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Umysły zniewolone. Literatura pod presją

C zas ucieka, i oto oddajem y do druku piętnastą serię rocznika „N apis”. N ie 
jest to jeszcze liczba uprawniająca do wielkich jubileuszy, ale na tyle okrągła, 

że usprawiedliw ia pewną autorefleksję i spojrzenie wstecz na naszą pracę. pow oła
liśm y rocznik do życia w  1994 roku w  gronie członków  pracow ni L iteratury o k o 
licznościowej i uży tkow ej, działającej w  Instytucie lite ra tu ry  polskiej w ydziału 
polonistyki u n iw ersy te tu  warszawskiego. pom ysłodawczynią była ówczesna magi
ster, dziś doktor Katarzyna sałkiewicz, a jej idea spodobała się wszystkim  kolegom  
i zyskała aprobatę piszącego te słowa kierow nika pracowni. stanął on na czele redak
cji, w spierany przez kilkoro członków tejże pracow ni oraz doproszonych do udzia
łu specjalistów, w śród których znaleźli się także historyk i językoznawca, bo wszak 
badanie twórczości okolicznościowej i użytkowej, obok sił związanych z m acierzy
stym  literaturoznaw stw em , wymaga także wsparcia ze strony innych, pokrew nych 
dyscyplin.

początkowo redagowany przez nas rocznik był stosunkow o szczupły. Ale od razu 
widać było, że trafił w  potrzeby środowiska. M ateriały zaczęły bowiem  napływać 
regularnie, a zawartość num erów  powiększała się, co nasz wydawca znosił niebywale 
cierpliwie. Tematyka ich była początkowo mieszana —  choć i wówczas dawały się 
dostrzec pewne preferencje m erytoryczne w ew nątrz poszczególnych tomów, które 
zgrabnie potrafił wydobywać w  swych w stępach ówczesny sekretarz redakcji Jacek 
wójcicki (to jem u  rocznik zawdzięcza swój tytuł). o d  2001 roku zdecydowaliśmy 
się wydawać num ery  tem atyczne (od 2003 roku czynim y to w  sposób ciągły). p ierw 
szym tak pom yślanym  był rocznik Vii: Bellona, Klio, Kamena. Literatura wobec wojen1.

1 seria VII „N apisu” przynosi także inne novum. o d tą d  poszczególne tom y pisma są przygotowywa
ne przez p L o i u  wspólnie z zespo łem  Badań obszarów  Trzecich Literatury, który powstał w  insty tu
cie Badań lite rack ich  polskiej Akademii № u k , kierowany również przez piszącego te słowa. zespół 
interesuje się problematyką szerszą niż pracownia uniwersytecka, ale również obejmującą literaturę 
okolicznościową i użytkową. o b ie  placówki badawcze są więc sobie tematycznie bliskie.
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O dtąd przygotowywanie poszczególnych serii „Napisu” poprzedzane bywało 
konferencjami (ta „wojenna” odbyła się w  Warszawie) organizowanymi w  różnych 
miejscach kraju wspólnie z innymi podmiotami: uczelniami, instytutami, stowarzysze
niami (jednak zarówno inicjatywa, jak i późniejszy trud redagowania tom ów  należały 
do PL O iU  oraz ZB O TL). W spólny temat sprawiał, że tom y „Napisu” stawały się swo
istymi monografiami poszczególnych zjawisk czy problem ów literackich i kulturo
wych (choć w  dziale Varia mieściły też wartościowe teksty i materiały luźniej związane 
z przew odnim  tem atem  tom u). Kolejne serie naszego rocznika nosiły więc własne ty
tuły: Polemika i żart literacki (seria VIII, 2002); Pożegnania, pamiętania.. .(seria IX, 2003); 
Formy i normy stosowności (seria X, 2004 —  konferencja w  K onstancinie-Oborach); Sło
wa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (seria XI, 2005 —  kon
ferencja w  Cieszynie); Krwawy świt, mroczny dzień... Problemy Rzeczypospolitej początku 
X V II  wieku w  świetle literatury okolicznościowej (seria XII, 2006 —  konferencja w  Sando
mierzu); Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie (seria XIII, 2007 —  konferencja 
w  pułtusku i Opinogórze); wreszcie niedawno Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka 
satyra, karykatura, groteska (seria XIV, 2008 —  konferencja w  Kielcach).

M ateriały obecnej XV serii „N apisu” —  w  postaci wystąpień konferencyjnych 
przedstawione w  K onstancinie-Oborach od 27 do 29 maja 2009 roku2 —  grom adzo
ne były pod hasłem: Umysły zniewolone. Literatura pod presją. Autorzy zebranych w  niej 
tekstów, ogarniających przestrzeń wielu wieków, poczynając od średniowiecza, potrak
towali tem at szeroko, dotykając nie tylko zjawisk cenzury i autocenzury, ale także róż
nych przejawów tabu obyczajowego oraz wynikających z niego nakazów i zakazów (jak 
w  artykule Agnieszki Bąbel i Agaty Grabowskiej-Kuniczuk). Jest w  tomie wypowiedź 
dotycząca skrępowań będących skutkiem nienawiści międzystanowych w  dawnej Pol
sce (o czym pisze Sławomir Baczewski). Kilka artykułów dotyczy różnych form  reakcji 
na ucisk narodowy końca XVIII i XIX wieku (autorzy: Aurelia Has, Ryszard Nowicki, 
M arian Płachecki, Elżbieta Stoch). Zniewolenia psychicznego w  dobie m iędzywojen
nej XX wieku dotyczy tekst Gabrieli M atuszek. W  kilku wystąpieniach poruszane były 
problem y związane z socrealizmem (jak M arzeny Woźniak-Łabieniec czy Joanny Szy
dłowskiej). Zamieszczony na końcu rocznika tekst (Anity Frankowiak) dotyka proble
m ów  literatury najnowszej, z ostatniego dziesięciolecia.

W  ten sposób pole obserwacji naszej literatury i kultury, dokonanej przez autorów 
obecnego tom u, objęło już siódmy wiek. Zatem  pod znakiem szczęśliwej siódemki, 
i jako się rzekło: całkiem poważnej piętnastki —  zapraszamy Czytelników do lektury.

J. M .

2 W spółorganizatorami konferencji —  oprócz P L o iU  (UW ) i Z B o T L  (IBL PAN) —  byli: War
szawska Wyższa Szkoła H um anistyczna im. Bolesława Prusa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
w  Warszawie oraz Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza.


