie istniała, 
skoro okazała się tak krucha; „kartka znaleziona”, a więc pojawia-
jąca się przypadkowo, losowo, bez racjonalnych uzasadnień (takie 
też przestały się przecież sprawdzać), jako przekaz od nieznanego 
nadawcy dla nieokreślonego adresata, (jednym i drugim może być 
każdy); „kartka znaleziona pod murem straceń”, a więc wychyla-
jąca się z cienia śmierci, nabierająca cech testamentu, ostatniego 
przesłania, niemego krzyku kogoś, kto jest już po drugiej stronie 
istnienia, a dotknął spraw ostatecznych, ginąc pod ścianą od strza-
łów oprawcy, bowiem jego świat przynajmniej na pierwszy rzut oka 
dzielił się na świat katów oraz świat ofiar i jako takiego nie uda się 
go zamknąć w jednej opowieści. ta „kartka” to skumulowany konkret 
egzystencjalny odarty z metafizycznych uzasadnień, nie odwołujący 
się do żadnej wielkiej narracji o postępie cywilizacyjnym dającym 
szczęście oświeconej ludzkości. „kartka” nie zmieści przekazu na 
temat harmonii świata/uniwersum/całości i ich fundamentalnych 
wyznaczników: piękna, dobra, prawdy w jakimś ogólnie przyjętym 
rozumieniu zapisanym na przykład na tablicach dekalogu, bowiem 
kartkowy zapis może zawierać już tylko fragmentaryczną, nieosta-
teczną wersję – jedną z wielu tak zwyczajnych, że aż anonimowych 
wersji tamtej wielkiej opowieści, wersję pozbawioną sygnatury i auto-
rytetu wielkiego autora, a poświadczoną jednostkowym życiem kata 
lub ofiary, oskarżonego lub oskarżyciela i to w sytuacji, w której nie 
zawsze prosto i jednoznacznie da się rozdzielić te role.

Motyw niewystarczalności dotychczasowego języka dla oddania 
nowego doświadczenia pojawi się u rudnickiego i w innych opowia-
daniach, choćby w Złotych oknach, gdzie czytamy: „nikt, kto tego 
nie przeżył, nie zrozumie naszego życia, wszystko, co kiedykolwiek 
usłyszysz, będzie za mało, będzie «nie to»”25.

25 adolf rudnicki, Złote okna [w:] tegoż, Sto jeden, t. i, oprac. józef wróbel, 
wydawnictwo literackie, kraków, wrocław 1984, s. 487. kolejne cytaty z tego 
wydania lokalizuję w tekście, podając w nawiasie numer strony.
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na Złote okna w dużej mierze złożą się właśnie fragmenty narra-
cyjne (historia malarza drążka/Fisha, „akcjonariusza” schronu kupca 
kawona, lekarza Fajga, niemca Flügela i in.). Pojawią się w nich 
sygnały poetyki negatywnej, poetyki braku adekwatnych środków 
opisu, penetrującej obszary pogranicza tego, co oswojone i tego, co 
nie-ludzkie, potworne.

Można je dostrzec w opisie ludzi z ginącego getta: „Istoty nie-
dopalone, niedobite, cudem uratowane, brudne i cuchnące […]. 
zobaczyli [ludzie z aryjskiej części miasta – h.G.] te na pół oszalałe, 
dziko zarośnięte stwory.” (508)

to, co już zabite i spalone należałoby do sfery oswojonej, znanej 
(widok ludzkich zwłok, ofiar rozmaitych kataklizmów, wypadków 
losowych mieści się w ramach ludzkiego doświadczenia), natomiast 
niedopalone, niedobite, a żywe istnienie nie poddaje się prostemu 
opisowi jako ludzkie, więc pisarz używa zamienników: „istoty”, „stwo-
ry”, w kontekście których pojawia się słowo „dziko”, odsyłające do 
obszarów nie objętych porządkiem cywilizacji.

najdobitniej, problem nieprzystosowania starego języka do 
wyrażania nowych okupacyjnych doświadczeń, w wiele lat później 
wyrazi Piotr Matywiecki, który do utworu Kamień graniczny wpro-
wadzi rozmowę reżysera filmu Shoah, lanzmana, z janem karskim, 
członkiem polskiego ruchu oporu na dwie godziny wprowadzonym 
do obozu śmierci, by potem przekazać raport z tego, co zobaczył 
ludziom wolnego świata. karski używa niemal samych zaprzeczeń, 
nie mogąc znaleźć adekwatnych określeń na to, co widział: „[…] to 
nie był świat/ to nie była ludzkość/ nie byłem w tym/ nie należałem 
do tego/ nigdy nic takiego nie widziałem/ nikt wcześniej nie opisał 
takiej rzeczywistości/ nie widziałem żadnej sztuki, żadnego filmu!/ 
to nie był świat. Mówiono mi, że byli istotami ludzkimi/ ale nie 
przypominali istot ludzkich/ i wróciliśmy26”.

26 cytuję za: jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, wydawnictwo 
literackie, kraków 1994.
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Koniec i początek

jedną z trafnych problematyzacji wątku końca dawnego świata 
przyniosły Pożegnania stanisława dygata. Bezimienny bohater prowa-
dzący tej powieści opatrzonej znamiennym tytułem został obdarzony 
świadomością, która pozwala mu dostrzegać anachroniczność norm 
i konwencji regulujących życie codzienne jego sfery – warszawskiego 
zamożnego mieszczaństwa o aspiracjach inteligenckich. Podobnie 
jak postać z Sedanu hertza, intuicyjnie przeczuwająca schyłek swo-
jej formacji, on również mówi o chwilowym żalu „za tym światem, 
w którym nie może się już pomieścić”27.

Pożegnania ukazują ludzi, rzeczy, sprawy, które znalazły się 
w  szczelinie czasoprzestrzennej, luce nie porządkowanej do końca 
przez żaden habitus, bowiem stary już dawno się rozpadł (skoro 
i przed wojną wykazywał anachroniczność, to doświadczenia oku-
pacyjne ostatecznie podważyły jego zasady), a nowy nie miał szans 
zaistnieć w okolicznościach przesuwania się frontu ze wschodu na 
zachód (duża część powieściowej akcji toczy się na przełomie 1944 
i 1945 roku), podczas wojny rządzącej się własnymi regułami, których 
ślady niełatwo dadzą się zatrzeć i raczej wejdą w podskórny alians 
z zasadami nowego porządku, który po tej wojnie nada ramy rzeczy-
wistości, niż całkowicie zanikną.

Bohater Pożegnań wyczuwa swoistość własnego położenia, zawie-
szenie pomiędzy „końcem” a „początkiem”. narrację charakterystycz-
ną dla minionej rzeczywistości opanował perfekcyjnie, przeniknął 
jej „gramatykę”, potrafi mówić o jej elementach składowych oraz 
kodzie, dzięki któremu uzyskiwano efekt normalności, przeciętno-
ści, a który to efekt okazuje się nie do powtórzenia w zmienionych 
warunkach o nieustabilizowanym habitusie.

„czułem w sobie normalność przeciętnych ludzi jedzących ciastka 
w podmiejskim rowie i uczucie to dawało pewność, że niemożliwością 
jest zostać wplątanym w niecodzienność zdarzeń o skali światowej.” 
(97) – powiada, i zaraz dodaje: „Przeciętność rekwizytów podmiej-
skich zaczęła mnie niepokoić i dokuczać.” (102)

27 stanisław dygat, Pożegnania, Piw, warszawa 1981, s. 110. kolejne 
cytaty z  tego wydania lokalizuję w tekście, podając w nawiasie numer strony. 
Podkreślenia pochodzą ode mnie.
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„normalność”, „codzienność’, „przeciętność” to składniki szcze-
gólnej meta-narracji mówiącej o konstrukcyjnym, interpretacyjnym 
charakterze ludzkiej rzeczywistości28, składniki zależne od okolicz-
ności cywilizacyjno-kulturowych, historycznych, zbliżające ową rze-
czywistość do spektaklu reżyserowanego przez tych, którzy narzucają 
kolejne reguły gry „w codzienność czy normalność”. toteż nasz boha-
ter ma skojarzenia teatralne, gdy obserwuje zachowania mniej prze-
nikliwych uczestników spektaklu historii: „wszystko tutaj wydaje mi 
się przedstawieniem źle i naprędce skleconym przez dyletanta” (112) 
– stwierdza. a o salonie hrabiny róży, którego gospodyni próbuje 
zachować formy gościnności dobrego przedwojennego domu, przy-
garniając w swojej podmiejskiej rezydencji krewnych i znajomych, 
uchodzących z warszawy metodycznie niszczonej przez okupantów 
po powstaniu, powiada: „wszystko wydawało mi się w nim tak nie-
zwykle i niedorzecznie normalne.” (118) 

normalność może być niezwykła i niedorzeczna tylko wówczas, 
gdy konstytuujące ją zasady straciły aktualność i uczyniły ową „nor-
malność” dostrzegalną. w innym razie byłaby przezroczysta. norma 
przesunęła się jednak w inne miejsce i daje o sobie znać, ukazując 
tę minioną jako dziwaczną. dygat pokazuje to w jeszcze inny spo-
sób – jako poczucie braku adekwatnego języka opisu wspomnianego 
przesunięcia. sygnalizowane przy użyciu środków wypracowanych 
przez minioną epokę wymyka się lub osuwa w banał, który operuje 
uproszczeniem, kliszą zalecającą się tylko tym, że ułatwia potoczną 
komunikację, ale nie dotyka sedna rzeczy możliwego do uchwycenia 
tylko dzięki zastosowaniu nowego imaginarium właściwego narra-
cji początku, a tym bohater Pożegnań ograniczony ramami habitusu 
międzywojnia, które już w latach trzydziestych odczuwał jako ciasne, 
a potem doświadczony dwuletnim pobytem w obozie koncentracyj-
nym, nie dysponuje, więc może tylko przyznać: „nie miałem żadnych 
gotowych treści, z którymi mógłbym zapoznać zahaczających mnie 
współtowarzyszy życia [którzy pragnęli dowiedzieć się, co przeżył i jak 

28 jedna z drugoplanowych postaci powieści, Maryna, znająca słabości swo-
jej arystokratycznej sfery, mówi o tym tak: „nie tylko my, arystokracja […], ale 
cała polska inteligencja broni swojego codziennego spokoju postawą pesymizmu 
wobec świata i uspokaja sumienie, wmawiając sobie, że układ świata jest jedyny 
i niezmienny […] wymyślili sobie aksjomat: <świat się nie zmieni, już taki jest>. 
tym aksjomatem zasłaniają się, nie chcąc w niczym ustąpić ze swego.” (155)
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postrzega obecną sytuację – h.G.], musiałem zmyślać i podawać im 
najtypowsze, schematyczne, łatwe do strawienia. (134)

w puencie powieści pojawiają się dwie konstatacje charakte-
rystyczne zarówno dla narracji końca jak i dla narracji początku. 
Pierwsza, należąca do narracji końca, pada w rozmowie dwóch pro-
fesorów, a więc przedstawicieli elity intelektualnej i brzmi: „w ogóle 
wszystko jest byłe, a najbardziej nasza gospodyni [hrabina róża gosz-
cząca ich w swoim podwarszawskim dworku – h.G.], która żadną 
miarą nie chce tego czasu przeszłego uznać.” (171)

druga jawi się szczególnym elementem narracji początku, a zosta-
je wypowiedziana przez młodego krewnego hrabiny, który woli podą-
żyć na zachód w ślad za wycofującą się armią niemiecką niż pozostać 
w Polsce, do której w pogoni za niemcami wkroczyli rosjanie: „jak 
oni tu przyjdą, to ja nie wiem, jak będzie, może nie tak źle, jak mówią, 
ale lepiej już nie ryzykować.” (181)

z obu narracji wyłania się cień czegoś niewiadomego, ryzykowne-
go, niepewnego. Przeszłość przestała podsuwać wzory, które ułatwi-
łyby poruszanie się w teraźniejszości29, a o kształcie przyszłości mają 
zadecydować „oni”. jednak o nadchodzących ze wschodu „onych” 
zbyt wiele się nie dowiemy, bowiem jest to jeden z wątków stłumio-
nych w krajowej powojennej prozie polskiej. 

o tym, że w opowieściach podobnie jak Pożegnania, dokonują-
cych oceny międzywojnia jako epoki bezpowrotnie minionej, z której 
doświadczeń nie da się skorzystać w nowych czasach, pewne wątki 
zostały ledwie dotknięte, a inne pojawiły się przytłumione lub zatarte, 
świadczą również tuż powojenne utwory zofii nałkowskiej, tadeusza 
Brezy czy Pawła hertza. 

Przy ich lekturze nasuwa się pytanie, z jakiej perspektywy 
przedstawiały obraz rzeczywistości. czy, występujący w nich jako 
znaturalizowany, system reprezentacji stanowił kreację świata przed-
stawionego z punktu widzenia dyskursu rzeczywistości odchodzącej 
w przeszłość czy też przeciwnie – dyskursu zyskującego stopniowo 

29 jak pisze francuski historiograf, Pierre nora, kres idei rewolucyjnej, która 
była najpotężniejszym czynnikiem orientowania czasu historycznego ku przyszło-
ści, pociągnął za sobą przekształcenie poczucia przeszłości. już nie traktuje się jej 
instrumentalnie, wybierając te jej elementy, które przygotowywałyby przyszłość, 
a inne niszcząc. raczej docenia się wagę obecności tego, co minęło, a jest prze-
chowywane w pamięci. Por. Pierre nora, Czas pamięci, tłum. wiktor dłuski, 
„res Publica nowa” 2001, nr 7.
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pozycję dominującą, a więc stającego się niejako naturalnym, języka 
politycznego nowej władzy, który na swoją korzyść obraca oczywiste 
w tuż powojennej sytuacji krytyczne nastawienie społeczeństwa do 
przedwojennych elit politycznych obarczonych odpowiedzialnością za 
wrześniową klęskę rzeczpospolitej. a może jest to emanacja dyskur-
su okresu przejściowego, który wykazuje elementy obu przywołanych 
wcześniej odmian? czy da się w nich wychwycić jakiś wariant dys-
kursu dominującego, polegający na utwierdzaniu wybranych mitów 
i dysponowaniu poprzez nie zbiorową wyobraźnią oraz emocjami?

na pierwszych stronach Węzłów życia zofia nałkowska tak opisuje 
warszawskie wyższe sfery, przybywające w 1939 roku na dyploma-
tyczne przyjęcie zorganizowane przez ministra spraw zagranicznych 
z okazji wizyty niemieckiego dostojnika iii rzeszy: „[kobiety] wywle-
kane za rękę z niskich siedzeń [aut], długie i wiotkie, zamotane w jas-
ne futra […] rozkręcały się zwolna z puszystych sierści zwierzęcych 
i  lśniących jedwabnych łachmanów”30. 

a tadeusz Breza, wprowadzając czytelnika Murów Jerycha w ku-
lisy akcji, odbywającego się w końcu lat trzydziestych, potajemne-
go pochówku prochów ostatniego króla rzeczpospolitej w krypcie 
kościoła prowincjonalnego kresowego miasta, przytacza takie myśli 
biorącego udział w tym przedsięwzięciu polskiego oficera zajmują-
cego się zwalczaniem komunistycznych wpływów w kraju: „śledzić 
się będzie druki tajne, komunistyczne gazetki, jak tam oni o tym 
kawałku [tj. o pogrzebie króla – h.G.] napiszą. Że nic, czy że źle. 
nagonka. jeśli tak, to widocznie zła wola. a jeśli w takiej chwili 
zła wola, to już się o tej Moskwie coś wie! Oficer się jej bał. więc 
ze złością myślał o stanisławie auguście. zawsze ten sam, zawsze 
rosyjskie narzędzie”31.

Paweł hertz od razu zastosuje w swoim utworze dyskurs kata-
stroficzny, ujmujący wszystko w perspektywie nieuchronnego unice-
stwienia świata, do którego należy bohater jego opowiadań, młody 

30 zofia nałkowska, Węzły życia, czytelnik, warszawa 1984, s. 8. kolejne 
cytaty z tego wydania lokalizuję w tekście, oznaczając w nawiasie symbolem w 
i numerem strony. (podkr. h.G.)

31 tadeusz Breza, Mury Jerycha, czytelnik, warszawa 1946 s.14. kolejne cytaty 
z tego wydania lokalizuję w tekście, oznaczając w nawiasie symbolem M i nume-
rem strony.
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rentier, przedstawiciel zamożnej spolonizowanej żydowskiej rodziny 
przemysłowców i posiadaczy ziemskich:

„z lekcji historii zapamiętałem nazwę „sedan” i to słowo, któ-
rego dźwięk był podobny do odgłosu zbutwiałego pnia, gdy stacza 
się z wysokiego wzgórza, stało się dla mnie synonimem wszelkiej 
klęski i wszelkiej śmierci, jaka nas czeka i jakiej nikt nie potrafi się 
obronić”32.

w zacytowanych fragmentach zwraca uwagę negatywna aura. 
nałkowska, bez wyraźnego uzasadnienia logiką powieściowej akcji, 
nadużywa dezawuujących opisywane obiekty brutalizmów, pisząc 
o  wywlekaniu kobiet z aut, choć równie dobrze mogłaby skon-
statować, iż wysiadają one z gracją z podjeżdżających limuzyn. 
deprecjonuje ich eleganckie stroje, nazywając futra sierścią zwierząt, 
a wieczorowe suknie łachmanami. Bohaterce utworu, którą w części 
obdarzy własnymi przemyśleniami, po klęsce kampanii wrześniowej, 
każe myśleć wprost o końcu świata, z którym ta czuje się związa-
na: „jestem cała z tego świata, który się kończy” (w. 272) – powie 
wówczas agata wysokolska, jednak narratorka w puencie powieści 
doda komentarz inaczej rozkładający akcenty: „Była tak odcięta od 
przeszłości, jakby cała zaczynała się w tej chwili”. (w. 335). to zda-
nie zarysowuje nie tylko koniec, ale i perspektywę niewiadomego 
początku. dzień upadku warszawy we wrześniu 1939 roku staje się 
dla agaty pierwszym dniem całej reszty jej życia, której czytelnicy 
już nie poznają. Pisarka, oddając do druku pierwsze wydanie powie-
ści w 1948 roku, a drugie w 1954, nic nie zechce powiedzieć na  
ten temat. 

Breza, (podobnie jak nałkowska) pokaże w swojej powieści 
miotanie się przedwojennej polskiej polityki między zwalczaniem 
komunistów, umizgami do faszystów a frustracjami wynikającymi ze 
świadomości zdrady ideałów młodości wśród przedstawicieli ekipy 
rządzącej, którzy z opresjonowanych zmienili się w opresorów33. 

32 Paweł hertz, Sedan, Piw, warszawa 1966, s. 7. kolejne cytaty z tego wyda-
nia lokalizuję w tekście, oznaczając w nawiasie symbolem s, tytułem odpowied-
niego opowiadania i numerem strony.

33 Por. „trzeba było przezwyciężyć w sobie urazy i przesądy niewoli. ale prze-
cież po takiej młodości ciężko było wejść w ten sam układ, tyle że z przeciwnej 
strony” – to komentarz do postawy świadomego tej komplikacji prokuratora 
oxeńskiego skazującego na więzienie Białorusinów występujących przeciwko 
polskiej obecności na kresach. (w. 212)



Początek. Powojenna rzeczywistość w polskiej prozie... 37

Mimowiednie napomknie też na wstępie o głęboko zakorzenionych 
polskich lękach przed Moskwą, wypływających z pamięci jeszcze 
zaborowego doświadczenia. ten wątek nie zostanie w powieści sze-
rzej rozwinięty, lecz pozostanie w tle autorskiego wywodu doty-
czącego politycznych błędów sanacji, jako jego nieme dopełnienie. 
w latach czterdziestych, kiedy opublikowano powieść Mury Jerycha, 
interpretatorzy wydobywali z niej przede wszystkim ów krytycyzm 
wobec sanacji. 

skomplikowane motywy polskiego stosunku do wschodniego 
sąsiada, na które składała się i fascynacja pewnych kręgów spo-
łeczeństwa ideą komunistyczną, i lęk przed przemocą, i pogarda 
dla barbarzyńcy, i poczucie, nie koniecznie uprawnionej, wyższości 
Polaków postrzegających siebie jako przedstawicieli kultury zachodu, 
a rosjan jako prymitywnych azjatów, i pamięć doznanych od nich 
historycznych upokorzeń34, a które to motywy uwzględniały rów-
nież doświadczenia ii wojny, nie stanowiły przedmiotu dyskusji, choć 
były bogato zaświadczone egzystencjalnym konkretem i należały do 
– animującego jeszcze dziewiętnastowieczne polskie wielkie narracje 
– niezwykle popularnego zestawu mitów cierpienia, ofiary, zesłańczej 
martyrologii, kultu utraconej ziemi, przemocy, podstępności i okru-
cieństwa wschodniego wroga etc. 

opowieść Brezy o końcu pewnego świata pozostawiała niektóre 
wątki w sferze niedomówienia. Były wśród nich niesłychanie ważne 
w kontekście budowania powojennej autoświadomości Polaków nie-
wypowiedziane wówczas narracje i na tematy posko-rosyjskie, i na 
tematy polsko-żydowskie. 

w opowiadaniach hertza proces ten jeszcze się pogłębił. ich 
akcja, obejmująca lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku, wśród 
wahań i nostalgicznych westchnień za bezpowrotnie minioną prze-

34 w kategoriach myślenia postkolonialnego pisze o tym kompleksie relacji 
polsko-rosyjskich (i nie tylko polsko-rosyjskich) Maria janion: „jesteśmy kra-
jem postkolonialnym, który jednocześnie […] odczuwa wyższość wobec swego 
kolonizatora – rosji. w tym punkcie czuliśmy się i czujemy europą zmagającą 
się z azjatyckim barbarzyństwem. jak prawdziwi łacińscy, katoliccy, śródziemno-
morscy europejczycy nie możemy się za bardzo utożsamiać ze słowiańszczyzną, 
bo to by nas zbliżało do „gorszości” rosji. […] do dziś odczuwamy wobec niej 
wyższość, ale i jakieś pokrewieństwo z jej „niższością”. Podobne cechy zawiera 
zresztą stosunek Polaków do Żydów.” Por. tejże, Niesamowita Słowiańszczyzna. 
Fantazmaty literatury, wydawnictwo literackie, kraków 2006, s. 328.
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szłością ostatecznie opowiadała się po stronie nowej rzeczywistości, 
wprowadzając w formie komentarza, przetransponowane na litera-
turę, prawidłowości z zakresu ekonomii i filozofii marksistowskiej, 
próbowała wyjaśniać świat literacki formułami z zakresu ofensywnej 
wówczas myśli politycznej, z jej dialektyką i wszystko tłumaczącą teo-
rią walki klasowej. jedno z jego opowiadań zamieszczonych w tomie 
Sedan, zatytułowane Dymitr Mojsiuk, poświęcone zostało przeżyciom 
bohatera prowadzącego, adama lamberta, w związku radzieckim, 
gdzie podczas okupacji znalazł się z niewyjaśnionych przez pisarza 
względów i z nienazwanych powodów zajmował się wyrębem drzew 
w odległym zakątku tego kraju. uwaga autora skoncentrowała się 
na przemianie wewnętrznej tego człowieka, który jako inteligent, 
wywodzący się z rodziny zasymilowanych zamożnych Żydów nie miał 
wcześniej okazji bliżej poznać prostych ludzi i przekonać się do ich 
życiowej mądrości, zasad moralnych, etosu pracy.

szczególne okoliczności, w jakich bohater przeżywa przełom, 
w  ogóle nie zostały uwzględnione w opowieści i tylko od czasu 
do czasu dawały o sobie znać niepokojącymi sygnałami w opisach 
przestrzeni, w której toczyła się akcja: „tego dnia przesłano mnie 
na inny punkt wyrębu, odległy o trzydzieści kilometrów od moje-
go dotychczasowego miejsca pracy. szedłem lasami, nie pamiętam 
nic prócz nowych widoków – zorzy polarnej, dwudziestoczterogo-
dzinnego dnia, nieco tylko zmierzchającego, bardzo malachitowych 
gór, które widziałem z mojej pryczy, gdy usypiałem po pracy.”  
(s., Dymitr Mojsiuk, 257) albo: „wszedłem prosto w znajomy zapach 
obozowego życia: potu zmieszanego z żywicą. dwupiętrowe prycze 
wypełniały cały barak, pozostawało tylko wąskie przejście między ich 
rzędami […] ci, którzy znają życie obozowe, wiedzą zapewne, że pry-
cze górne są bardziej cenione niż dolne. na górnych pryczach życie 
można sobie ułożyć niezależnie od otoczenia.” (s., Dymitr Mojsiuk, 
158–159) 

rysy obozu pracy na dalekiej północy, bo tam znalazł się adam 
lambert, zostały zatarte i pozostawiono je domyślności czytelnika, 
ryzykując, iż mniej zorientowany w realiach epoki może usytuować 
akcję utworu w jakimś na poły traperskim obozie przetrwania dla 
zwolenników zdrowego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu 
w  gronie prostych współtowarzyszy przygody. Proza publikowana 
w latach czterdziestych w kraju tylko tyle decydowała się opowiedzieć 
o wojennym zetknięciu Polaków ze związkiem radzieckim. 
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wątek polskich doświadczeń pod okupacją radziecką podjęła proza 
emigracyjna, by przypomnieć takie utwory, jak Beaty obertyńskiej 
W domu niewoli (1946), józefa czapskiego Na nieludzkiej ziemi (1949), 
Gustawa herlinga-Grudzińskiego Inny świat (powst. 1949–1950, wyd. 
1953), józefa Mackiewicza Droga do nikąd (1955) i wiele innych. 
w większości koncentrowały się one na martyrologicznym aspekcie 
przeżyć Polaków na wschodzie. nawet herling-Grudziński nie unik-
nął stereotypów, zarysowując wizerunki rosjan i obraz totalitarnego 
systemu rządów stalina. józef Mackiewicz próbował pokazać coś 
na kształt paradygmatu tego systemu politycznego, w którego tryby 
dostali się Polacy z kresów wschodnich. w jego ujęciu obraz stalinow-
skiego imperium działającego polityczną demagogią i prymitywną siłą 
nabierał cech demonicznych, porażał i obezwładniał, bowiem na nic 
zdawało się przeciwstawianie mu argumentów odwołujących się do 
racjonalistycznej myśli cywilizacji zachodnioeuropejskiej, humanizmu 
jako wykwitu kultury śródziemnomorskiej czy dekalogu – fundamen-
tu tradycji judeochrześcijańskiej35.

w utworach wydawanych tuż po wojnie (i aż do 1989 roku) 
w  Polsce ludowej ten istotny element składowy potencjalnej nar-
racji początku, jakim były stosunki polsko-rosyjskie na przestrzeni 
stuleci i współcześnie, pozostawał na ogół w sferze milczenia, toteż 
nic dziwnego, że w przywołanym wcześniej utworze Pawła hertza 
pojawił się w taki ułomny sposób.

Sedan zawierał wszystkie trzy typy interesującej mnie narracji: 
narrację końca, zmiany i narrację początku. Były one prowadzone 
z punktu widzenia żydowskiego zasymilowanego inteligenta, który 
w polskiej rzeczywistości nie zatraca poczucia inności (zresztą owa 
rzeczywistość mu na to nie pozwala). wątek żydowskiego innego, 
drugi obok wątku rosyjskiego onego/obcego, trudny do wypowie-
dzenia w prozie polskiej i w latach czterdziestych i później, z różnym 
nasileniem przewija się także w Węzłach życia oraz w Murach Jerycha, 
jednak w opowiadaniach hertza wysuwa się na czoło ze względu na  
 

35 o tym szczególnym aspekcie zagadnienia uniemożliwiającym (lub utrud-
niającym) dialog człowieka zachodu (a tak o sobie myślą Polacy) z człowiekiem 
wschodu (za takich Polacy uważają rosjan) wiele lat później będzie pisał ryszard 
kapuściński w Imperium, podkreślając różnice w reagowaniu na fenomen łagru 
– esencjonalny przykład rosyjskiego totalizmu – występujące między więźniami 
rosyjskimi i zachodnioeuropejskimi. 
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osobę bohatera prowadzącego, gdy u nałkowskiej i Brezy stano-
wi dopełnienie panoramy polskich lat trzydziestych. ze względu na 
swoją wagę zarówno dla narracji końca, jak zmiany i początku rzecz 
warta jest obszerniejszej refleksji. Ów wątek został stłumiony w opo-
wieściach literackich już w końcu lat czterdziestych, co przyczyniło się 
do tego, iż właściwie nigdy nie udało się w literaturze i świadomości 
polskiej przepracować go do końca.

zacznijmy od tego, że i pod piórem nałkowskiej pojawiały się 
opisy bezwiednie korzystające z rasowych kryteriów w podejściu do 
Żydów różniących się od nie-Żydów wyglądem. w Węzłach życia 
agata wysokolska, jak zostało powiedziane, postać mentalnie bli-
ska autorce, tak myśli o kolegach swojej córki: „Byli między nimi 
także ci o ciemniejszym kolorze oczu, gorących i mokrych, o  wy-
raźniejszym smaku uśmiechów, o zaletach i wadach cokolwiek 
odmiennych. i  dlatego w salach uniwersyteckich słuchali spokojne-
go wykładu profesorów, stojąc przez cały czas – żeby nie siedzieć 
na ławkach osobnych, które im wyznaczyli pogardliwie koledzy 
ich i rówieśnicy.” (w.  195) ostatnie frazy z gorzką ironią mówią 
o getcie ławkowym stworzonym na uniwersytecie dla Żydów przez 
onr-owską młodzież i tolerowanym przez władze państwowej  
uczelni.

Żydowski bohater hertza również zwraca uwagę na charakte-
rystyczny wygląd własnej rodziny, gdy powiada: „rysy lambertow-
skich twarzy – zdradzające pochodzenie mężczyzn, zwłaszcza, gdy 
byli nieogoleni – lekko przygarbiony nos, nieco wzdęta dolna warga, 
brunatny ton skóry i bardzo czarne, prawie niebieskie włosy, były 
udzielone każdemu z nas w równej mierze. roman lambert sta-
rał się je skryć, zapuszczając w młodości angielski wąs, gdyż sądził, 
że nadaje to twarzy wygląd właściwy międzynarodowej arystokracji. 
różnił się tym od leopolda, który […] nosił sumiasty polski wąs.” 
(s., Ucieczka z krainy Lambertów, 112) 

Można się zastanawiać, czy opis człowieka tak mocno akcentujący 
zewnętrzne cechy, które miały go definiować i czynić z jakichś wzglę-
dów rozpoznawalnym, w ogóle by powstał, gdyby podczas okupacji 
właśnie po wyglądzie nie rozpoznawano Żydów na ulicy, co groziło 
wydaniem ich na śmierć niemcom. 

w opowiadaniach hertza Żydzi sami siebie odbierają jako innych, 
gorszych. kędzierzawe, ciemne włosy, niepolsko brzmiące nazwiska 
występują tu, w prowadzonej z lekko ironicznym dystansem narracji, 
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jako szczególnego rodzaju skaza i piętno. zasymilowany, wychowany 
na kosmopolitę, adam lambert przyznaje: „poczuwszy ni stąd ni 
zowąd solidarność z tysiącami ludzi o nienajpiękniej (podkr. h.G.) 
brzmiących nazwiskach, opuściłem miasto jeszcze wcześniej, nim zdą-
żyli to uczynić niektórzy dostojnicy wojskowi.” (s. Ucieczka z krainy 
Lambertów, 123) w jego wspomnieniach z lat studenckich pojawiają 
się sceny, w których uświadamia on sobie, iż wygląda inaczej niż 
polscy koledzy, jest inny: 

„[…] spojrzał mi nie w oczy, lecz na czoło, tam, gdzie biegła 
linia oddzielająca biel skóry od czerni moich włosów. nie mogąc 
uchwycić jego spojrzenia, uniosłem nieco głowę i wtedy ujrzałem 
jak gdyby po raz pierwszy, że linia dzieląca czoło stefana od jego 
starannie zaczesanej czupryny jest niewyraźna i zatarta, gdyż kolor 
skóry i kolor włosów prawie ze sobą nie kontrastowały.” (s. Porwanie 
Europy, 246)

Poczucie nie do końca uświadomionej inności/obcości towarzyszy 
też zasymilowanym Żydom występującym w Murach Jerycha. oto 
o zakochanej w polskości żonie zamożnego żydowskiego finansi-
sty przyjmującego w swoich salonach całą śmietankę towarzyską 
warszawy lat trzydziestych czytamy:

„i pani sztemlerowa sama nie wie. tak wielbi, a tak się boi. tak, 
by się cieszyła, a nie opuszcza jej strach, że wszystko zepsuje. na 
kraj, który ją otacza, jest nawrócona, z całą pewnością. jego wieś, 
jego język, jego historia i jego sztuka, jego miasta, takie są świeże dla 
jej uczuć. i żeby z tym wszystkim mieć w sobie podobny syk, który 
ostrzega. nie da się okupić na wsi, nie pozwoli się otoczyć rodzimym 
wnętrzem, odzywa się i  przeszkadza wypowiedzieć z pamięci stro-
fą kochanowskiego. wszystkiego tykać zabroni. i te rygory męczą 
sztemlerową. to skrępowanie jest dla niej nieznośne. […] niedobre 
w niej te siły, i ta, co przywołuje i ta, co odpycha. sztemlerowa nigdy 
ku nim w sobie nie popatrzy, lecz ani na chwilę nie przestaje czuć, 
że są obie.” (M. 137, podkr. h.G.)

odrębne zagadnienie stanowi wprowadzenie w utworach całej 
trójki omawianych pisarzy refleksji na temat stosunku Polaków do 
Żydów jako innych. nie mam w tej chwili na myśli nacechowanego 
w określony sposób postrzegania Żydów, których ich polscy współ-
ziomkowie rozpoznają od pierwszego rzutu oka właśnie po wyglą-
dzie, jak w cytowanym fragmencie Węzłów życia referującym odczucia 
agaty wysokolskiej. 
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znamienne wydają się zawarte w Murach Jerycha refleksje księ-
cia Medekszy na temat własnej wieloletniej kochanki, sztemlerowej. 
odczuwa on jako ośmieszające upodobanie Żydówki do polskie-
go folkloru (kobieta nie śmie dać wyrazu swojej fascynacji kulturą 
polskiego dworku), wolałby przekonać ją do bardziej kosmopoli-
tycznych zainteresowań sztuką, które nie kontrastowałyby tak ostro 
z jej obcością, niemożliwą w jego oczach do zatarcia, a akcepto-
waną przez polskie otoczenie tylko w określonych warunkach, na 
mocy niepisanej umowy, że żadna ze stron zbyt ostentacyjnie nie 
zechce przekroczyć wyznaczonych granic. Polacy bywający na salo-
nach sztemlerów dyskretnie nie będą nawiązywać w rozmowach do 
pochodzenia gospodarzy, a sztemlerowie zrezygnują z nadmierne-
go manifestowania związków z polskością, które byłoby odbierane 
jako fałszywe. chwiejna równowaga zbudowana na niepewnym fun-
damencie przemilczeń i niedomówień, traktująca różnicę jak nie-
usuwalną skazę, którą należy zamazać, a nie na przykład element 
potencjalnie możliwego kulturowego wzbogacenia obu stron stanowi 
rdzeń jednej z pominiętych narracji międzywojnia. ledwie sygna-
lizowana w  powojennych utworach podsuwa materiał do przemy-
śleń na temat okupacyjnych relacji polsko-żydowskich, w których 
takie a nie inne pojmowanie różnicy odegrało olbrzymią rolę, nie 
zostało jednak szerzej sproblematyzowane w narracjach (jeśli nie 
liczyć próby podjętej przez jerzego andrzejewskiego w Wielkim  
Tygodniu).

Narracja alternatywna

Poza nie wypowiedzianym do końca wątkiem przedwojennych 
i wojennych relacji polsko-żydowskich oraz wątkiem stosunków pol-
sko-rosyjskich po doświadczeniu zaborowej przeszłości na nowo 
straumatyzowanym politycznie motywowanymi zaniemówieniami na 
temat roli imperium radzieckiego odegranej wobec Polaków podczas 
okupacji w zestawie zagadnień składających się na potencjalną nar-
rację początku znajdował się też wątek losów tych, którzy, stojąc po 
stronie wygranych w ii wojnie światowej, przegrali pokój i nie byli 
w stanie uznać rzeczywistości Polski ludowej za własną.

w latach czterdziestych nie pojawiły się w prozie krajowej opowie-
ści na temat ludzi, którzy po roku 1945 nie wyszli z lasów, a próbo-
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wali przeciwstawiać się temu, co nazywali dalszym ciągiem okupacji. 
tadeusz konwicki w 1947 roku napisał Rojsty – gorzki utwór ukazu-
jący osuwającą się w absurd beznadziejność walki młodych Polaków 
z  siłami wschodniego imperium na kresach, lecz opublikował go 
dopiero w roku 1956, a i wtedy krytycy literaccy nie analizowali w nim 
relacji między zmienionymi warunkami makropolitycznymi a głęboko 
zakorzenionymi w polskiej mentalności sposobami reagowania na 
poczucie zagrożenia narodowej suwerenności. zajmował ich raczej 
brak realizmu politycznego bohaterów i szkodliwość prowadzącego 
na manowce zauroczenia romantycznymi tradycjami powstańczymi.

Można jednak wskazać (najczęściej drugoplanowe) postacie lite-
rackie, które w powieściach i opowiadaniach z lat czterdziestych 
reprezentują owych przegranych i ich alternatywną (wobec dominu-
jącej) narrację. należy do nich i andrzej kossecki z Popiołu i  dia-
mentu wierny żołnierskiej przysiędze złożonej innej władzy niż ta, 
która doszła w kraju do głosu po roku 1945, i tolo Puciatycki z tej 
samej powieści, który zamierza wydostać się z Polski, nawet gdyby 
miał zostać szoferem taksówki w Paryżu (jako arystokrata nie ma 
żadnego zawodu), i Mirek, kuzyn hrabiny róży z Pożegnań dygata 
nie chcący czekać na „onych” (armię radziecką nadciągającą ze 
wschodu), i stefan z opowiadania hertza Porwanie Europy (w tomie 
Sedan), który po wojnie woli skromne życie w Paryżu niż powrót do 
Polski, i tytułowy major hubert z opowiadania adolfa rudnickiego 
Major Hubert z armii Andersa. wszyscy należą do grona negatyw-
nych bohaterów lektur z czasów Prl-u. z punktu widzenia narra-
cji dominującej podjęli niewłaściwe wybory życiowe, nie zrozumieli 
znaków czasu, nie włączyli się w dzieło odbudowy kraju. strzelali do 
komunistów (jak kossecki), nie wrócili do ojczyzny lub z niej ucie-
kli. w prozie krajowej zaistnieli w kręgu postaci „małomównych”. 
autorzy nie analizowali ich racji, nie udzielali im głosu w takim 
wymiarze, by mogli podjąć dialog z wyznawcami poglądu na rzeczy-
wistość, który zdecydowanie zaczynał górować przynajmniej w sferze  
oficjalnej.

ten przemilczany wątek musiałby zawierać krytyczną ocenę roz-
maitych przejawów życia politycznego w kraju, które i bez tego wyda-
wało się na tyle trudne, że potrzebowało dużego kredytu zaufania 
i nowej daniny patriotyzmu nakazującego raczej zakasanie rękawów 
przy likwidacji wojennych zniszczeń niż wybór opcji oporu wobec 
realiów politycznych powojennego świata.
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to, co nie zostało wypowiedziane przez rozmaitych andrzejów 
kosseckich, Mirków, stefanów, znajdzie wyraz w szkicu opubliko-
wanym na emigracji przez andrzeja Bobkowskiego, a zatytułowa-
nym List, w którym postać dialogująca z przyjacielem, który wybiera 
powrót do kraju powie: 

„nie chcę i nie mogę skazywać się sam na dożywotnie kłamstwo, 
o którym nie tylko nie mógłbym mówić, ale które kazałbyś mi uspra-
wiedliwić […]. w imię żadnego systemu i  w  imię żadnej orientacji 
politycznej nie potrafię milczeć, kiedy wiem, że należy mówić. […] 
tu myśli dyktują mi słowa, im już dozwolone słowa zaczynają dyk-
tować myśli”36.

jak wiadomo, Bobkowski zdawał sobie sprawę, iż nie tylko 
w kraju, ale i w otrząsającej się z wojny europie nie podzielają jego 
rozpoznań i nie dostrzegają paradoksu, który z kolei w Pożegnaniu 
sygnalizował słowami: 

„czerwoni mają za sobą większość publiczności białych, a biali 
większość kibiców czerwonych”37. toteż nie tylko nie wrócił do Polski, 
ale opuścił i europę.

Być może właśnie to, co zawierało spostrzeżenie Bobkowskiego 
na temat „szczerego zakłamania […], które jest gorsze [od nieszcze-
rego – h.G.], bo jest zakłamaniem nieuświadomionym. człowiek 
nie czuje, że kłamie”38, dręczyło również tadeusza Borowskiego, 
gdy w tytułowym fragmencie cyklu Kamienny świat pisał:: „coraz 
wyraźniej czuję, że wzbiera we mnie ogromne rozczarowanie. […] 
przymknąwszy oczy, staram się odnaleźć w sobie tkliwą przyjaźń dla 
robotników znad szyn tramwajowych, dla wiejskich bab z fałszywą 
śmietaną, pociągów z towarem, ciemniejącego nieba nad ruinami 
[…] i z wielkim wysiłkiem intelektualnym pragnę uchwycić prawdziwy 
sens widzianych rzeczy, zdarzeń i ludzi”39.

w prozie krajowej jako jedyną rację odmawiających powrotu do 
powojennej Polski podnoszono ślepą wierność bojowników prze-
granej sprawy wcześniej złożonej przysiędze, deklarującej lojalność 
innym ludziom i wartościom niż te utożsamiane z Polską ludową. 

36 andrzej Bobkowski, List [w:] tegoż, Coco de Oro, instytut literacki, Paryż 
1998, s. 65.

37 tamże Pożegnanie, s. 59.
38 tamże, s. 32.
39 tadeusz Borowski, Kamienny świat [w:] tegoż, Proza, t. i, oprac. sławomir 

Buryła, wydawnictwo literackie, kraków 2004, s. 260.
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rudnicki tak opisywał wygląd majora huberta (którego pierwowzo-
rem był józef czapski): „Była to twarz człowieka, który przebywa ze 
śmiercią, człowieka odchodzącego. […]. nas uważał za silniejszych. 
swoje odejście od ludzi, z którymi szedł dotąd razem, uważałby za 
zdradę […]”40.

* * *

narracja Początku z niewielkim sukcesem próbowała stawić czoła 
potężnym wyzwaniom, bo przecież chodziło o to, by: 
– opowiedzieć zmianę przy użyciu adekwatnego języka, a więc zdol-

nego wyrazić doświadczenia wojenne nie posiadające wzoru opo-
wiadalności, a powiodło się to w bardzo nielicznych utworach; 

– wybrać możliwe do kontynuowania dyskursy przeszłości, które 
uchroniłyby przed zerwaniem ciągłości wielką narrację zbiorowej 
autoświadomości; toteż podjęto surową oceny przeszłości, choć 
nie drążono zbyt głęboko wątków, które z perspektywy teraźniej-
szości nabrały drażliwego charakteru;

– uporać się ze złożonym, bo wymagającym uruchomienia sub-nar-
racji winy/ współwiny41 stosunkiem do innego, tu: do poddanej 
przez okupantów eksterminacji, a żyjącej na polskich ziemiach 
społeczności żydowskiej; czego właściwie w literaturze lat czter-
dziestych (i później) nie udało się dokonać;

– ustosunkować się do oficjalnego przeformułowania roli wschod-
niego sąsiada w jego stosunkach z Polską, nadchodzących ze 
wschodu „onych”, którzy w narracji początku mieli zająć miejsce 
schematycznych pozytywnych bohaterów, gdy potoczna świado-
mość wpisywała ich wizerunek w stereotypy negatywne (tu w nar-
racji początku pozostało puste miejsce);

40 adolf rudnicki, Major Hubert z armii Andersa [w:] tegoż, Żywe i martwe 
morze, czytelnik, warszawa 1955, s. 399.

41 uwagi na temat winy, które mogą posłużyć za inspirację rozważań na 
temat narracji winy formułuje Giorgio agamben, odwołując się do zawartego 
w znaczeniu winy sensu „bycia winnym komuś coś”, co pociąga za sobą warunek 
pozostawania w relacji z kimś/czymś, z jakąś sferą, z której jest się wyłączonym, 
a w każdym razie od niej różnym. Por. G. agamben, Homo Sacer. Sovereign 
Power and Bare Life, transl. by daniel heller-roazen, stanford university Press, 
stanford california 1998, s. 26–27.
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wreszcie, w obliczu alternatywnej opowieści powstającej na emi-
gracji, uzasadnić, że krajowa narracja początku prezentuje dobry 
początek.

na realizację tych zadań mieli pisarze zaledwie około czterech 
tuż powojennych lat, bowiem po roku 1949 narracja początku mogła 
rozwijać się już tylko w administracyjnie określonych ramach, co 
łączyło się z realizowaniem zadań propagandowych, a więc ograni-
czało swobodę wyboru tematyki albo zmuszało do milczenia. zaś po 
roku 1956 powrót do pewnych wątków, nie dopowiedzianych zaraz 
po wojnie nie należał już do narracji początku, a raczej do narracji 
drugiego otwarcia. 

Przykład i wyjątek

jeśli za agambenem zastanowić się nad naturą przykładu i wyjąt-
ku42, to mogłoby się okazać, że dobrym przykładem narracji począt-
ku jest Trans-Atlantyk Gombrowicza, a charakterystycznym dla niej 
wyjątkiem opowiadania Borowskiego z tomu Pożegnania z Marią.

Przykład, jak powiada włoski myśliciel, wyodrębnia się spośród 
innych przypadków/realizacji danej problematyki nie dlatego, że nie 
jest jednym/jedną z nich, lecz dlatego, iż eksponuje własną do nich 
przynależność. Ma charakter paradygmatu, gdy poszczególne reali-
zacje (cała ich klasa) zawierają wszystko oprócz własnego paradyg-
matu.

Gombrowicz pisał Trans-Atlantyk w latach 1948–1950, a opubli-
kował go w paryskim instytucie literackim w roku 1953. Gdyby nie 
ii wojna światowa i wywołane nią okoliczności, które skłoniły pisarza 
do pozostania na emigracji, taka powieść zapewne by nie powstała. 
towarzysząca autorowi świadomość fundamentalnej zmiany oblicza 
powojennego świata, w jego osobistym przypadku przekładającej się 
na zmianę egzystencjalną oraz emigracyjny dystans wobec spraw kra-
jowych sprawiły, iż w Trans-Atlantyku skupił uwagę na problematyce 
spotkania/zderzenia z innym (fundamentalnej dla narracji zmiany, 
końca i początku) powodującej przyspieszoną paradygmatyzację, jeśli 
można tak powiedzieć, tego, co w nowych okolicznościach ukazuje 
własne (dotąd niewidzialne) spetryfikowane oblicze.

42 tamże, s. 22.
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Gombrowicz zaproponował język, którym w modelowy spo-
sób ukazał sytuację zmiany historycznej-kulturowej-egzystencjalnej 
i  zademonstrował, co się dzieje, gdy nowe próbuje się zmieścić 
w strukturach pojęciowych starego języka; oswojonego, lecz już nie 
wystarczającego sposobu pojmowania rzeczywistości. wtedy wszyst-
ko, nawet zwierzę, które pojawia się w uosabiającej nowe hacjendzie 
Gonzala (człowieka o niejednoznacznej tożsamości, płci, zachowa-
niach nie przewidzianych konwencjami, w których wyrósł bohater 
prowadzący powieści), a więc nawet zwierzę jawi się owemu boha-
terowi jako coś wewnętrznie sprzecznego, niemożliwego do zakla-
syfikowania, a co za tym idzie – zrozumienia: „pies duży, legawy 
przyszedł się łasić, i jak baran czarny; ale nie baran to był, bo jak kot 
duży z pazurami, tyle tylko że z koźlim ogonem i zamiast miauczenia 
jak koza beczał”43.

By podkreślić archaiczność dotychczasowego sposobu pojmowa-
nia świata, na przykład odróżniania tego, co w nim moralne od tego, 
co niemoralne, używa stylizowanej na dawną polszczyzny i – wyostrza-
jąc kontrast między opisywanym a narzędziem opisu – komunikuje 
odczucie braku adekwatnego instrumentarium pojęciowego, dyskom-
fort spowodowany z jednej strony ograniczeniami anachronicznego 
już kodu przeszłości (w przypadku polskim szeroko rozumianego 
kodu szlachecko-romantycznego przekładającego się na rozliczne 
powinności patriotyczne) z drugiej przerażającą pustką, którą trzeba 
wypełnić nowymi pojęciami, a więc zaryzykować otworzenie się na 
niepojęte nowe.

„wiecznież tu konał będę między tymi ludźmi w pradawności 
swej zatopionymi, nigdyż na słonko, na wolność nie wyjdę?” (106) 
– pyta; „i coraz większa nicość, pustka nasza […] łoskot Pustego 
Galopu, łoskot Pustki naszej na tych pampy równinach i pustych 
obszarach, ich dzwon jak Bęben jaki się rozlega” – powiada (108), 
a dalej formułuje pragnienie: „o, niechże, co chce się dzieje, byleby 
to z miejsca ruszyć… a bo już mnie zmierziło! a bo już nie mogłem! 
a bo dosyć, dosyć tego starego, niech co Nowe będzie!” (114, podkr. 
– h.G.)

43 witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, wydawnictwo literackie, kraków, 
1988, s. 86. kolejne cytaty według tego wydania lokalizuję w tekście, podając 
w nawiasie numer strony.
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Trans-Atlantyk potrafi uniezależnić swoją opowieść od wąsko 
rozumianych okoliczności historyczno-politycznych. twórczo wyko-
rzystuje sytuację zmiany, paradygmatyzuje narrację początku, jej 
tworzywem czyni perypetie języka, struktur poznawczych, które, 
ukonstytuowane w minionych warunkach, napotykają nową mate-
rię i próbują (bezskutecznie) ją w sobie zmieścić, uczynić zrozu-
miałą poprzez ujęcie w wypróbowane porządki. w efekcie uzyskuje 
się chaos, absurd, pomieszanie rzeczy, jeśli definiować owoc tych 
wysiłków w tradycyjny sposób. tyle, że w ujęciu Gombrowicza owo 
pomieszanie, dziwność nie prowadzi do odrzucenia, nie wywołuje 
negatywnej kwalifikacji, a stanowi raczej zachętę do eksploracji 
nowego obszaru poznania/doznań (ani witold ani młody ignaś nie 
są całkiem obojętni na uroki Gonzala. nowe, choć dziwaczne i nie-
jasne wabi ich, a nie odpycha ).

tak sproblematyzowana paradygmatyczna narracja początku nie 
miała szans na rozwój w krajowej rzeczywistości, która najpierw 
musiała się uporać z przytłaczającym doświadczeniem okupacyj-
nym i zadbać o uspójnienie rozchwianej autoświadomości dotknię-
tych nim Polaków, co, jak wiadomo, niezupełnie się powiodło. 
nowe doświadczenie stosunkowo szybko przybrało w kraju admi-
nistracyjnie określony kształt i zostało wtłoczone w archaiczne  
formy.

inaczej (choć równie krótko) rozwijała się narracja początku 
w  wersji, którą za Agambenem nazwałabym wersją realizującą 
mechanizm wyjątku, a nie przykładu. Podczas gdy przykład jest (jak 
zostało to pokazane) poniekąd wyłączony z klasy przypadków, które 
paradygmatycznie definiuje (choć sam do tej klasy należy); wyjątek 
zachowuje łączność z przypadkami danej klasy właśnie dlatego, że 
został spośród nich wyłączony. Przynależenie do owej klasy przypad-
ków może być zademonstrowane właśnie dzięki istnieniu wyjątku, 
który jako taki znajduje się poza klasą i uosabia nieprzynależenie, 
a więc, nie spełniając reguł przynależności, tym samym je unaocz-
nia.

agamben wiele uwagi poświęca właśnie sytuacji logicznego i spo-
łeczno-prawnego wyjątku, a jej klasyczną realizację widzi w obozie 
koncentracyjnym – przestrzeni wyłączonej spod działania zasad obo-
wiązujących w świecie ludzi wolnych, takiej, w której bez ograniczeń 
można testować przekraczanie prawa. Powołując się na pogląd carla 
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schmitta44, stwierdza, że skoro nie istnieje prawo, które stosuje się do 
chaosu, chaos musi najpierw zostać włączony do porządku prawnego, 
objęty tym porządkiem, co staje się możliwe po stworzeniu strefy 
niezróżnicowania między tym, co mieści się w obszarze zagospodaro-
wanym przez prawo a tym, co sytuuje się na zewnątrz niego; a więc 
strefy niezróżnicowania między tym, co zwykło się określać mianem 
chaosu a sytuacją normalną. kryteria takiej strefy spełnia przestrzeń 
wyjątku (w sensie logicznym i społecznym), jakim w ludzkim świecie 
XX wieku okazał się obóz koncentracyjny.

w opowiadaniach z tomu Pożegnanie z Marią Borowski poka-
zał przestrzeń, stanowiącą wyzwanie dla prawa, przestrzeń wyjąt-
ku, w  której prawo dokonuje autotransgresji. w takich utworach 
jak U  nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu opisał obóz nie 
jako chaos, który poprzedza stan porządku, lecz jako strefę, której 
urządzenie, by tak rzec, stawia w stan podejrzenia to, co nazywamy 
porządkiem. w tym sensie dokonany przezeń opis obozu; narracja 
realizująca mechanizmy wyjątku nie traktuje wyjątku jako wyklu-
czenia, lecz postrzega wyjątek jako „wyjęcie poza ramy” porząd-
ku i właśnie ów porządek sytuuje tak naprawdę w centrum swojej 
refleksji, a że doświadczenie obozu zagłady w niezaprzeczalny sposób 
naznacza sobą narrację początku, zapis Borowskiego okazuje się nie 
do przecenienia w refleksji nad tą właśnie narracją.

warianty narracji początku zaproponowane przez Borowskiego 
i Gombrowicza, celnie wychwytujące zarysy nowej sytuacji nie miały 
kontynuacji ani w literaturze krajowej ani emigracyjnej, ale przeko-
nująco ukazały potencjalne możliwości owej narracji. 

Produkowanie sekretu?45

Polska proza lat czterdziestych XX wieku wyrastała przede wszyst-
kim z doświadczenia ii wojny światowej. uwzględniła tę cezurę 
w dwojaki sposób – najczęściej tematyzując wypracowanymi wcześ-
niej sposobami zdarzenia lat 1939–1945 w wersji wspomnieniowej 
i fabularnej, ale też próbując sprostać wyzwaniu, jakim był brak wzo-
rów opowiadalności dla wielu z tych zdarzeń, przeżyć, doświadczeń 

44 Giorgio agamben, dz. cyt., s. 18, 19 i nast.
45 określenie Michela de certeau. Por. przypis 3.
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(co udawało się znacznie rzadziej). cezura owa została znarratywi-
zowana przy użyciu figur końca pewnego świata, zmiany, początku 
naznaczonego okupacyjną skazą i aporetycznymi okolicznościami 
budowania podstaw nowej rzeczywistości. 

zaniemówione ze względu na polityczną drażliwość wątki relacji 
polsko-żydowskich, polsko-rosyjskich, przedwojennych i wojennych 
tradycji polskiego ruchu komunistycznego, polskiego państwa pod-
ziemnego i jego armii, które po 1945 roku znalazły się po stronie 
przegranych, wątki losów Polaków pozostających na wschodzie 
i zachodzie poza Polską, a wreszcie niekoniecznie heroicznego 
doświadczenia czasów pogardy, których wagę trudno przecenić, 
jeśli mówimy o budowaniu samoświadomości Polaków próbujących 
jakoś się odnaleźć po doświadczeniach okupacyjnych, stanowiły istot-
ny wyznacznik potencjalnej narracji początku decydujący (przez nie 
podjęcie lub niewystarczające podjęcie) o jej ułomności. stawiały 
też w stan oskarżenia krystalizujący się stopniowo dyskurs nowej 
władzy, sprawiając, iż po roku 1956 sytuacja ta zrodziła fenomen pro-
zatorskiego kontr-dyskursu, rozmaitymi sposobami dającego znać 
o istnieniu narracji stłumionych, zawierających alternatywne wobec 
opowiedzianych przebiegi zdarzeń, tymczasowo osadzone w słabej 
ontologii, jeśli można tak powiedzieć. wiodły one swój podskórny 
żywot, od czasu do czasu palimpsestowo przebijając się na powierzch-
nię w poetyce koszmaru sennego, granicznych stanów świadomości 
(vide; Sennik współczesny konwickiego, Zasypie wszystko, zawie-
je odojewskiego) czy majaczeń bohaterów literackich dotkniętych 
chorobą psychiczną (Apelacja andrzejewskiego, Cmentarze hłaski, 
Obłęd krzysztonia).

charakterystyczne dla omawianego okresu narracje końca, zmia-
ny i początku przedstawiały napięcie pomiędzy zyskującą dominację 
doktryną a historią i przynajmniej do roku 1949 traktowały ideologię 
(wytwór każdych stosunków władzy działającej poprzez dyskursy) 
jako coś nieprzezroczystego, chroniąc poniekąd podmioty pozostają-
ce w kręgu oddziaływania ideologii przed bezrefleksyjnym uznaniem, 
iż stosowanie się do jej wymogów wynika z wolnej woli, stanowi 
autonomiczną decyzję (najlepsze efekty osiągali w tym zakresie 
nałkowska czy Breza, gdy poddawali ocenie okres międzywojnia; 
tadeusz Borowski, Gustaw herling-Grudziński, józef Mackiewicz 
problematyzujący mechanizmy okupacyjnej władzy totalitarnej). 



Początek. Powojenna rzeczywistość w polskiej prozie... 51

Narracje końca, zmiany, początku w swoich najambitniejszych 
realizacjach stanowiły emanację dyskursu okresu przejściowego, 
a więc nie utwierdzały już/jeszcze wybranych mitów, by dyspono-
wać poprzez nie zbiorową wyobraźnią oraz emocjami odbiorców. 
Próbowały podważać mity dotąd istniejące, by przygotować teren dla 
mitów nowych, które ułatwiłyby akceptację, oswojenie się z cywiliza-
cyjnymi wyzwaniami nowoczesności. na początku lat pięćdziesiątych 
nie skorzystano z tego, co owe narracje wypracowały. Doświadczenie 
powojennej dwudziestowiecznej nowoczesności w polskich utworach 
literackich pojawiło się w transformującej je w szczególny sposób 
oprawie socrealistycznej, co wraz z podskórną presją stłumionych 
wątków narracji początku po roku 1956 na długo zadecydowało 
o  specyfice prozy w większej części zajętej budowaniem kontr-dys-
kursu odpominającego przeszłość, sygnalizującego przemilczenia 
i stłumienia, niż wchodzącego w dialog z szeroko rozumianą nowo-
czesnością, a może lepiej – z tym, co nowe. 


