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ZG ZASP 

Proza Marka Nowakowskiego płynie dwoma nurtami. Jeden 
z nich wyznaczają utwory o charakterze epickim, mające za 
swój przedmiot różne przejawy i wycinki współczesnego życia 
w Polsce, drugi - teksty o charakterze liryczno-refleksyjnym, bę
dące swoistymi spowiedziami czy wyznaniami autora. Nowakowski 
zaczął swą twórczość od nurtu pierwszego. Jego wczesne opo
wiadania, pisane w końcu lat 50-tych i na początku 60-tych, były 
portretem warszawskiego przedmieścia i lumpenproletariackiego 
śródmieścia. Regiony te określała późniejsza krytyka literacka 
jako „margines społeczny". Ocena nie najtrafniejsza: coś, co sta
nowiło dominujący, choć może utajony, prąd życia społecznego, 
coś, co było wyrazem najistotniejszych przeobrażeń tamtego czasu, 
coś wreszcie, co określało ówczesny koloryt i klimat miasta War
szawy, nie mogło być „marginesem". „Marginesem" było to oczy
wiście tylko z punktu widzenia utopijnych marzeń o idealnym, 
doskonałym ładzie społecznym. 

Z czasem Nowakowski rozszerzył zakres swoich obserwacji. 
W polu jego widzenia znalazły się sprawy typowych, przeciętnych 
obywateli. Jeżeli pierwszy okres jego twórczości wyznaczały takie 
tomy opowiadań, jak „Ten stary złodziej" (1958), „Benek Kwia
ciarz" (1961) i „Trampolina" (1964), to na ów drugi złożyły się 
takie pozycje, ja~ „Zapis" (1965), „Gonitwa" (1967), „Przystań" 
(1969), „Mizerykordia" (1971) i „Śmierć żółwia" (1974). 

Od jakiegoś momentu równolegle z tym nurtem zaczął płynąć 
nurt liryczno-refleksyjny. Dokonywał w nim Nowakowski obra
chunku z samym sobą, z własnym życiem i z własnym pisarstwem. 
Tworzył tu przenikliwy portret współczesnego inteligenta wrzuco
nego w niejasną, skłębioną rzeczywistość odradzającego się wol
no kraju w nowych warunkach społecznych. Każdy kolejny utwór 
tego nurtu był coraz szerszym i pełniejszym spojrzeniem na siebie, 
zawierał coraz głębszą diagnozę własnej sytuacji. Pierwszą próbą 
była „Silna gorączka" (1963), drugą „Robaki" (1966), trzecią 
„Książę Nocy" (1976), a czwartą i ostatnią jak na razie „Jeden 
dzień w Europie" (1978), przedstawiony niedawno na wieczorze 
autorskim w Związku Literatów. 
Podstawową formą pisarstwa Nowakowskiego jest krótkie opo

wiadanie. Do dzisiejszego dnia napisał ich w sumie około dwustu. 
Autorowi zarzucano niejednokrotnie, że się rozdrabnia, że tworzy 
zaledwie obrazki, migawki, że nie stać go na syntezę. Były to 
zarzuty nie dość uzasadnione. Owszem, opowiadania Nowakow
skiego to rzeczywiście na ogół krótkie scenki, wyczerpujące się 
w jednym jakimś zdarzeniu, sytuacji czy historyjce. Jednakże nigdy 

nie pozostają one względem siebie w oderwaniu. Jego tomy, 
a nawet całe serie tomów, zawsze są swoistymi mozaikami, a więc 
rozleglejszymi freskami, tyle że ulepionymi z różnorodnych i nie
wielkich cząstek. 

W· jakimś momencie Nowakowski sam poczuł potrzebę scalenia 
swych doświadczeń. Jak dotąd mamy do czynienia z trzema pró
bami tego typu. 

Pierwsza z nich - „Zdarzenie w miasteczku" {1972} - nie jest 
dla pisarza typowa (choć wcale udana). Ulepił ją bowiem z ma
terii, w jakiej dotychczas właściwie nie tworzył. Mianowicie: w ma
terii groteskowo-parabolicznej, jakby rodem z Mrożka. Zamiast 
pełnokrwistej wizji świata, jakiej można się było po nim spodzie
wać, stworzył abstrakcyjny model. Model ten próbował opisać 
strukturę i mechanizmy społeczne, charakterystyczne dla współ
czesnej Polski, poprzez pryzmat groteskowego wydarzenia, jakie 
rozegrało się w pewnym miasteczku w domu starców. Druga syn
tetyczna próba to tom „Gdzie jest droga na Walne"? (1974). 
W tomie tym, składającym się z pięciu większych opowiadań, dał 
Nowakowski - jeśli tak można powiedzieć - syntezę w punktach. 
Każdy z tekstów to był samodzielny obraz wyrażający jakieś zjawi
sko społeczne, które pisarz znajdował jako typowe, charaktery
styczne dla obecnego czasu. Mieliśmy tam do czynienia z dwoma 
obrazami wiejskimi i trzema obrazami miasta. Obrazy wsi ukazy
wały sylwetkę zmąconego i zdezorientowanego chłopa, który stracił 
jakby poczucie swej dawnej tożsamości. Współczesny chłop -
w ujęciu Nowakowskiego - przestał być dawnym chłopem zako
rzenionym głęboko w ziemi i żyjącym w zgodzie ze swym przezna
czeniem, a jednocześnie nie stał się jakąś formacją nową. Uległ 
raczej tylko wewnętrznemu rozbiciu, zatracił jasność swej dawnej 
kondycji. Jeśli idzie o obrazy miasta, to te prezentują trzy wa
rianty typowych dla epoki półinteligentów. Jednym z nich jest 
urzędnik cwany i przedsiębiorczy, kroczący naprzód za wszelką 
cenę i wszelkimi środkami. Drugi to urzędnik - szarak, urzędnik -
słabeusz, skazany na wieczną podrzędność. Trzeci wreszcie - to 
wykolejeniec - nieudacznik, były funkcjonariusz. Ich dzienne 
przygody - każde opowiadanie to opis jednego dnia - skupiają 
w sobie i wyrażają ich los. Są to niby losy jednostkowe, w~rażają 
one jednak warianty losu pokolenia, które wstępowało w świado
me i aktywne życie na początku lat 50-tych. 

I wreszcie trzecia próba syntezy - najpełniejsza i najdosko
nalsza pod względem artystycznym - „Wesele raz jeszcze" (1974}. 
Tu Nowakowski połączył jakby dwa ostatnie doświadczenia, do
świadczenie „Zdarzenia w miasteczku" z doświadczeniami „Drogi 
na Walne". Stworzył przekrojowy obraz społeczeństwa, łączący 
w sobie pierwiastek wiejski i miejski, ulepiony w bujnej, reali
stycznej materii .Świadomie nawiązał tytułem i sytuacją wyjścio
wą do dramatu Wyspiańskiego i w ogóle do motywu wesela, 



jakie w literaturze polskiej ma bogatą tradycję. Mijają epoki, 
zmieniają się obyczaje i treści, którymi żyje wspólnota - można 
rekonstruować głos jego intencji - a po wsiach i miastach wciąż, 
niezmiennie, odbywają się wesela. Zobaczcie, jak wesele wyglą
da. Kim są biesiadnicy, a zatem typowi przedstawiciele różnych 
klas i warstw społecznych. Posłuchajcie, o czym na weselu się 
mówi, i jakie duchy się zjawiają, i jaka przygoda się rozgrywa. 

JANUSZ KRASIŃSKI, ur. w 1928 r., prozaik, dramaturg i repor
tażysta, jest jednym z najwybitniejszych twórców „szkoły polskiej" 
dramatu radiowego. Otrzymał liczne nagrody i zaszczytne wyróż
nienia (m.in. w roku 1974 pierwsze miejsce w plebiscycie radio
słuchaczy dla „Kochanków z klasztoru Valdemosa"), a jego słu
chowiska - z „Czapą" na czele - były wielokroć nadawane za 
granicą, nawet w Reykjaviku i dalekim Tokio. 

Krasiński debiutował w roku 1956 wierszami zamieszczanymi na 
lamach prasy. Od 1963 r. był członkiem zespołu redakcyjnego 
tygodnika „Kultura". Jego pierwsza powieść „Haracz szarego 
dnia" {1959), aczkolwiek obciążona licznymi niedoskonałościami 
debiutu, przyniosła wstrząsający obraz życia w warszawskich śro
dowiskach konspiracyjnych czasów okupacji. Za powieść następ
ną, „Wózek", będącą rozwinięciem pomysłu jednego ze słucho
wisk, autor otrzymał w roku 1967 nagrodę literacką im. Stanisła
wa Piętaka. Ponadto wydal dwa zbiory reportaży krajowych: 
„Przerwany rejs »białej marianny«" {1960) i „Trzeci horyzont" 
{1969) oraz dwa tomiki opowiadań: „Jakie wielkie słońce" (1962) 
i „Skarpa" (1968). W roku 1973 ukazał się tom „Czapa i inne dra
maty", zawierający wersje sceniczne (niekiedy poważnie zmie
nione i rozszerzone) pięciu słuchowisk, a w 1976 r. zbiór 13 słu
chowisk „Sniadanie u Desdemony". W utworach Krasińskiego 
człowiek rzadko wygrywa w zapasach z losem, nie wolno mu jed
nak ani odstąpić od gry, ani ułatwić sobie jej reguł. Oto przesia
nie moralne obecne między wierszami męskich, powściągliwych, 
zupełnie wolnych od moralizatorskego wielosłowia utworów Janu-
sza Krasińskiego. • 

(Witold Billip - ze wstępu do 
„Sniodonio u Desdemony" 

Wyd. RiTV, 1976) 


