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1.wsTĘP

1- Literaturą wojenną okeśla się te utwory litomckie' któIe powstały
w czasie okupacji oraz tc, które powstały po 1945loku, ale podejmują
tematykę wojenną

2. Lata i939-1945 to cuas okupacjil
' 1 września 1939 r. agreŚja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
. 1 7 v,rześnia 1 939 r' - wlcoczenię do Polski Armii czefwonej ZSRR'

3. Chanklerystyka lat wojny:
a) planowe dsrczenie kultury polskicj:
. arosztowanię profesorów Utriw9lsytętu Jagi9llońskiego w listopa.

dzio 1939 toku,
. mordowanię poIskiej inteligencji w obozach koncentracyjnych

i w więzięni.ch'
. zamk'nięcie uniwersyte!ów (walszawskięgo i Jagiellońskiego) oraz

1eaków i muzęóq
. rabowanie przez Nięmoów skafbów polskiej loltury natodowej,
. zIikwidowanie działalności zwiąfl<u zawodowogo Pisarzy Polskich'

związlo Ar|ystów scen PoIskich' Polskiej Akadomii Literatury;
b) ogzckucje, toltury, łapanki ludnośoi cywilnej l
. wprowadzenie zasady fbiorowej odpowiodzialności za działalność

podziemia,
. wymordowanie polskich oficorów przez NKWD (w Katyniu' sta.

robielsku i Ostaszkowie),
. dopońacja Polaków na wsohód i zrnuszanie icb do praoy w łagrach'
. zmuszanie PoLaków mieszkających na Lilwie (po uznaniu Litwy

21 07 1940 r za republikę radzieokd do zmiany obywatelstwa na
litewskie.

4. Losy pisarzy:
a) we wrześniu 1939 roku od bomby zginął w Lublinie pvedstawicie1

nul$ katastrof.icznego w dwudzies|oleciu - Józof Czechowicz; na
wieść o wlcoczeniu na teleny Polski Armii czerwonej 17 \ł'Iześnia
samobó.jsrwo popełnił sranisław Ignacy witkiewicz;
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b) w obozach i więzieniach zginęLi m'in': Halina GóIsl(a' Tadeusz Boy-
Że1eński, lgnacy Fik, Edward szynański, Mieczysław Bmun, Wi-
told Hulęwicz;

c) w powstanlu walszawskim zginę1i: włodzimięŻ PielŻaL' Juliusz
Kaden-Bandrowski, k),tyk Kalol lrzykowski (śmiefieLnie rarury),
poeci najmłodszej generacji: Krzysftol Kamil Baczyński, Tadeusz
Gajcy, Zdf isław Stroińskil

d') obozy koncęn1racyjne pŹeżyli: Zofia Kossak-szcarcka, Po1a Goja.
wiczyńska, Gustaw Marcinek' Michał RusineŁ Tadeusz Borowski;
łagry: Józef Czapski, Gustaw Herling.Grudzńsk| obozy jenięckie:
Leon K].uczlowski, Konstanty Ildęlons Gałczyński, Marian Brandys;

e) pozosta]i ''v kaju i przeźyli piekło wojnyl Leopold slaĘ Maria Dą.
blowską Zofia Nałkowska, Julian Pfzyboś, Mieczysław Jasllun'
Jarosław lwaszkicwicz, Jerzy szaniawski, Jan Pamndowski;

0 wyemigrowa]i na Zachód: Maria Kuncęwiczowa' Malia PawLikow-
ska-JasnorzewslG, Ksawely Pnrszyński, Arkady Fiedler Ju]ian Tu-
wim' Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Kazimierz więŻyński, Mel-
chiol wańkowicz' witold Gombrowicz;

g) na Wschodzic zna1eźLi się: Jęrzy Putrament, wladysław Broniew-
ski, aJózefczapski i Gustaw Hefling-Crudziński pżeszli na Bliskj
wschód zAnnią Andersa|

naemigfacjispolządzono listęofiar,,straty1(uLtury po]skicj,', naktóręj
7ndla7ły się nazu isLa |02 pisar/) polsLicL:

h) z8inęło takic wielu pisalzy pochodzęnia żydowskicgo' m.in' poeta
JeŹyKami]wein1raub, poelkazuza.nacinczanka,pisaEeI Janusz
Korcfak i Bruno schulz' kry1yk oslap ońwin.

Część pisalzy po wojniepowróciła do Po1ski'np' Władysław Broniew.
ski' Mclchior wańkowicz, Maria Kuncewiczowa, Ju1jan Tuwim, An-
toni słonimsld'

I t



5. Zyc]ę KulIuIaLnc:

a) tajne',komplety'' Uniwersytefu warsza.'vskiego skupiały najzdo1-
niejszą młodzież' m'in' studiowali po]onistykę: Baczyński, Gajcy,
TIzebiński;

b) |ajnym nauczanicm objęte zostały wszystkie szczeblc szko]nictwa;

c) działały dcparlamenty: Inlormacji i Prasy olaz oświaly i Kultury
udzielające matęrialnej pomocy pisaźom, a także zajmujące się za-
kładaniem &ukami, wydawnictwami i prasą;

dt pow\lanic w:cIu c7asopisln l i lemckich. 5kL]piających głó!vn.c pi<a.
rzy o okeślonych poglądach polilycznych;

.. 'Polska Żyje|, '_ pisl lo wydawanc pźez Komendę obrońców PoI-
ski' głównic prz ckazuj ące infbrmacje o działaniach wojcnnych i po-
l itycmych,
Zadaniern pisma było po.|trz! l!ń,ać ducha \\, Narodzie i zwalczał
prz}.g|1ębiehie i rozgoryczenie '

. 'Naród iKullura', (xI l94] r.); w l942 r. lomiki poczji Baczyń'
skicgo i Borowskięgo;

. , 'sauka iNaród' ' (I l l  1942 - v|l 1944); pismo młodych poe1ów
o pogLądach mdyka]nych, naloźąoyoh do polityczncj organizacji
Konfcderacja Narodu; mo|\o| Arl'lsta jest oĘanizat()fe]n \|!obfa'
żni narodo\r,ej ' zaczelpnięle z ,.Prome1hidiona'' c' K. Norwida, było
śałym hasłem - wyznaniom członków grupy K.N. pfóbujących sa-
mookreś1ić $ię Wobcc 1radycji literackiej ileraźDiejszości' Pismo
miało 1ef scrię edycji (Bib]ioteka siN) wydrukowało lomiki poę.
zji Gajcego ,,Widma" ( 1943) i ,,Grom powszedni" (1944) oraz
''okno'' (1943) stroińskiego, organizowało 1cź wicczory autorskię
i kursy Literackię. Kolejnymi ledak1orami pisma byli: o'B. Kop.
czyński' w Bojarski, A' Tżebiński, T. Ga.Jcy'
Anykułem.manifestgm było wymanie Tadcusza ca.jccgo ,,Już nię
potŹebujemy''. Padły w nim ważnę słowa okieślające zadaniapoe.
zji wojenncj:
. Poezja m i\lcho\fl\łać, nie Ęlko ba..t,ić, urzekać, a ], ), c h o -

Liryka taienĄa, Przlznąjmr, to lirlka trudu'
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Ustąlić swój stosl| ek clo nakabry dzisiejszego dnia, postał'ić sie-
biejakoś, umiejscović \1 żlciu io niepraste' Ate fukt' że coś 'ies|
u dne, nie znac4., że jest beznadziejne. o ile v ll:l,udziestaleciu
v,ątłaść poezji'jej i'ielokierunko\fiść i rozbieżność ołIa tluna-
c4,ć jej postav'ę |,obec +.cia' o l!-le teraz _kied}, u,rbór.iest |aską
nusim! zdecldoy.ąć się nająkość!
Katast.oficzność pfzedtem p I z e c z u t a, teraz p r z e ż | t a
domaga się cięcia. Młode pokolenie lh,czne n,n cięcien v'ej(lzie
1, lite,.aturę lub'.. zEinie poza nią-
Nie nożen1! po||rtarząć bezradności i lęku itobec nadchodzącego.
Już nie potrzebujeĄ,' w!.ddje ni 5ię, że nato jest rzec.}, zdolnrch

' nas przerazrc.

WdobJcie się z tnlogi katastroIicznej to znalezie ie pta\|d!'. Nie-
wielejest ch],bc! rozwiązań. Być słabym lub Ą;ć nocĄ) . Tylko te.
Dopiero declzj a na.iedno z nich konpliAaje zagadnienie, boEdci ie,
nąwc|tstwia' W ten sposób zac+-na się tvórczość (łojrzała;

. pŹeglądy pmsy (do dziś stano\ł'iące źródło więdzy o wydarmic-
lwach w latach okupacji).

ó' Z iitcraturą woje]rną wiążc się powslanię nowej generacji poętóu'
poko]cnia ,,rocznik dwudzics1y'', do klórego m.in- należe]i: K'K. Ba-
czyński. T. Gajc),. Z. sroiński, A' Trzebiński. W. Bojarski. L' Ba11cl-
s]d (wojnę przcżył jedynie Bańelski).
Pokolcnie to zoslało nazwanc.'Kolumbami'' od czasu rrkazania się po-
wieści ,,Kolumbowię. Rocaik 20', Romana Lhatnego.

7. Gatunki literackie upra*'iane w czasic okupacji:
a) głównie poezja, gdyż \ł'ylaźała o]1a osobiste p.zeżycia' związaDa

była z walką narodu o wyzr-ł'olcnie (!un ly ejski);
b) małe |ormy litemckie: reponaze' opo!!'iadania, picśni źołnicrskie;
c) po wojnic gatunlri pala1iterackie: repońaźe, !v}'wiady, powięści do-

kumenla]ne (oczywiście na lemat okupacji).

8' w związku z wyjazdem wielu pisaŹy ua granicę nas1ą]ił podział li|c-
ratury 1ra krajowa. i ęmigracyjną:
a) ]i|erafura krajo\,\,a: poświęcona była życiu w okupowanym kraju.

opisyw.ała życie w obozach koncentmcyjnych oraz holocaus1 (za-
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g,ładę iydów); reprezentatyń.ne sątu m.in. utwory pokolenia,Iocz.
nik dwudziesly";

b) litelatum na emigBcji: twóIczość skamandrytów (m-ii. ,,Kwiaty
polskie" Tuwima), Marii Pawlikowskiej-Jasnotzewskiej (ci poeci
kontyDuująkoncepcje anystycznę z okresu dwudziestolecia między-
woj€nnego), także kĄ.ryka i eseistyka literacka Ksawoego Pruszyń-
skieBo, Józefa czapskiego i Gustawa Herlinga-Gnrdzińskiego.

Podział literatury na kajową i emigracyjną został po wojnie za.
chowany, a bezpośrednią tego pŹycz}aą były odmienne stanowi-
ska kraiu iemigacii wobec poliryki powojconcj.

9. wiele ulworów o tematyce okupacyjaej powstało po wojde, np' ,,Me-
dalioly'' z' Nałkowskiej, ,,opowiadania'' T' Bofowskiego, ,,zdążyć
pęęd Paaem Bogiem'' H. Krall, wojenne wierszę T. Różewicza, ,'Pa-
miętnik z powstania warszawskiego'' M. Białoszewskicgo,,,Począlęk''
A. Szczypiolskiego, ,,Kolumbowie" Bmmego, 'Rozmowy z katem"
K. Mocza$kiego.
wqzystkie te utwory zaliczarny także do litęratury wojennoj'

x..LATA sTARoŚcI w DNIU NARoDzlN' - TRAG!zM
PoETÓw RoczNtKA DwUDztEsTEGo

).. Pluśk bomb h ulicach(...)'fuiasta pogiętejak muszle, kwiąty zwęglone,
śtt1ieftelny deszcz z grorhnic \'ysokich _ oto obm?y, które złożyły się
na swoiste przeżycic czasu i tym samym wydały nowe pokolęni€, po-
koienie poe!ów.żołnierzy.
w świecis, w którym nie starczało miejsca trawet na weggtacJą lof.
począł swoją egzystencję nowy kfąg poetów, częstokoć unownie na-
zywany w literatuzc powojennej ''rocmikicm dwudfiestym,'' Młodzi
poeci dgbiufujący fuź przed kataklizmem 1939 rcku, legilymujący się
dojrzałością twórczą skrystalizowaną w latach 1939-1944 i 1ą ostatnją
datą w wielu pr'ypadkach zamkniętą stanowiąjedno z najściślej zwią.
zanych z wańościami ideow).rni, artystycmymi i duchowymi pokoleń.

2. Repr€zentanci poezji okupacyjnej:
a) Kżysztof Kamil Baczyński (1921 |944)
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