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Jak twierdzi klasyk, racja nigdy nie leży
pośrodku. Leży tam, gdzie leży. Uparte
przesuwanie jej w stronę środka w celu
zadowolenia wszystkich stron sporu koń-
czy się porażką. Bo nie dość, że racja
nadal leży tam, gdzie leżała, to jeszcze
wszyscy się na przesuwającego obrażają.
Przykładem tego porażka nowej książki
Elżbiety Cherezińskiej, autorki „Legionu”.
Nie komercyjna, bo promowana przez
Zysk i S-ka powieść sprzedaje się bardzo
dobrze, lecz literacka.

Koniec dobrej passy

Cherezińska jest jedną z tych niewielu
autorek, które rozpoznawalność u czytel-
ników połączyły z niezłymi notowaniami
u krytyków. Wartka intryga, ciekawi bo-
haterowie i wielce przydatna z komercyj-
nego punktu widzenia umiejętność opi-
sywania scen erotycznych – tych zalet jej
pisarstwu raczej nie odmawiano. Dobra
passa oto jednak brutalnie się kończy;
autorka zamiast opiewać dawne dzieje
Piastów oraz daleką Skandynawię, po-

stanowiła wkroczyć na grząski grunt okre-
su II wojny światowej i początków budo-
wania rzeczywistości PRL.

Głównym opisywanym w nowej po-
wieści wątkiem są losy Brygady Święto-
krzyskiej – wyrosłej na gruncie przedwo-
jennego ONR formacji zbrojnej związanej
z NSZ. Jej losy są o tyle oryginalne, że
pod koniec wojny zamiast – zgodnie z lon-
dyńskimi rozkazami – ujawnić się przed
władzami nowego państwa polskiego albo
też walczyć z nimi w ramach partyzantki,
powędrowała przez Czechy aż do amery-
kańskiej strefy okupacyjnej. Po drodze
zaś wyzwoliła obóz koncentracyjny i za-
warła – chwilowy, ale jednak – taktyczny
sojusz z wojskami niemieckimi. 

Dowódcy uznali, że lepiej na chwilę
dogadać się z Wehrmachtem, niż pozostać
na łasce komunistów. Liczyli bowiem na
wybuch kolejnej wojny, tym razem alian-
tów z ZSRS. Brzmi to wszystko dość fan-
tastycznie, jednak opisywane przez Che-
rezińską wydarzenia rzeczywiście miały
miejsce. A i samo przekonanie, że nasi
sojusznicy z Anglii oraz USA nie pozos-
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Brygada Świętokrzyska 
w montażu słowno-muzycznym



tawią Polski w rękach Stalina i trzeba się
szykować do III wojny światowej, było
przecież w 1945 r. dość często spotykane.
Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej jedynie
wyciągnęli z niego wniosek, że warto
w związku z tym znaleźć się jak najbliżej
przyszłych sprzymierzeńców.

Ziewając na bohaterów

Podjęcie tego właśnie, w dużej mierze za-
pomnianego dzisiaj, tematu to najważ-
niejsza zaleta książki Cherezińskiej. Sama
powieść przynosi jednak wiernemu czy-
telnikowi historii w wersji pop głównie
zawód. Jej część pierwsza to wyliczenie
bitew i potyczek, w których udział biorą
papierowi w większości bohaterowie o po-
dobnych w dodatku nazwiskach. Ani się
do nich nie przywiązujemy, ani do końca
ich rozróżniamy (szlachetni są i walczą
za Polskę, od czasu do czasu dla rozłado-
wania atmosfery rzucają nieheroicznym
żołnierskim grubym żartem). Musimy ich
jednak poznać, bo Cherezińska czyni
postaci rzecznikami różnych postaw, ideo-
logii i tradycji w dalszej części książki.
Część w zasadzie pełni tę rolę z przyczyn
tajemniczych, bo bez związku z głównym
nurtem akcji ani nawet bez tej dozy po-
czucia humoru, która wcześniej u Chere-
zińskiej usprawiedliwiała nawet mielizny
fabularne.

Powieści, których bohaterów nie po-
trafimy polubić i zapamiętać, jest wiele.
Jednak ta autorka z pewnością potrafi
przedstawić postaci ciekawsze i posiada-
jące coś na kształt życia wewnętrznego.
Tym razem czuje się w obowiązku wytłu-
maczyć czytelnikowi skomplikowaną sy-
tuację społeczną u początków PRL, co
nie wychodzi na dobre nie tylko aspektowi
literackiemu. Poznajemy tylu bohaterów
wygłaszających różne poglądy na tematy

ideologiczne, militarne i historyczne, że
jedynie uprzejmie stłumionym ziewnię-
ciem witamy każdego następnego. Opusz-
czamy postaci w momentach niby to prze-
łomowych i biegniemy za narratorem do
następnych, żeby po stu stronach z pew-
nym zawodem odkryć, iż zapomnieliśmy,
kim właściwie był pozostawiony przez
nas wcześniej bohater.

I tak zamiast powieści o dzielnych
żołnierzach (w czym nie byłoby nic złego,
ile w końcu mamy dobrych powieści
o dzielnych żołnierzach, których autorzy
nie nazywają się Sienkiewicz?) obserwu-
jemy smętny katalog oraz wyliczankę. Ca-
łość przypomina szkolne montaże słow-
no-muzyczne, w ramach których prymusi
w strojach galowych wygłaszali rześkimi
głosikami wiersze okolicznościowe,
a w przerwach z magnetofonu puszczano
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wokalno-instrumentalne przerywniki. Po
zakończeniu apelu nikt już nie pamiętał,
czy chodziło o Konstytucję 3 maja, czy
może odzyskanie niepodległości w 1918 r. 

Lekkość podręcznika

Na ołtarzu poprawności politycznej oraz
przekazu dydaktycznego Cherezińska
z uporem składa nie tylko aspekt literacki
swojej książki. Także prawdopodobieństwo
psychologiczne i historyczne większości
rozmów, które na kartach powieści prze-
prowadzają ze sobą przedstawiciele pra-
wicowego podziemia, jest zadziwiająco
niskie. Prominentni członkowie przerzu-
cają się wzajemnie frazami o lekkości
podręcznika:

„Niemcy wysiedlili Polaków z ziem
wcielonych do Rzeszy i wrzucili do nas
do Generalnej Guberni. Żydów pozamykali
w całej Polsce w gettach. Więc mamy
nieco wolnych lokali pożydowskich, poza
tymi, rzecz jasna, które od razu zajęli
Niemcy”.

Całe passusy „popularyzatorskie” ser-
wowane czytelnikowi przez narratora lub
niektóre postaci  są chyba najbardziej
irytującą wadą książki. Za pierwszym ra-
zem kiwamy ze zrozumieniem głową, za
drugim irytujemy się, za trzecim stwier-
dzamy, że ktoś tu ma nas za idiotę. A jest
tych razy jeszcze kilkadziesiąt.

Te walory dydaktyczne i politpopraw-
nościowa dialektyka nie wzbudziły uznania
ze strony Kingi Dunin, która zrecenzowała
„Legion” w tekście „Bękarty wojny poszły
w las”. Na łamach „Krytyki Politycznej”
krytyczka postawiła Cherezińskiej m.in.
zarzut zrównania grzechu komunizmu
z grzechem nazizmu, łagodzenia antyse-
mickiej ideologii stojącej jej zdaniem za
NSZ i braku zrozumienia dla powojennej

sytuacji polskich Żydów oraz ich zaanga-
żowania w budowę PRL. Dunin stwierdza,
że członkowie Brygady:

„W powieści pokazani są jako patrioci,
których związek z ONR jest właściwie
przypadkowy. Przyjmują do oddziałów
każdego, nawet Żyda, byleby kochał Polskę
i nienawidził komuny. Są odważni, szla-
chetni i nigdy żadną zbrodnią się nie spla-
mili”.

Zapomina jednak dodać, że Chere-
zińska w te cnoty wyposaża też innych
bohaterów, dodając wzniosłości nawet
komunistycznej partyzantce (np. jej czło-
nek porucznik Jakub jest przystojnym
nauczycielem matematyki, który po wojnie
chce nieść kaganek oświaty jak bohater
Żeromskiego). W „Legionie” wszyscy Po-
lacy są fajni, choć Brygada Świętokrzyska
najfajniejsza. Wszystko po to, by uciec
przed ewentualnym zarzutem hagiogra-
ficznego przedstawienia sił zbrojnych wy-
wodzących się z ONR. 

Nieudolne oddawanie sprawiedliwości

Cherezińska nie tyle więc opisuje losy
żołnierzy jednej formacji, ile próbuje
oddać sprawiedliwość różnym stronom
konfliktów ideologicznych. Tyle że warstwa
fabularna kłóci się w powieści z warstwą
deklaratywną, tak jakby autorka popadła
w spór ze znawczynią historii, a one obie
– z duchem opowieści komercyjnej, który
uprzejmie przypomina, jakimi drogami
biegną gusta mainstreamowej krytyki i co
trzeba zrobić, by nie dostać od niej po ła-
pach trzciną politycznej poprawności.
W efekcie powstał twór, z którego zado-
wolony nie może być nikt.

Cherezińska pokazała, że szlachetni
ludzie o dobrych intencjach byli zarówno
w Armii Ludowej, jak i NSZ. Myślę, że
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większość czytelników gotowa była uwie-
rzyć pisarce na słowo. Na pierwsze sto
tysięcy słów. Jednak gdy uzasadnieniu
takiej tezy służy kilkaset monotonnych
stron powieści, z czystej przekory w oko-

licach pięćsetnej gotowi jesteśmy gromko
zaprzeczyć.

Elżbieta Cherezińska, „Legion”, Zysk
i S-ka (2013)
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