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czas ucieka, i oto oddajemy do druku piętnastą serię rocznika „napis”. nie 
jest to jeszcze liczba uprawniająca do wielkich jubileuszy, ale na tyle okrągła, 

że usprawiedliwia pewną autorefleksję i spojrzenie wstecz na naszą pracę. powoła-
liśmy rocznik do życia w 1994 roku w gronie członków pracowni literatury oko-
licznościowej i użytkowej, działającej w instytucie literatury polskiej wydziału 
polonistyki uniwersytetu warszawskiego. pomysłodawczynią była ówczesna magi-
ster, dziś doktor katarzyna sałkiewicz, a jej idea spodobała się wszystkim kolegom 
i zyskała aprobatę piszącego te słowa kierownika pracowni. stanął on na czele redak-
cji, wspierany przez kilkoro członków tejże pracowni oraz doproszonych do udzia-
łu specjalistów, wśród których znaleźli się także historyk i językoznawca, bo wszak 
badanie twórczości okolicznościowej i użytkowej, obok sił związanych z macierzy-
stym literaturoznawstwem, wymaga także wsparcia ze strony innych, pokrewnych 
dyscyplin.

początkowo redagowany przez nas rocznik był stosunkowo szczupły. ale od razu 
widać było, że trafił w potrzeby środowiska. materiały zaczęły bowiem napływać 
regularnie, a zawartość numerów powiększała się, co nasz wydawca znosił niebywale 
cierpliwie. Tematyka ich była początkowo mieszana — choć i wówczas dawały się 
dostrzec pewne preferencje merytoryczne wewnątrz poszczególnych tomów, które 
zgrabnie potrafił wydobywać w swych wstępach ówczesny sekretarz redakcji jacek 
wójcicki (to jemu rocznik zawdzięcza swój tytuł). od 2001 roku zdecydowaliśmy 
się wydawać numery tematyczne (od 2003 roku czynimy to w sposób ciągły). pierw-
szym tak pomyślanym był rocznik Vii: Bellona, Klio, Kamena. Literatura wobec wojen1.

1  seria Vii „napisu” przynosi także inne novum. odtąd poszczególne tomy pisma są przygotowywa-
ne przez ploiu wspólnie z zespołem Badań obszarów Trzecich literatury, który powstał w instytu-
cie Badań literackich polskiej akademii nauk, kierowany również przez piszącego te słowa. zespół 
interesuje się problematyką szerszą niż pracownia uniwersytecka, ale również obejmującą literaturę 
okolicznościową i użytkową. obie placówki badawcze są więc sobie tematycznie bliskie.
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odtąd 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 tomów należały 
do ploiu oraz zBoTl). wspólny temat sprawiał, że tomy „napisu” stawały się swo-
istymi monografiami poszczególnych zjawisk czy problemów literackich i kulturo-
wych (choć w dziale Varia mieściły też wartościowe teksty i materiały luźniej związane 
z przewodnim tematem tomu). 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 konstancinie–oborach); Sło
wa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (seria Xi, 2005 — kon-
ferencja w cieszynie); Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku 
XVII 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).

materiały obecnej XV serii „napisu” — w postaci wystąpień konferencyjnych 
przedstawione w konstancinie–oborach od 27 do 29 maja 2009 roku2 — gromadzo-
ne były pod hasłem: Umysły zniewolone. Literatura pod presją. autorzy zebranych w niej 
tekstów, ogarniających przestrzeń wielu wieków, poczynając od średniowiecza, potrak-
towali temat 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, 
marian płachecki, elżbieta stoch). zniewolenia psychicznego w dobie międzywojen-
nej XX wieku dotyczy tekst Gabrieli matuszek. w kilku wystąpieniach poruszane były 
problemy związane z socrealizmem (jak marzeny woźniak–łabieniec czy joanny szy-
dłowskiej). zamieszczony na końcu rocznika tekst (anity Frankowiak) dotyka proble-
mów literatury najnowszej, z ostatniego dziesięciolecia. 

w ten sposób pole obserwacji naszej literatury i kultury, dokonanej przez autorów 
obecnego tomu, objęło już siódmy wiek. zatem pod znakiem szczęśliwej siódemki, 
i jako się rzekło: całkiem poważnej piętnastki — zapraszamy czytelników do lektury.

J. M.

2  współorganizatorami konferencji — oprócz ploiu (uw) i zBoTl (iBl pan) — byli: war-
szawska wyższa szkoła Humanistyczna im. Bolesława prusa, szkoła wyższa psychologii społecznej 
w warszawie oraz Towarzystwo literackie imienia adama mickiewicza.

Umysły zniewolone. Literatura pod presją




