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Kisielewski – Gałczyński. Liryka i prowokacja

Konfrontacje takie jak ta zapowiedziana w tytule z reguły zakładają refl eksję wy-
raźnie ukierunkowaną – o relacjach dwóch twórców nie sposób bowiem mówić 
inaczej niż w kategoriach wpływu i recepcji, a więc siłą rzeczy jeden z nich wzbudza 
większe zainteresowanie niż drugi – nawet jeśli wpływ jest wzajemny. W tym kon-
kretnym przypadku sytuacja jest jednak jeszcze bardziej oczywista, nie tylko z tego 
względu, że głównym „bohaterem” jest tym razem Kisielewski, ale i dlatego, że Ki-
sielewski zdecydowanie więcej wypowiedzi i uwagi poświęcał Gałczyńskiemu niż 
Gałczyński jemu. Najbardziej chyba rozbudowanym „komentarzem” poety doty-
czącym Kisiela jest humorystyczny wierszyk Sprzysiężenie, komentujący znaną afe-
rę związaną z wydaniem powieści. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego; Gałczyński 
wypowiadał się przede wszystkim w wierszach, z rzadka w komentarzach innego 
rodzaju, i jego zdanie na temat wielu osób i spraw poznajemy zazwyczaj z drugiej 
ręki, ze wspomnień, z anegdot. Kisielewski natomiast, z racji swojego statusu publi-
cysty, nie szczędził komentarzy niczemu i nikomu – a więc i Gałczyńskiemu, który 
interesował go szczególnie.

Owo zainteresowanie przejawiało się jednak na różne sposoby i w związku 
z rozmaitymi aktywnościami Kisielewskiego: jako felietonisty, jako krytyka literac-
kiego i jako kompozytora. Wydaje się, że obraz tego poety w oczach Kisiela ulegał 
zmianom w zależności od tego, czy przyjmował wobec niego postawę recepcji in-
dywidualnej, krytyka, czy też artysty, inspirującego się jego tekstami. Naturalnie 
wszystkie te punkty widzenia motywują się wzajemnie, istnieją jednak między nimi 
i różnice – różnice na tyle wyraźne, że można, moim zdaniem, mówić o różnych 
spojrzeniach, które należy od siebie oddzielić. Jak bowiem stwierdził sam Kisiel, 
„tłumaczenie rozmaitych spraw jako jednej  sprawy może gruntownie ogłupić 
każdą sprawę”1.

Zacznijmy od wypowiedzi, w których Kisielewski zajmuje postawę krytyka li-
teratury, czyli komentuje walory artystyczne poezji Gałczyńskiego – chociaż każda 
z tych wypowiedzi nieuchronnie jest zanurzona w refl eksji społecznej i politycznej. 

1   S. Kisielewski, List do znajomego w Paryżu, [w:] idem, Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów 
z lat 1945–1987, Kraków 1989, s. 61 [podkreśl. − I.P.].
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W roku 1937, w artykule W odpowiedzi Red. Piaseckiemu, charakteryzując śro-
dowisko „Prosto z mostu”, Kisielewski stwierdzał, że:

Ze wszystkich [...] poetów popieranych przez „Pr. z mostu” jest tylko jeden, któremu 
z czystym sumieniem można miano to przyznać: To Konstanty Gałczyński, niewątpliwie 
poeta b. zdolny, choć typowo eklektyk i facet zmanierowany do ostatecznych granic2.

Już w tej wczesnej diagnozie pojawia się charakterystyczna ambiwalencja, która 
będzie wielokrotnie powracać w komentarzach Kisiela do twórczości Gałczyńskie-
go: z jednej strony jest on określany jako poeta zdolny, wielki, wybitny, z drugiej 
zaś intensywnej krytyce poddawany jest zarówno przekaz większości jego wierszy, 
jak i ich styl. Kisielewski, podnosząc wartość artystyczną tych tekstów, zarazem 
z wyraźną rezerwą odnosił się nie tylko do postawy ich autora jako człowieka, ale 
i do konkretnych elementów ich poetyki. Dążenie do oddzielania dzieła od twórcy 
jest tendencją częstą w epoce i powracającą w tekstach Kisielewskiego wielokrot-
nie, zresztą wyraźnie pod wpływem Boya, dla którego żywił on szacunek, mimo 
wielu zastrzeżeń i mimo przemożnego konkurencyjnego autorytetu Irzykowskie-
go3. W wielu felietonach, zwłaszcza powojennych, udowadniał, że bycie artystą jest 
wynikiem specyfi cznych umiejętności, które nie muszą się przekładać na walory 
intelektualne, etyczne czy osobowościowe – a nawet zazwyczaj się na nie nie prze-
kładają – i energicznie odmawiał artystom prawa do „rządu dusz” z tej racji jedynie, 
że tworzą podziwu godne dzieła. Notabene sam Irzykowski nie był takim ujęciem 
zachwycony, jak świadczy jego notka z roku 1941:

Oto obecnie Stefan Kisielewski (syn Zygmunta), narzucając mi wielkość Gałczyńskiego 
jako poety, aplikuje mi wszystkie przesądy ostatniej doby jakby rewelację. Np. że Gał-
czyński może być głupim, ale to „poeta”, że po tym poznać poetę, że wszystkie słowa 
są w danym miejscu „konieczne”, nic nie można dodać ani ująć; że poeta nie może da-
wać nic rozumnego, scilicet komunikatywnego. Stefan Kisielewski na moją uwagę, że to 
wszystko już znam, bo dziś wszyscy to w kółko mówią, odpowiada, że on sobie to sam 
wymyślił; a przedtem jeszcze w dyspucie powiedział, że będzie musiał o tych rzeczach 
artykuł napisać – bo ludzie tego nie wiedzą!4

W takiej perspektywie stosunek Kisiela do postawy etycznej i wyborów życio-
wych Gałczyńskiego tłumaczy się bez trudu. Trudniej przedstawia się sprawa z kry-
tyką artystycznych walorów tej twórczości. Kisielewski wielokrotnie stwierdzał, że 
prawdziwie wartościowe są jedynie przedwojenne wiersze, powojenne zaś dokona-
nia autora Zielonej Gęsi uznawał za przykry obraz degrengolady – jednak nie tyle, 

2   S. Kisielewski, W odpowiedzi Red. Piaseckiemu, [w:] idem, Publicystyka przedwojenna, wybór 
i przedmowa K.M. Ujazdowski, Warszawa 2001, s. 110.
3   Por. m.in. wspomnienia Kisielewskiego o Irzykowskim w książce: Melos, logos, etos. Materiały 
sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta My-
cielskiego, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1987, s. 308–309. 
4   K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwacje i motywy, wybór A. Dobosz, wstęp S. Kisielewski, War-
szawa 1964, s. 424–425 (13 I 1941).
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czy też nie tylko, jak by się można spodziewać, ze względu na polityczne uwikłania 
poety, lecz także ze względu na zmianę poetyki. Wprawdzie, znów poniekąd wbrew 
Irzykowskiemu, Kisielewski utrzymywał, że podział na formę i treść jest w wielu 
wypadkach uzasadniony, ale w poezjach Gałczyńskiego nie krytykował bynajmniej 
jedynie treści – już w cytowanej wypowiedzi przeciw „Prosto z Mostu” z roku 1937 
rejestrował przecież eklektyzm i manieryczność – a więc cechy stylu – jako słabe 
strony tej poezji. Podobny zarzut, w o wiele ostrzejszej jednak postaci, powrócił 
tuż po wojnie, kiedy Kisielewski wyraźnie negował nie tylko sferę nienawistnych 
mu, koniunkturalnych idei, lecz także nowe, niekorzystne jego zdaniem tenden-
cje artystyczne, przejawiające się w wyborze charakterystycznych form i konwencji 
(między innymi estetyki nonsensu). Utrzymana w tym tonie krytyczna diagnoza 
powojennej twórczości Gałczyńskiego rozogniła – zapewne wbrew intencjom Ki-
siela – dyskusję nad jej wartością5. Co charakterystyczne, jednym z dominujących 
wątków tej dyskusji rychło stała się kwestia niesłychanej popularności poety, tak 
akcentowana następnie przez Miłosza w Zniewolonym umyśle, chociaż Kisielewski, 
zauważając ją, nie piętnował bynajmniej aktorskiej postawy Gałczyńskiego, uzależ-
nionego od żywo i bezpośrednio reagującej publiczności, lecz skupiał się raczej na 
bardziej przyziemnych motywacjach – na materialnych potrzebach poety:

Coraz bardziej – strach wyznać – Gałczyński tonie obecnie w produkcji tandety. Produ-
kuje mianowicie bełkot. Bełkot czasem ekscentryczny, czasem pomysłowy i oryginalny, 
czasem trywialny, najczęściej jałowy, moralnie i intelektualnie nijaki, merytorycznie ża-
den, z punktu widzenia czystej sztuki czy nawet tej jej formy, jaką jest humor abstrak-
cyjny – bez wartości. Bełkot pisanych dla pieniędzy Zielonych Gęsi i Listów z fi ołkiem, na 
które otrząsa się cała myśląca i artystycznie wrażliwa Polska, bełkot poety, wytrąconego 
ze swej linii, zdetronizowanego, zagubionego w wojennej zawierusze, biorącego rozbi-
te ułamki nawyków myślowych i słownych, donikąd skierowane pchnięcia satyryczne, 
resztki starych nastrojów i nastroików za coś, z czym można stanąć przed surową, wy-
magającą epoką powojenną6.

5   W „sprawie Gałczyńskiego” wypowiadali się kolejno Zygmunt Prószyński (Na marginesie „Poezji” 
p. Gałczyńskiego, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr 52), Jaszcz [Jan Alfred Szczepański] (Nagonka na 
Ildefonsa, „Dziennik Polski” z 14 XII 1946), Zygmunt Jakimiak (Wieszcz czy błazen, „Dziś i Jutro” 
1946, nr 55) oraz Antoni Gołubiew (List otwarty do K.I. Gałczyńskiego – poety, „Tygodnik Powszech-
ny” 1947, nr 1). Kisielewski reagował na te artykuły jedynie przyczynkowo, raczej „monitorując” 
dyskusję, niż biorąc w niej dalszy udział, chociaż jego reakcje były bardzo charakterystyczne: dla 
przykładu, w tym samym numerze „Tygodnika Powszechnego”, w którym ukazał się tonizujący – 
chociaż nie bezkrytyczny – artykuł Gołubiewa, dwie strony wcześniej znajduje się Wywiad z Kisielem, 
w którym, narzekając na marność poezji aktualnej, wspomina on iż „Gałczyński, dla którego właś-
ciwszym byłoby miano Gęgaczyński, przeszedł ostatnio z gęsi na koty i prawdopodobnie zejdzie na 
psy”. Na ostatniej zaś stronie tego numeru, w felietonie Pazury i fl aki (z cyklu Pod włos), występując 
przeciwko Jaszczowi, przywołuje casus Gałczyńskiego dla zilustrowania spustoszenia, jakie powodują 
nawet z założenia życzliwe reakcje tego publicysty: „ataki na Gałczyńskiego utrzymane w kategoriach 
poetycko-moralnych Jaszcz przetransponował w kategorie polityczne i tak poetę »obronił«, że bieda-
czysko już ledwo zipie”. 
6   S. Kisielewski, O kosmicznym bełkocie, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr 51.
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Bardzo tu daleko, jak widać, do apologii bełkotu, mimo że Kisielewski precyzyjnie 
wychwytuje motywacje takiego idiomu stylistycznego – czy słusznie je stosuje w od-
niesieniu do Gałczyńskiego, to już bardziej dyskusyjne. Owa bełkotliwość nakłada 
się jednak na inną cechę dostrzeżoną przez Kisielewskiego w tej poezji, a mianowicie 
jej „plakatowość”. Mianem „plakatu” określał felietonista utwory, w których funkcje 
przekazu autorskiego przejmują slogany, a które zarazem cechują się bogactwem wi-
zualnym i emocjonalnym7. Twórczość ta była jego zdaniem tyleż jałowa, ile niebez-
pieczna, miała bowiem nadal potencjał zdobywania i uwodzenia czytelników.

Krytyczną ocenę powojennej twórczości Gałczyńskiego, acz w tonie dużo ła-
godniejszym i bardziej wyrozumiałym, utrzymał Kisielewski po latach w Abecadle 
Kisiela:

Ja twierdzę, że był lepszym poetą przed wojną, niż po wojnie. Ten jego przedwojenny 
zbiór Utwory poetyckie jest znakomity. To Stanisław Piasecki z „Prosto z mostu” go za-
inspirował. Natomiast te różne Niobe i tak dalej po wojnie, to już z niego Eile wyduszał. 
Gałczyński miał straszną obawę przed biedą, że nie będzie miał pieniędzy, no bo nie 
miewał. Więc pisał takie różne8.

W tym późnym szkicowym portrecie uwidacznia się ta sama co wcześniej ambi-
walencja: niegodny człowiek, kupczący swoim talentem, ale zarazem – wielki poe-
ta. To pojęcie poetyckiej wielkości jest dość enigmatyczne i nigdzie właściwie nie 
jest przez Kisielewskiego precyzyjnie defi niowane, choć znajduje odzwierciedlenie 
w ogólnych rozważaniach na temat specyfi ki talentu przedstawicieli innych dzie-
dzin sztuki: 

Czy twórcy, a zwłaszcza pisarze zasługują na szacunek? Wydaje mi się, że na szacunek 
i uznanie zasłużyć może przede wszystkim ich dzieło, oni sami zaś – niekoniecznie. 
[...] dlatego właśnie, że na szacunek i adorację zasługuje przede wszystkim to, co jest 
rezultatem własnej zasługi i wysiłku, pisarze więc, u których istotą twórczości jest talent 
(są i inni – mózgowcy), to po prostu depozytariusze cudzego daru, wykonawcy cudzych 
planów9. 

7   „Czysta, zdyscyplinowana, ogołocona z autorskiego komentarza ideologicznego wizja literacka 
daje w konkluzji, jak określił to pewien mój znajomy, myśli plakatowe. Konkluzję myślową nowel An-
drzejewskiego Przed sądem lub Apel, albo nowel Żukrowskiego jak Lotna, ująć można w jednym zda-
niu – bardzo to nieproporcjonalne do bogactwa wizualnego i emocjonalnego zawartego w tych utwo-
rach. Myśli plakatowe jako końcowy rezultat lektury prozy (przy jednoczesnym bogactwie przeżyć 
emocjonalnych, nastrojowych, kolorystycznych) są w pewnym stopniu wynikiem przeszczepienia 
w dziedzinę prozy estetyki i praktyki poetyckiej – wszak powojenna polityczna poezja Gałczyńskiego, 
to nic innego, jak właśnie – plakat” (S. Kisielewski, Idea i wizja. Na marginesie polskiej prozy powo-
jennej, [w:] idem, Z literackiego lamusa, Kraków 1979, s. 44–45). Notabene Kisielewskiemu zdarza-
ło się „rehabilitować” plakatową jednoznaczność, jednak wyłącznie w dziedzinie felietonu: „A nade 
wszystko: bądź prosty! Bądź plakatem, jednoznacznie wołającym plakatem, nie symfonią, poema-
tem, czy powieścią” (S. Kisielewski, Piętnastolecie, [w:] idem, Lata pozłacane, lata szare..., s. 228).
8   S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990, s. 25.
9   S. Kisielewski, Refl eksje pomniejszające, [w:] idem, Rzeczy małe, Warszawa 1998, s. 246.
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„Rzadko który wielki artysta jest zarazem wielkim człowiekiem” – dodawał Ki-
sielewski, występując energicznie przeciwko przesadnemu podnoszeniu artystów 
do rangi autorytetów: 

Zręczny sztukmistrz powieściowy, znawca stylu i malarz psychologii wcale przez to jesz-
cze nie nabywa kwalifi kacji do ideologicznego rządu dusz, tak jak świetny kucharz nie 
musi zostać świetnym ministrem. Nie musi, lecz może, o ile przedtem nauczy się mi-
nistrowania – bo to jest inna dziedzina, w której kucharstwo nic nie pomoże. Bach był 
wielkim człowiekiem, gdyż będąc tylko genialnym muzykiem nie zapragnął przewodzić 
i w innych dziedzinach. Gdyby zapragnął – mógłby mocno zmaleć10.

Owa wielkość poetycka, niesłusznie nieraz dana niegodnym, realizująca się nie-
kiedy nawet niezależnie od intencji i założeń autorskich – to sfera wielkiej tajem-
nicy. Taką tajemnicą był chyba dla Kisielewskiego – od samego początku – Gał-
czyński. I nie należy, jak się zdaje, brać za kokieterię albo programową przekorę 
wielokrotnie powtarzanej deklaracji Kisielewskiego, że nie jest znawcą poezji: „Na 
poezji znam się mało: wiersze czytuję nie częściej niż raz na trzy miesiące, poetów, 
których utwory wywarły na mnie trwały wpływ, policzyć mogę na palcach jednej 
ręki (dosłownie!)...”11. Takie oświadczenia to przecież nie demonstracja braku za-
interesowania, to raczej postawa czytelnika świadomego własnych potrzeb i upo-
dobań, to oznaczanie magicznego kręgu podziwu, którego nie przekracza się zbyt 
często, by nie zniweczyć intensywności, świeżości wrażenia. Poezja jest bowiem 
dla Kisielewskiego rzeczą bodaj najbardziej prywatną (zdecydowanie bardziej niż 
muzyka), intymną, zalicza się do doświadczeń najbardziej indywidualnych – dlate-
go właśnie, że traktowana poniekąd „hobbystycznie”. W istocie, w wypowiedziach 
Kisiela na tematy literackie dominuje proza, niewątpliwe poetyckie oczytanie jest 
zaś z pewnością wynikiem nie tylko własnych zainteresowań, lecz także solidnego, 
humanistycznego wykształcenia, jakie wyniósł z przedwojennych szkół. „Nie je-
stem codziennym konsumentem poezji – pisał – dla przyjemności i podtrzymania 
czytuję Mickiewicza, ze współczesnych – Gałczyńskiego [...]”12. Po tej deklaracji 
umieszcza wprawdzie Kisielewski zaraz minipoczet poetów, których szanuje i po-
dziwia, ale owe czytelnicze „prywatne” gusta nie bez powodu promują na pierw-
szym miejscu obok Mickiewicza (czytanego zresztą „dla podtrzymania”) właśnie 
Gałczyńskiego.

Ta ambiwalencja podejścia daje się także zauważyć w sposobie, w jaki Kisielew-
ski nawiązuje do postaci i wierszy Gałczyńskiego w swoich felietonach nieliterac-
kich. Wzmianek o poecie jest w nich bardzo dużo, przy czym jego osoba zazwyczaj 
pojawia się jako antyprzykład, jako ucieleśnienie postawy negowanej. I to nie tylko 
ze względu na sam jego koniunkturalizm (tego rodzaju personalnych „szczypów”, 

10   S. Kisielewski, Artyści, [w:] idem, Rzeczy małe..., s. 151–152. Por. również m.in. teksty Specjaliści 
proszą o względy (ibidem, s. 137–141) oraz O twórczości i fasonach (ibidem, s. 204–207).
11   S. Kisielewski, Palę Kubiaka!, [w:] idem, Rzeczy małe..., s. 270.
12   S. Kisielewski, Miłosz, [w:] idem, Lata pozłacane, lata szare..., s. 592.
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jak by to powiedział Melchior Wańkowicz, jest stosunkowo mało), lecz w bezpo-
średniej polemice z wyrażanymi przezeń w poezji koncepcjami. I tak, występując 
w felietonie O rewizję pewnego słowa w obronie inteligentów, Kisielewski uderza 
frontalnie w tak często pojawiające się wówczas antyinteligenckie fi lipiki Gałczyń-
skiego: 

Niektóre szybkopisy, wśród nich taki znany tytan intelektu jak Konstanty, zrobiły sobie 
sport z atakowania inteligencji, przypisując jej wszystkie wady resztek drobnej burżuazji. 
Widzę w tym błąd i niesumienność, a nawet szkodnictwo społeczne. Drobnomieszcza-
nin typu burżuazyjnego jest u nas w stadium likwidacji – nigdy zresztą, nawet w swojej 
epoce historycznej, zbyt silny nie był – inteligencja pracująca natomiast, to, w idealnej 
przyszłości, warstwa uniwersalna, powszechna, jedyna13.

Należy dodać, że wiele lat później, w Abecadle Kisiela, widział w drodze arty-
stycznej Gałczyńskiego „historię polskiej inteligencji” ostatnich pięćdziesięciu lat14.

Oczywiście nie brak pod adresem poety i przycinków ludycznych, rzuconych 
jakby mimochodem, które są jednak o tyle niewinne, o ile rezonuje w nich zrozu-
mienie i sympatia – i że zawarty w nich żart nosi w sobie elementy celnej diagnozy, 
tak jak na przykład w felietonie Tęsknota do zwierząt: 

Ludzie bywają wprawdzie podobni do zwierząt – ale niestety – tylko z twarzy. Jerzy 
Turowicz przypomina lisa, Żółkiewski – hipopotama, Natanson – konia, Gałczyński – 
goryla, Przyboś – łasicę, niżej podpisany – sądząc z lustra – szczura, itd., lecz jakżeż im 
daleko do tych zwierząt pod względem moralnym: gdzież lisi rozum u Turowicza, gdzie 
spokój i hipopotamia konsekwencja u Żółkiewskiego, gdzie końska dobroć i cierpliwość 
u Natansona, a siła i odwaga goryla u Gałczyńskiego?!15 

Bywają też konfrontacje bardzo przewrotne – na przykład w roku 1949 Kisie-
lewski stwierdzał: 

Nikt się już nawet na mnie, poza Borejszą, nie oburza – Zramolał stary Kisiel ze szczę-
tem – mówią – zlazł na psy, jak Gałczyński; Zielonej Gęsi czytać już nie można, Pod włos 
jeszcze można – ale po co?!16

Poza siatką tych odniesień personalnych, składających się na krytyczny – ale 
zazwyczaj nieeksponujący niechęci, raczej rozczarowanie – portret poety, felieto-
ny obfi tują w przywołania poetyckich zwrotów Gałczyńskiego. Kisielewski zresztą 
w ogóle chętnie cytował poetów – zwłaszcza Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana 
i romantyków, na czele z Mickiewiczem. Fragmenty wierszy Gałczyńskiego powra-
cają jednak szczególnie uporczywie, jako motta, jako sformułowania oświetlające 
i ubarwiające rozmaite wywody, jako fi guracja myśli bądź jako ludyczne ornamen-

13   S. Kisielewski, O rewizję pewnego słowa, [w:] idem, Rzeczy małe..., s. 325.
14   S. Kisielewski, Abecadło Kisiela..., s. 24.
15   S. Kisielewski, Tęsknota do zwierząt, [w:] idem, Rzeczy małe..., s. 122.
16   S. Kisielewski, Pożegnanie z felietonem, [w:] idem, Lata pozłacane, lata szare..., s. 86.
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ty. Te inkrustacje nie tylko zdradzają, jak silnie pamięć Kisielewskiego była nasyco-
na poezją Gałczyńskiego, lecz także są dowodem jego bezinteresownego zafascyno-
wania jej urodą. Charakterystyczny pod tym względem jest taki na przykład, czysto 
dygresyjny i ornamentacyjny fragment: 

Ale przestańmy ze starymi kawałami. Gałczyński twierdzi, że „słowa jesień mają, tak 
jak ludzka dusza” („mówi Horacjusz. Ojciec lubił Horacjusza”). Kawały też mają swoją 
jesień17. 

To nawiasowe uzupełnienie wersu domykające rym, rytmizujące frazę, która 
przecież mogłaby się w ramach felietonu swobodnie bez niego obyć, jest bardzo 
charakterystyczne. Na poziomie semantycznym owo nawiasowe uzupełnienie tylko 
komplikuje sprawę, zaciemnia przekaz myślowy – okazało się jednak ono dla Kisie-
lewskiego z jakichś względów konieczne – dopełnia poetyckie brzmienie i szerzej 
otwiera wgląd w świat wierszy Gałczyńskiego, zdradzając postawę miłośnika.

Takie „odruchowe” domknięcie frazy wersyfi kacyjnej tłumaczyć się może oczy-
wistym wyczuleniem Kisielewskiego jako kompozytora i znawcy muzyki na walory 
brzmieniowe poezji – ale tym samym prowadzi nas do konstatacji interesującego 
faktu: tego mianowicie, że Kisielewski w swoich uwagach na temat wierszy Gał-
czyńskiego właściwie w ogóle nie poruszał tak chętnie eksponowanych przez in-
nych komentatorów kwestii muzyczności tej poezji – nie tylko muzyczności jako 
konsekwencji jej organizacji formalnej i brzmieniowej, ale i fl irtu Gałczyńskiego 
z muzyką, z terminologią muzyczną w szczególności. Rejestruje wprawdzie jego 
zamiłowanie do sztuki dźwięku, ale nie przedstawia go w zbyt korzystnym świetle, 
jako elementu potencjalnego porozumienia z poetą – raczej traktuje je jako wy-
mowną ilustrację jego „wariactwa”:

denerwował mnie wielokrotnie, bo to był wariat [...] z nim rozmawiać, to była ciężka 
rzecz. Myśmy mieszkali pod nim w Krakowie ze dwa lata. On jak nie pił wódki, to pił 
masę kawy. Zaczynał rano – po kilkanaście czarnych kaw potrafi ł wypić i był szalenie 
podniecony. Jak był podniecony, to musiał z kimś rozmawiać. Przychodził do nas. Przy-
chodzi i mówi: „Słuchaj, ty jesteś muzyk”. Ja mówię: „Tak”. „No więc Bach”. Ja mówię: 
„No Bach, to co?”. „Geniusz?” Ja mówię: „Tak”. „No to mów!”. „Co ci będę mówił, ja nie 
mam czasu”. „Mów! Bach! Bach! Bach!”. W ogóle szaleniec był zupełny, zabawny czło-
wiek. Ale wielki poeta18.

Tym, czego Kisielewski szukał w poezji Gałczyńskiego, nie była więc koniecznie 
muzyczność, ani pojmowana jako walory brzmieniowe, ani jako źródło inspiracji. 
Czego jednak w takim razie szukał, czy też raczej – co w niej znalazł takiego, co na 
trwałe, mimo wszelkich rozczarowań, utrwaliło w jego tekstach obraz Gałczyńskie-
go jako „wielkiego, wybitnego poety”?

17   S. Kisielewski, Tak i owak (felieton niezrozumiały), [w:] idem, Rzeczy małe..., s. 373.
18   S. Kisielewski, Abecadło Kisiela..., s. 24.
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Najlepszą na to odpowiedź mogą dać, jak się zdaje, kompozycje, będące chyba 
najintymniejszym wyrazem podziwu Kisiela dla wierszy Gałczyńskiego. Kompozy-
tor, który twierdził, że pieśni to nie jego „genre” i chętniej tworzył utwory instru-
mentalne, zdecydował się jednak na, by użyć jego własnego określenia, „symbiozę” 
artystyczną z tekstem Gałczyńskiego aż czternaście razy: komponując w pierwszej 
połowie lat 50. dwanaście pieśni, zaś następnie umuzyczniając dwa fragmenty Za-
czarowanej dorożki.

Pieśni, wydane w dwóch zeszytach, wykorzystują, co nie dziwi wobec wielo-
krotnie powtarzanej wartościującej klasyfi kacji Kisielewskiego, głównie teksty 
przedwojenne oraz jeden pochodzący z okresu pobytu poety w Altengrabow19. Sam 
Kisielewski zresztą, wspominając swój ulubiony zbiór Gałczyńskiego, Utwory poe-
tyckie z roku 1937, stwierdzał: 

Ileż tu bogactw różnorodnych: liryzm i ironia, pamfl et, dezynwoltura, lecz i bystry skrót 
diagnozy, wirtuozeria olśniewająca, a i historia z polityką w odpowiedniej dozie zmie-
szana. Myślę, że już nigdy później, mimo powojennej płodności, nie wzniósł się Gał-
czyński na tak krystaliczne szczyty swego talentu. Dla uczczenia tego mojego ostatniego 
z poezją romansu skomponowałem po wojnie do tych tekstów 12 pieśni. Niech im zie-
mia lekką będzie20.

Nie jest moim celem szczegółowa analiza tych utworów, zresztą opisywano je 
już kilkakrotnie; sam jednak dobór wierszy i widoczna rewerencja kompozytora 
wobec nich – przy absolutnej bezpretensjonalności jego muzyki – jest jednak ele-
mentem znaczącym i sugerującym, jakie cechy poezji Gałczyńskiego pociągały go 
najbardziej21. 

Są to wszystko miniatury – Kisielewski wybiera utwory niewielkie i opracowuje 
je lapidarnie, tworząc kompozycje nie skrajnie krótkie, ale zwarte, w których mu-
zyka jest wierną towarzyszką słowa i nie zapuszcza się w samotne przebiegi in-
strumentalne, chociaż nie jest bynajmniej niewolniczo uwikłana w kompozycję 
wiersza – interpretuje go swobodnie, lecz lojalnie, a jej charakter jest bezpośrednio 
motywowany tekstem. To przede wszystkim muzyka o charakterze ilustracyjnym, 
w różnych znaczeniach tego słowa: począwszy od efektów onomatopeicznych (ta-

19   Pierwszy zbiór pieśni do słów Gałczyńskiego, wydany przez PWM w 1954 r., zawiera kompozycje 
do następujących tekstów: Jesień (1937), Wizyta (1936), Dzika róża (1943), Fatamorgana i Karawana 
(oba z cyklu Egzotyki nieprawdopodobne, 1929). Na drugi, wydany również w PWM w 1955 r., skła-
dają się: Kołysanka o kołysce (1929), Melodia (1934), Modlitwa ślepego lunatyka (1928), O naszym 
gospodarstwie (1934), Prośba o wyspy szczęśliwe (1930), O mej poezji (1934), Bazar (z cyklu Egzotyki 
nieprawdopodobne, 1929).
20   S. Kisielewski, W sprawie poezji, [w:] idem, Lata pozłacane, lata szare..., s. 579.
21   Nie bez racji, jak się zdaje, Zygmunt Mycielski stwierdził, że „pieśni te są zaprzeczeniem wszyst-
kiego, co Kisiel wypisuje i mówi o muzyce”. Sam Kisielewski stawiał sprawę następująco, podtrzymu-
jąc swoje formalistyczne deklaracje: „Ja rozumiem tekst jako impuls do pisania muzyki (sam piszę 
pieśni), ale nie tekst jako cel” (Melos, logos, etos. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Flo-
riana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego..., s. 232 i 304).
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kich jak „gwizdek” w O naszym gospodarstwie), aż po wschodnie stylizacje w trzech 
pieśniach z cyklu Egzotyki nieprawdopodobne. Jest to również muzyka zaskakująco 
melodyjna, tradycyjna, pozostająca w związku semantycznej zgody z poetyckim 
słowem, a przez to, jak stwierdził kiedyś Mieczysław Tomaszewski, paradoksalnie 
zbliżająca te kompozycje Kisielewskiego do postulatów tak zwalczanej przezeń soc-
realistycznej koncepcji muzyki:

Ten Kisiel, który tak ostro walczył z socrealizmem, komponując pieśni, jak gdyby spuś-
cił z tonu i dostosował się do tego, o co w socrealizmie chodziło. Czym to się objawia? 
Absolutną dominacją melodii. Wówczas w tzw. wyższym towarzystwie kompozytorskim 
tak się nie pisało. To był czas dodekafonii, Serocki pisał do Gałczyńskiego ściśle dode-
kafoniczne Serce nocy [...]. A tu Kisiel wyskoczył z takimi z lekka romantycyzującymi 
pieśniami22. 

Oczywiście ta bliskość jest złudna i może się objawić jedynie w kontekście spe-
cyfi cznej konfi guracji ideowej i politycznej przełomu lat 40. i 50.23 – nie jest jednak 
raczej złudzeniem dążenie do wyeksponowania w tych kompozycjach zmienności 
rejestrów poetyckich, jaką z upodobaniem stosował Gałczyński, do ukazania ima-
ginacji jako siły transfi gurującej codzienność (O mej poezji), a przede wszystkim 
– do uchwycenia poetyckiej niesamowitości i bajkowości, zarówno tej egzotycznej, 
jak w Egzotykach czy Prośbie o wyspy szczęśliwe, jak i ludycznej – jak w pieśniach 
Kołysanka o kołysce, Wizyta czy O naszym gospodarstwie. Te trzy tendencje cha-
rakteryzują umuzycznione przez Kisielewskiego teksty i można przypuszczać, że to 
one stanowiły dla niego o uroku poezji Gałczyńskiego.

Bodaj jeszcze ciekawszy wydaje się eksperyment z Zaczarowaną dorożką. Jest 
to wszak wiersz powojenny, i to powstały mniej więcej w tym okresie, w którym 
Kisielewski rejestrował w twórczości Gałczyńskiego inwazję tandety i bełkotu24 – 
a jednak wyróżniony kompozycją.

Kisielewski stworzył opracowania muzyczne tylko do dwóch części poematu, 
przy czym jedno z nich ma charakter pieśni (Ballada o marynarzu i dziewczynie), 
drugie zaś, instrumentalne, stanowi rodzaj tła muzycznego, analogicznego do tła, 
jakie w strukturze fi lmu tworzy tak zwana muzyka w kadrze – tyle że w tym przy-
padku to nie obraz fi lmowy, lecz tekst poetycki tworzy sytuację, do której kom-
pozytor dostarcza opracowania dźwiękowego. W kończącej poemat części szóstej, 
opisanej przez Gałczyńskiego jako Allegro furioso alla polacca pojawia się wzmian-
ka o walcu Zalany Słoń: 

22   Rozmowa z Mieczysławem Tomaszewskim, [w:] Kisiel [o Stefanie Kisielewskim rozmawiała Jo-
anna Pruszyńska], Warszawa 1997, s. 260.
23   Por. m.in. L. Polony, O pisarstwie Stefana Kisielewskiego i humanizmie muzyki, [w:] Melos, logos, 
etos. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, 
Zygmunta Mycielskiego..., s. 233–243. Por. też: wypowiedź Stefana Kisielewskiego nawiązującą do re-
feratu Polonego: ibidem, s. 309–310.
24   Opublikowany w „Przekroju” z 1946 r., w nr 77.
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Ale w knajpie dorożkarskiej,
róg Kpiarskiej i Kominiarskiej
idzie walc „Zalany Słoń” [...]25

Kisielewski „dopisuje” muzykę owego walca, nie stosując się, rzecz jasna, do po-
danego przez Gałczyńskiego fantazyjnego tempa całości części szóstej, które wyraź-
nie stanowi zabawę etymologiczną, a nie wskazówkę wykonawczą26, ale respektując 
charakter walca – który stanowi w obrębie tej całości utwór osobny – i przyjmując 
dla swojej kompozycji tempo di valse agitato27. Dodajmy, że w Balladzie o maryna-
rzu i dziewczynie Kisielewski także uwzględnił sugestię Gałczyńskiego, zachowując 
podane przezeń poetyckie tempo – allegro cantabile – choć dookreślając je odpo-
wiednio do swoich intencji kompozytorskich jako quasi allegretto. W kompozy-
cji Zalany słoń mamy więc do czynienia z bricolage’ową strukturą podobną do tej, 
którą Andrzej Hejmej określił mianem partytury literackiej28, tyle że niejako à re-
bours. Ta konkretyzacja muzyczna jest zresztą częścią obrazu pełniejszego, zosta-
ła bowiem opublikowana (przez Państwowe Wydawnictwo Muzyczne) w uroczej, 
quasi-liberackiej formie edytorskiej, w której tekst Gałczyńskiego, obok muzyki Ki-
sielewskiego, konkretyzują plastycznie drzeworyty Krystyny Wróblewskiej.

Dlaczego jednak Kisielewski zrobił „wyjątek” dla Zaczarowanej dorożki i wy-
odrębnił ją swoją kompozycją z korpusu tak surowo ocenianych tekstów poety 
z lat 40. i 50.? Być może dlatego, że mimo wszystko dostrzegł w tym poemacie 
cechy charakterystyczne dla „dawnego”, przedwojennego Gałczyńskiego. Warto 
zresztą zauważyć, że krytyczną tezę o powojennym upadku jego sztuki formuło-
wał nie na podstawie wierszy, lecz innych form literackich: Teatrzyku Zielona Gęś 
i Listów z fi ołkiem, widząc w nich, jak się zdaje, rodzaj wykrętnej, bełkotliwej pub-
licystyki, niemającej nic wspólnego z liryzmem. Kisielewski cenił bowiem chyba 
przede wszystkim „poetyckość” Gałczyńskiego, uznając za niepotrzebny i szkod-
liwy dodatek nie tylko te teksty, w których poeta wykłada obce mu i uproszczone 
założenia światopoglądowe, lecz także te, w których dominuje poetyka nonsensu. 
Z perspektywy czasu można dostrzec, że wiele lansowanych przez Kisielewskiego 
koncepcji, takich jak idea „bufetu kulturalnego” czy też dowartościowanie „rzeczy 
małych”, mogłoby znaleźć idealne poetyckie odpowiedniki w tekstach Gałczyńskie-
go; on sam jednak tego nie rejestrował, być może dlatego, że widział tego poetę 
zawsze niejako po przeciwnej stronie barykady: czytając przed wojną jego wiersze 
na łamach „Prosto z Mostu”, po wojnie zaś obserwując jego uległość w stosunku do 

25   Cyt. za: K.I. Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, Wrocław 1982, s. 157.
26   Zob. ibidem, s. 152–153 (przypis M. Wyki). 
27   Gdyby starać się w istocie zrealizować – w jakiejś surrealistycznej kompozycji muzycznej – alle-
gro furioso alla polacca, to w połączeniu z pojawiającym się w jej obrębie walcem Zalany Słoń otrzy-
malibyśmy konstrukcję polirytmiczną – chyba że motyw walca zostałby do niej włączony na prawach 
cytatu, epizodycznego przywołania.
28   A. Hejmej, Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008, 
s. 59–79.
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dominujących ideologii, założył prawdopodobnie – a nie był w tym odosobniony 
– że ani jako myśliciel, ani jako człowiek Gałczyński nie ma zbyt wiele do zapropo-
nowania, że jedyna wartość jego wierszy leży w owym tajemniczym „zmyśle poe-
tyckim”, który tak mocno go pociągał. Kisiel traktował więc z pełną świadomością 
twórczość Gałczyńskiego jako fenomen nie tylko złożony, ale i niejako „podzielny”, 
inaczej postrzegany przez pryzmat upodobań, inaczej zaś w perspektywie obiek-
tywizującej. Niezależnie od wyznaczonej przez siebie cezury dzielącej twórczość 
na przed- i powojenną, doceniał w całej tej poezji, jak się zdaje, przede wszystkim 
walory liryczne i fantastyczne, podczas gdy do jej autora oraz do stosowanych przez 
niego konwencji artystycznych odnosił się – zgodnie z jednym ze swoich prymar-
nych przekonań o rozdzielności „talentu” od etosu artysty – z dużą rezerwą.


