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1. Wstęp 

Znaczące miejsce Miłosza w kształtującym się po wojnie polskim 
środowisku literackim sprawiło, że jego głos uznawano za jeden z waż-
niejszych w dyskusjach o poezji. Nie zmieniło się to, gdy pisarz zerwał 
z rządem krajowym. Choć oficjalnie decyzja poety została potępiona, 
a w cenzurze pojawił się „zapis na nazwisko”, wielu twórców i krytyków 
nadal traktowało autora Ocalenia i Traktatu moralnego jako autorytet. Jan 
Błoński w połowie lat siedemdziesiątych pisał, iż „wpływ Miłosza na ostat-
nie ćwierćwiecze poezji jest polonistyczną tajemnicą poliszynela”1. W roku 
1980 Zdzisław Łapiński podkreślał, iż Miłosz, z którym „Urząd Kontroli 
Prasy obchodził się (…) surowiej niż z jakimkolwiek innym wybitnym pi-
sarzem emigracyjnym”, przyczynił się do wzrostu zainteresowania poezją 
anglosaską pod koniec lat pięćdziesiątych, wpłynął na manifesty „neokla-
syków”, a na początku lat sześćdziesiątych również na kształt sporów wo-
kół kultury masowej. Studium Człowiek wśród skorpionów zainicjował tak-
że krajową dyskusję o Stanisławie Brzozowskim2. Aleksander Fiut pisze, iż 
„w cieniu jego – długo niejawnej – obecności polska poezja to mroczniała 
katastroficznie, to klasyczniała, to nabierała waloru moralistycznego prze-
słania, to kierowała ku wieczności”, a trwający pół wieku „dialog poetów 
z Miłoszem” przybierał postać „bezpośrednich odwołań, cytatów, kryptocy-
tatów, aluzji i trawestacji”3.

Prezentowana praca dotyczy tematyki dotychczas nieomawianej – 
krajowej recepcji Czesława Miłosza w krytyce literackiej w latach pięćdzie-
siątych w o b e c  i n g e r e n c j i  c e n z u r y. Stawiam sobie za cel uka-
zanie, w jaki sposób w latach intensywnej systemowej kontroli publikacji  
Miłosz-emigrant był obecny w krajowym życiu literackim i jaki wywierał 
wpływ na kształtowanie się stanowisk w zasadniczych sporach metapoetyc-
kich. Przyjęta rama czasowa (lata pięćdziesiąte) służy rozpoznaniu okre-
su szczególnego nasilenia kontroli wobec Miłosza, ponadto ukazuje mo-
ment, gdy literatura poddana ciśnieniu historii, początkowo bezwzględnie 

1 J. Błoński, Aktualność i trwałość, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1. Szczegółowa 
rekonstrukcja tych inspiracji wymaga osobnej pracy, opartej na analizie porównawczej kon-
kretnych tekstów.

2 Z. Łapiński, Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, [w:] 
Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980-1998, red. A. Fiut, Kraków 2000, s. 9-10.

3 A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003, s. 249.
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ulegająca naciskowi politycznemu, z czasem uzyskuje więcej swobód, które 
ponownie, w końcu lat pięćdziesiątych ulegają ograniczeniu. Przemiany te 
pozwalają zobaczyć recepcję Miłosza w latach największych ograniczeń 
jako p r o c e s  d y n a m i c z n y, zmieniający się pod wpływem przemian 
politycznych i nimi w znacznym stopniu uwarunkowany. 

Krytyka literacka jest w mej pracy rozumiana szeroko. Realizuje się 
w tekstach publicystycznych (poprzez doraźną publicystykę krytycznolite-
racką, recenzje, rozprawy krytyczne, eseje literaturoznawcze, szkice syn-
tetyzujące), ale także w tekstach literackich o funkcji krytycznej (za sprawą 
wierszy-manifestów, utworów okolicznościowych, utworów-polemik, wier-
szy-dedykacji i in.). 

Rozprawa obejmuje zasadniczo dwa wzajemnie uzupełniające się za-
gadnienia. Po pierwsze, skupiam się na recepcji Miłosza w wydawanych 
w obiegu oficjalnym czasopismach krajowych (literackich i kulturalnych) 
oraz książkach metaliterackich (prezentacja zabiegów, jakie w czasie 
obowiązywania zapisu cenzury na  jego nazwisko wykorzystywali, pi-
sząc o nieobecnym, krytycy literaccy, zarówno niechętni, jak i przychylni 
poecie, m.in. Kazimierz Wyka, Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Janusz 
Maciejewski, Ryszard Matuszewski, Jerzy Putrament); dyskusje i polemiki 
między Miłoszem publikującym w prasie emigracyjnej a prasą krajową; 
odpowiedzi na pytania dotychczas niepostawione i stanowiące lukę w ba-
daniach miłoszologicznych: jakie prawidła rządziły cenzurą w stosunku do 
Miłosza, w jakich okolicznościach pojawiało się w prasie jego nazwisko 
mimo zapisu cenzury właśnie „na nazwisko”, w jakich okresach nasilały się 
bądź słabły ograniczenia i z czego to wynikało, jak wpływało to na wize-
runek poety. Nie bez znaczenia jest przyjrzenie się Ocaleniu i Traktatowi 
moralnemu oraz twórczości emigracyjnej pisarza z lat pięćdziesiątych jako 
zasadniczym punktom odniesienia dla poetów w kraju; kontekstowo (gdyż 
problem ten wymaga osobnego opracowania na poziomie tekstów) pojawią 
się gry intertekstualne z cenzurą (aluzje, stylizacje, krypotocytaty); poetyka 
„języka ezopowego”; konstruowanie przekazu literackiego z myślą o od-
biorcy świadomym kontekstów politycznych i kulturowych; różne wymiary 
twórczej inspiracji Miłoszem (stosunek do tradycji, koncepcja poezji, wybo-
ry polityczne, etyczne powinności literatury). Niekiedy wpływ Miłosza jest 
bardziej czytelny na poziomie konstrukcji wiersza-manifestu bądź tekstu 
krytycznego (neoklasycyzm), niekiedy ujawnia się poprzez wpisany w wy-
powiedź dyskursywną czy poetycką światopogląd. Zwykle jednak ogniskuje 
się na różnych poziomach wokół kategorii: „ocalenie”, „ironia”, „prawda”. 

Ze względu na podstawowe znaczenie dla pracy tekstów krytycznych, 
istotne jest założenie, że – jak pisał Michał Głowiński – w tego typu tek-
stach nie mniej ważna od zapisu idei okazuje się struktura wypowiedzi, 
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która nigdy nie pozostaje „obojętna dla formułowanych poglądów – stąd 
konieczność opisu w swoiście pojętych kategoriach literackich”4.

Drugie interesujące mnie zagadnienie to – nierozpoznany dotychczas 
– obraz Miłosza wyłaniający się z dokumentów cenzury, co oznacza bada-
nie ingerencji cenzorskich w teksty literackie i metaliterackie nawiązujące 
do Miłosza i jego twórczości oraz określenie ich znaczenia dla kształto-
wania się wizerunku poety w kraju – skreślenia i ich uzasadnienia wobec 
ówczesnej (podlegającej zmianom na przestrzeni lat) sytuacji politycznej. 
Chodzi o umieszczanie dzieł poety w publikacjach krajowych (kryteria 
wyboru utworów i fragmentów), a także o funkcjonowanie Miłosza jako 
swoistej „instytucji”–autorytetu (wykorzystywanie w kraju jego wypowiedzi 
pozaliterackich).

1.1. Założenia badawcze

Historycznoliterackie badania nad szeroko rozumianą krytyką literac-
ką, która obejmuje materiał niejednorodny wymagają synkretyzmu meto-
dologicznego, zwłaszcza że nie sposób zajmować się tym zagadnieniem, 
odnosząc je wyłącznie do tekstów. Ważnym przedmiotem badań jest  
ż y c i e  l i t e r a c k i e, czy szerzej: życie społeczne i polityczne. Dla peł-
nego obrazu istotna jest zatem socjologia literatury. Niezbędny kontekst 
stanowi również tło historyczne i polityczne5. Badanie tekstów krytycz-
nych, zwłaszcza utworów literackich o funkcji polemicznej (np. Poemat dla 
zdrajcy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Traktat polemiczny Witolda 
Wirpszy), wymaga ponadto uruchomienia narzędzi z zakresu retoryki, po-
etyki i estetyki. Ważne miejsce przypadnie analizom i interpretacjom po-
święconych Miłoszowi utworów literackich w funkcji krytycznej, szczególnie 
że nie były one dotychczas dogłębnie omawiane. Dodatkową komplikację 
stanowi fakt, iż język krytycznego opisu ulegał przekształceniom; zmienia-
ły się metodologie (krytyka marksistowska i jej przełamywanie w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych), co wpływało na sposoby odczytania i inter-
pretację dzieł, a w konsekwencji przynosi ciekawe efekty poznawcze. 

Praca koncentruje się przede wszystkim na analizie publikacji nawią-
zujących do postaci bądź twórczości Miłosza oraz nielicznych wówczas 

4 M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego, [w:] Badania nad krytyką literacką. 
Seria 2, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Wrocław 1984, s. 74.

5 Pole metodologiczne dla tego typu badań zakreśla Janusz Sławiński (zob. Krytyka 
literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] tenże, Próby teoretycznoliterac-
kie, Kraków 2000).
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w Polsce tekstów jego autorstwa, opublikowanych w latach objętych 
badaniem w krajowych czasopismach literackich, kulturalnych i litera-
turoznawczych wydawanych w oficjalnym obiegu. Badaniu poddano 
wszystkie pozycje bibliograficzne, związane z oficjalną recepcją krajo-
wą, odnotowane w bibliografii pisarza od 1951 do końca lat pięćdziesią-
tych6 oraz czasopisma literackie i kulturalne: „Nowa Kultura” (wcześniej 
kontekstowo „Kuźnica” i „Odrodzenie”), „Życie Literackie”, „Twórczość”, 
„Odra”, „Przegląd Kulturalny”, „Tygodnik Powszechny”, „Współczesność”, 
„Po Prostu”, „Kultura” (krajowa), „Kultura” paryska (tu polemiki między 
Miłoszem na emigracji a prasą krajową). Wybrane czasopisma to wy-
dawane w ważnych ośrodkach kulturowych periodyki opiniotwórcze, na 
łamach których toczyły się istotne spory krytycznoliterackie i dyskusje, 
wpływające na kształt życia literackiego w kraju. Istotne miejsce przypad-
nie również czasopismom regionalnym, powstałym na fali odwilży, w nich 
bowiem przede wszystkim ukazywały się w tym czasie teksty Miłosza i ich 
omówienia (łódzka „Kronika”, olsztyńskie „Słowo na Warmii i Mazurach”, 
szczecińskie „Ziemia i Morze”, krakowska „Zebra”), a także uwzględ-
nione w bibliografii czasopisma nieliterackie „Dziennik Polski”, „Express 
Ilustrowany”, „Sztandar Młodych”. Odrębne miejsce przypadło pismu 
„Biuletyn Rozgłośni «Kraj»”, na łamach którego w latach 1955–1957 poja-
wiały się odniesienia polemiczne i ataki na Miłosza, skomasowane w ra-
mach kampanii repatriacyjnej. Okazjonalnie przywoływane są także dzien-
niki centralne („Trybuna Ludu”, „Życie Warszawy” i inne), jeśli okazały się 
ważne dla recepcji.

Przedmiotem badań były również zbiory szkiców krytyczno- i histo-
rycznoliterackich oraz syntezy historycznoliterackie (dotyczące literatury 
międzywojennej i powojennej)7. Wybrane pozycje są próbami porządko-
wania przez opiniotwórczych wówczas krytyków – w miarę rozwoju lite-
ratury po wojnie – mapy literackiej: ustanawiania hierarchii, wytyczania 

6 Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, red. A. Kosińska, Kraków-
Warszawa 2009 (zob. m.in. artykuł: J. Czachowska, Czesław Miłosz a bibliografia pol-
ska, s. 445-507); Polska Bibliografia Literacka; Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury. Słownik biobibliograficzny, tom 5, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej 
i A. Szałagan, Warszawa 1997 oraz Współcześni polscy pisarze i badacze literatu-
ry. Słownik biobibliograficzny, tom 10 i uzupełnienia do tomów 1-9, oprac. zespół pod 
red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 2007; R. Volynska-Bogert, W. Zalewski, 
Czesław Miłosz. An international bibliography 1930-1980, preface by S. Barańczak, Ann 
Arbor, Michigan 1983. Mam świadomość, iż ze względu na ingerencje cenzorskie doty-
kające bibliografii, może być ona niepełna.

7 M.in. R. Matuszewski, Szkice krytyczne (1954); J. Błoński, Poeci i inni (1956); 
A. Sandauer, O jedności treści i formy (1957), H. Vogler, Z notatek przemytnika (1957), 
K. Wyka, Rzecz wyobraźni (1959); syntezy – np. R. Matuszewski, Historia literatury pol-
skiej 1918-1955 (1956) i in.
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głównych ścieżek rozwojowych i przełomów, stąd też ich lektura pomaga 
określić rolę Miłosza jako cichego patrona tych przemian. Przyjrzenie się 
syntezom pozwoliło ukazać ewolucję obrazu twórcy – od całkowitego 
przemilczenia do zaznaczania jego obecności na polskiej mapie literac-
kiej. Kontekst stanowiły również dokumenty oraz publikowana i niepubli-
kowana korespondencja poety z omawianego okresu. W celu realizacji 
tak zakreślonego zadania przeprowadziłam kwerendy biblioteczne i ar-
chiwalne (poza AAN) w Archiwum Państwowym w Krakowie, Poznaniu 
i Łodzi, również w Warszawie (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Donacji 
Pisarzy Polskich w Domu Literatury, Biblioteka IBL, Muzeum Literatury). 
Przedmiotem uzupełniających kontekstowych badań były także inne róż-
norodne źródła pisane i mówione, związane z biografią Miłosza oraz ży-
ciem społecznym, kulturalnym i politycznym w PRL, zarówno pochodzą-
ce z epoki, jak i powstałe ex post (korespondencja w sprawie Miłosza, 
wspomnienia, dzienniki, wywiady, protokoły z posiedzeń ZLP i wiele in-
nych źródeł8). 

Analizy ingerencji, zapisów i uzasadnień cenzorskich, dokonywane 
równolegle z badaniami tekstów wydanych umożliwiły k o n f r o n t a c j ę 
obrazu poety wyłaniającego się z  p u b l i k a c j i  o f i c j a l n y c h  (będą-
cych kompromisem między autorami i wydawcami a cenzorem) z  o b r a -
z e m  ukrytym w dokumentach U r z ę d u  K o n t r o l i. Materiał badawczy 
stanowiły dokumenty GUKPPiW, zgromadzone w Archiwum Akt Nowych 
– teczki z lat pięćdziesiątych, dotyczące wiodących czasopism literackich 
i kulturalnych, a także czasopism społeczno-kulturalnych o zasięgu regio-
nalnym, powstałych na fali przełomu październikowego, uwzględnionych 
w bibliografii Czesława Miłosza za lata pięćdziesiąte. Teczki czasopism 
zawierają głównie „sprawozdania z kontroli prewencyjnej”, „przeglądy in-
gerencji”, „przeglądy przeoczeń i ingerencji zbędnych”, „recenzje” cenzor-
skie oraz tzw. „sygnały” (czyli zebrane z całego roku ciekawsze ingeren-
cje, prezentowane cenzorom w celach instruktażowych). Ponadto badaniu 
poddano teczki zawierające dokumentację wydawnictw, m.in. Czytelnik, 
Ossolineum, Wydawnictwo Literackie, Znak, Wiedza Powszechna oraz 
wydawnictwa wyznaniowe. Poza archiwum cenzury innym ważnym 

8 Nie sposób wymienić wszystkich. Podaję tylko przykładowe pozycje: J. Purtament, 
Pół wieku, zwłaszcza tom 1 (1962) i 4 (1969); dzienniki Dąbrowskiej i Iwaszkiewicza; 
R. Matuszewski, Moje spotkania z Czesławem Miłoszem (2004); M. Skwarnicki, Mój Miłosz 
(2004); A. Walicki, Zniewolony umysł po latach (1993); A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i ka-
mienie. Pisarze wobec komunizmu (2006); opracowania dokumentujące funkcjonowanie 
Instytutu Literackiego: Jerzy Giedroyć. Kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, red. 
A. Mencwel, A.S. Kowalczyk i in. (2009); A. Grochowska, Jerzy Giedroyć (2009) czy Była 
raz Kultura… Rozmowy z Zofią Herz (2003) oraz inne pozycje dotyczące cenzury i życia 
literackiego w PRL.
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źródłem wiedzy były teczki z archiwum PZPR, które przynoszą ciekawe 
informacje, przede wszystkim na temat cenzury druków nieperiodycznych 
(dokumentacja wydawnictw). Dodatkowym materiałem dokumentacyjnym 
okazały się zdigitalizowane roczniki „Tygodnika Powszechnego” z ocen-
zurowanymi tekstami.

1.2. Metoda 

Praca historyka literatury z wykorzystaniem dokumentów Urzędu 
Kontroli wymaga wypracowania nowych narzędzi i metod badawczych, 
w zależności od przyjętych założeń i celu. W przypadku badań dotyczą-
cych recepcji w krytyce literackiej materiałem podstawowym są już nie 
tylko opublikowane teksty krytyczne, ale i równolegle powstające, choć 
ukryte, dokumenty i wersje cenzorskie. Na potrzeby niniejszej rozprawy, 
której celem jest także rekonstrukcja zapisów dotyczących Miłosza, za ko-
nieczne przyjęłam następujące zasady:

1 )  K o n f r o n t a c j a  i n g e r e n c j i  z  o s t a t e c z n y m i ,  o p u b l i k o w a -
n y m i  w e r s j a m i  – teksty cenzurowały dwie osoby. Czasem drugi 
z cenzorów proponuje przywrócenie pierwotnej wersji artykułu – i tak 
się dzieje, czasem mimo sugestii o ingerencji tylko we fragment tek-
stu, ostatecznie nie wychodzi całość. Zestawianie obu wersji pozwala 
wyciągnąć wnioski co do  c h a r a k t e r u  i n g e r e n c j i  –  w  j a k i c h 
o k o l i c z n o ś c i a c h  ( c z a s ,  z a s i ę g  p i s m a )  n a s t ę p o w a ł y 
„ c i ę c i a ”,  j a k i e  t e m a t y  k i e d y  b y ł y  u t a j n i a n e.  Pozwala to 
także ujawnić niekonsekwencje cenzorów lub brak jednoznacznych 
zapisów, a co ważniejsze – służy pokazaniu, jaki wizerunek poety 
kształtowały w kraju ingerencje cenzorskie. 

2 )  U l o k o w a n i e  z n a l e z i o n y c h  –  z d j ę t y c h  w  c a ł o ś c i  –  a r -
t y k u ł ó w  i  t e k s t ó w  w  o d p o w i e d n i m  m i e j s c u  (tomie, cza-
sopiśmie) i  c z a s i e; próba przywrócenia ich jako głosu krytyka czy 
pisarza w polemikach. Zjawiskiem na ogromną skalę było moderowa-
nie, wytyczanie kierunku dyskusji na istotne tematy poprzez ingero-
wanie w głosy niepokorne. W ten sposób cenzura dawała silniejsze 
prawo głosu pismom-organom partyjnym lub czasopismom ZLP (przy-
kładem: „cięcia” w dyskusji o realizmie czy w batalii o Majakowskiego).

3) W sytuacji, gdy wiele materiałów zaginęło, a dokumentacja jest nie-
pełna, w a ż n ą  i n f o r m a c j ą  jest także b r a k  „ c i ę ć ”, zwłaszcza 
jeśli znajdujemy w dokumentach cenzury ingerencje w ten sam numer 
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pisma – pozwala to z większym prawdopodobieństwem wnioskować, 
że w artykuł, którego nie ma w dokumentacji, nie ingerowano.

4) Przyjęcie jako zasady umieszczania interesującego mnie zjawiska 
w  s z e r o k i m  k o n t e k ś c i e  p o l i t y k i  c e n z o r s k i e j.  Zasadę tę 
przyjęłam ze względu na to, iż materiały GUKPPiW są jeszcze ciągle 
mało znane, a szersze badania nad nimi zostały dopiero rozpoczęte9.

5) Ciekawe efekty poznawcze przynosi również – w przypadku oceny 
książek – p o r ó w n a n i e  r e c e n z j i  c e n z o r s k i e j  i  r e c e n z j i 
o f i c j a l n e j  (w obu przypadkach w czasie odwilży obserwujemy 
zmianę kryteriów oceny utworów). 

6) Dla ustalenia daty zmian zachodzących w zapisach istotne jest u s t a -
l e n i e  możliwie d o k ł a d n e g o  c z a s u  i n g e r e n c j i, dlatego 
w przypisach dotyczących ówczesnych publikacji podaję – w miarę 
możliwości – dokładne daty (w przypadku czasopism – dzienne daty 
publikacji; w przypadku książek – daty kolejnych etapów wydawni-
czych). Nie jest to proste w przypadku czasopism, gdzie sprawozda-
nia z kontroli prewencyjnej są często antydatowane bądź recenzje są 
sporządzane po ingerencji; natomiast ma duże znaczenie w przypad-
ku książek kontrolowanych na każdym etapie opracowania (data zło-
żenia do druku, data zatwierdzenia, czas druku). Znakomitym przykła-
dem wagi takiego rozpoznania są losy nazwiska Miłosza w kolejnych 
tomach PBL z lat pięćdziesiątych (zob. ostatni rozdział pracy). 

1.3. W archiwach GUKPPiW 

Zasoby archiwalne cenzury są uporządkowane w niewielkim stopniu, 
co znacznie utrudnia poszukiwania10. Nie ma teczek zawierających ma-
teriały dotyczące poszczególnych osób, nie znajdziemy tam zatem teczki 
Czesława Miłosza. Główna zasada porządkująca opiera się na chronologii. 
Teczki z poszczególnych lat zawierają dokumentację czasopism w ukła-
dzie alfabetycznym, jednak nie jest to dokumentacja pełna, stąd brak wielu 
tytułów lub roczników. Niektóre tytuły pojawiają się tylko w określonych la-
tach. Niewiele pism posiada osobne teczki z poszczególnych lat. Dotyczy 
to głównie tych pism, w które cenzura ingerowała najmocniej (np. „Dziś 

9 Zasadniczych rozpoznań w tym zakresie, dotyczących lat pięćdziesiątych, dokonała 
Kamila Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Białystok 2009.

10 O stanie i zawartości archiwum GUKPPiW, zdeponowanym w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, pisała obszernie Kamila Budrowska, dz. cyt., s. 17-26).
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i Jutro”, „Tygodnik Powszechny”, „Po Prostu”). Brak osobnych teczek do-
kumentujących pisma literackie (np. „Twórczość”, „Współczesność”, „Życie 
Literackie”), prawdopodobnie ze względu na silniejszą wobec nich auto-
cenzurę pisarzy i wnikliwszą cenzurę na poziomie redakcji. Czasopisma 
nie są uporządkowane pod względem tematycznym (pisma literackie 
i kulturalne figurują często w jednych teczkach z pismami technicznymi 
i ekonomicznymi), wyjątek stanowią periodyki religijne. Bywa, że w teczce 
zawierającej dokumentację czasopism na literę [T] z danego roku znajduje 
się tylko jedna bądź kilka kart dotyczących „Twórczości”. Niekiedy spis 
zawartości teczki nie uwzględnia wszystkich występujących tam tytułów, 
co znacznie utrudnia poszukiwania. Czasem dokumenty występują w po-
staci luźnych kart, niekiedy są tak zszyte, że nie sposób ich obejrzeć bez 
rozcinania szycia. Numeracja kart jest niewyraźna lub po prostu jej brak. 
Rzadko w przypadku ingerencji w czasopisma mamy do czynienia z – tak 
cennymi z punktu widzenia badań – uzasadnieniami cięć. Brak ich zwłasz-
cza w dokumentacji centralnej. Występują one przede wszystkim w aktach 
wojewódzkich oddziałów cenzury (prawdopodobnie dlatego, iż oddziały 
obawiały się efektów kontroli Głównego Urzędu, więc cenzorzy staranniej 
motywowali ingerencje). Często jest to materiał nie do przecenienia, jeśli 
chodzi o rekonstrukcję zapisów, w sytuacji gdy księgi zapisów zachowały 
się w niewielkim stopniu i są dopiero powoli odkrywane. 

W dokumentacji GUKPPiW dotyczącej czasopism z lat pięćdziesią-
tych (obejmującej około 200 teczek, zawierających kilka tysięcy doku-
mentów) udało się odnaleźć kilkadziesiąt różnorodnych ingerencji w tek-
sty związane z Miłoszem. Do krytyków, w tekstach których najczęściej 
ingeruje cenzura, wycinając w latach pięćdziesiątych nazwisko Miłosza, 
należą Stefan Kisielewski, Jan Błoński, Kazimierz Wyka, Ludwik Flaszen, 
Andrzej Kijowski. Najmniej ingerencji pochodzi z lat 1952–1955 ze wzglę-
du na najrzadsze wówczas próby przywoływania Miłosza na łamach pism. 
Najwięcej znajdziemy ich w latach 1956–1959, przy czym rekordowa licz-
ba ingerencji przypada na rok 1958 – moment zacieśniania się cenzury 
po stosunkowo liberalnym roku 1957, kiedy to pojawiło się wiele tekstów 
poświęconych poecie i utworów (bądź fragmentów) jego autorstwa. 

Istotne znaczenie dla określenia zasad postępowania cenzury z od-
niesieniami do Miłosza mają tzw. zapisy dotyczące jego osoby. Niestety, 
nie udało się ich dotychczas odnaleźć, poza zachowanymi w aktach PZPR 
wykazami pozycji do usunięcia z bibliotek. Konieczna jest zatem próba 
ich r e k o n s t r u k c j i  poprzez badanie konkretnych ingerencji cenzor-
skich i ich uzasadnień oraz śledzenie zmian w tym procesie na przestrzeni 
lat. Dysponujemy wprawdzie zapisem z wywiezionej w połowie lat siedem-
dziesiątych przez Tomasza Strzyżewskiego z krakowskiego oddziału cen-
zury kopii Księgi zapisów i zaleceń, ale nie można wiarygodnie stwierdzić, 
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z jakiego okresu pochodzą pierwsze zapisy w księdze i kiedy były mody-
fikowane dyrektywy co do Miłosza. Mimo to warto przywołać ten jedyny 
znany dotychczas zapis11:

2. W pracach naukowych i specjalistycznych, pamiętnikarskich, monograficznych, 
można bez konsultacji zwalniać nazwiska, cytaty, omówienia twórczości i działalności (…) 
osób [wśród nich instrukcja wymienia Czesława Miłosza – przyp. MWŁ] (…)

a) nie należy jednak dopuszczać do przeceniania twórczości ww. osób bądź przedsta-
wiania ich w zbyt pochlebnym świetle.

W publikacjach omawiających bezpośrednio życie i twórczość którejś z podanych wy-
żej osób, jeżeli nie uczyniono tego w samym tekście – należy przestrzegać zasady, aby 
w przedmowie, posłowiu lub przypisie znalazła się krótka charakterystyka danej postaci 
wraz z określeniem stanowiska zajmowanego przez nią w przeszłości lub obecnie w sto-
sunku do naszego ustroju.

W prasie specjalistycznej, kulturalnej, literackiej, społeczno-politycznej można zwal-
niać artykuły, eseje, opracowania na temat wymienionych osób przy zachowaniu podanych 
wyżej zasad.

Należy natomiast eliminować ich nazwiska oraz tytuły utworów z prasy codziennej, 
radio i TV, z wyjątkiem informacji krytycznych12.

Wiemy na pewno, iż taki zapis obowiązywał w momencie kopiowania 
księgi przez Strzyżewskiego. Z moich dotychczasowych rozpoznań w za-
kresie ingerencji wobec Miłosza wnioskuję, że pozostałością zapisu z lat 
pięćdziesiątych jest sugestia, by nie dopuszczać do przeceniania twór-
czości i przedstawiania poety w zbyt pochlebnym świetle, a także zgoda 
na publikacje krytyczne o twórcy. Oczywiście należy mieć świadomość, 
że zapisy zmieniały się, były na bieżąco modyfikowane, czasem z dnia 
na dzień, w zależności od sytuacji społeczno-politycznej. Akapit sugerują-
cy określenie negatywnego stosunku do ustroju w biogramach pochodzi 
prawdopodobnie z 1959 roku (bodaj po raz pierwszy pojawia się w wydanej 
wówczas Małej Encyklopedii Powszechnej PWN). Wcześniej natomiast, 
w interesującym mnie okresie, n i e  o b o w i ą z y w a ł y  o d m i e n n e  k r y -
t e r i a  w  z a l e ż n o ś c i  o d  c h a r a k t e r u  p u b l i k a c j i  – poeta znika 
i pojawia się niezależnie od tego, czy publikacje dotyczą pism literackich 
i kulturalnych czy dzienników i prasy popularnej. Prace naukowe na jego 
temat wówczas jeszcze nie miały szans na powstanie. 

11 Już po napisaniu mojej książki Magdalena Budnik z Ośrodka Badań Filologicznych 
nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku odnalazła Księgę zapisów i zaleceń 
z 1960 roku, więc o wiele lat wcześniejszą od księgi przepisanej przez Strzyżewskiego.

12 „Książka zapisów i zaleceń‟ Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Warszawie, [w:] Czarna księga cenzury PRL, Warszawa 1981, s. 53-54.
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1.4. Stan badań nad tzw. „sprawą Miłosza”

Decyzja Miłosza o zerwaniu z rządem krajowym w 1951 roku oraz 
wynikające z niej konsekwencje to temat posiadający obszerną biblio-
grafię przedmiotową. Najwcześniejszym głosem podsumowującym był 
artykuł Romana Zimanda13, który podczas pierwszej konferencji poświę-
conej Miłoszowi14, z perspektywy trzydziestu lat podsumowuje głosy kra-
jowe i emigracyjne wokół okoliczności związanych z zerwaniem poety 
z rządem warszawskim, poświęcając przy tym wiele miejsca próbie zro-
zumienia i wyjaśnienia tez Zniewolonego umysłu15. Do dziś fundamental-
ne rozpoznania prezentuje artykuł Joanny Pyszny16, relacjonujący emi-
gracyjne i krajowe głosy w sprawie Miłosza. Autorka zachowuje porządek 
chronologiczny, traktując kraj i emigrację jako wspólne pole dyskusji, co 
wzbudziło polemikę Mariusza Zawodniaka17, autora kolejnego ważnego 
rozpoznania, wyraźnie oddzielającego „sprawę Miłosza” na emigracji od 
głosów krajowych. Warto zwrócić również uwagę na diagnozy Mirosława 
Supruniuka, wnikliwego badacza archiwaliów, przeczącego, jakoby emi-
gracyjne głosy były nagonką na poetę18. Uzupełnieniem syntetycznych 
analiz są artykuły Marcina Rychlewskiego19 oraz dwie pozycje ujmujące 
problem przede wszystkim w kontekście biograficznym: książka Anny 
Bikont i Joanny Szczęsnej o uwikłaniach intelektualistów w komunizm20 

13 R. Zimand, Trzydzieści lat temu i później, [w:] tenże, Miłosz, Tynianow, Zinowiew, 
Warszawa 1982.

14 Konferencja ta odbyła się w Krakowie w 1981 roku. Jej plon (z wyjątkiem arty-
kułu Zimanda, który ukazał się wcześniej w niezależnym obiegu) został opublikowany 
w tomie Czesław Miłosz. Materiały z sesji naukowej, Kraków, 9-12 czerwca 1981, red. 
W.P. Szymański, Warszawa-Kraków 1987.

15 Zimand sugeruje, że gdyby Miłosz nie napisał Zniewolonego umysłu, tematyka 
ta zajmowałaby jego twórczość przez wiele następnych lat, uniemożliwiając odcięcie się 
od problematyki politycznej i przejście do kwestii metafizycznych (R. Zimand, dz. cyt., 
s. 15).

16 J. Pyszny, „Sprawa Miłosza” czyli poeta w czyśćcu, [w:] taż, Boje na łamach. Pisarze 
i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku, Wrocław 2002.

17 M. Zawodniak, A ty jesteś dezerter, a ty jesteś zdrajca. Jak odprawiono Miłosza, 
[w:] tenże, Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu, 
Warszawa 1998.

18 M. Supruniuk, Zagadki Czesława Miłosza. Rok 1951 – wstęp do opisu, „Kresy” 
2003, nr 2-3.

19 M. Rychlewski, Miłosz na ławie oskarżonych, [w:] tenże, Walka na słowa. Polemiki 
literackie lat 50. i 60., Poznań 2004.

20 A. Bikont, J. Szczęsna, Umysł niezniewolony, [w:] tychże, Lawina i kamienie. 
Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006.
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oraz najnowsza biografia Miłosza pióra Andrzeja Franaszka21. Warto 
również wspomnieć ekspresywną obronę poety pióra Bohdana 
Urbankowskiego22, a także komentarz Renaty Gorczyńskiej, wywiedzio-
ny z rozmów z Miłoszem23. Cenne są ponadto artykuły dotyczące po-
szczególnych głosów w „sprawie” – Józefa Olejniczaka analizującego 
Odprawę Słonimskiego24 oraz Jerzego Smulskiego25 i Jana Prokopa26 od-
noszących się do opowiadania Brandysa Nim będzie zapomniany, a tak-
że Roberta Papieskiego rekonstruującego relację z Iwaszkiewiczem27. 
Natomiast Dariusz Pawelec pisze o zagranicznej recepcji Zniewolonego 
umysłu tuż po wydaniu książki oraz o jej odbiorze przez środowisko 
emigracyjne28, z kolei Emil Pasierski skupia się na relacjach Miłosza 
z Putramentem29.

Do powyższych rozpoznań będę się wielokrotnie odwoływać. 
Zważywszy jednak na fakt, że opracowania te nie uwzględniają działań 
cenzury oraz że w większości są to syntezy – próby podsumowań czy-
nione z odległej w stosunku do lat pięćdziesiątych perspektywy czasowej, 
stanowią one jedynie punkt wyjścia do bardziej szczegółowych analiz. 
Istotnym celem moich badań było wniknięcie w klimat epoki, rekonstrukcja 
konkretnych okoliczności powstawania kolejnych tekstów, wychwycenie – 
często subtelnych – aluzji, czytelnych w ówczesnych okolicznościach, po-
wstających „na gorąco”, zatem z czasem tracących temperaturę i po latach 
często niezrozumiałych. Dlatego też w pracy znajdzie się wiele obszernych 
cytatów z tamtych lat, nie tylko i nie przede wszystkim tych, które stały się 
już kliszami w przypadku omówień „sprawy Miłosza” (wielokrotnie przywo-
ływany przez kolejnych badaczy cytat z Iwaszkiewicza, iż Miłosz „znalazł 

21 A. Franaszek, Historia pewnego samobójstwa, [w:] tenże, Miłosz. Biografia, Kraków 
2011.

22 B. Urbankowski, Rytualny ubój Miłosza, [w:] tenże, Czerwona msza, czyli uśmiech 
Stalina, t. 2., Warszawa 2010.

23 R. Gorczyńska, Wokół „sprawy Miłosza”, [w:] taż, Podróżny świata. Rozmowy 
z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992.

24 J. Olejniczak, Antoni Słonimski w „sprawie Miłosza”, [w:] Studia o twórczo-
ści Antoniego Słonimskiego, seria Skamander, t. 6, red. I. Opacki, przy współudziale 
A. Węgrzyniak, Katowice 1988.

25 J. Smulski, Kazimierz Brandys wobec „sprawy Miłosza”, [w:] tenże, Od Szczecina 
do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych, Toruń 2002.

26 J. Prokop, „Nim będzie zapomniany” – Brandys o Miłoszu, [w:] tenże, Wyobraźnia 
pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, Kraków 1994, s. 65-68.

27 R. Papieski, Wygnanie jako los. Głos Iwaszkiewicza w „sprawie Miłosza”, 
„Twórczość” 2001, nr 2.

28 D. Pawelec, „Zniewolony umysł” – zmiana biegunów recepcji, „Postscriptum 
Polonistyczne” 2011, nr 1.

29 E. Pasierski, Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe, Warszawa 2011.
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się w neohitlerowskim piśmie na jednej stronie z Własowem”, czy cytat 
z Gałczyńskiego: „A ty jesteś dezerter, / a ty jesteś zdrajca”, powtarzanych 
jeszcze wiele lat po kluczowych rozpoznaniach Joanny Pyszny i Mariusza 
Zawodniaka). Szczegółowe omówienia konkretnych artykułów oskarżają-
cych Miłosza, choć ich przypominanie może się dziś wydawać nie na miej-
scu, służą jedynie ujawnieniu mechanizmów publicystycznej perswazji oraz 
wskazaniu na paradoks, że niektóre argumenty stosowane były zarówno 
przez sympatyków Miłosza (Iwaszkiewicz), jak i przez jego zajadłych pole-
mistów (Putrament, Bratny). Dziś artykuły te odczytywane są en bloc jako 
napastliwe ataki ad personam, ale wczytanie się w nie i szczegółowa analiza 
pozwalają też pokazać, że wśród „chwastów” – może często podsycanych 
oczekiwaniami partii i cenzury czy zwykłym strachem – próbowano toczyć 
regularną dyskusję, przywoływać argumenty merytoryczne. W związku 
z tym, kolejnym celem rozprawy jest rewizja dotychczasowych ścieżek in-
terpretacyjnych dotyczących wielu z przywoływanych tekstów. 

1.5. Dwa porządki lektury

Układ materiału determinują d w a  p o r z ą d k i:  c h r o n o l o g i c z n y  
i  t e m a t y c z n y. Pierwszy służy wskazaniu na kierunek zmian w postrze-
ganiu Miłosza i jego twórczości na przestrzeni lat pięćdziesiątych; drugi – 
dotyczący przede wszystkim okresu odwilży – pozwala spojrzeć na recep-
cję kolejnych utworów, podkreślić ich różnorodność i specyfikę, zobaczyć, 
które odbierane były niechętnie, a które życzliwie, które żywiej, a które 
przeszły niemal niezauważone, jak też wskazać, na ile utwór był przed-
miotem badań sam w sobie, na ile zaś jedynie pretekstem do ataków na 
poetę (służył ocenie twórczości Miłosza w kontekście oceny jego postawy 
politycznej).

Porządek chronologiczny określają następujące kręgi czasowe:
1) od decyzji o emigracji do pierwszych wyrazistych symptomów od-

wilży – wobec socrealizmu; ataki ideologiczne; okolicznościowe paszkwi-
le; krytyka marksistowska, pierwsze próby dialogów metapoetyckich;

2) przełom październikowy (od odwilży od ponownego zacieśnienia 
cenzury) – wznowienie ataków i pierwsze próby oceny obiektywnej; krajo-
we recenzje książek Miłosza wydanych w Instytucie Literackim; publikacja 
utworów i przekładów poety w prasie krajowej;

3) zacieśnienie cenzury – powrót ograniczeń; wpływ tłumacza Ziemi 
jałowej i autora Ocalenia na początki kształtowania się neoklasycyzmu 
oraz na debiuty poetyckie drugiej połowy dziesięciolecia.
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W celu zarysowania przemian w porządku chronologicznym (co 
pozwala prześledzić zmieniające się zapisy cenzorskie, ich ewaluację 
i zasięg) na końcu pracy umieszczam kalendarium – wykaz publikacji 
Czesława Miłosza oraz tekstów jemu poświęconych w porządku chronolo-
gicznym (1951–1959) z uwzględnieniem istotniejszych artykułów zdjętych 
przez cenzurę lub dotkniętych ingerencją z powodu jego osoby.

Porządek tematyczny określają kolejne rozdziały rozprawy.
Rozdział wprowadzający ma charakter kontekstowy. Przypomina miej-

sce Miłosza w sporach i dyskusjach literackich tuż po wojnie, podkreślając 
zwłaszcza te aspekty jego obecności (dystans do socrealizmu, obrona tra-
dycji, „uwalnianie” poezji od obowiązków narodowych, wreszcie fizyczne 
oddalenie), które są istotne dla późniejszych głosów o poecie – po jego 
decyzji o emigracji. Miłoszowi nie ufano już wtedy, kiedy pozostawał dy-
plomatą, a jego postawę odbierano jako „ucieczkę” od problemów pod-
noszącego się z ruin państwa. Potwierdza to Traktat polemiczny Witolda 
Wirpszy, którego przedruk w 1951 roku zbiegł się z momentem porzucenia 
przez Miłosza placówki dyplomatycznej. Recepcji utworu oraz ingerencjom 
cenzury w próby jego prezentacji poświęcony jest kolejny rozdział książki, 
który pokazuje, że rewizji wymagają głosy badaczy piszących o milczeniu 
wokół autora Ocalenia aż do jesieni 1951 roku, do czasu gdy został on ofi-
cjalnie potępiony przez Słonimskiego i Iwaszkiewicza. Ingerencje cenzury 
związane z tomem Wirpszy pozwalają również wyznaczyć prawdopodob-
ny czas powstania „zapisu” na nazwisko Miłosza. Ten sam rozdział przy-
nosi nowe spojrzenie na teksty odczytywane jako poświęcone Miłoszowi 
w roku jego ucieczki. Podważone zostały opinie, iż wiersze Farbowany 
lisek i Dezerter powstały, by potępić właśnie jego. Istotne było również 
ponowne odczytanie tekstów Słonimskiego i Iwaszkiewicza, tym razem 
w kontekście ich sytuacji osobistej oraz jako dialogu z tekstami Miłosza 
zamieszczonymi w paryskiej „Kulturze”. 

Następny rozdział jest próbą nowej interpretacji Poematu dla zdrajcy 
– utworu, który dotychczas nie doczekał się uważniejszej refleksji, choć 
był wielokrotnie przywoływany przy omawianiu tekstów rozliczeniowych 
z Miłoszem. Celem analizy jest pokazanie, że wiersz ten – niezależnie 
od narzucającego się znaczenia – może posiadać drugie, głębsze dno, 
odnoszące się do samego autora, a konstrukcja utworu zmierza do kom-
promitacji socrealistycznej dykcji.

Nowe odczytanie kolejnego ważnego dla recepcji Miłosza wiersza po-
dejmuje również rozdział piąty, poświęcony utworowi Do NN Iwaszkiewicza. 
Utwór ten jawi się w świetle rozważań jako nowy „poemat o zdradzie”, na 
co wskazuje stosunek poety do Miłosza przez cały okres lat pięćdziesią-
tych (niezależnie od odwilżowych przemian) oraz umieszczenie wiersza 
w kontekście licznych wówczas prywatnych wypowiedzi Iwaszkiewicza.
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Dalszą część pracy poświęcam recepcji utworów Miłosza w czasie 
odwilży, począwszy od Zniewolonego umysłu, dzieła najbardziej kontro-
wersyjnego dla współczesnych. Niezależnie od rekonesansu w czaso-
pismach krajowych ważnym świadectwem obecności utworu i jego zna-
czenia jest przegląd głosów o Miłoszu w przeznaczonym wyłącznie dla 
środowiska emigracyjnego, mało znanym i rzadko wspominanym (jeżeli 
już, to przez historyków) „Biuletynie Rozgłośni «Kraj»” (o czym w rozdzia-
le siódmym). Część kolejna pokazuje krajowy odbiór pierwszej powieści 
Miłosza – Zdobycia władzy. Rozdział następny poświęcony jest recepcji 
najmniej kontrowersyjnego utworu – Doliny Issy, powieści przyjętej bardzo 
przychylnie, której perypetie w Urzędzie Kontroli pozwalają określić zmia-
ny w zapisach cenzorskich. 

Kolejny rozdział dotyczy obecności liryki Miłosza na poodwilżowej ma-
pie poetyckiej. W roku 1956 przychylna poecie krytyka stawia sobie za cel 
przede wszystkim przypomnienie czytelnikom zapomnianego pisarza oraz 
zaprezentowanie im nowej (już emigracyjnej) twórczości lirycznej (przede 
wszystkim Traktatu poetyckiego). Recepcja poezji pozwala także zoba-
czyć, jak krytyka usiłuje – wbrew działaniom cenzury – wydobyć Miłosza 
na światło dzienne i określić jego wpływ na młodsze pokolenie poetów, 
wpisując autora Ocalenia w spór o „wizję” i „równanie”. 

Ostatni rozdział poświęcony jest problematyce związanej z cenzurą 
bibliografii i polityką wydawniczą, a także (nie)obecnością Miłosza w anto-
logiach, syntezach i podręcznikach szkolnych. To temat, który – choć wy-
kracza poza założenia ujęte w tytule rozprawy – jest istotny, gdyż uświa-
damia, iż jeszcze dziś jako badacze literatury ponosimy konsekwencje 
cenzorskich zapisów: sięgając w czytelni na podręczną półkę z tomami 
Polskiej Bibliografii Literackiej, musimy mieć świadomość, że mimo skru-
pulatnej pracy i staranności bibliografów, informacje są niepełne bądź ich 
brak – co stanowi efekt bezsilności wobec cenzorskich nożyc. Ważnym 
aspektem pracy jest również ukazanie dialogu (najczęściej polemicznego), 
jaki – mimo granic i cenzury – toczył się między krytyką literacką w kraju 
a krytyką emigracyjną, co świadczy o wzajemnym zainteresowaniu i orien-
tacji w życiu literackim po obu stronach „żelaznej kurtyny”. 

Rozprawa stanowi uzupełnienie stanu badań nad recepcją twórczości 
jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku, służy również roz-
powszechnieniu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania cenzury 
i jej wpływu na kształtowanie obrazu rzeczywistości w PRL, w tym wypad-
ku obrazu życia literackiego i kulturalnego. Jej integralną częścią są repro-
dukcje dokumentów cenzorskich – po raz pierwszy publikowane. Archiwa 
GUKPPiW zostały dotychczas zbadane w niedużym stopniu. Niewiele jest 
prac naukowych odwołujących się bezpośrednio do cenzorskich dokumen-
tów, choć materiały te są ważnym świadectwem historycznym i istotnym 
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źródłem wiedzy o epoce. Częściej stają się one przedmiotem zaintereso-
wania zawodowych historyków30 niż historyków literatury. Poza opraco-
waniami wskazującymi na różnorodne aspekty funkcjonowania cenzury 
(jak chociażby praca Drewnowskiego o cenzurze wobec edytorstwa31) 
na uwagę zasługują zwłaszcza te, ciągle nieliczne, które poświęcone są 
konkretnym twórcom. Należą do nich – przywoływana już fundamental-
na rozprawa Kamili Budrowskiej (w której autorka opisuje m.in. przypadki 
Stanisława Lema, Jerzego Andrzejewskiego, Władysława Broniewskiego) 
czy książka Joanny Hobot o grach z cenzurą w poezji nowofalowej32. Należy 
przypomnieć również artykuły Piotra Perkowskiego33 poświęcone głównie 
cenzorowaniu Tadeusza Konwickiego. Autorzy przywołanych opracowań 
nie ograniczają się do prezentacji ingerencji i uzasadnień cenzorskich, ale 
poddają je analizie i interpretacji w kontekście wiedzy o cenzurowanym 
pisarzu i jego utworach oraz zasadach funkcjonowania życia literackie-
go. Prace historycznoliterackie i edytorskie z wykorzystaniem materiałów 
cenzorskich podjął na szerszą skalę Ośrodek Badań Filologicznych nad 
Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, powołany do istnienia 
z inicjatywy i pod kierownictwem Kamili Budrowskiej. Ogrom materiału 
gromadzonego przez ponad pięćdziesiąt lat przez cenzurę uzasadnia po-
trzebę kontynuowania prac badawczych.

30 Por. m.in. Cenzura w PRL: relacje historyków, red. A. Romek, Warszawa 2000; 
tenże, Cenzura a nauka historyczna w Polsce, Warszawa 2010; A. Pawlicki, Kompletna 
szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie, Warszawa 2001; A. Krajewski, 
Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL 
(1975-1980), Warszawa 2004; Zapisy cenzury z lat 1948-1955, oprac. D. Jarosz: wstęp 
i wybór recenzji cenzorskich z książek m.in. Camusa, Dygata, Brezy, Witkacego, „Regiony” 
1996, nr 3, s. 2-37. 

31 Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie, red. J. Pelc, 
M. Prejs, t. II; Warszawa 1998, s. 13-23 oraz inne artykuły w tomie. Zob. również: „Teksty 
Drugie” 1998, nr 3 (monograficzny); L. Szaruga, Wobec totalitaryzmu. Kostium kościelny 
w prozie polskiej. Wobec cenzury, Szczecin 1994.

32 J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.
33 P. Perkowski, Pół wieku z cenzurą. Przypadek Tadeusza Konwickiego, „Pamiętnik 

Literacki” 2006, nr 2; tenże, Recenzje cenzorskie pierwszych powieści Konwickiego: 
z Archiwum GUKPPiW, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1; tenże, Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk wobec powieści „Zwierzoczłekoupiór”, „Litteraria Copernicana” 
2008, nr 1.



2. Pierwsza strona paksowskiego tygodnika „Dziś i Jutro” (1946, nr 8).



4. Pierwsza strona redagowanych przez Jarosława Iwaszkiewicza „Nowin
Literackich” (1948, nr 15).

Więcej o książce na stronie Wydawnictwa UŁ

https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4649,obecny_nieobecny_krajowa_recepcja_czes%C5%82awa_mi%C5%82osza_w_krytyce_literackiej_lat_pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%85tych_w_%C5%9Bwietle_dokument%C3%B3w_cenzury
https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4649,obecny_nieobecny_krajowa_recepcja_czes%C5%82awa_mi%C5%82osza_w_krytyce_literackiej_lat_pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%85tych_w_%C5%9Bwietle_dokument%C3%B3w_cenzury
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