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Manfreda Kridla boje o nową naukę o literaturze

Z tej strony ataku chyba się nie spodziewano. Manfred Kridl był już wówczas uczonym 
niemłodym (urodził się w roku 1882), o dorobku solidnym, ale mieszczącym się całkowi-
cie w sferze problemów i technik tradycyjnej metody historyczno-fi lologicznej, kwestia-
mi teoretycznymi zajmował się mało, nie wykazywał zainteresowania nowinkami litera-
turoznawstwa zagranicznego, stronił od polemik...

Początkiem jego kampanii o nową naukę o literaturze był inauguracyjny wykład na 
Uniwersytecie Stefana Batorego pt. Przełom w metodyce badań literackich („Przegląd 
Współczesny” 1933, nr 130). Atakował tu Kridl „skrajności i aberracje metody histo-
ryczno-fi lologicznej” (a więc włączanie do literatury tekstów naukowych, fi lozofi cznych, 
publicystycznych itp. oraz merytoryczne ich rozpatrywanie i ocenę), biografi zm (tj. trak-
towanie dzieł literackich jako wiarygodnego źródła wiedzy o osobowości i życiu twórcy), 
wreszcie psychologizm (tj. próby rekonstrukcji procesu twórczego), ubocznie – wpływo-
logię i mechaniczną rejestrację środków stylistycznych. Przyznawał, że właściwie błędy 
te zostały już teoretycznie ujawnione i przezwyciężone1, twierdził jednak, że nadal są 
rozpowszechnione w praktyce. Przeciwstawiał im „skoncentrowanie uwagi i wysiłków 
badawczych przede wszystkim na samych dziełach literackich i ich wartościach estetycz-
nych”, co prowizorycznie nazwał „metodą estetyczną”. Zaznaczał, że owa metoda powin-
na zajmować się wszystkimi elementami dzieła, a więc w równej mierze wartościami 
estetycznymi, jak i „wartościami ludzkimi” literatury, „tym, co przyniosła [ona] dla 
zrozumienia człowieka i świata, czym wzbogaca naszą wiedzę o tych sprawach” (s. 159). 
Już jednak w późniejszym artykule O kaznodziejstwie i estetyzmie („Ruch Literacki” 1934, 
nr 9), Kridl zmodyfi kował swe stanowisko; owszem, pisał, metoda estetyczna nie igno-
ruje „ideałów, myśli przewodnich, postaw moralnych i zdobyczy intelektualnych utworu 
literackiego”, ale rozpatruje je wyłącznie jako „funkcje  utworów poetyckich w związku 
z innymi ich elementami, nie ryzykując ich konfrontacji z życiem”, które jest tylko kon-
strukcją badacza i otwiera drogę do wszelkich form moralizowania (s. 259). 

Tezy owe Kridl rozbudował i zradykalizował w referacie Podstawy nauki o literaturze, 
wygłoszonym na zjeździe naukowym im. Ignacego Krasickiego we Lwowie w czerwcu 
1935 roku (opublikowanym w „Pamiętniku Literackim” 1936, nr 2), a następnie uszcze-

1 Kridl powoływał się tu głównie na autorytety zagraniczne; z polskich poprzedników wymienił Kazimierza 
Wóycickiego, Eugeniusza Kucharskiego i Zygmunta Łempickiego, zapominając o Gabrielu Korbucie (Wstęp do 
literatury polskiej, 1924).
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gółowił i próbował uzasadnić w książce Wstęp do badań nad dziełem literackim (Wilno 
1936, nakład 300 egzemplarzy). Dyskusja nad referatem zjazdowym była spokojna. Ju-
liusz Kleiner przypomniał swoje pierwszeństwo w formułowaniu twierdzenia, że „ośrod-
kiem badań literackich musi być dzieło literackie”; Ingarden dowodził, że kryterium dla 
odgraniczenia dzieł literackich od innych tworów piśmiennictwa jest występowanie qua-
si-sądów (jak się wydaje, Kridl przygotowując swój referat, nie znał jeszcze książki Das 
literarische Kunstwerk); Konrad Górski wyrażał swe uznanie dla badaczy zajmujących się 
estetyczną stroną dzieł literackich, ale protestował przeciw formalistycznemu doktryner-
stwu odbierającemu status badań literackich rozpatrywaniu literatury z innej perspekty-
wy; podobne stanowisko zajął Mieczysław Piszczkowski. 

W książce tezy Kridla stały się jeszcze bardziej apodyktyczne. Według własnej oceny, 
sformułowanej już z perspektywy lat, „symplifi kował nieco, popularyzował i nawet robił 
taką minę jakby głosił nie hipotezy, lecz pewniki” (Boje Wilna i Warszawy o nową naukę 
o literaturze, PL2 1957, nr 2, s. 302).

Recenzenci, nawet ci, wśród których Kridl mógł się spodziewać sojuszników, ubole-
wali, że „w chwalebnym dążeniu do jasności wyłożenia rzeczy nazbyt często posługuje się 
przysłowiowym sposobem wykładania łopatą” (Stanisław Adamczewski, Miraże prostych 
dróg, „Pion” 1936, nr 35), żartowali z jego „paniedziejskiej zamaszystości” (Wacław Boro-
wy, Szkoła krytyków, „Przegląd Współczesny” 1937, nr 2; cyt. wg: Studia i szkice literackie, 
Warszawa 1983, t. 2, s. 104). 

Zirytowany Stefan Kołaczkowski był dosadniejszy: 

Bez ogródek powiem, że takiego amalgamatu nieścisłości, bałamuctw, demagogii i promieniu-
jącego zadowoleniem z siebie belferstwa, jak Wstęp do badań nad dziełem literackim sobie nie 
wyobrażałem” (Bilans estetyzmu, „Marchołt” 1937, nr 2; cyt. wg: Portrety, oprac. S  Pigoń, Kraków 
1968, s. 397). 

Ale trzeba powiedzieć, że reakcje większości oponentów były powściągliwe3. 
Kridl istotnie upraszczał, a nawet sprowadzał do absurdu poglądy przeciwników, włas-

ne twierdzenia formułował tonem mentorskim, a zarazem niedbale, czasem niejasno, 
ogólnikowo i niekonsekwentnie. Wyolbrzymiał trudności i wątpliwości przy zastosowa-
niu innych metod, bagatelizował lub w ogóle pomijał zastrzeżenia oraz znaki zapytania, 
jakie wywoływać musiały jego własne postulaty. W stosunku do przeciwników przyjmo-
wał niekiedy ton protekcjonalny lub ironiczny, uwyraźniony jeszcze rzadką w ówczes-
nych pracach naukowych kolokwialną bezceremonialnością („co tu obwijać w bawełnę”, 
„po cóż więc grać dalej w ciuciubabkę”, „za dużo srok trzyma się za ogon”).

Wstęp do badań nad dziełem literackim pisany był już po lekturze (dość powierzchow-
nej) Das literarische Kunstwerk, a także prac formalistów rosyjskich i, jak się zdaje, te 
lektury spowodowały dalszą jeszcze radykalizację poglądów autora na wszelkie związki 

2 W tekście zastosowano następujące skróty: PL – „Pamiętnik Literacki”; RL – „Rocznik Literacki”; P – Poezja 
1795–1863 [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce, wyd. 2, cz. 2, Kraków 1936; W – Wstęp do badań nad dziełem 
literackim, Wilno 1936; WR – W różnych przekrojach, Warszawa 1939.

3 Dyskusję o książce Kridla omawiali: J. Kulczycka-Saloni, Około „Wstępu” Kridla, „Życie Literackie” 1957, 
nr 3/4, A. Karcz, Th e Polish Formalist School and Russian Formalism, Kraków 2002, s. 131–136.
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między literaturą a rzeczywistością pozaliteracką. Twierdził teraz, że „utwór literacki nic 
nie ma wspólnego (albo mało) z obiektywną prawdą rzeczywistości konkretnej” (s. 173), 
że nie można tu znaleźć systemów myślowych, logicznych, konsekwentnych, przedsta-
wiających zaokrągloną całość (s. 171), badacz literatury nie powinien więc analizować, 
a tym bardziej oceniać merytorycznej strony poglądów pisarzy (s. 171). W innym miej-
scu ugodowo stwierdzał, że zagadnienia takie jak poezja jako odbicie życia, „co z tego 
życia do niej wchodzi, [...] jakie są jej funkcje antycypacyjne i do czego prowadzą, jaki jest 
jej wpływ na życie społeczne, jaki wreszcie związek z psychiką twórców”, to zagadnienia 
„ważne i ciekawe, ale nienależące do naszej dziedziny” (s. 62). 

Jaki przedmiot i metodę badań literackich sam proponował? „Wyraźnie określonym, 
odrębnym, swoistym przedmiotem tej nauki może być tylko dzieło literackie” (Przełom 
w nauce o literaturze, s. 291), celem jest jej „całkowite, wyczerpujące, bezinteresowne 
poznanie, uwzględniające wszystkie elementy dzieła literackiego” (Podstawy nauki o li-
teraturze, s. 296). 

Z niektórych rozproszonych uwag Kridla można by wywnioskować, że w znacznej 
mierze akceptował on jako użyteczny, choć niewystarczający francuski model explica-
tion, kolejną analizę składających się na utwór motywów, środków językowo-stylowych, 
wreszcie wersyfi kacji i rytmu prozy. Nie oponował tu przeciw oddzielaniu treści i formy 
(problem, z którym sam niefortunnie borykał się w całej książce), ostrzegał jednak przed 
niebezpieczeństwem schematyczności zatracającej indywidualność utworów i różną hie-
rarchizację występujących w nich elementów. 

Taka egzegeza, pisał, to jednak dopiero praca wstępna, pomocnicza w stosunku do 
właściwych badań literackich. Jako oczywistą jej podstawę traktował krytykę fi lologiczną 
tekstu, a także hermeneutykę, sztukę rozumienia, nie dostrzegając zresztą w tej dziedzinie 
szczególnych problemów. Trudno też sobie wyobrazić – pisał – rzetelny, wnikliwy opis 
istotnych cech dzieła z pominięciem „kontekstu historycznego, albo lepiej historyczno-
literackiego w zakresie tematyki, kompozycji, języka i stylu” (Badania nad literaturą, RL 
1936, s. 211). 

Proponowaną przez siebie metodę nazywał wymiennie metodą integralnie literacką 
(nazwę zaproponował Tadeusz Czeżowski) lub specyfi cznie literacką (Walka z wiatra-
kami, „Życie Literackie” 1937, nr 1, s. 116). Określenia te pozorne były sprzeczne, nale-
ży jednak rozumieć je tak, że metoda ta dotyczy wszystkich elementów występujących 
w dziele literackim, i w tym sensie jest ona integralną, ale rozpatruje je ze specyfi cznie 
literackiego punktu widzenia.

W tym programie nie był jednak Kridl konsekwentny: czasem pisał, że metoda inte-
gralna musi obejmować w swych badaniach „wszystko bez wyjątku, co się w dziele znaj-
duje” (W 152), kiedy indziej – to, co w dziele literackim jest istotne, ale przede wszystkim 
i z większym naciskiem – to, co jest dla dzieła literackiego specyfi czne – jego literackość. 
(Identyfi kacja cech istotnych ze specyfi cznymi powraca tu niejednokrotnie). 

Termin „literackość” zapożyczył od Romana Jakobsona, ale nadał mu inny sens. Po-
czątkowo pisał o niej patetycznie, ale i mgliście, że jest „krwią, która krąży w całym orga-
nizmie [dzieła literackiego], która go spaja i łączy, nadaje mu życie, bez której nie może 
istnieć, która tryska nawet z poszczególnej wykrojonej jego części” (Podstawy..., s. 293).
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Później jako wyznaczniki owej literackości wskazał przede wszystkim swoisty język 
utworów literackich i ich kompozycję. Swoistość języka literatury polega na tym, że jego 
funkcją jest „tworzenie rzeczywistości nierealnej” (W 54), która jest tylko „wielką złudą” 
(W 59), zbudowaną z quasi-sądów. Fikcja ta podporządkowana jest jakiejś „ogólnej kon-
cepcji artystycznej, której uwydatnieniu i uplastycznieniu służą owe środki językowe”; na 
tym polega „prawda poetycka”, co jednak jest ową koncepcją – Kridl nie konkretyzuje. 

Wątpliwości powstające przy zastosowaniu kategorii fi kcji do liryki odpierał Kridl, 
zwracając uwagę, że każda metafora, każde porównanie, każdy oksymoron, synekdocha 
itp. są fi kcją (O elemencie fi kcyjnym w liryce [w:] Prace ofi arowane Kazimierzowi Wóy-
cickiemu, Wilno 1937, s. 63). Przede wszystkim jednak zwracał uwagę (idąc tu śladami 
Ostapa Ortwina), że poeta „nie wypowiada własnych przeżyć (dokładniej powiedziawszy, 
nie zawsze i nie tylko) – przeciwnie, stara się je uogólnić, nadać im znaczenie ogólnoludz-
kie, wieczne” (s. 61). Tym samym jednak popadał w sprzeczność z własnymi twierdzenia-
mi o nikłym i mało istotnym związku literatury z rzeczywistością pozaliteracką4.

Kridl więc, z jednej strony, usuwał z badań literackich merytoryczne omawianie i oce-
nę ideologii oraz tematyki utworu literackiego w oderwaniu od jej kształtu artystycznego, 
utrzymywał zresztą, że na ogół jest ona niespójna i często banalna, odkrycia poznawcze 
są tu rzadkie. Z drugiej strony, uważał, że teksty tzw. literatury stosowanej (pamiętnik, 
dziennik itp.) mają strony „piękne i bardzo piękne”, ale to nie podnosi ich jeszcze do 
rangi literatury, nie jest więc przedmiotem zainteresowania jej badaczy (Badania nad 
literaturą, RL 1933, s. 271–272). Zdawał sobie sprawę, że istnieją pewne utwory na pogra-
niczu dzieła literackiego i nieliterackiego, „hebrydy literackie” [dwukrotnie tak!], które 
wymagają szczególnego nastawienie metodycznego, ale na czym ona miała polegać, nie 
dopowiedział (Teoria literatury, RL 1937, s. 25). 

Drugim elementem wyróżniającym dzieło literackie jest to, co nazywa się „strukturą, 
konstrukcją, kompozycją” (W, s. 57). Oczywiście, mają ją również utwory nieliterackie, 
ale w dziele literackim jest ona szczególnie ważna, „przenika bez wyjątku każdy czynnik 
dzieła, tematykę, motywy, postacie, zdarzenia, styl i język” (W, s. 58). Nieco dalej Kridl 
jako zasadniczą cechę kompozycji dzieła literackiego wymienia to, że występujące w nim 
motywy liczą się tylko z własną logiką artystyczną – „wypadki, zdarzenia, i procesy mu-
szą tam wynikać z siebie lub z własnych praw” (W, s. 59), wszystko tu jest „skupieniem, 
celowością i logiką artystyczną” (W, s. 173)5. Na czym ta logika polega, o jakie tu prawa 
chodzi, Kridl ani tu, ani później nie wyeksplikował. W zakresie kompozycji zdarzeniowej 
wszystko stanowić ma „ukończoną, zamkniętą i skutkowo złączoną całość” (W, s. 17) – 
zasada bardzo restrykcyjna! Gdzie indziej jako istotną cechę kompozycji dzieła litera-

4 Przygodnie Kridl jeszcze od innej strony zakwestionował panfi kcjonalność literatury: zgodził się, że wystę-
pują w niej tzw. sądy psychologiczne, które mogą występować w postaci przekonań (Teoria literatury, „Rocznik Li-
teracki” 1937, s. 214) – a te oczywiście dotyczą rzeczywistości empirycznej, ale wniosków z tego spostrzeżenia nie 
wyciągnął.

5 Podobne poglądy głosił wcześniej Kazimierz Wóycicki (Jedność stylowa utworu poetyckiego, Warszawa 1914, 
s. 6): „Dzieło sztuki jest to wyodrębniona, zamknięta w sobie całość, będąca zespołem pewnych elementów, powią-
zanych przez pewne stosunki. W utworze artystycznym każdy pierwiastek nabiera właściwego sensu i znaczenia, 
żyje w odpowiedni sposób i działa tylko w związku z innymi i przez ten związek wszystkie części zestrzelają się we 
wspólnym dążeniu, zmierzają do zbiorowego celu”. 
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ckiego uznaje to, że wszystkie jego składniki są z sobą idealnie skoordynowane, a zarazem 
podporządkowane nadrzędnej jego kompozycji, w innym kształcie słownym – „zasadzie 
kompozycyjnej” czy też „dominancie” lub tonowi głównemu (np. liryzm jakiegoś stylu) 
(W, s. 184)6. 

Okazuje się więc w końcu, że Kridlowi chodzi nie o fenomenologiczny opis istotnych 
cech dzieła literackiego, ale  funkcjonalną interpretac ję  (termin ten u niego w ogóle 
nie występuje), ukazującą współdziałanie jego jednorodnych elementów (np. poszczegól-
nych ogniw fabuły) i różnopłaszczyznowych jego aspektów (np. tematyka i styl), a także 
ich służebność wobec nadrzędnej zasady integracyjnej utworu, co sprawia, że staje się on 
całościowym organizmem. Można by powiedzieć, że miałaby to być nie tyle anatomia, ile 
fi zjologia dzieła literackiego. 

Kridl jednak nie brał pod uwagę, że taka koncepcja dzieła literackiego ma charak-
ter nie opisowy, lecz normatywny, jest przy tym jakby typem idealnym klasycyzujących 
poetyk literackich, dającym się zrealizować tylko w przybliżeniu, w wielu wypadkach 
konsekwentnie odrzucanym na rzecz poetyki amorfi zmu, szoku czy dysonansu. Nie za-
uważył też, że to, co później nazwano „efektem realności” (a co bliskie jest Kridlowskiej 
„prawdzie artystycznej”), pojawia się właśnie dzięki motywom kompozycyjnie niefunk-
cjonalnym. Nie dostrzegał, jak trudne, sporne i narażone na niebezpieczeństwo subiek-
tywizmu są próby interpretacji semantycznych czy ekspresyjnych funkcji np. form wier-
szowych. Przeoczył także, że skoro – według jego przekonań – wszelkie treści wyrażone 
tylko pojęciowo nie mają potencjału literackiego, to one same, bez upoetyczniającego 
oddziaływania innych składników, nie mogą uczestniczyć aktywnie w kształtowaniu się 
organizmu literackiego.

Co gorsza, Kridl nigdzie nie podaje reguł, a nawet przykładów owej interpretacji 
funkcjonalnej.

Bez istotnego uzupełnienia i modyfi kacji tekstu książki trudno sobie wyrobić zdanie, na czym ta 
metoda ma polegać i jaka może być jej sprawność w badaniach nad literaturą 

– pisał w swej recenzji już Roman Ingarden (PL 1938, s. 365)7.
Historii literatury nie wyodrębniał Kridl jako osobnego działu nauki o literaturze. 

Zadanie jej widział – niewątpliwie pod wpływem formalistów rosyjskich – jako badanie 
ewolucji form literackich, należy więc zestawiać dzieła z dziełami, a nie z rzeczywistoś-
cią pozaliteracką; z aprobatą cytuje Kridl za Szkłowskim Brunetière’a: „Ze wszystkich 
wpływów działających w historii literatury najważniejsze są wpływy dzieła na dzieło” 
(W, s. 74). Co więcej, z takąż aprobatą cytuje zdanie Szkłowskiego, że „nowa forma po-
wstaje nie po to, aby wyrazić nową treść, ale by zamienić starą, która straciła swą arty-
styczność” (W, s. 73). Kridl nie neguje związków między literaturą a jej tłem historyczno-
kulturalnym, ale odradza zajmowanie się nimi, bo „oddaliłoby nas od naszej bazy”, tj. 
dzieła literackiego, „a tego nie wolno” (W, s. 73). 

6 W późniejszej pracy Kridla o lirykach Słowackiego jest taką dominantą w Hymnie Słowackiego smutek.
7 Poglądy Kridla najwnikliwiej poza Ingardenem analizował W. Hajdziony, Antypsychologizm – fenomenolo-

gia – formalizm, „Studia Metodologiczne” 1981, nr 20/21.
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Niejasna jest w koncepcji Kridla pozycja autora. We Wstępie napisał, że nazwiska pi-
sarzy są tylko „przenośniami, symbolami, skrótami, sformułowanymi dla celów praktycz-
nych, aby owe zespoły [cech językowo-słownych] i wersyfi kacyjnych dostępnych tylko 
przez dzieła” oznaczyć (W, s. 209). Już jednak rozpatrując tzw. wyobraźnię twórczą, badacz 
wykracza poza granice swej dyscypliny, wchodzi w dziedzinę psychologii. „Utwory litera-
ckie nie dają też wystarczających podstaw, by określić pogląd na świat pisarza” (W, s. 4).

Gdzie indziej zajął Kridl bardziej tolerancyjne stanowisko: dopuszczał „pod pewnymi 
warunkami i z pewnymi zastrzeżeniami” (nie nazywając ich) rekonstruowanie osobowo-
ści artysty, pojętej jako zespół cech psychicznych (intelektualno-wyobraźniowo-uczucio-
wych), ujawniających się w sposób określony w jego twórczości (Badania nad literaturą, 
RL 1934, s. 271).

Postulatom metodologicznym towarzyszyły próby ich realizacji w pracach historycz-
noliterackich. Najpoważniejszą i najobszerniejszą z nich była rozprawa Poezja w latach 
1795–1863, stanowiąca część pracy zbiorowej Dzieje literatury pięknej w Polsce (cz. II, 
„Encyklopedia Polska”, t. 21, Kraków 1936). Autor zaznaczył, że została ukończona już 
w lutym 1932 roku, a więc w czasie, gdy jego poglądy dopiero się krystalizowały. Tłuma-
czył też, że „szczupłość rozmiarów nie pozwoliła na należyte rozwijanie i motywowanie 
sądów” (s. 143). W jakim stopniu rozprawa ta jest zgodna z tezami Wstępu? Na pewno 
w energicznych i wielokrotnie powtarzanych twierdzeniach, że wszelkie refl eksje – fi lozo-
fi czne, religijne, patriotyczne – występujące w formie dyskursywnej, usuwają utwór poza 
granice literatury, nadto – w nacisku na wartości artystyczne utworów jako decydujący 
miernik ich oceny. 

Jak pamiętamy, wyznacznikiem literackości była we Wstępie fi kcja, odcinająca zde-
cydowanie świat przedstawiony utworu literackiego od świata realnego, i szczególnie 
spoista konstrukcja. Pierwszego z tych wyznaczników Kridl tu właściwie nie uruchamia. 
Zamiast tego powtarza tradycyjne opinie, „że obrazy i wizje poetyckie to przyrodzony 
materiał wszelkiej rzetelnej poezji” (P, s. 118), przy czym równie wysoko cenione jest 
np. „ubieranie przeżyć prostych w kształty kunsztownych, wyszukanych, ogromnie suge-
stywnych i istotę rzeczy ujmujących obrazów symbolicznych” (P, s. 76), jak i „opanowa-
nie, dyskrecja i prostota środków” (P, s. 78). Wymagania Kridla są tu duże i bardzo często 
subiektywne – chwali np. początkową część Grobu Agamemnona, druga natomiast – ze 
względu na 

historiozofi ę sformułowaną tu jako pogląd, nie może niestety przekonać, a tym bardziej wywołać 
echa, choćby częściowo odpowiadającego tej furii, z jaką została wypowiedziana. Dusza anielska 
i czerep rubaszny to symbole niemogące ani wzruszyć, ani pobudzić do myślenia (P, s. 75).

Jeśli we Wstępie fi kcja traktowana była jak świat całkowicie autonomiczny, którego nie 
należy konfrontować ze światem realnym – tutaj Kridl z naciskiem uwydatnia zdobycze 
poznawcze literatury; np. przez poezje Norwida „wzbogaca się wiedza o człowieku, o życiu 
i o świecie, jawią się kwestie i zagadnienia o doniosłości ogólnoludzkiej”, oczywiście, ujęte 
w oryginalną indywidualną formę (P, s. 118). Tę uniwersalność, podobnie jak Borowy, 
ceni autor szczególnie wysoko. Ale równie wielki podziw ma dla Pana Tadeusza, jako 
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zwierciadła, w którym odbiło się wiernie oblicze fi zyczne i duchowo-moralne narodu, w którym 
mógł się on poznać głębiej, uświadomić, zrozumieć i ocenić, i dzięki któremu otrzymał pokarm 
bardziej ożywczy, utwierdzenie siebie stokroć mocniejsze niż wszelkie koncepcje mesjanistyczne 
(P, s. 63–64). 

O Anhellim wręcz napisał, że „surowy, poważny i natchniony głos Słowackiego 
[o Wielkiej Emigracji] brzmi nam dzisiaj jako objawienie prawdy, jak wyrok bezwzględ-
ny, ale sprawiedliwy” (P, s. 77). Będzie miał natomiast pretensje do Mickiewicza, że „trzy 
luźne fragmenty lokalne w III części Dziadów nie spełniają swego zadania, nie charakte-
ryzują należycie całej epoki (P, s. 57). 

Częsty użytek robi Kridl z kryterium spoistej konstrukcji dzieła literackiego, ale oka-
zuje się, raz po raz, że kryterium tego nie spełnia wiele znakomitych utworów poezji 
romantycznej:

III część Dziadów zbudowana jest z elementów heterogenicznych, nie w pełni z sobą złączonych 
(P, s. 57).

Z fabularnej warstwy Beniowskiego trudno [...] zbudować jaki taki organizm artystyczny 
(P, s. 77).

Król Duch na skutek swej fragmentaryczności nie dorównuje arcydziełom literatury polskiej i eu-
ropejskiej, które są pełnymi organizmami poetyckimi (P, s. 92). 

W Fortepianie Szopena poszczególne zwrotki nie tworzą [...] organicznej, spójnej jedności 
(P, s. 114).

Jako historia literatury praca ta nie ma nic wspólnego z „historią form poetyckich”, 
o którą dopominał się Wstęp. Jest to jak najbardziej tradycyjna seria charakterystyk po-
szczególnych poetów i ich utworów, przy czym oceny aprobatywne mieszczą się na ogół 
w granicach tradycyjnej frazeologii krytycznej. (Tak np. o walorach stylu Mickiewicza 
czytamy, że należy do nich „nadawanie słowom zwykłym głębokiego znaczenia, siły i bla-
sku i barwy przez nieomylny wybór słów, ich umiejscawianie, o łączenie w związki i sto-
sunki z innymi, przez niesłychaną precyzyjność, jasność i konkretność”; P, s. 65). 

Owszem, pojawiają się tu niekiedy formuły oryginalne, ale tak mgliste i impresyjne, że 
mogłyby wyjść spod pióra Miriama. Przykładowo o liryce Norwida: 

Uczucia i przeżycia przechodzą przez ścisły i skomplikowany fi ltr mózgowy, zanim skrystalizu-
ją się w ostatecznej formie. Przybierają wtedy rzeczywiście jakby kształt kryształów, ostro ob-
rysowanych, choć dziwacznie niekiedy powyginanych, świecących światłem ukrytym, czasami 
przyćmionym i mętnym, czasami wystrzelającym oślepiającym promieniem, częściej zimnym, 
niż dającym blask ciepły (P, s. 116–117).

Trudno zresztą czynić z tego powodu Kridlowi zarzuty – nie różni się pod tym wzglę-
dem od większości swoich współczesnych, ale z metodą integralną nie ma oczywiście nic 
wspólnego. 

Osobliwością stylu Kridla są natomiast druzgocące orzeczenia krytyczne – np. mło-
dzieńcze poezje Goszczyńskiego „przerażają swoimi dziwacznymi kształtami lub wy-
wołują uśmiech dysproporcją pomiędzy niedołężną i prymitywną formą, a zamkniętym 
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w nich zagadnieniem” (P, s. 48), niektóre gawędy Pola świadczą o „niesłychanie niskim 
poziomie umysłowym”; „o poziomie estetycznym nie ma co mówić” (P, s. 127).

Co jednak najbardziej zaskakuje, to psychologizm Kridla, ustawicznie traktującego 
utwory poetyckie w związku z charakterem czy domyślnym stanem psychicznym poety. 
Niemcewicz np. w swoje eksperymenty literackie „nie wkłada duszy”, a postawa takiego 
eksperymentatorstwa nie jest postawą prawdziwego poety (P, s. 12). W Żeglarzu „posta-
wa myślowa wynika organicznie z przeżycia, stanowi z nim jedność”, „myśl narzuca nam 
się w swym ciepłym jeszcze od serdecznej krwi kształcie” (P, s. 30). Owa bezpośredniość 
wylewu lirycznego nie zawsze zresztą jest w oczach Kridla zaletą: w Hymnie Słowackiego 
„przeżycie wyłania się z jego piersi niemal w już gotowym kształcie literackim”, brak tu 
„zmagania się z formą”, przez to całość „traci wiele z bezpośredniości, która pozbawiona 
zostaje w znacznej mierze elementu żywej krwi ludzkiej chroniącego ją od zbytniej lite-
rackości” (P, s. 84–85). Kridl snuje też hipotezy na temat procesu powstawania dzieła. 
Przypuszcza np., że w kształtowaniu się postaci Konrada Wallenroda „pomysł, koncepcja 
intelektualna, idea” wyprzedziła wizję tej postaci (P, s. 39). 

Trudno też rozpoznać autora Wstępu w przedmowie do popularnego wydania dzieł 
Krasińskiego (1933): jej nadrzędnym tematem jest życie duchowe poety, „sposób orga-
nizowania własnej osobowości”, rekonstruowany na podstawie jego utworów. Nie cofa 
się tu również autor przed próbą merytorycznej oceny systemu moralno-społecznego 
Krasińskiego. Nikłe też echa nowych idei Kridlowskich znajdziemy w jego wstępach do 
wyboru pism Słowackiego (1935) i Mickiewicza (1937). 

Ale w roku 1933 ogłosił Kridl kilka artykułów historycznoliterackich, o których sam 
napisał w przedmowie do tomu W różnych przekrojach z roku 1939, że zawierają poglą-
dy, „zbliżone do jego obecnej postawy albo też zgoła nieróżniące się od niej” (WR, s. 6). 
Przyjrzyjmy się im więc bliżej. Zaskakuje tu trochę artykuł „Próchno” Berenta jako zwier-
ciadło epoki. Wydawałoby się, że powieść ta powinna budzić uznanie Kridla – technika 
powieści zastosowana jest ściśle do panującej w niej atmosfery psychicznej (WR, s. 82), 
tymczasem przeważa ocena negatywna, wywołana, z jednej strony, wyraźną awersją au-
tora do stylu modernistycznego, a z drugiej – przekonaniem, że „typy życiowe” epoki 
modernizmu posiadają niezmiernie mało pierwiastków uniwersalnych (WR s. 72).

Wypowiadając się W sprawie Wyspiańskiego, autor przyłączył się do opinii Wacła-
wa Borowego i Karola Wiktora Zawodzińskiego o jego ułomnościach stylistycznych, ale 
twierdził, że występuje u niego również siła słowa, bez której nie mogłyby zachwycić 
żadne z tych dzieł, o których badacze ci mówią z uznaniem.

Rzecz o Panu Tadeuszu, pisana jako przedmowa do popularnego wydania poematu, 
miała ambicje ukazania jego wielkości jako dzieła sztuki, ale autor w tym zakresie na ogół 
poprzestaje na obserwacjach już znanych, a nawet oczywistych, rozpływa się w ogólni-
kowych superlatywach albo też narzuca czytelnikom bynajmniej nieoczywiste opinie, do 
których powinien ich dopiero przekonać, popadając nawet w błędne koło:

Jeżeli czujemy wszyscy, że „tak było naprawdę”, jak to Mickiewicz przedstawił w Panu Tadeuszu, 
to nie dlatego, iż jeszcze dzisiaj Nowogródczyzna wykazuje wiele tych samych cech, nie dlatego, 
że większość postaci miała swoje pierwowzory w rzeczywistości, ale dlatego, że poeta mocą swego 
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geniuszu s t worz ył  (czyli powołał do życia z niczego) i puścił w ruch cały świat fi kcyjny, „wymy-
ślony”, że potrafi ł nam jego prawdę z nieodpartą siłą narzucić (WR, s. 18).

Prawdziwym tour de force były liryki Norwida, w których tyle jest „elementu inte-
lektualistycznego, ideologicznego, programowego” (WR, s. 31), według Kridla z istoty 
rzeczy obcego czy nawet wrogiego poezji. Kridl wyjaśniał, że w najlepszych swych wier-
szach Norwid dochodzi do „absolutnego i bez reszty stopienia problematu z wyrazem 
artystycznym, tworzenia treści przez formę jedyną i konieczną” (WR, s. 37). Ale były to 
znowu perswazyjne ogólniki, poparte tylko cytatami i pochwalnymi epitetami („skoń-
czona jednolitość tonu”, „spiżowy rapsod o nieporównanej rytmice”, „niezapomniane 
w swej zwięzłości i sile obrazy rąk złamanych na pancerz”, „jednakowy wysoki poziom 
sztuki” – w omówieniu Bema pamięci żałobnego rapsodu, WR, s. 40).

Kridl zapowiadał, że w nowym wydaniu Wstępu odpowie na sprzeciwy i wątpliwości 
wywołane jego tezami, ale do publikacji tej nie doszło. Od roku 1933 wykładał na Uni-
wersytecie Wileńskim teorię literatury. Pracował także nad uniwersyteckim podręczni-
kiem z tego zakresu. Być może jego rozdziałem był referat Observations sur les genres de la 
poésie lyrique, wygłoszony na Zjeździe Międzynarodowej Komisji Historycznej w Lyonie 
w roku 1939 („Helicon” 1939, s. 147–156), w końcowych swych wnioskach zresztą banal-
ny, bo rozróżniający tylko poezję liryczną czystą lub bezpośrednią oraz poezję liryczną 
opisową lub pośrednią.

Na emigracji ogłosił Kridl obszerną książkę Literatura polska na tle rozwoju kultury 
(New York 1945). Pisał tu w posłowiu:

Wykładając w kolegium amerykańskim i w różnych ośrodkach polsko-amerykańskich, przekona-
łem się, że większe zainteresowanie wzbudza literatura przedstawiona na szerokim tle historycz-
no-kulturalnym, aniżeli traktowana jako zamknięta w sobie dziedzina. Postanowiłem więc, licząc 
się z tymi zainteresowaniami, a wbrew własnemu przekonaniu o metodzie badania i traktowania 
literatury, uwzględnić to tło, na ile można najszerzej (s. 609). 

Postulatów swych nie zrealizował także w tekście, gdzie miał ku temu pełną spo-
sobność – w studium o liryce Słowackiego. Pisane było jako wstęp do tomu „Biblioteki 
Narodowej”, ale nie zostało wykorzystane, ukazało się dopiero pośmiertnie, najpierw 
w wersji angielskiej, pt. Th e Lyric Poems of Juliusz Słowacki („Musagetes. Contributions 
to the History of Slavic Literature and Culture”, t. VI), a następnie polskiej, pt. Juliusza 
Słowackiego liryki („Roczniki Humanistyczne” 1958, t. VII, z. 1). Studium to solidne 
i jak na swój czas nowatorskie8, ale jego konstrukcja z góry uniemożliwiła właściwie 
realizację choćby częściową metody Kridla: autor omawiał tu kolejno świat poetycki 
tych liryków, jego strukturę i kompozycję9, język i wiersz, w kolejnych przekrojach 
przez całą twórczość Słowackiego, gdy tymczasem koncepcja dzieła literackiego jako 
organizmu wymagałaby wieloaspektowej interpretacji poszczególnych utworów. Idei 
tej jednak pozostał Kridl wierny: 

8 Wielokrotnie powołuje się na tę pracę Czesław Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.
9 „Strukturą będziemy nazywali fundament, podstawę czy ramę ogólną utworu, kompozycją zaś te wszystkie 

środki i sposoby, którymi posługują się pisarze przy budowie swych utworów” (Juliusza Słowackiego liryki, s. 21).
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Brak skoordynowania wsz yst k ich czynników wywołuje zaburzenia kompozycyjne, a nawet 
w ostateczności może sprawić, że utwór nie jest istotnie naprawdę i istotnie skomponowany, lecz 
złożony z elementów heterogenicznych, które nie trzymają się siebie i rozchodzą się na wszystkie 
strony (s. 34). 

Musiał jednak zaznaczyć, że 

[...] i ta luźność może stanowić swego rodzaju zasadę kompozycyjną i być podniesiona do godności 
kanonu. Wtedy poeci świadomie (lub nieświadomie) puszczają wiersz liryczny na fale mniej lub 
więcej przypadkowych skojarzeń, nie troszcząc się wcale o ich skoordynowanie i poddanie jakie-
muś rygorowi kompozycyjnemu (s. 34).

Eksperymenty tego rodzaju traktował Kridl ze zdecydowaną dezaprobatą. W swej 
ostatniej pracy, nieukończonym studium Some Remarks about Realism in Fiction (prze-
kład polski: Sprawa realizmu w powieści, PL 1958, z. 1) pisał, że „Tristram Shandy jest pod 
względem strukturalnym kompletnym chaosem, aby nie powiedzieć monstrum, któremu 
dorównali tylko niektórzy nowocześni prestidigitatorzy powieściowi” (s. 167); nazwiska 
ich pojawiają się na następnej stronie – są to Joyce i Kafk a (s. 168).

Także innym tezom swego credo metodologicznego z lat trzydziestych pozostał Kridl 
wierny. W artykule Th e Integral Method of Literary Scholarship: Th eses for Discussion 
(„Comparative Literature” 1951, vol. III, nr 1) zastrzegał się, że jest świadom jej słabości 
i konieczności dalszego wysiłku dla osiągnięcia względnie satysfakcjonujących rezultatów 
(s. 31), ale dawne swe tezy pozostawił niemal bez zmian; jedynie jako kryteria prawdy 
artystycznej wymienione zostały teraz „motywacja artystyczna i prawdopodobieństwo 
artystyczne”. 

Swe postulaty powtórzył też w szkicu Um einen richtigen Zugang zum Leben und Wer-
ke Adam Mickiewicz („Die Welt der Slaven” 1956, z. 1). Nie usunął przy tym dawnych 
niekonsekwencji dotyczących stosunku literatury do rzeczywistości. Zdania dzieła lite-
rackiego – pisał w artykule Th e Integral Method – tworzą fi kcję „niewiele mającą wspól-
nego z rzeczywistym światem” (s. 27). Ale zarazem twierdził: „poznawcza wartość poezji 
jest równie ważna i istotna jak jej wartość emocjonalna” (Wacław Borowy and His Role 
in Polish Literary Scholarship, „Th e American Slavic and East European Review” 1951, 
vol. X, nr 4, s. 287).

* * *

Kampania metodologiczna Kridla okazuje się pod wielu względami paradoksalna: pro-
wadził ją nie młody nowator i nie ktoś z badaczy antycypujących te poglądy, lecz uczony 
o znacznym dorobku, którego wartość musiał w pewnym przynajmniej stopniu zanegować. 
W części polemicznej wywalał po trosze drzwi już otwarte, w polemice niekiedy był nie-
lojalny, własne poglądy teoretyczne formułował nieściśle i często popadał w sprzeczności, 
nie potrafi ł ani sprecyzować, na czym konkretnie ma polegać proponowana przez niego 
metoda, ani przykładowo zastosować jej we własnej praktyce. Z pozoru więc – tylko seria 
porażek. A jednak Wacław Borowy o wzmożonym w latach trzydziestych ożywieniu zain-
teresowań poetyką i metodologią badań literackich bez wahania pisał, że „z prac, w których 
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to ożywienie znalazło wyraz, ta właśnie jest najambitniejsza – przez ogarnięcie najrozleglej-
szego zakresu i próbę wyznaczenia szerokiego programu na przyszłość” (jw., s. 104).

Z perspektywy dziesięcioleci Czesław Zgorzelski mógł dodać:

Burza, jaką [Kridl] wywołał, nie mogła minąć bez śladu: jednym otworzyła oczy na nowe dzie-
dziny problematyki badawczej, innych przymusiła do wyraźniejszego skrystalizowania własnego 
programu naukowego, a wszystkich w mniejszej lub większej mierze sprowokowała do spojrzenia 
na sprawy naszych badań literackich z nowego punktu widzenia. Powrót na dawne pozycje bez 
żadnej zmiany okazał się już niemożliwy (Odwaga poszukiwania nowych dróg, „Przegląd Huma-
nistyczny” 1957, nr 1).

I na tym właśnie polega nadrzędny paradoks kampanii Kridla: poszczególne wypady 
były niepowodzeniami; wzięta w całości okazała się jego zwycięstwem.


