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Nigdy nie chcia∏em napisaç powieÊci dla m∏o-
dzie˝y. Powinienem dodaç: tak zwanej powie-
Êci dla m∏odzie˝y. Ale niby dlaczego: tak zwa-
nej? A dlatego w∏aÊnie, ˝e tak jà nazwano.
Termin funkcjonuje zresztà w przestrzeni kry-
tycznoliterackiej, przykurzony dziÊ wpraw-
dzie, umar∏y jak rzecz, którà opisywa∏. Którà
ma opisaç. Ale wcià˝ dobrze znany, rozpozna-
walny.
Powinienem wi´c go u˝yç tym bardziej. Tym
bardziej ˝e moje opory wobec literatury dla
m∏odzie˝y, powieÊci m∏odzie˝owej, wynika∏y
z tego w∏aÊnie – gdy mog∏em jeszcze o niej
myÊleç jako o projekcie realnym, mo˝liwym
do wykonania, a te˝ i oczekiwanym przez wy-
dawc´ – ˝e jest „tak zwana”. Bo tak zrobiona.
Na zawo∏anie, na zamówienie. Mo˝na nawet
rzec: spo∏eczne, a edytorskie na pewno.
Pisa∏o si´ „m∏odzie˝ówki”. Bo mia∏y wzi´cie.
Bo by∏a w tym i wymierna finansowa korzyÊç
(dla obu stron zresztà – dla wydawnictwa i au-
tora), i szybka, sprawdzalna nak∏adami satys-
fakcja. PopularnoÊç z epoki raczkujàcej pop-
kultury.
Literatura m∏odzie˝owa, masowa. Po˝ywka,
od˝ywka dla dorastajàcych ch∏opców. Z kwa-

skowatà witaminà, ale s∏odko pachnàca dydak-
tyzmem. Troszk´ pobudzajàca, ale os∏abiajàca
pop´d. Ka˝dy – p∏ciowy, ˝yciowy. Przyt´pia-
jàca naturalnà agresj´. A z nimi inteligencj´,
wyobraêni´. Które sà wypadkowà wszystkich
pop´dów. Ich sublimacjà twórczà, wi´c i tro-
ch´ bolesnà.
A tu: ksià˝ka dla ch∏opców. Co ka˝dy ch∏opiec
wiedzieç powinien. Czytaj z latarkà pod ko∏drà
zamiast si´ onanizowaç. 
Bez wzgl´du na to, czy to Niziurski, czy Bah-
daj, Nienacki czy Minkowski, Woroszylski
czy Liskowacki. W tle zawsze si´ jawi∏ jakiÊ
Makarenko, Gajdar. JakiÊ poemat pedagogicz-
ny. Timur i jego dru˝yna. Zast´p, paczka, gru-
pa, banda, zwiàzek.
A przynajmniej jakaÊ u˝ytecznoÊç. Czasem
z gatunku: poznaj swój kraj, czasem z katego-
rii: jak postawiç namiot. Jak rozpoznaç tygry-
sa bengalskiego, z∏apaç z∏odzieja albo bakcyla
ojczystej historii, byç grzecznym dla kole˝an-
ki, zrozumieç doros∏ych, polubiç nauczycieli,
prze˝yç w lesie nocà. Poradziç sobie ze Êwia-
tem, z dwójkà z polskiego, z klasà, która jakoÊ
nie twoja, a przecie˝ Nasza (jak si´ oka˝e po
latach, w innej rzeczywistoÊci). Z tym, ˝e si´
nie ma na kino, na bilet do Ameryki, ˝e si´ nie
umie p∏ywaç, biç z tymi, co si´ biç potrafià.
Z tym, ˝e si´ ma idea∏y (g∏upie i staroÊwiec-
kie? Ale˝ skàd!) i marzenia (naiwne? Ale˝
skàd!), szalone pomys∏y, niemodne spodnie,
rude w∏osy, tràdzik albo nadwag´.
Nie bez kozery specjaliÊci od literatury m∏o-
dzie˝owej – w tekstach o niej, a jeszcze dobit-
niej w recenzjach wewn´trznych, wydawni-
czych – obowiàzkowo podkreÊlali jej walory
wychowawcze. Czy te˝ wskazywali w∏aÊnie na
niedobór walorów wychowawczych, co by∏o
naganne, os∏abia∏o wartoÊç takiej powieÊci.
U˝yteczne powinno byç wychowawcze. Wy-
chowawcze musia∏o byç u˝yteczne.
U˝yteczny móg∏ byç tak˝e humor, niechby
i wychylony w grotesk´, abstrakcyjny. Czemu
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nie, prosz´ bardzo, m∏odzie˝ musi si´ wy-
Êmiaç, odÊmiaç. TurlaliÊmy si´ ze Êmiechu po
tapczanach, czytajàc komiczne dialogi, powta-
rzajàc nazajutrz w szkole przezabawne, kwie-
ciste, tak ró˝niàce si´ od szarej codziennoÊci
kwestie i przypominajàc sobie piramidalnie
Êmieszne, odrealnione sytuacje z naszych ulu-
bionych powieÊci. Dobra powieÊç dla m∏odzie-
˝y musia∏a byç – i by∏a – dowcipna.
U˝yteczne by∏y te˝ przygody oczywiÊcie, bo
z przygód zawsze wynika jakaÊ po˝yteczna na-
uka. A ˝e te niewiarygodne przygody mia∏y
zdumiewajàco prosty mechanizm? Dos∏ownie
kilka wariantów nap´dzania akcji, par´ narra-
torskich chwytów, schematów fabu∏y? Tym le-
piej. Âwiat rozpoznawalny ∏atwiej polubiç.
A to by∏a literatura do lubienia. Do identyfika-
cji, akceptacji. 
Mia∏a byç dla nas, a wi´c by∏a nasza. Bo dla
m∏odzie˝y, ale i m∏odzie˝owa. Fajna. S∏owo,
które zanika. Znik∏o prawie, jak i ona. Ale w∏a-
Ênie w tym, ˝e by∏a fajna, czu∏em ju˝ wtedy –
jako jej odbiorca (mimo zachwytu i frajdy
z lektury) ton protekcji. Kumpelski, przypo-
chlebny wobec m∏odzie˝y, a w istocie przykry,
lekcewa˝àcy. Póêniej, gdy sam zaczà∏em pisaç
i wyda∏em swoje pierwsze ksià˝ki dla dzieci,
cià˝y∏a mi myÊl, ˝e piszàc „m∏odzie˝ówk´”,
popadn´ w ten sam ton. B´d´ równie protek-
cjonalny wobec tych nowych, m∏odych, którzy
przecie˝ b´dà musieli czuç to samo, co ja kie-
dyÊ. Wybra∏em baÊƒ. Wyda∏a mi si´ praw-
dziwsza. Uczciwsza w swej umownoÊci i ar-
chaicznym sztafa˝u. Inaczej ni˝ powieÊci dla
m∏odzie˝y, w których brakowa∏o mi poza tym
magii, poezji.
Wiadomo, u˝yteczne nie mo˝e byç zawieszone
w chmurach. Ch∏opcy pisujàcy wiersze, poja-
wiajàcy si´ czasem w powieÊciach dla m∏o-
dzie˝y (w Zwiàzku Sprawiedliwych Ryszarda
Liskowackiego pisywa∏ wiersze Jegie∏∏o, noto-
ryczny blagier), sà zwykle przedmiotem ˝ar-
tów reszty ch∏opców. 

Wiem, przesadnie heroizuj´, dowartoÊciowuj´
intelektualnie swoje m∏ode, autorskie wybory,
literackie strategie. A by∏o w nich, co by∏o.
A mo˝e nawet i mniej. 
Wiem, upraszczam, przypisujàc ca∏y ten po-
˝yteczno-u˝yteczny cynizm, rzemieÊlnicze
wyrachowanie wszystkim autorom, ca∏ej litera-
turze m∏odzie˝owej. Ale je˝eli by∏a taka litera-
tura – a przecie˝ by∏a, i to bardziej ni˝ inne, au-
tentyczniej ni˝ te wszystkie nurty wiejskie czy
prozy marynistyczne, sztucznie d´te podgatun-
ki, by∏a prawdziwiej, bo ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
jest chciana – to znaczy, ˝e by∏ jakiÊ wspólny
wzorzec. Stwarzajàcy jà, stanowiàcy, utrwala-
jàcy w tym kszta∏cie. Jednoczàcy wobec reszty
literackiego Êwiata. Cz´sto zresztà – prawie
zawsze – by∏o to k∏opotliwe dla zjednoczonych
w niej autorów. Mówiono, pisano o nich: pisa-
rze dla m∏odzie˝y. Tonem jawniej i dobitniej
protekcjonalnym ni˝ ten, który sama przybie-
ra∏a wobec odbiorcy. 
Znamienne, ˝e ksià˝ki dla dzieci, baÊnie mo˝-
na by∏o pisaç równolegle z poematami, opo-
wiadaniami, prawdziwymi powieÊciami dla
prawdziwie doros∏ych. Pisarzem si´ przez to
byç nie przestawa∏o. Przeciwnie. Natomiast pi-
sanie powieÊci m∏odzie˝owych pociàga∏o za
sobà konsekwencje. Ciàgn´∏o w dó∏. Wspólny.
Zasobny, lecz osobny. Przykleja∏a si´ etykiet-
ka, którà z trudem dawa∏o si´ – i niewielu si´
to udawa∏o – odlepiç.

 

Wracajàc do wzorca: jeÊli by∏, musia∏ byç i cel,
któremu mia∏a s∏u˝yç. Ka˝da. Lepsza i gorsza.
Ta bardziej swoja i ta ze sztancy.
Nigdy nie chcia∏em napisaç powieÊci m∏odzie-
˝owej. Zawsze z tego samego powodu. Z tych
wszystkich powodów.
Dlaczego wi´c nie chc´ dziÊ napisaç, ˝e by∏a to
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literatura tak zwana? Tak zwana powieÊç dla
m∏odzie˝y?
Mo˝e dlatego, ˝e nie umia∏bym – ju˝ wtedy,
a tym bardziej teraz – takiej powieÊci napisaç.
Bo ju˝ by∏a. Przede mnà i po mnie.
Mo˝e dlatego, ˝e by∏a. ˚e byliÊmy.

Bohaterami powieÊci dla m∏odzie˝y – tych,
które wówczas czytaliÊmy (wtedy, kiedyÊ, tak
niedawno, w innej epoce) my wszyscy, my
ch∏opcy – byli oni, ch∏opcy. JeÊli w powieÊci
wyst´powa∏y dziewczynki, to po to, by ch∏op-
cy byli bardziej. Ch∏opi´cy. Ch∏opaccy raczej.
Ch∏opaki – mówi∏o si´. Ch∏opaki. By∏o s∏owo.
By∏e s∏owo. 
Ch∏opaki, pójd´ z wami. KtoÊ to przeniós∏, po
latach, do ch∏opackiej (gorzkà melancholià pod-
szytej, autoironià przenikni´tej) piosenki. Adam
Kreczmar? Sprawdzam: Jan T. Stanis∏awski.
Ale to Kreczmar napisa∏ Ch∏opaków z naszej
ulicy. Ch∏opackie Po˝egnanie z Ojczyznà.
DziÊ ch∏opcy nie mówià: ch∏opaki, pójd´ z wa-
mi. DziÊ mówià raczej: panowie, kurwa, po-
czekajcie. OczywiÊcie, jeÊli ch∏opcy sà ch∏opa-
kami, bez wzgl´du na wiek. Równie˝ i wtedy,
gdy o tym nie wiedzà, chocia˝ nimi sà. Chyba
sà. Jeszcze sà. JeÊli zawsze byli.
Je˝eli nimi nie sà, mówià do siebie jeszcze ina-
czej. Lub w ogóle do siebie nie mówià. Nie
mówià do siebie, ˝eby si´ sobie nie wydaç

ch∏opcami, ch∏opakami. ˚eby si´ sobie wzajem
nie wydaç ch∏opakami – nie ma gorszego poni-
˝enia, przyznania si´ do s∏aboÊci (co skàdinàd
zawsze by∏o kl´skà ch∏opaka) ni˝ byç ch∏opa-
kiem wÊród swoich – nie mówià do siebie, lecz
szczekajà, wyjà, szczerzà si´, wrzeszczà, war-
czà, charczà. Milczà. Chuj w dup´ wszystkim,
którzy mówiàc, mówià. Zw∏aszcza kiedy
ch∏opców jest wi´cej ni˝ dwóch. We dwóch to
jeszcze. Ale we trzech ju˝ nie. Trzech to ju˝
grupa, stado. A w stadzie nie mo˝na sobie po-
zwoliç na to, ˝eby byç s∏abszym, innym. Inny,
ka˝dy inny, jest w stadzie s∏abszy.
Ch∏opcy z powieÊci dla m∏odzie˝y mówià. Jak
ch∏opcy. Ch∏opaki. Dialog sk∏ada si´ z pytaƒ
i odpowiedzi. Rozmowa s∏u˝y wyjaÊnieniu
wàtpliwoÊci, odkryciu tajnych zamiarów prze-
ciwnika. Rozmowa s∏u˝y rozwojowi akcji, ak-
cja rozwija si´ jak mapa tajemniczej wyspy.
S∏owa sà grzeczne, bo u˝yteczne. Nawet gdy
weso∏e.
Literatura m∏odzie˝owa nie zna w∏aÊciwie
przekleƒstw. W którymÊ z filmów Barei – bo-
daj˝e w Co mi zrobisz, jak mnie z∏apiesz – za-
chowa∏o si´ drwiàce echo tej normy. Kpina nie
z samej powieÊci dla m∏odzie˝y, ale z telewi-
zyjnego serialu dla m∏odzie˝y, który by∏ jej na-
turalnym dzieckiem, ch∏opcem w∏aÊnie – a do-
k∏adniej mo˝e: z telewizyjnego programu dla
ch∏opców (proweniencja to zresztà ta sama).
G∏adko m´ski Wujek Dobra Rada (w tej auto-
ironicznej roli – nie bez kozery – Stanis∏aw
Mikulski), ktoÊ w typie Pana Samochodzika
skrzy˝owanego z Kapitanem MO, pomaga
ch∏opcom okie∏znaç niewyparzony j´zyk ich
kolegi, który pos∏uguje si´ ordynarnym prze-
kleƒstwem „Motyla noga!”.
OczywiÊcie, za pruderià j´zyka literatury m∏o-
dzie˝owej sta∏a pruderia epoki. Ustroju te˝, ale
czas i bez ustroju by∏ grzeczny, ubrany w har-
cerski mundurek albo w granatowy fartuszek
ucznia. W d˝insach (dunkrach, jak si´ mówi∏o
na namiastk´ d˝insu), które zjawi∏y si´ w∏aÊnie
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wtedy, te˝ by∏o coÊ z mundurka. Zbuntowane-
go troch´, luêniejszego, ale m∏odzie˝owego
przecie˝. 
Tamta pruderia, jak zresztà pruderia ka˝dej
epoki i ka˝dego ustroju, nie tolerowa∏a w lite-
raturze – wi´c tym bardziej w m∏odzie˝owej li-
teraturze – j´zyka wulgarnego, j´zyka ulicy.
Ch∏opcy nie mogli do siebie mówiç:
„Odpierdol si´”. W powieÊci nie mogli. Bo
w ˝yciu, oczywiÊcie, mówili. MówiliÊmy.
Zgoda, nie tak jak dziÊ. Tak po prostu, tak by-
le jak. Tamte brudne, mocne s∏owa mia∏y wte-
dy jeszcze smak zakazanego owocu, czu∏o si´
od nich kwaÊno-cierpki odór doros∏oÊci. Mia∏y
znamiona odst´pstwa, brutalnego Êwi´ta. Zna-
czy∏y, nios∏y ze sobà si∏´, przewag´. A tak˝e
i sprzeciw, bunt. 
Mówili zresztà nimi i ci przed nami. Pami´tam
zachwyt odkrycia, gdy znalaz∏em (znaleêli-
Êmy) w Kolumbach Bratnego jakieÊ „niech pan
si´ odpierdoli, panie poruczniku”. Czy jakoÊ
podobnie. Nic dziwnego, w koƒcu Kolumbo-
wie to powieÊç o ch∏opcach. Którzy musieli
przestaç byç ch∏opcami. I w∏aÊnie dlatego nimi
przestaç byç nie umieli. Nie chcieli, wi´c prze-
grali. A mo˝e wygrali w∏aÊnie? Niewiele, ale
sporo, swojà ch∏opackà wiecznoÊç?

W ksià˝kach dla m∏odzie˝y takiej wolnoÊci dla
ch∏opców – dla ich j´zyka – byç oczywiÊcie
nie mog∏o. Choç Kolumbowie niewiele byli
starsi od bohaterów ksià˝ek dla m∏odzie˝y,
która dojrzewa∏a po wojnie. A czasem mia∏a
jeszcze wojn´ we krwi (dos∏ownie, w powie-
Êciach mojego ojca chocia˝by, dziejàcych si´
tu˝ po niej albo i podczas wojny, gdzie by∏a
krew nie tylko z rozbitego nosa).
W powieÊciach dla ch∏opców – o ch∏opcach,
ch∏opakach – przeklina si´ malowniczo i opi-
sowo, fantazyjnie, dowcipnie i oryginalnie.
Ale przede wszystkim ∏agodnie, niewinnie.
Wybuchy z∏oÊci – nawet u bandyty, groênego
przest´pcy, ponurego ∏obuza – nie majà w so-
bie nic z dos∏ownoÊci, banalnej i bezpoÊredniej,
nasyconej przemocà. ˚adne tam „cholera!”,
mo˝e co najwy˝ej „psiakoÊç!”. Tak to przynaj-
mniej pami´tam. Nawet jeÊli to pami´ç wybiór-
cza – wybra∏a to, co zdawa∏o si´ normà.
Jako ch∏opiec nie napisa∏em – nie próbowa∏em
nawet, chocia˝ grafomanem bywa∏em wów-
czas zajad∏ym – niczego, co by mog∏o byç
echem powieÊci dla m∏odzie˝y, ˝adnej wpraw-
ki w tej mierze, ˝adnej m∏odzieƒczej namiastki
gatunku, którego by∏em przecie˝ zagorza∏ym
odbiorcà. Ale narysowa∏em kiedyÊ komiks –
stanowiàcy kopi´ jego schematów. Groêny
przest´pca klnie w nim z rozmachem:
„Kurdemol niebiaƒski!”. 
By∏ w tym, zapewne, jakiÊ ˝art z konwencji.
Ale w jakim stopniu przeze mnie samego sobie
uÊwiadamiany? A w jakim akceptujàcy t´ za-
sad´? ˚e z∏o jest – musi byç, aby by∏o do przy-
j´cia w ksià˝ce dla m∏odzie˝y – zabawne,
przerysowane. Pozbawione prawdziwego wy-
razu, swojego surowego, twardego j´zyka.
¸agodny, a czasem pi´trowo groteskowy j´zyk
bandytów, którzy byli przeciwnikami ch∏op-
ców z powieÊci, bywa∏ zamierzonym (na ogó∏)
unikiem wobec okrucieƒstwa rzeczywistoÊci,
z której si´ wywodzi∏y czarne charaktery.
Mo˝na by go t∏umaczyç celowoÊcià formy –
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stanowiàcej niekiedy parodi´, a przynajmniej
pastisz powieÊci kryminalnej, sensacyjnej.
Której – notabene – rynek odczuwa∏ brak. A˝
do póêniejszego wysypu Ludlumów, którym
si´ tak nasyci∏, ˝e si´ nim w koƒcu zatka∏.
Ale co zrobiç z j´zykiem ch∏opców, naszym
j´zykiem? W jaki sposób przenika∏ do tych po-
wieÊci? 
W jednej z nich (nie pami´tam ju˝ czyjej, ja-
kiej) trafi∏em – jako nastolatek – na okrzyk:
Owa! Wyraz ch∏opackiej wzgardy, wynios∏oÊci
i kpiny, a zarazem rodzaj przeczenia. Arystokra-
tyczno-grubiaƒskie od´cie ust, w którym by∏
te˝ i ton przekleƒstwa. Smakowa∏em wtedy
owo „owa” z niedowierzaniem i z∏oÊcià, ˝e tak
odleg∏e od codziennoÊci, i z zazdroÊcià, ˝e tak
cudze, a˝ chce si´ je ukraÊç. Mieç za w∏asne.
I mieç za swoje, ˝e si´ tak nie ma. 
Nie zna∏em nikogo, kto by mówi∏ „owa!”.
Choç moi koledzy to byli ch∏opcy. Choç wszy-
scy byliÊmy ch∏opakami. I czytaliÊmy powie-
Êci dla m∏odzie˝y. Którà byliÊmy. A przecie˝
nie. Zupe∏nie nie. Nie my. Tamci ch∏opcy
z ksià˝ek byli inni.
Czy zresztà nie stàd wynika∏o to moje niepisa-
nie za m∏odu powieÊci m∏odzie˝owej? ˚e ona
by∏a o nas, a nie by∏a nasza? O wiele bardziej
nie by∏a nasza ni˝ wszystkie czytane przez nas
powieÊci o Indianach, Dzikich Polach, praw-
dziwych detektywach?
PowieÊci dla m∏odzie˝y pisali doroÊli. Dajàc to
– nam – do zrozumienia. Swojà doros∏oÊç, odle-
g∏à, wysokà. Póêniej, kiedy ju˝ mi si´ wydawa-
∏o, ˝e jestem doros∏y, mia∏em do nich o to naj-
wi´kszà pretensj´. ˚e pisali je tak, jakby zawsze
byli doroÊli. Tak wtedy myÊla∏em. ˚e k∏amali.
Kiedy zaczà∏em myÊleç, ˝e doroÊli k∏amià.

Jeszcze o dziewczynkach (dziewczynach)
z powieÊci dla m∏odzie˝y, czyli dla ch∏opców
(ch∏opaków). Symbolicznie, modelowo wpisu-

je si´ w t´ formu∏´ tytu∏ ksià˝ki Hanny O˝o-
gowskiej: Dziewczyna i ch∏opak, czyli heca na
czternaÊcie fajerek. Sama jej formu∏a zresztà
te˝: kto tu jest ch∏opakiem, kto dziewczynà?
Nie wiadomo. To znaczy wiadomo, ˝e bywa
na odwrót.
Dziewczyny w powieÊciach dla m∏odzie˝y by-
∏y fajne. Nie tylko dlatego, ˝e to by∏y fajne
ksià˝ki. Równie˝ dlatego, ˝e dziewczyny by∏y
w nich podobne – stara∏y si´ byç podobne – do
ch∏opaków. A nawet fajniejsze od nich. Tym
bardziej fajne, im bardziej ch∏opcy uwa˝ali je
za baby. Czyli za dziewczyny. Dziewczyny
musia∏y wi´c udowodniç, ˝e nimi nie sà. ˚e sà
lepszymi ch∏opakami. 
Dziewczyny z tych powieÊci to ch∏opczyce.
Grajà w pi∏k´ („gra∏am w pi∏k´ tak, jak taka
panna gra” – piosenka, echo echa, tamten Êwiat
odbity w Êwiecie, którego ju˝ tak˝e nie ma,
m∏oda Urszula Sipiƒska, dziewczyna o jasnych
w∏osach, romantyczna, prosta, jak t´sknota za
t´sknotà), ∏a˝à po strychach i piwnicach, i na-
wet jeÊli niech´tnie bawià si´ w policjantów
i z∏odziei, to gdy przychodzi co do czego, tych
prawdziwych bandytów (prawdziwych w po-
wieÊci) i tak ∏apià lepiej ni˝ ch∏opcy. Bo sà
sprytniejsze od nich, Êmielsze, a gdy trzeba,
nabierajà bandytów na swój dziewcz´cy urok.
Urok, fa∏szywy wizerunek.
Cz´sto te˝ – w toku wydarzeƒ – stajà si´ przy-
wódcami (uwaga: nie przywódczyniami!) gru-
py ch∏opaków. Okazujàc si´ od nich równie˝
màdrzejsze. Choçby i o t´ wiedz´, ˝e nie tylko
spodnie czynià ch∏opaka. Dziewczyny w su-
kienkach – stajàc si´ ch∏opakami – zyskiwa∏y
zresztà w ten sposób prawo do bycia dziew-
czynami. W których ju˝ mogli si´ – bez wsty-
du – zakochaç ch∏opcy. 
Delikatna, mimowolna chyba perwersja takiej
mi∏oÊci. Czasem si´ jà wyczuwa, jak woƒ na-
sienia z dobrze wypranej bielizny.
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PowieÊci m∏odzie˝owe dla dziewczyn by∏y in-
ne. Schemat poÊcigu, rywalizacji dwóch grup,
chwytania z∏oczyƒcy zast´powa∏y w nich jaw-
niej widoczne sprawy mi´dzy dziewczynà
a ch∏opcem. 
To by∏y ksià˝ki bli˝sze ˝yciu. CodziennoÊci.
Choç ich oderwanie od rzeczywistoÊci bywa∏o
przez to – paradoksalnie – wi´ksze. W tych ro-
mansach dla nastolatek – a czytanych cz´sto
i przez nas, nastolatków, ukradkiem, z zazdro-
Êcià, choç i z niedowierzaniem, ˝e taki Êwiat
istnieje – pojawia∏a si´ psychologia postaci, pro-
blemy wieku dorastania, zalà˝ki erotyki. W po-
równaniu z ksià˝kami dla ch∏opców wydawa∏y
si´ dojrzalsze, prawie doros∏e (choç mia∏y swe
odpowiedniki w ksià˝kach dla ch∏opców – na
przyk∏ad interesujàce i powa˝ne w tonie powie-
Êci Domagalika, niektóre Minkowskiego – to
ró˝ni∏y si´ od nich klimatem, obyczajowoÊcià). 
Ale przecie˝ dra˝ni∏y, irytowa∏y wyidealizo-
wanym obrazem romantycznej, a zarazem no-
woczesnej nastolatki, jej otoczenia, rodziny
(w której niedoros∏ym ch∏opakiem bywa∏ cz´-
sto ojciec albo brat), powierzchownym uj´-
ciem uczuciowych problemów.
Zaspokaja∏y dziewcz´cà wyobraêni´ i potrze-
by, ale nie by∏y m∏odzie˝owe. Nie tak. 
Dziewczyny czyta∏y wi´c te˝ (i te˝ ukradkiem,
ale bez tego zak∏opotania, jak my – powieÊci
dla nich przeznaczone) ksià˝ki dla ch∏opaków.
O poÊcigach, skarbach i bitwach na podwórzu.
Mia∏y ∏atwiej. Nie musia∏y si´ porównywaç do
bohaterów tych powieÊci. Braç z nich wzoru
ani si´ za∏amywaç, znajdujàc ró˝nic´. W po-
równaniu z tym, jakie sà. Nawet wówczas, gdy
bohaterkami owych ksià˝ek by∏y zwyci´skie,
dzielne ch∏opczyce. Zw∏aszcza wtedy. Tamte
fajne dziewczyny grajàce w nog´ i ∏apiàce z∏o-
dziei pozostawa∏y przecie˝ tak daleko od ich
˝ycia, ˝e nie mog∏o byç mowy o zwierciadle –
ani o srebrnym, ani o krzywym. 

Mog∏y czytaç te ksià˝ki tak, jak si´ czyta cie-
kawe ksià˝ki. Z ciekawoÊcià. Która nie jest
wyzwaniem. Odwagi. Ani próbà. Si∏y. One by-
∏y gdzie indziej. 
Tak sobie myÊl´, ch∏opak po latach.

Wiem, ˝e tamte powieÊci dla dziewczàt zacho-
wujà wcià˝ smak dojrzewania i ˝e w ich sche-
macie odnaleêç by si´ mog∏y i wspó∏czesne na-
stolatki. S∏ysza∏em zresztà, ˝e wraca si´ dziÊ
podobno (˝e one wracajà – te nowe, m∏ode,
dojrzewajàce mo˝e wczeÊniej, a w istocie tak
samo g∏upio, niewinnie, pi´knie) do Siesickiej,
Snopkiewiczowej. Widaç nie wystarcza im ro-
snàca wcià˝ fala tej literatury, co nigdy w ˝y-
ciu, powracajàca ró˝owa fala o woni harlequi-
nów, ponowoczesna podróbka pensjonarskich
westchnieƒ. Bijàca seriami z wisienkà, dziew-
czynkà, która sta∏a si´ singielkà, ma∏˝onkà, roz-
wódkà, wyzwolonà m∏ódkà po czterdziestce.
To zastanawiajàce, ˝e powieÊç dla dziewczàt
przemieni∏a si´ masowo w powieÊç dla kobiet
– Êmielszà, bezwstydnà, nie tylko obyczajowo,
ale i w wyrafinowanych grach formà, w u˝y-
waniu sobie na formie – natomiast powieÊç dla
ch∏opców – ta prawdziwa powieÊç dla m∏o-
dzie˝y – nie ma kontynuacji. 
Bo nie jest nià – na przyk∏ad – powieÊç sensa-
cyjna. W powieÊci sensacyjnej, kryminalnej,
m´skiej – bohater jest sam. Zawsze sam. Sa-
motny samiec. 
W powieÊci dla ch∏opców bohaterowie sà ra-
zem. Ich Êwiat istnieje dlatego, ˝e jest Êwiatem
wspólnym. W rywalizacji wewn´trznej, ale
i wobec innego, wrogiego Êwiata. Ch∏opaki,
pójd´ z wami.

Powroty do literatury spod znaku powieÊci dla
dziewczàt sà wi´c – tak czy inaczej – mo˝liwe,
a ˝e sà tak˝e po˝àdane edytorsko (wcià˝ jesz-
cze) – podtrzymujà wàt∏y rynek ksià˝ki (prze-
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cie˝ czytajà tylko kobiety, to niech sobie czy-
tajà o sobie).
Ale przecie˝, myÊl´ sobie (moje „sobie” jest tu
ch∏opakiem), przy tym wszystkim – jednak –
to musi byç przepaÊç. Mi´dzy tamtym ˝yciem,
„zapa∏ek na zakr´cie”, a tym dzisiaj. Bo to dziÊ
za ˝ywe, zbyt prawdziwe, aby da∏o si´ wyja-
Êniç, wyÊniç schematem. Wi´c i w tej dzisiej-
szej powieÊci dla przekwitajàcych dziewczàt
narasta wewn´trzne napi´cie – mi´dzy formà
a treÊcià. Mi´dzy nigdy w ˝yciu a zawsze
w ˝yciu. Stàd te nieustanne, coraz energicz-
niejsze próby zasypywania przepaÊci, zarzuca-
nia jej – w odpowiedzi na zarzuty, ˝e daleka od
rzeczywistoÊci, ˝e cwaniacko, paskudnie fa∏-
szywa – opowieÊcià coraz dosadniejszà, rze-
czywistoÊcià coraz ci´˝szà.
Czyta∏em niedawno o pewnej nowej polskiej
komedii romantycznej. Skàdinàd warto si´
przyjrzeç zbitce poj´ç, którà si´ okreÊla ów po-
pularny podgatunek. Komedia romantyczna.
Akcent przesuni´ty z romantyzmu na romans,
lecz i romantyki w tym coraz mniej, Maryle
odfruwajà na swych bia∏ych sukienkach i wi-
daç, ˝e nie majà nic pod spodem albo noszà
stringi. Komedia romantyczna to filmowy od-
powiednik powieÊci dla dziewczàt. W tej,
o której czyta∏em, elegancka pani, starzejàca
si´ dziewczyna po czterdziestce, prze˝ywa g∏´-
boko mi∏oÊç analnà. 
To jednak przepaÊç. Mi´dzy Jeziorem osobli-
woÊci a osobliwoÊcià wspó∏czesnoÊci, w której
wszystko jest naturalne. Suplement diety i aero-
bik, kie∏ki pszenicy i szaleƒstwa macicy. 
Tymczasem tamto ch∏opackie, ch∏opi´ce, ode-
rwane od ˝ycia nie mo˝e byç przecie˝ od nie-
go oderwane bardziej ni˝ wtedy. Tajemnicze
zamki, zamaskowani przest´pcy, mecze pi∏-
karskie niby wielkie wojny, boje o królowanie
na ulicy lub na wyspie – to Êwiat, którego ni-
gdy nie by∏o, wi´c go tym bardziej nie ma.
Mo˝e dlatego zawsze mo˝na do niego wróciç. 
Mo˝na?

Nie mog´ sobie poradziç z tym tekstem. Pre-
tekstem mo˝e. Do mnie? Do niego, mojego oj-
ca? Do nas obu?
Je˝eli kiedyÊ taki tekst napisz´. Bo powieÊci
m∏odzie˝owej jednak nie. Bo nie potrafi´. Ani
napisaç, ani tego chcieç. Bo nie ma dla kogo.
Nie ma komu chcieç. Bo nas nie ma. Ch∏opa-
ków. Bo si´ wstydzimy, ˝e jesteÊmy. Tacy by-
li. Bo tacy byliÊmy, jednak?
Lekko za˝enowane, ale coraz Êmielsze, old-
skulowo modne poszukiwania w interneto-
wych antykwariatach, ale bardziej w pami´ci,
w przyznawaniu si´ do siebie sprzed lat. Hej,
jakie ksià˝ki czyta∏eÊ w m∏odoÊci? Twoi ulu-
bieni autorzy, urwisy, kluby w∏óczykijów,
podró˝e za uÊmiech, wyspy z∏oczyƒców (nie
zboczeƒców, jak ˝artowa∏o si´ przekornie)
i wodzów, którzy na nie powracajà. CoÊ si´
pami´ta, wiele si´ zapomnia∏o, mantra paru
nazwisk, kilka tytu∏ów, które si´ mylà, krzy˝u-
jà. Nicujà. Bo przerobione zmieniajà si´ w nic.
To chyba Niziurski próbowa∏ – po wielu latach –
powróciç do tej przesz∏oÊci, która go wykre-
owa∏a na jednego z najpoczytniejszych i najbar-
dziej lubianych wÊród tych poczytnych i lubia-
nych. Ale jego nowe ksià˝ki dla m∏odzie˝y nie
odnios∏y sukcesu. Bo nie zasta∏y ju˝ tych, do
których mia∏y trafiç? Tu, na miejscu? Czy mo-
˝e to miejsce nie by∏o ju˝ (jeszcze) na nie go-
towe? 
A jeÊli to nie Niziurski, ale ktoÊ inny? Niewa˝-
ne. Bo nie sta∏o si´ wa˝ne. Bo wa˝ne zosta∏o
w tym, czym by∏o. Wcià˝ jest?
Pami´tam gorzkie skrzywienie ust i zniecierpli-
wienie ojca, gdy ktoÊ – przy jakiejÊ okazji me-
dialnej, gazetowej – krótkà notà przypominajàc
jego dorobek, przytacza∏ przede wszystkim,
a czasem jedynie, tytu∏y jego najpopularniej-
szych powieÊci dla m∏odzie˝y. Co by powie-
dzia∏ na to, ˝e po jego Êmierci, gdy internauci
zapalali w sieci symboliczne znicze, tak cz´sto
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powtarza∏ si´ przy nich tytu∏, b´dàcy wówczas
frazà po˝egnania: Wodzu, wyspa jest twoja. 
Jaka wyspa? JakaÊ tutaj czy bardziej tam? Ju˝
tylko tam. 
¸àczny nak∏ad jego ksià˝ek dla m∏odzie˝y wy-
niós∏ ponad pó∏tora miliona egzemplarzy.
A przecie˝ Ryszard Liskowacki nie by∏ w gro-
nie tych poczytnych tym najpoczytniejszym,
najcz´Êciej wydawanym i wznawianym. Na-
k∏ady Niziurskiego, Nienackiego musia∏y iÊç –
tak sàdz´, tak licz´ – w dziesiàtki milionów.
Warto pami´taç o tych liczbach. Zw∏aszcza ˝e
mowa tu – ˝e ja tu mówi´ – o post´pujàcej nie-
pami´ci.

Nie mog´ sobie poradziç z tym tekstem, bo za-
czà∏em od zaprzeczenia. Od swojej niezgody
na niezgodnoÊç powieÊci dla m∏odzie˝y z m∏o-
doÊcià. Z ˝yciem. 
Ale przecie˝ by∏ to retoryczny zabieg, z które-
go powinienem elegancko, w miar´ zr´cznie
przejÊç w trakcie wywodu do zaprzeczenia
mojemu zaprzeczeniu.
Bo przecie˝ by∏o tak. ˚e w którymÊ momencie
zrozumia∏em, i˝ moja niech´ç do konwencji
powieÊci m∏odzie˝owej bra∏a si´ stàd, ˝e od-
rzuca∏em w∏aÊnie jej konwencj´. ˚e nie przyj-
mowa∏em jej do wiadomoÊci. ˚e uwa˝a∏em jà
za wiadomoÊç zak∏amanà. Nie uwa˝a∏em jej
natomiast za konwencj´. 
Tymczasem, jeÊli tak spraw´ stawiaç, mi´dzy
konwencjà Bahdaja czy Woroszylskiego
a konwencjà ksià˝ek dla dzieci, baÊni, opowie-
Êci mniej czy bardziej fantastycznych, nie ma
w∏aÊciwie ró˝nicy. Wobec czego nie powinno
si´ stawiaç zarzutów (jeÊli si´ je stawia z tej
perspektywy), ˝e – nomen omen – Stawiam na
Tolka Banana albo I ty zostaniesz Indianinem,
albo Pan Samochodzik i templariusze, albo
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa to –
znów nomen omen – ksià˝ki bardziej niewia-

rygodne ni˝ Muminki, Czarodziej z Oz czy Pi-
nokio. 
Mo˝e wi´c, gdy ucieka∏em w baÊƒ (Balbaryka
i Z∏otà piosenk´ koƒczy∏em pisaç w poczàt-
kach stanu wojennego; w recenzji wydawni-
czej – pó∏ ˝artem, pó∏ serio – radzono mi, bym
zmieni∏ imi´ jednego z ptasich bohaterów,
gawrona w okularach, który zwa∏ si´ Wron) –
wybierajàc jà zamiast powieÊci dla m∏odzie˝y –
wi´cej w tym by∏o ucieczki ni˝ wyboru? Wi´-
cej z∏udzeƒ ni˝ sensu?
Jasne. BaÊniowe zwierzàtka mog∏y ˝yç w swo-
im fantastycznym Êwiecie, a ch∏opaki z powie-
Êci dla ch∏opców g∏upio by si´ czuli na ulicach,
po których chodzi∏y patrole ZOMO, gdyby
mieli si´ bawiç w wojn´ lub poÊcig za prze-
st´pcà (na przyk∏ad roznoszàcym ulotki?).
Nie bez kozery Jacek Dukaj napisa∏ o stanie
wojennym ksià˝k´ dla dzieci – doros∏à ksià˝k´
dla dziecka w ka˝dym wieku, w naszym wie-
ku, XXI – a nie powieÊç dla m∏odzie˝y. Wro-
niec jest baÊnià. Czarnà baÊnià. Jasne. 
Ale czy to znaczy, ˝e po stanie wojennym po-
wieÊç dla m∏odzie˝y przesta∏a byç mo˝liwa?
Jak poezja po drugiej wojnie Êwiatowej?
Wydaje si´ to zbyt proste. Bo przecie˝ poezja
by∏a obecna. Wróci∏a wtedy. I ch∏opcy wrócili
– po tamtej wojnie, po obozach, lasach i po-
wstaniach – na podwórka i ulice. Do powieÊci
dla ch∏opców. Mo˝e w∏aÊnie dlatego tak ocho-
czo i t∏umnie, ˝eby to by∏ powrót po tym
wszystkim?
Makuszyƒski wróci∏ (nie bez kozery Szatana
z siódmej klasy – wydanego po raz pierwszy
tu˝ przed wojnà, w 1937 roku – wznowiono tu˝
po niej, w 1946). A Molnar by∏ tu ca∏y czas. 
Ale ca∏y czas rzek∏ w koƒcu, ˝e minà∏. ˚e ju˝
nie ma ch∏opaków. JakoÊ tak wtedy to powie-
dzia∏, w latach 80. ubieg∏ego wieku. 
Mia∏ racj´? Ale „mia∏” to te˝ jest czas przesz∏y,
wi´c trzeba by napisaç: ma.
A mo˝e jest jeszcze inaczej. Zupe∏nie odwrot-
nie. I powieÊç dla m∏odzie˝y – jedyny w swoim
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rodzaju produkt kultury PRL (bo przecie˝
wczeÊniej takiej powieÊci, w takiej formie, ta-
kiej masie u nas nie by∏o) – stanowi∏a w∏aÊnie,
mniej lub bardziej Êwiadomy, mniej lub bar-
dziej udany, sprzeciw wobec ówczesnej kultu-
ry? Czasem wyidealizowany, umalowany na
Winnetou, ustrojony na weso∏e przygody Ro-
bin Hooda, a czasem wariacki, przesadny
w absurdzie, kolorowej grotesce, ale i w sche-
matach, szalony po szczeniacku, uczniacku.
Mo˝e w tym trzymaniu si´ ˝elaznej konwencji –
zgodnej z wychowawczymi dyrektywami
i prawami rynku, którym rzàdzi∏ tak˝e przy-
dzia∏ papieru – by∏a t´sknota za innà konwen-
cjà, innymi prawami? Mo˝e to w∏aÊnie by∏a
próba zatrzymania czasu, który minà∏? Przy-
wrócenia Êwiata, którego nie ma?
Bo nigdy go nie by∏o?

Konwencja powieÊci rycerskiej, opowieÊci
z czasów, w których tak naprawd´ – patrzàc na
prawd´ historycznà wspó∏czesnà tym czasom –
nie by∏o rycerzy. Byli w opowieÊciach. Mit
Iliady, Odysei. Bohaterowie i ich przygody. Ich
zwyci´stwa i w´drówki, wytrwa∏oÊç i odwaga,

wiernoÊç i zdrady wobec nich. Ich wrogowie,
przyjaciele. 
Czy˝ nie by∏o tak zawsze, ˝e t´sknota za takim
mitem rodzi∏a si´ z jego codziennego, powsze-
dniego braku?
A ˝e daleko od Rolanda do Paragona, od Ody-
seusza do Marka Piegusa? Daleko. Bardzo. No
to co. Im dalej, tym bli˝ej.

Nie umiem si´ prosto, dobrze wywik∏aç z tego
zaprzeczenia zaprzeczeniu, jako ˝e od poczàt-
ku chyba w mojej z∏oÊci wobec powieÊci dla
m∏odzie˝y wi´cej by∏o ˝alu ni˝ pretensji. ˚alu,
˝e jest nie moja. ˚e nie umiem si´ w niej od-
naleêç. Naprawd´. ˚e nie potrafi´ w niej odna-
leêç prawdy. Wspólnej, pokoleniowej, ale
i mojej.

Stosunkowo póêno zrozumia∏em, jak dalece
ksià˝ki Ryszarda Liskowackiego by∏y opowie-
Êciami z jego ˝ycia. OpowieÊciami jego m∏o-
doÊci, tamtej m∏odoÊci. Mo˝liwej, a niemo˝li-
wej zarazem. 
Owszem, od dawna wiedzia∏em, ˝e te najwa˝-
niejsze, stanowiàce cykle: Zwiàzek Sprawiedli-
wych (trzy tomy), Wodzu, wyspa jest twoja
(plus Powrót na wysp´),  My z Marymontu
(trzy tomy) – wpisywa∏y si´ jakoÊ w biografi´
mojego ojca. Ale poczàtkowo nie by∏o to dla
mnie w ogóle istotne. Z czasem sta∏o si´ nawet
balastem lekturowym. Rozpoznawaç ojca –
ch∏opca – w bohaterach powieÊci? Nic fajnego.
W fajnych ksià˝kach.
W koƒcu przeczyta∏em to jednak tak, jak nie po-
trafi∏em wczeÊniej. Zdumiony, ˝e to a˝ tak. Czy-
telne, a zarazem uwik∏ane. W opowieÊç praw-
dziwà, w ˝yciorys realny i w jego warianty.
Pierwszy by∏ Zwiàzek Sprawiedliwych i to w tej
powieÊci w∏aÊnie – mo˝na rzec w dzisiejszej
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polonistycznej manierze: powieÊci za∏o˝yciel-
skiej, wobec tego mitu, który rodzi∏ si´ z ˝ycia,
z potrzeby opowiedzenia go tak, jak ono samo
powinno si´ opowiedzieç, za nim, jego bohate-
rem i autorem – pojawi∏y si´ wszystkie wàtki,
które przenika∏y póêniejszà osnow´. Tylu jego
innych opowieÊci, powieÊci, wierszy.
W tym wàtek najwa˝niejszy, autobiograficzny:
Adam, ch∏opiec, który prze˝y∏ powstanie war-
szawskie, utrat´ domu, tu∏aczk´ wojennà –
u koƒca wojny zjawia si´ na Lubelszczyênie,
w Krasnymstawie, u ciotki. Ze swojà opowie-
Êcià o p∏onàcym mieÊcie, swoimi kompleksa-
mi, ale te˝ idea∏ami, i ze swà t´sknotà za zabra-
nym przez wojn´ ojcem. 
OÊmiu Sprawiedliwych jest czerpaniem, nieco
mechanicznym, z tego samego êród∏a, Wódz
Sprawiedliwych to domkni´cie cyklu. 
Potem by∏a Wodzu, wyspa jest twoja i dalszy
ciàg – napisany jako kontynuacja jej sukcesu –
Powrót na wysp´. Ksià˝ki osadzone ju˝
w szczeciƒskich realiach (a osobistych o tyle,
˝e ojciec by∏ zagorza∏ym w´dkarzem), porzu-
cajàce wàtek warszawskiego i krasnostawskie-
go dzieciƒstwa oraz m∏odoÊci (akurat wtedy to
ja by∏em ch∏opcem i mnie dedykowana zosta∏a
pierwsza z tych ksià˝ek). Traktujàce ch∏opi´ce
mity po trosze jako utopi´, sympatycznà, lecz
niejednoznacznà, zderzajàcà si´ z ˝yciem.
Mo˝na rzec, ˝e by∏y to w∏aÊciwie antyutopie.
Ale na swojà wysp´ wróci Ryszard Liskowacki
w najobszerniejszej, wieƒczàcej beletrystycz-
nie obrachunki z ch∏opi´cà przesz∏oÊcià (czyli
przesz∏oÊcià, w której by∏o si´ ch∏opcem, a za-
razem przesz∏oÊcià prze˝ywanà po ch∏opi´ce-
mu) trylogii: My z Marymontu, Z zielonych ulic
na barykad´ i Wracamy do domu (znów po-
wrót i dom – utracona wyspa). I choç potem
by∏a jeszcze seria zeszytów (wydanych póêniej
wspólnie, w jednym tomie) tak˝e lat wojny
i okupacji dotyczàca, zatytu∏owana zresztà
znamiennie Historia d∏u˝sza ni˝ wojna, to
w∏aÊnie cykl My z Marymontu – legenda ch∏o-

packiej, marymoncko-˝oliborskiej, dzieci´co-
-heroicznej, codzienno-wznios∏ej przesz∏oÊci –
zapisa∏ go do koƒca, wpisa∏ w czas, który minà∏.
A mimo to by∏ w nim nieustannie.
My z Marymontu rozpoczyna fraza podnios∏a,
liryczna, bardzo osobista. Panorama i zbli˝enie
zarazem – kadru; i to bliskie, serdeczne: „[…]
bo to by∏ ich Marymont. To by∏y ich ulice i po-
dwórza, i podmiejskie ∏àki, i ogródki, gdzie
obok ró˝ dojrzewa∏y soczyste pomidory,
a rzodkiewki darzono takim samym szacun-
kiem, jak dorodne kwiaty czerwonej piwonii.
Znali tu ka˝dy kàt […]”.
Wydany kilkanaÊcie lat wczeÊniej (1960) tom
opowiadaƒ Ryszarda Liskowackiego –
adresowanych do doros∏ych, choç jego w∏asna
doros∏oÊç, gdy powstawa∏y, liczy∏a lat dwa-
dzieÊcia par´ – nosi∏ tytu∏ Powrót do piek∏a.
Zawarte w nim Opowiadania warszawskie
dotyczà w istocie tych samych spraw, co My
z Marymontu. Tyle ˝e My z Marymontu to po-
wrót do raju. Prawda, p∏onàcego i spalonego,
jak dom ojca przy ulicy Marii Kazimiery, ale
przecie˝ to, co p∏onie jako raj, zostaje rajem na
zawsze.

Adam i jego koledzy z za∏o˝onego przezeƒ
Zwiàzku Sprawiedliwych czytajà, wyrywajàc
sobie t´ ksià˝k´ niemal – a i walczàc o nià do-
s∏ownie, jak w ostatnim rozdziale Zwiàzku
Sprawiedliwych – Ch∏opców z placu Broni. Po-
jawia si´ ona i w trylogii My z Marymontu.
Ojciec te˝ jà czyta∏ w warszawskiej piwnicy
podczas powstania.

W Zwiàzku Sprawiedliwych, tak jak w tylu in-
nych ksià˝kach dla ch∏opców, a i w filmach,
które z nich wyrasta∏y (najwczeÊniejszy z nich
to chyba Bitwa o Kozi Dwór wed∏ug scenariusza
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Józefa Hena, 1962) – i nigdy nie wyros∏y – po-
wieÊç Ferenca Molnara obecna jest na wielu
poziomach. Od tych najproÊciej fabularnych –
tu tak˝e ch∏opcy bijà si´ z bandà ch∏opaków-
-intruzów o swe miejsce na ziemi (o swojà wy-
sp´! A jak˝e!) – przez psychologi´ postaci
(Kazio Wróbel, „najwi´ksza oferma w klasie”,
jest przywo∏aniem Nemeczka, i tak samo jak
on dobija si´ swojego bohaterstwa czynem),
po kszta∏t powieÊciowej idei – braterstwa zro-
dzonego z walki, ze zwyci´stwa nad w∏asnà
s∏aboÊcià i t´sknot za ideà w∏aÊnie.

Warsztatowo Zwiàzek Sprawiedliwych –
pierwszy tom cyklu – to chyba najs∏absza
z „m∏odzie˝ówek” Ryszarda Liskowackiego.
O przebiegu wydarzeƒ decyduje tu cz´sto
przypadek, sytuacje sà na ogó∏ schematyczne,
a rozwiàzania proÊciutkie i przewidywalne.
Sylwetki ch∏opców zdajà si´ p∏askie, nieoszli-
fowane literacko. Tylko Adam ma swà w∏asnà
opowieÊç – reszta jest t∏em, bez g∏´bi.

Kolejne tomy cyklu chwytajà w ˝agle wiatr
powodzenia i popularnoÊci. Akcja w nich bar-
dziej wartka, dowcip sytuacyjny i j´zykowy
bardziej z∏o˝ony, dopracowany. 
Ale prócz gatunkowych skaz i ra˝àcego dziÊ,
najdelikatniej mówiàc, kontrowersyjnego rysun-
ku Z∏a (w OÊmiu Sprawiedliwych – wpisanych
w powojennà rzeczywistoÊç – ch∏opcy poma-
gajà milicji z∏apaç „bandytów” z lasu, okrut-
nych i bezwzgl´dnych, b´dàcych najwyraêniej
i po prostu antykomunistycznym podziemiem.
Realia wskazujà wprawdzie – i w prawdzie –
na udokumentowane historycznie dzia∏ania
NSZ – nie AK! – ale perspektywa dzisiejsza te
ró˝nice i szczegó∏y zaciera, a wydêwi´k ca∏ej
opowieÊci jest przykry, polityczno-ideologicz-
ny) ∏atwo w nich zauwa˝yç odchodzenie od
perspektywy osobistej, emocjonalnie autentycz-
nej, w stron´ literackiej konstrukcji, cudzej,
„doros∏ej” optyki.

Narrator opuszcza ch∏opców, ju˝ nie jest jed-
nym z nich, nabiera dystansu, ironizuje, Êwia-
dom swej roli narratora i ˝yczliwego, lecz
przede wszystkim màdrzejszego wychowaw-
cy.
Ch∏opcy dorastajà (tylko w Stumilowym Lesie
czas biegnie po swojemu i raczej siedzi nad
garnczkiem miodu, jak KubuÊ Puchatek, ni˝
mija; w ksià˝kach dla dzieci czas tak napraw-
d´ nie dotyczy i nie dotyka bohaterów), a ich
Zwiàzek – równie˝ dla nich samych – staje si´,
z biegiem lat i wydarzeƒ, mitem, opowieÊcià. 

Znamienne jednak, ˝e zarówno oni, jak i narra-
tor, i ten, którego ˝ycie powo∏a∏o do ˝ycia nar-
ratora, znajdujà dla siebie sens i cel w kultywo-
waniu tego mitu, w o˝ywianiu go. Zwiàzek
Sprawiedliwych, rozwiàzywany i zmieniany
w dru˝yn´ harcerskà, odsuwany w przesz∏oÊç
przez okolicznoÊci i sypiàcy si´ gimnazjali-
stom wàs – jednoczy ich przecie˝ i pozwala
wracaç do siebie. Do swojej s∏awy i chwa∏y,
swego ja. Z tej opowieÊci, która ich stworzy∏a.

Zwiàzek Sprawiedliwych, pierwsza z m∏odzie-
˝owych ksià˝ek Ryszarda Liskowackiego
i pewnie najs∏absza, ma na swà obron´ to w∏a-
Ênie. OpowieÊç poczàtku, wiar´ w jego funda-
ment. A fundamenty budowane sà przecie˝,
muszà byç budowane, na prawdzie. Mit bez
prawdy jest tylko zmyÊleniem.

Kiedy przeglàda∏em któregoÊ razu papiery,
które zosta∏y w biurku mojego ojca, znalaz∏em
wÊród nich Statut Zwiàzku Sprawiedliwych.
Nie konspekt, nie notatk´ do powieÊci, lecz
wypisany starannie na bristolu, wykaligrafo-
wany kolorowym atramentem dokument.
Do∏àczony by∏ do niego list. Od ch∏opców z ja-
kiejÊ szko∏y, w jakimÊ mieÊcie, którzy za∏o˝yli
swój w∏asny Zwiàzek Sprawiedliwych. 
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Banalny wyraz ho∏du dla lubianej ksià˝ki lu-
bianego autora? Przyk∏ad naiwnej, taniej wier-
noÊci wobec wzorców, jakich dostarcza∏a m∏o-
dzie˝y popularna literatura? Zw∏aszcza ˝e
m∏odzie˝ – wychowana na takich ksià˝kach,
podobnie jak na sygnowanych przez telewizj´
akcjach Niewidzialna R´ka (piecz´towa∏o si´
tà czarnà r´kà dobre uczynki) i he∏mofonach
Czterech Pancernych – by∏a podatna na owe
wzorce, bo niewiele mia∏a innych?

Niech b´dzie i tak. Ale jednak coÊ w sobie za-
chowam z tego, ˝e ojciec zachowa∏ ten statut –
b∏ahostk´ z przesz∏oÊci – pomi´dzy papierami
wa˝nych, powa˝nych listów i dokumentów.

Gatunki literackie, czy te˝ raczej ich formy,
kszta∏ty, ewoluujà przez lata i epoki. PowieÊç
dla m∏odzie˝y jest zapewne – choç nie mnie
o tym sàdziç, wiedzà to mo˝e historycy litera-
tury – kontynuacjà, dalszym ciàgiem przygo-
dowych narracji z innych czasów, okresów.
Jest na pewno. Bo by∏a. A wszystko, co by∏e,
ma êród∏a w tym, co wczeÊniejsze jeszcze.
Byç mo˝e równie˝ – na pewno da si´ to udo-
wodniç – ona sama znajduje swojà nowà form´
w postmodernistycznej magmie, która lepi dziÊ
wszystko z wszystkiego. Ale jej samej ju˝ nie
ma. Bo nas nie ma? Ch∏opaków, którzy jeste-
Êmy ca∏y czas?

Wracajà do mnie te pytania – tak jak ja wra-
cam dziÊ do tych ksià˝ek. Z radoÊcià, ale i l´-
kiem, ˝e jeÊli wracam, to znak, i˝ pora ju˝ na
powroty. Bo nie ma niczego przede mnà, ˝ad-
nej nowej wyspy.

Czy odyseja mo˝e byç odchodzàca? W∏aÊci-
wie powinna byç odp∏ywajàca, jeÊli ju˝ meta-

fora przywo∏uje Odysej´. Ale to przecie˝ nie
Itaka, nie wyspa odp∏ywa. Itaka jest. Zawsze
jest. Tylko trzeba do niej wróciç. I tylko ody-
seja si´ oddala, odchodzi. Odchodzi w niepa-
mi´ç, a mo˝e w∏aÊnie w pami´ç. ˚e by∏a taka
Itaka. Mo˝liwa. Bliska.

Ch∏opaki, pójd´ z wami, co? 

STANIS¸AW ROZWADOWSKI (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, My z Marymontu (1981)
[s. 22]

W¸ODZIMIERZ BARTOSZEWICZ (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, Zwiàzek Sprawiedliwych (1971)
[s. 30]

W¸ODZIMIERZ BARTOSZEWICZ (ilustr.)
Ryszard Liskowacki, Wódz Sprawiedliwych (1971)
[s. 35]
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