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„Moja droga do nauki nie była ani prosta, ani gładka...”
Rozmowa z prof. Julianem Maślanką
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Łukasz Zabielski (ŁZ): Panie Profesorze, proszę opowiedzieć o swoich 
najwcześniejszych doświadczeniach czytelniczych, pierwszym, które 
Pan Profesor pamięta, kontakcie z książką, biblioteką.

Profesor Julian Maślanka (JM): Odpowiedź na to pytanie trzeba po-
przedzić dłuższym wstępem, by wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło 
u mnie do pierwszych lektur z literatury, ponieważ okoliczności te oraz 
czasy nie były normalne.

Moje lata szkolne przypadły na tragiczny okres naszego narodu, czyli 
II wojnę światową i okupację niemiecką. Gdy Niemcy napadli na Polskę  
w 1939 roku, miałem 9 lat, a w sezonie wakacyjnym 1944 ukończyłem 
szkołę podstawową oraz pierwszą klasę gimnazjalną na tzw. „tajnych kom-
pletach” i już z początkiem października (wojna jeszcze trwała) rozpocząłem 
naukę w drugiej klasie Gimnazjum i Liceum im. Konarskiego w Rzeszowie.

Dzisiejsze młode pokolenie, a nawet w dużym stopniu średnie, na ogół 
nie wie, że po wkroczeniu Niemców do Polski we wrześniu 1939 roku nie-
mal od razu zapanował terror pod każdym względem, na przykład trzeba 
było oddać władzom okupacyjnym nie tylko samochody (mieli je nieliczni 
Polacy) i motocykle (których też nie było wiele), ale nawet rowery, a nie-
stosowanie się do zarządzeń surowo karano, nawet śmiercią. Posiadanie ra-
diowego odbiornika zagrożone było obozem koncentracyjnym, co na ogół 
kończyło się śmiercią, itd. Zasadą okupantów niemieckich było wykorzysta-
nie każdego pretekstu do wyniszczenia narodu polskiego.
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Z pierwszych tygodni okupacji zapamiętałem przypadek, który wśród 
miejscowej ludności wywołał przerażenie. Mianowicie w fabryce silni-
ków samolotowych w Rzeszowie (przedwojenna inwestycja Centralnego 
Okręgu Przemysłowego) pracował młody człowiek, mieszkający we wsi 
Łukawiec koło Rzeszowa, Franciszek Kuras, którego posądzono o to (co 
słyszałem z relacji jego brata), że rzekomo ukradł jakieś pióro do pisania 
Niemcowi, swojemu zwierzchnikowi. Został on przez gestapo wywieziony 
do pobliskiego lasu, gdzie go zastrzelono, a przedtem kazano mu wykopać 
grób dla siebie. Podczas okupacji nierzadko zdarzały się takie barbarzyń-
skie scenariusze z kopaniem grobu przez ofiarę.

Jeśli idzie o oświatę, to od początku okupacji zamknięto wyższe uczelnie 
i często więziono profesorów. Najbardziej znane jest podstępne uwięzienie  
6 listopada 1939 roku 184 profesorów i młodszych pracowników naukowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym kilku z AGH) i osadzenie ich w obozie 
koncentracyjnym w Sachsenhausen. Z nich 14 zmarło w obozie (między in-
nymi Ignacy Chrzanowski), a pozostali, wskutek międzynarodowych prote-
stów, zostali zwolnieni (nie jednocześnie). Niektórzy z nich, skrajnie wyczer-
pani, zaraz po powrocie zmarli (na przykład Stefan Kołaczkowski).

Później, w cztery dni po wkroczeniu Niemców do Lwowa, w nocy  
z 3 na 4 lipca 1941 roku rozstrzelano na Wzgórzach Wuleckich 31 profe-
sorów Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki, wśród nich Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, który akurat przebywał u jednego z aresztowanych przy-
jaciół. O lwowskiej tragedii pisze między innymi (pracująca przed wojną  
w Uniwersytecie Jana Kazimierza) Karolina Lanckorońska we Wspomnie-
niach wojennych 22 IX 1939 – 5 IV 1945 (słowo wstępne L. Kalinowski  
i E. Orman. Wyd. Znak, Kraków 2002. Lista rozstrzelanych o świcie 4 lipca 
na s. 341).

Profesor fizyki w UJ w okresie powojennym, Andrzej Budzanowski, 
w tamtym czasie mieszkał we Lwowie i przyjaźnił się z synem jednego  
z zamordowanych profesorów, okulisty Jerzego Grzędzielskiego. 4 lipca od-
wiedził dom kolegi i był świadkiem „płaczącej rodziny”. Oto jego relacja:

Zgodnie z instrukcją gubernatora Hansa Franka z roku 1940, wyrażo-
ną w przemówieniu do oddziałów specjalnych SS (Einsatzkommando), 
uznano, że tyle było kłopotów z aresztowaniem oraz odesłaniem do 
obozu profesorów UJ i związanych z tym interwencjami międzyna-
rodowymi, że należy natychmiast po zatrzymaniu dokonywać fizycz-
nej likwidacji uczonych oraz towarzyszących im zatrzymanych osób 
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(głos w dyskusji w: „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. IX pod red.  
A. Strzałkowskiego, Kraków 2009, s. 48-49).

Restrykcje okupacyjne dotyczyły także szkolnictwa średniego. Za-
mknięto gimnazja i tylko nieliczne szkoły handlowe niskiego szczebla 
mogły istnieć. Zamknięto też biblioteki i nakazano oddawać książki  
z prywatnych domów, przeważnie na zniszczenie, co zmuszało ludzi do 
ich ukrywania.

Polska była jedynym spośród okupowanych przez Niemców państw, 
które nie poszło na żadną, choćby częściową współpracę, czyli pozosta-
wała ciągle w stanie wojny z Rzeszą Niemiecką. Dlatego też restrykcje wo-
bec narodu polskiego były znacznie ostrzejsze niż wobec innych narodów.  
W tej sytuacji było rzeczą naturalną, że na terenie Polski powstało pań-
stwo podziemne z własną armią (AK jako główna siła liczyła w szczyto-
wym okresie około 400 tysięcy ludzi), rządem (w Londynie) i tajną ad-
ministracją, która objęła również szkolnictwo średnie, czyli wspomniane 
wyżej „tajne komplety”.

Nauka na owych „tajnych kompletach” odbywała się w małych gru-
pach, często w prywatnych domach, w moim przypadku także czasem 
w szkole po lekcjach, o czym wiedział kierownik szkoły i niektórzy na-
uczyciele zaangażowani w to nauczanie. O książki, zwłaszcza lektury  
z literatury polskiej, było wtedy bardzo trudno. W moim rodzinnym domu 
zapamiętałem tylko małą książeczkę: Śpiewy historyczne Juliana Ursyna 
Niemcewicza, którą też należało ukryć, zwłaszcza, że od czasu do czasu 
niespodziewanie wpadali gestapowcy w cywilnych ubraniach i przeprowa-
dzali rewizje, poszukując mojego najmłodszego wuja, Bronisława Szuberlę, 
należącego z kolegami do jednej z grup AK, która została ostatecznie przez 
Niemców wykryta. Zwykle nocował on poza domem, ale czasem mu-
siał jednak przychodzić po żywność. Pomimo maksymalnej ostrożności, 
dwaj gestapowcy z bronią w ręku wyszli z ukrycia i aresztowali go. Było to  
7 kwietnia 1943 roku. Po ciężkich przesłuchaniach w Rzeszowie wysłany 
został do obozu Auschwitz w Oświęcimiu, a stamtąd po przeszło roku 
do obozu w Buchenwaldzie. Dlatego miał na ręce dwa numery obozowe: 
134079 i 79199.

Ci zaś dwaj gestapowcy, Friedrich Pottenbaum i Hans Flaschke, znani  
z okrucieństwa, zostali w godzinach południowych 25 V 1944 roku za-
strzeleni przez grupę egzekucyjną AK w centrum Rzeszowa na ul. Batorego. 
Mój wuj zaś przeżył piekło obu obozów, a po latach napisał Wspomnienia 
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okupacyjne i obozowe, które przy mojej i mojego syna pomocy redakcyjno-
technicznej zostały wydane (Kraków 2003, wyd. 2 – 2004).

W programie szkoły podstawowej w okresie okupacji niemieckiej był 
przedmiot „język polski”, ale nie mogło być lektur z naszej literatury. Od 
czasu do czasu wydawano broszurę, albo coś w rodzaju czasopisma pod na-
zwą „Ster”, który miał zastępować podręcznik do języka polskiego i w nim 
były jakieś „czytanki”, wyjałowione z polskich treści. Nawet przymiotnik 
„polski” nie mógł się pojawiać. Nie pamiętam, jak długo i przez kogo wy-
dawany był ów „Ster” (oczywiście za zgodą władz okupacyjnych).

Wspomniane Śpiewy historyczne czytałem wielokrotnie nie tylko w cza-
sie okupacji, ale też później, i to z rosnącym zainteresowaniem. Gdy zaczęła 
się nauka na tajnych kompletach, bodaj w 1942 roku, należało czytać lek-
tury, więc czytaliśmy takie, jakie można było zdobyć. Pomagali w tym zaufa-
ni nauczyciele. Zapamiętałem tylko trzy (choć zapewne było więcej): Starą 
baśń Kraszewskiego i Mickiewicza Grażynę oraz Konrada Wallenroda (w jed-
nym tomie). Jeden egzemplarz musiał starczyć dla około dziesięciu uczniów, 
więc można go było pożyczyć na krótko, przeważnie na jedną dobę. Wymie-
nione zaś książki zapamiętałem może dlatego, że zawierają duży ładunek 
patriotyzmu, a w poematach Mickiewicza i Starej baśni istotny jest wątek 
antygermański, co w tamtych latach było szczególnie „na czasie”.

W lecie roku 1944, gdy front przesunął się na zachód od Rzeszowa i na 
jakieś dwa tygodnie zatrzymał w okolicach Dębicy, udało mi się na dłużej 
pożyczyć (nie pamiętam od kogo) Pana Tadeusza. Przeczytałem go przynaj-
mniej dwukrotnie i korzystałem z okazji, żeby o tym dziele porozmawiać 
z Adamem Przybosiem, kuzynem poety Juliana, który w czasie, gdy zbliżał 
się front, zamieszkał ze swoją rodziną przez kilka tygodni w naszym domu. 
Był on historykiem, pracującym przed wojną w Tarnopolu, skąd przesiedlił 
się do Rzeszowa. Miał już przed wojną pewien dorobek naukowy i bodaj 
w 1947 lub 1948 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie wnet został pro-
fesorem nowo powstałej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dziś: Uniwersytet 
Pedagogiczny). Z tamtych lat szczególnie dobrze zapamiętałem książkę, dziś 
chyba zupełnie zapomnianą – Marii Gerson-Dąbrowskiej Wielcy artyści. Ich 
życie i dzieła. Nie pamiętam już, od kogo ją otrzymałem czy może pożyczy-
łem, ale w każdym razie wtedy czytałem ją z dużym zainteresowaniem. Po 
kilkudziesięciu latach natrafiłem na nią w antykwariacie, kupiłem („nakła-
dem Gebethnera i Wolffa”, wyd. 2, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź 
– Poznań – Wilno – Zakopane 1925) i przypomniałem sobie jej zawartość, 
która mnie dawniej tak zachwyciła. Autorka dużo podróżowała, intereso-
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Profesor Julian Maślanka 

wała się historią sztuki i pisała o wielkich malarzach oraz rzeźbiarzach Eu-
ropy Zachodniej, a byli to z włoskiego Odrodzenia (Cinquecento) między 
innymi Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan; mistrzowie nie-
mieccy, między innymi Dürer, Cranach, Holbein; z artystów niderlandzkich 
Rubens, Van Dyck, Rembrandt i inni; z hiszpańskich głównie Velasquez  
i Murillo. Po tak wielu latach zachwyt się ulotnił, ale zostało przekonanie, że 
autorka opowiada interesująco zarówno o życiu artystów, jak i ich dziełach. 
Jest to więc popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i sądzę, że także 
dziś mogłaby być pożyteczną książką dla młodzieży.
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ŁZ: Panie Profesorze, a kiedy zaczęły się Pańskie zainteresowania hu-
manistyczne?

JM: W okresie wojenno-okupacyjnym, który trwał ponad 5 lat, co wów-
czas wydawało się nieskończenie długo, zrozumiałem (jak wielu w moim 
wieku), że nieocenioną rzeczą jest możliwość uczenia się w normalnych, 
pokojowych warunkach, a nie „w podziemiu”, poznawania między innymi 
dzieł literatury polskiej oraz historii ojczystej – o czym w moich szkolnych 
latach można było tylko marzyć. Gdy więc Niemcy opuścili Ziemię Rze-
szowską, z wielką ulgą i nadzieją wstąpiłem do starego Gimnazjum im. Ko-
narskiego w Rzeszowie, przy ul. Trzeciego Maja. I to mimo bardzo trudnych 
warunków, gdyż z powodu zniszczenia przez Niemców mostu na Wisłoku 
nie kursowała kolej, więc musiałem pieszo pokonywać przez pierwsze mie-
siące ponad 10 km drogi do gimnazjum. Co więcej, brakowało odpowied-
nich podręczników i innych pomocy do nauki, nie mówiąc już o brakach 
w zaopatrzeniu żywnościowym (na przykład chleb był „na kartki”) itd. 
Otóż mimo tych i innych uciążliwości, doceniałem możliwość uczęszcza-
nia do szkoły i właściwie chyba z jednakowym zainteresowaniem uczyłem 
się wszystkich przedmiotów. Ukierunkowanie na humanistykę pojawiło się 
dość późno, dopiero przed maturą, w innej szkole, w Gimnazjum i Liceum 
im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, dokąd się przeniosłem do trzeciej klasy 
gimnazjalnej. Tam część przedwojennego zespołu nauczycieli wzmocniona 
została przez repatriantów z Kresów, w tym polonistów, Jadwigę Zasław-
ską (pochodziła prawdopodobnie ze starego rodu) i Bronisława Nadolskiego 
(później prof. Uniwersytetu w Toruniu), którzy potrafili wzbudzić zaintere-
sowanie literaturą polską.

ŁZ: Jak wygląda historia wyboru przez Pana Profesora kierunku stu-
diów oraz tematyki prac naukowych?

JM: Odpowiedź na to pytanie znów muszę poprzedzić uwagami wstęp-
nymi, gdyż moja droga do nauki na początku nie była ani prosta, ani gład-
ka, lecz dość wyboista, a czasem nawet prowadziła nad przepaścią. Nigdy 
na przykład nie byłem asystentem i do pracy w Uniwersytecie Jagielloń-
skim zostałem przyjęty dopiero po… habilitacji, chociaż i doktorat, i ha-
bilitację miałem w UJ, ale byłem wtedy poza uczelnią.

Przed uzyskaniem stopnia doktora pracowałem za mizerną pensję  
w domu kultury w Nowej Hucie, w godzinach od 14. do 21., co pozwoli-
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ło mi spędzać cztery godziny przed południem w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Po uzyskaniu doktoratu przeszedłem do pracy w nowopowstałym wtedy 
Ośrodku Badań Prasoznawczych (który po latach został włączony do UJ), 
na stanowisko redaktora kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze” oraz Ency-
klopedii wiedzy o prasie (wyd. przez Ossolineum w 1976). Ponadto byłem 
sekretarzem Rady Naukowej OBP, której przewodniczył znakomity języko-
znawca polonista – profesor UJ, Zenon Klemensiewicz. Zebrania Rady raz 
w roku odbywały się na przemian w Krakowie oraz w Warszawie i dnia 
2 kwietnia 1969 roku, po zebraniu warszawskim, wracając samolotem do 
Krakowa, prof. Klemensiewicz zginął w niewyjaśnionej do dziś katastrofie 
tego samolotu pod Zawoją. Zginęły też dyrektor OBP Irena Tetelowska oraz 
sekretarka Barbara Wójtowicz. Ja zaś, mając bilet na ten lot, w ostatniej 
chwili zdecydowałem się pozostać w Warszawie do następnego dnia, żeby 
pójść do rodziny mojego szwagra, o co usilnie prosiła mnie przed wyjazdem 
do Warszawy i jeszcze wieczorem 1 kwietnia w czasie rozmowy telefonicznej 
moja teściowa, Sabina Gardulska. Dzięki temu uniknąłem wtedy śmierci.

Wracając do wyboru studiów, mogę stwierdzić, że miałem z tym pewne 
trudności. Skłaniałem się wprawdzie ku humanistyce, ale nauki tzw. ścisłe 
także miałem na uwadze, gdyż w liceum dobrze radziłem sobie ze wszystkimi 
przedmiotami, co w wyborze studiów stanowiło raczej przeszkodę. Ostatecz-
nie wybrałem polonistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale początkowo 
nie byłem zadowolony, gdyż akurat wtedy zaczęło się apogeum stalinowskiej 
ideologizacji, a nawet można by rzec: ideologicznego i politycznego terroru, 
co szczególnie dotkliwe było – jeśli o naukę idzie – właśnie w humanistyce. 
Wtedy, w 1951 roku, aresztowano czterech studentów z mojego roku (między 
innymi znanego dziś językoznawcę, prof. Walerego Pisarka1, i nieżyjącego już 
prof. Mariana Tatarę), których zwolniono po odwilży politycznej, jaka na-
stąpiła (nie od razu jednak) po śmierci Stalina (5 III 1953). Wiadomo, że lata 
stalinizmu były bardzo ponure. Niektórych naszych profesorów, na przykład 
Pigonia i Kleinera, atakowano, nazywano uczonymi „burżuazyjnymi” i byli 
zagrożeni usunięciem z uczelni. Zresztą niektórzy zostali relegowani z UJ, jak 
Roman Ingarden, którego wykładów też słuchałem, ale dopiero w 1954 roku, 
po jego powrocie na katedrę uniwersytecką.

Studia ówczesne były (przez kilka lat) dwustopniowe: pierwsze 3 lata 
kończone dyplomem plus dwuletni drugi stopień – magisterski. Mnie na 

1 Prof. Walery Pisarek (ur. 1931) zmarł 5 listopada 2017 roku w Katowicach, tuż 
przed publikacją niniejszego wywiadu – przyp. Red.
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ten drugi stopień (mimo wysokich ocen egzaminacyjnych) nie przyjęto. 
Los jednak sprawił, że spotkałem na Plantach dra Zygmunta Leśnodor-
skiego, który w Krakowie był postacią znaną jako kierownik literacki dwu 
najważniejszych teatrów: Słowackiego i Starego. Ponadto pełnił funkcję 
kierownika redakcji literackiej Polskiego Radia, mającego siedzibę w pała-
cyku przy ul. Szlak 71, którego właścicielem był ongiś hr. Stanisław Tar-
nowski, znany profesor i rektor UJ oraz prezes Akademii Umiejętności.

Otóż Leśnodorski, polonista, uczeń Ignacego Chrzanowskiego, zagadnął 
mnie, co robię. Kiedy opowiedziałem, jaka jest moja sytuacja, zapropono-
wał, żebym przyszedł do jego biura, do Polskiego Radia, ponieważ będzie 
miał dla mnie pewną propozycję. Byłem zaskoczony oraz zdziwiony; odpo-
wiedziałem, że bez odpowiedniej legitymacji nie mam szans. Ale on pod-
trzymał propozycję, więc następnego dnia poszedłem do budynku Radia 
– portier był zapewne uprzedzony – gdyż uprzejmie wskazał mi pokój, do 
którego się udałem, Leśnodorski zaś zaproponował mi pracę w charakterze 
jakby swego asystenta (choć bez tej nazwy). Gdy propozycję z ochotą przyją-
łem, zaprowadził mnie do gabinetu wicedyrektora do spraw programowych, 
Adama Zielińskiego, który o nic mnie nie pytał, tylko powiedział, żebym 
wypełnił w dziale kadr ankietę i od następnego dnia był „do dyspozycji” 
dra Leśnodorskiego. Po latach, bodaj w jesieni 1983 roku, spotkałem Zieliń-
skiego w Wiedniu; zaprosił mnie do swego domu, jakby zamku, z ogrodem, 
otoczonego murem (znałem też jego żonę z okresu pracy w rozgłośni, gdzie 
ona również pracowała). Mieszkali w Wiedniu od dwudziestu kilku lat i on 
zrobił tam karierę uniwersytecką oraz dorobił się majątku na handlu dzie-
łami sztuki. Kraków chętnie odwiedzał, od UJ otrzymał odznaczenia jako 
mecenas wspierający tę uczelnię.

Moja praca w rozgłośni trwała krótko, od października 1952 do sierp-
nia następnego roku, ponieważ Leśnodorski zaczął szybko zapadać na 
zdrowiu i 2 lipca 1953 zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Wiele wybitnych 
dzieł literackich w jego adaptacji nadanych zostało na antenie ogólno-
polskiej Polskiego Radia, co w tamtych smutnych latach stanowiło swego 
rodzaju remedium dla znękanego społeczeństwa. Zasługi zaś dla teatru 
to osobny ważny rozdział. Z jego publikacji na uwagę zasługują zwłasz-
cza ciekawe i świetnie napisane, opublikowane pośmiertnie Wspomnienia  
i zapiski (1959) oraz Wśród ludzi mojego miasta (1963); obie pozycje  
w 1968 roku wznowiono w jednym tomie.

Kiedy zabrakło w rozgłośni mojego szefa, musiałem się szykować do 
odejścia. Usunięto mnie z redakcji literackiej, jeszcze przez parę tygodni 
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„robiłem” regionalny dziennik radiowy, nadawany codziennie około 
godz. 16. Powiedziałem, że „robiłem”, bo od rana gromadziłem i reda-
gowałem różne informacje, następnie musiałem zadbać o ich nagranie na 
taśmę (czytał lektor, nagrywał technik), należało nadać kablem gotowy 
materiał do cenzury, zanotować fakt ocenzurowania i jeśli nie trzeba było 
czegoś skreślić (co zdarzało się bardzo rzadko), to taśmę przekazywałem 
do działu technicznego i o godz. 16 słuchałem przez radio. Była to praca 
bardzo absorbująca i nawet trochę stresująca.

W redakcji literackiej przydarzyła mi się dość niezwykła przygoda. Otóż 
władze Polskiego Radia w Warszawie zażądały od rozgłośni krakowskiej na-
grania fragmentów z komedii Fredry w wykonaniu Ludwika Solskiego, któ-
ry wtedy przekroczył 97. rok życia. Leśnodorski polecił mi wykonanie tego 
zadania i dał następujące wskazówki: 1. Do Solskiego należy się zwracać 
„Mistrzu” lub „Panie Dyrektorze” (ponieważ kiedyś był dyrektorem Teatru 
im. Słowackiego i wtedy wystawiał na przykład dramaty Wyspiańskiego,  
z którym pewne szczegóły uzgadniał, a po latach został honorowym dy-
rektorem tegoż teatru); 2. Jeśli mistrz poda rękę, należy ją pocałować (co 
zresztą robili wszyscy, także kobiety [!], jak się wkrótce mogłem przeko-
nać); 3. Jeśli zapyta o partnerów do tego nagrania, to mam powiedzieć, że  
dr Leśnodorski (którego on znał, jak się zorientowałem) proponuje Zdzisława 
Mrożewskiego (wtedy dość jeszcze młodego i świetnego aktora, którego Sol-
ski także znał) i zupełnie młodą aktorkę Halinę Kuźniakównę, której z kolei 
Solski nie znał, więc zapytał mnie, czy jest ładna. Powiedziałem, że bardzo 
ładna, i wtedy wyznaczył termin pierwszej próby u niego w mieszkaniu, przy  
ul. Św. Tomasza (wówczas nazwaną ul. Solskiego; dziś znów wróciła do daw-
nej nazwy). Otóż tych prób było sześć lub siedem, na wszystkie musiałem 
przychodzić i – by tak rzec – czuwać nad ich przebiegiem, mimo że byłem 
jedynie bezczynnym obserwatorem.

Po zakończeniu prób przywiozłem Solskiego (samochodem służbo-
wym) do rozgłośni, gdzie fragment przedstawienia (zapewne Zemsty) przez 
aktorską trójkę został nagrany dla Polskiego Radia i tam, w archiwum, do 
dziś się znajduje. Nie ma tu miejsca, żeby więcej mówić o tym epizodzie  
z Solskim, który był znacznie bogatszy i zasługuje na osobną relację.

Mając na uwadze rychłe odejście z rozgłośni, po niespełna 10 miesią-
cach pracy, robiłem intensywne starania, by kontynuować naukę w UJ, 
co nie było łatwe. W każdym razie udało się i w październiku 1953 roku 
rozpocząłem studia magisterskie, wybierając seminarium prof. Pigonia, 
który później był promotorem mojego doktoratu (1963), a także jednym 
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z recenzentów habilitacji. Jemu to zawdzięczam bardzo wiele, zwłaszcza 
w tym tak trudnym dla mnie okresie. W ostatnich kilkunastu latach życia 
Profesora zjawiałem się w jego mieszkaniu przy al. Słowackiego mniej wię-
cej co kilka tygodni, zawsze w piątki (były to dni zalecane przez lekarza na 
wypoczynek), najpierw w związku z pracą doktorską, potem edycją pism 
Chodakowskiego, wreszcie z rozprawą habilitacyjną, a w ostatnich latach 
Profesor podpisywał co pewien czas plik rewersów i ja przynosiłem mu 
potrzebne książki z Biblioteki Jagiellońskiej.

Otrzymałem od Profesora kilka jego książek. Najwcześniej jego auto-
biografię pt. Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości (Kraków 1957, 
WL, wyd. czwarte rozszerzone) z dedykacją: „Pan Julian Maślanka zechce 
zachować w dobrej pamięci autora tej gawędy. St. Pigoń, Kraków, 3 IV 
1957”. Dziesięć lat później, na siedem miesięcy przed śmiercią Profesora, 
otrzymałem egzemplarz jego książki Formowanie „Dziadów” części drugiej 
(Warszawa 1967, PIW), z dłuższą dedykacją, którą przytoczę:

Pan doc. dr Julian Maślanka zechce zachować w dobrej pamięci ostatni 
akt procesu habilitacyjnego w Uniwersytecie Jagiel. d. 13 maja 1968 r. 
Nie mogłem, niestety, uczestniczyć w nim osobiście, niemniej pragnę tu 
zapisać szczere gratulacje swe i najserdeczniejsze życzenia na przyszłość. 
Kraków d. 29 maja 1968 – Stanisław Pigoń.
Tu trzeba dodać wyjaśnienie, że Profesor przyjechał ze mną taksówką 

do Collegium Novum, gdzie na I piętrze miała się odbyć moja habilitacja, 
lecz nie wziął w niej udziału jako recenzent, ponieważ zaraz po wejściu 
do Uniwersytetu zasłabł. Zabrało go pogotowie, a ja, przerażony tym, co 
się stało i nie wiedząc, co się z nim dzieje, poszedłem na kolokwium ha-
bilitacyjne.

Owe liczne spotkania, rozmowy oraz wtrącane w nich delikatnie i jak-
by mimochodem wskazania dla mojej dalszej drogi naukowej, wszystko 
to sprawiło, że do dziś staram się mojego Mistrza „zachować w dobrej 
pamięci” – jak to napisał w przytoczonych wyżej dedykacjach. Po jego 
odejściu z tego świata (18 XII 1968), chcąc choćby w drobnej części spła-
cić dług wdzięczności – pisałem o nim i jego wielkim dorobku naukowym 
oraz opracowałem wybór jego pism, wydany przez PWN w Warszawie.

Nawiązując do powyższego pytania w sprawie wyboru epoki literatury,  
w której chciałem się specjalizować, zdradzę, że najbardziej pociągał mnie 
romantyzm. Tak się złożyło, że w roku akademickim 1953/54 przedmiotem 
seminarium u prof. Pigonia była (bodaj wyjątkowo) tematyka edytorska  
i przez kilka miesięcy, a może nawet przez pierwszy rok studiów magister-
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skich, zajmowaliśmy się problematyką tekstologiczno-edytorską III czę-
ści Dziadów. Celem zaś było ustalenie tekstu dzieła możliwie najbardziej 
poprawnego, czyli zgodnego – o ile to tylko możliwe – z intencją autora.  
W tym celu porównywaliśmy tekst w różnych wydaniach i w autografie (we-
dług podobizny w edycji Kallenbacha), notowaliśmy odmiany do tzw. apa-
ratu krytycznego, staraliśmy się ustalić na podstawie dostępnych źródeł (na 
przykład korespondencji poety), czy Mickiewicz sam robił korektę, co może 
być decydujące o wyborze pierwodruku albo innego wydania, na przykład 
ostatniego za życia autora – jako edycji stanowiącej p o d s t a w ę  przygoto-
wywanej przez nas edycji itd.

Profesor proponował wiele tematów do wyboru na prace magisterskie. 
Były wśród nich też tematy edytorskie i kiedy wahałem się, jaki temat wy-
brać, Profesor zachęcił mnie (dokładnie pamiętam) do podjęcia się wyda-
nia pism Chodakowskiego. Praca magisterska obejmowała pisma polskie, 
tzn. rozprawę O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz listy. Był to 
jednak tylko początek drogi do tomu wydanego przez PWN w Warszawie 
dopiero w 1967 roku, obejmującego także ważniejsze pisma oraz listy ro-
syjskie (łącznie z moim tłumaczeniem). A trwało to tak długo, gdyż dostęp 
do tekstów rosyjskich, znajdujących się głównie w Petersburgu (wtedy Le-
ningradzie), był bardzo utrudniony. Po latach starań otrzymałem wreszcie 
paszport, wyjechałem do Petersburga i dotarłem do Biblioteki im. Sałtyko-
wa-Szczedrina, gdzie pozwolono mi czytać teksty drukowane, natomiast 
rękopisów Chodakowskiego nie otrzymałem! W trzecim dniu podeszła do 
mnie dyżurna bibliotekarka, powiedziała po cichu, że jest Polką (jeśli do-
brze zapamiętałem, nazywała się Biernacka) i że „po trochu”, sukcesyw-
nie będzie mi przynosić rękopisy, ale żebym je w razie kontroli zasłonił 
książką, jaka leżała przede mną. Kontroli nie było, dzięki czemu zrobiłem 
potrzebne odpisy i wydałem wspomniany tom, który przyniósł mi (na 
wniosek prof. Juliana Krzyżanowskiego, jak się później dowiedziałem) na-
grodę I Wydziału PAN i miał kilkanaście recenzji, w tym kilka za granicą. 
Wcześniej jednak, w 1963 roku, uzyskałem w UJ doktorat na podstawie 
monografii o Chodakowskim, wydanej w 1965 roku w serii Prac Komisji 
Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, która też miała kilkanaście recen-
zji, w tym pięć za granicą.

Na tym się nie skończyła moja przygoda z Zorianem, mimo że coraz 
bardziej interesowały mnie inne tematy. Otóż kilka lat później folklorystka 
z Mińska, Leoniła Małasz-Aksamitowa, zawiadomiła mnie, że odnalazła 
w archiwum Instytutu Literatury Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie pie-
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śni ludowe, zebrane przez Chodakowskiego, w tym też polskie. Porozumia-
łem się z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą i red. Jadwiga Bandrowska-
Wróblewska od razu zaproponowała wydanie pieśni polskich. Za zgodą 
Małasz-Aksamitowej (oczywiście z uwzględnieniem jej jako odkrywczyni 
zbioru) ukazały się w 1973 roku z moim wstępem i komentarzem oraz  
z przedmową prof. Juliana Krzyżanowskiego.

W tym wydaniu spotkała mnie przykra niespodzianka. Mimo dwóch 
korekt (na moje żądanie) ktoś w LSW, albo może w drukarni, w ostatniej 
chwili oryginalny tytuł Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zbierane 
niefortunnie „poprawił”, zmieniając ostatnie słowo na „zebrane”. Dołą-
czona errata niewiele pomogła. A moje usiłowania, by dowiedzieć się, jak 
się to mogło stać, nie dały rezultatu.

Okazało się – jak widać – że postać Zoriana, jego idee i działalność, 
spopularyzowane już przez romantyków, w latach po II wojnie światowej 
były jeszcze dość żywotne, choć dziś należą już do przeszłości.

*

Podsunięty mi przez prof. Pigonia temat pracy magisterskiej skierował 
moją uwagę (poniekąd mimo woli) na problematykę slawistyczną, a wła-
ściwie na powiązania kulturalne polsko-słowiańskie. Nawiązałem więc 
kontakt ze slawistami czeskimi, wydającymi w Pradze bodaj najważniejsze 
czasopismo slawistyczne „Slavia”. W skład kolegium redakcyjnego wcho-
dzili wówczas ze starszego pokolenia literaturoznawców Karel Krejči (któ-
ry okazał się dla mnie bardzo życzliwy) i Frank Wollman, a z młodszych 
Slavomir Wollman (syn poprzedniego) oraz językoznawca europejskiego 
formatu, później profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, František Václav 
Mareš (zm. 1994) Z nim łączyła mnie trwała przyjaźń, gościł wiele razy 
w naszym mieszkaniu, czasem z żoną, a ja z rodziną też u nich w Pradze. 
Mareš ogłosił recenzje trzech moich książek – w „Slavii” i w czasopiśmie 
„Byzantynoslavica”.

Miałem również kontakty z drugim ośrodkiem czeskim (ściślej: mo-
rawskim), z Brnem, gdzie profesorem uniwersyteckim był mój kolega ze 
studiów w UJ, Jarmil Pelikán. Wspólnie opublikowaliśmy korespondencję 
Vaclava Hanki z polskimi slawistami w roczniku „Sbornik Narodniho Mu-
sea v Praze” (1962), a ponadto w czasopiśmie swojego Uniwersytetu re-
cenzował moje prace o Chodakowskim (1966) i książkę Słowiańskie mity 
historyczne w literaturze polskiego Oświecenia (1968).
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Powiedziałem wyżej, iż najbardziej interesował mnie romantyzm, lecz 
gdy zatrudniony zostałem w UJ w 1968 roku w ówczesnym Zakładzie Li-
teratury Staropolskiej i Oświeceniowej, podjąłem wykłady i seminarium 
magisterskie z historii literatury okresu Oświecenia, gdyż takie były po-
trzeby. Dokładniejsze poznanie literatury i kultury oświeceniowej oka-
zało się jednak korzystne dla późniejszych moich prac dotyczących też 
romantyzmu.

ŁZ: Panie Profesorze, proszę zdradzić, jakie dzieła literackie czyta Pan 
nie ze względów „zawodowych”, lecz wyłącznie „dla przyjemności”?

JM: Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ dzie-
ła literackie, jakie stanowiły przedmiot moich badań, czyli czytane dokład-
nie i wielokrotnie, także na ogół sprawiały mi „przyjemność”. Nawet nie 
mogę sobie przypomnieć, żebym czytał jakieś utwory wyłącznie dla przy-
jemności, chyba że przez „przyjemność” rozumieć przeżycie estetyczne, 
jakie wzbudzić może w czytelniku na przykład opis krajobrazu, subtelna 
analiza psychologiczna bohaterów, ukazanie ich w sytuacjach tragicznych 
albo przeciwstawnych, czyli komicznych, także piękno języka oraz stylu 
itp. Przyjemność z lektury mogą też sprawiać jakieś wartości poznawcze, 
na przykład wydarzenia historyczne, obyczajowe, fantastyczne itp., co za-
leży zresztą od wiedzy historycznoliterackiej oraz wrażliwości, tudzież in-
dywidualnych upodobań i poglądów czytelnika.

Moje poglądy na literaturę są raczej „staroświeckie” czy (lub) „kon-
serwatywne”, dlatego nigdy nie fascynowały mnie tendencje, programy 
oraz eksperymenty nadmiernie „nowatorskie”. Rozumiem, że pisarze 
mają prawo eksperymentować i poszukiwać nowych idei oraz stosownych 
form do ich wyrażania, ale takie na przykład kierunki z początku XX wie-
ku (najogólniej mówiąc: futurystyczne), jak: formizm, kubizm, dadaizm  
i podobne „-izmy”, szybko zresztą przebrzmiałe, wydawały mi się do tego 
stopnia dziwaczne, że zupełnie bezwartościowe. Z literatury współczesnej 
zaś za bezwartościowe lub wręcz szkodliwe uważam powieści (nie wymie-
niając autorów) przesycone drastycznymi albo wręcz natrętnie dewiacyj-
nymi wątkami.

Mimo woli przypomina się tu literatura oświeceniowa, która wpraw-
dzie była krępowana znanymi regułami klasycznymi, ale cel przewodni 
tamtej twórczości był w pełni pozytywny i przejrzysty: wychowawczo-
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edukacyjny. A nie ulega przecież wątpliwości, że literatura – by tak rzec 
– „pozytywna” może być jednym z najważniejszych środków prowadzą-
cych do osiągnięcia takiego celu. I przeciwnie – „negatywna” – ma zwykle 
działanie destrukcyjne. A przecież nie ulega wątpliwości, że wychowanie 
społeczne to wielka sprawa.

W innych okresach było podobne dążenie do nieco innych celów  
i przy zastosowaniu innych gatunków literackich, co wyraźnie widać w ze-
stawieniu klasycyzmu z romantyzmem, szczególnie w polskiej literaturze.  
W epoce Oświecenia, zwłaszcza w latach stanisławowskich, wbrew klasycz-
nej gradacji gatunków (najwyżej – jak wiadomo – stawiano gatunki poważ-
ne, jak: epopeja, poemat bohaterski, tragedia, oda, a niżej gatunki satyryczne 
i komediowe) u nas obficie rozwijały się właśnie gatunki satyryczno-kome-
diowe, osiągając wysoki poziom, jak na przykład w twórczości Krasickiego: 
satyra, poemat heroikomiczny, bajka, które na długo (w pewnym stopniu 
do dziś) zachowały żywotność literacką. Wysoko była ceniona w poety-
kach klasycznych tragedia, a jednak w naszej literaturze stanisławowskiej 
powstały nieliczne i słabe próby w tym gatunku, wnet zapomniane, wy-
stawiane zaś były w przekładach utwory Corneille’a, Racine’a, Voltaire’a. 
Natomiast polska komedia była wtedy w rozkwicie, zwłaszcza pod piórem 
Franciszka Zabłockiego, autora kilkudziesięciu sztuk (część w oryginalnych 
przeróbkach mało znanych utworów francuskich), z nich zaś niektóre były 
długo wystawiane, a na przykład Fircyk w zalotach, uchodzący za arcydzieło, 
pojawiał się w teatrach aż do naszych czasów. Tendencje literackie są na ogół 
takie, że do głównego nurtu ideowego dostosowują się istniejące gatunki 
literackie, ulegają modyfikacji, lub też powstają nowe, bardziej odpowia-
dające potrzebom w danej epoce. Jeżeli więc celem głównym czasów sta-
nisławowskich było zwalczanie różnych wad społecznych, jak na przykład 
pijaństwa, warcholstwa itp. – to do tego najbardziej nadawały się gatunki 
satyryczno-komediowe.

Odpowiadając po tych uwagach na powyższe pytanie, mogę stwier-
dzić, że „dla przyjemności” czytam powieści o tematyce historycznej, na 
przykład w ostatnich tygodniach któryś raz czytałem Popioły Żeromskie-
go. Przykład ten zaś wskazuje, że chodzi o takie dzieła literackie, które 
wzbogacają wiedzę, wyobraźnię i sferę emocjonalną czytającego; mogą 
więc wpływać na kształtowanie jego poglądów i na postępowanie w życiu.  
A zatem znowu dotykamy szeroko pojętego problemu wychowania. Do tego 
nadają się utwory, które zawierają jakieś wartości, a te mogą być bardzo 
różne, jakich przykłady wyżej wskazano.
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ŁZ: Proszę opowiedzieć, jakie ma Pan Profesor doświadczenia z korzy-
stania z bibliotek?

JM: Bardzo pozytywne. Bez systematycznego korzystania z „Jagiellon-
ki” (jak nazywamy Bibliotekę UJ) nie wyobrażam sobie nie tylko rozprawy 
doktorskiej i habilitacyjnej, ale także późniejszej pracy uniwersyteckiej. 
Niektórzy moi koledzy, zajmujący się literaturą współczesną, gdy byli już 
po habilitacji, rzadziej lub nawet sporadycznie przebywali w czytelni BJ 
(mówię o historykach literatury), ale bodaj tylko oni. Natomiast inni, spe-
cjalizujący się we wcześniejszych epokach literackich – to stali bywalcy 
BJ, a także, choć w znacznie mniejszym stopniu, Biblioteki Muzeum im. 
Czartoryskich lub Biblioteki PAU. Tak było. A jak jest dzisiaj? Z pobież-
nych obserwacji podczas nieczęstych pobytów w czytelniach Biblioteki 
Jagiellońskiej oraz Biblioteki PAU i PAN (bo tylko w tych dwu czasem 
bywam; dawniej często korzystałem z Biblioteki Muzeum im. Czartory-
skich), widać od razu, że czytelników jest dużo mniej niż dawniej. Na taki 
stan wpłynął, oczywiście, Internet, w którym można znaleźć wiele książek 
oraz informacji bibliograficznych, co ułatwia i bardzo przyspiesza poszu-
kiwanie potrzebnych publikacji, czasem bardzo rzadkich, niedostępnych 
nawet w dużych bibliotekach. Ale wszystko to nie wystarcza na przykład 
w przypadku pracy naukowej, ponieważ w Internecie mimo dużej pojem-
ności jest ograniczona ilość pozycji i korzystanie z tego medium infor-
macyjnego traktować można jako pożyteczny, lecz tylko ws tępny  etap 
kwerendy naukowej.

Tak więc Internet jest zapewne wspaniałym wynalazkiem, ułatwia-
jącym błyskawiczne dotarcie do wielu informacji, ale nie może zastąpić 
bibliotek. I to nie tylko w przypadku wspomnianej pracy naukowej, lecz 
nawet lektur szkolnych. Uczeń powinien poznawać (na przykład utwór 
literacki) głównie z książki. Czytanie, nawet „dla przyjemności”, wyma-
ga wysiłku myślowego, a niekiedy – jeśli chcemy dogłębnie zrozumieć  
i ocenić jakiś bardziej skomplikowany przekaz autora, zawarty w da-
nym tekście – to czeka nas wręcz wyczerpująca praca myśli (i oczu). Wy-
siłek ten wszakże pobudza naszą skłonność do refleksji oraz wzbogaca 
i doskonali sprawność intelektualną. A zatem jest, by tak rzec – „opła-
calny”, ale pod tym tylko warunkiem, że treść danej lektury (książki) 
jest z normalnego, ludzkiego punktu widzenia pozytywna, czyli ukie-
runkowana na budowanie (czy szerzenie) dobra – w szerokim tego słowa 
znaczeniu.
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ŁZ: Panie Profesorze, a jak Pana zdaniem i na podstawie Pana obserwa-
cji przedstawiają się biblioteki polskie na tle zagranicznych?

JM: Na przełomie lat 1970–1971 przez kilka tygodni korzystałem z czytel-
ni Biblioteki Narodowej w Paryżu. W 1985 roku w książnicy, należącej daw-
niej do Uniwersytetu Bolońskiego (Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio) 
odczytywałem z autografu (odkrytego wtedy po długim czasie od momentu 
zaginięcia) Pierwsze wieki historii polskiej, ustalając tekst do wydania roczni-
cowego Dzieł Mickiewicza. Wcześniej pracowałem w Bibliotece Sałtykowa-
Szczedrina w Petersburgu, o czym wyżej mówiłem. Te trzy biblioteki zagra-
niczne poznałem jako czytelnik. Pomijam tu Bibliotekę Polską w Paryżu,  
w której bywałem często, gdyż ona należała przed II wojną światową i – po 
dłuższej przerwie także dzisiaj należy – do Polskiej Akademii Umiejętności. 
A zatem jest za granicą, ale nie jest zagraniczna.

Z powyższych bibliotek największe wrażenie zrobiła na mnie paryska 
Biblioteka Narodowa. Głównie dlatego, że już wtedy, blisko pół wieku temu, 
można było korzystać z kserografu w czytelni; po drugie imponujący był 
katalog rzeczowy, bardzo ułatwiający kwerendę bibliograficzną i wreszcie 
to, że bardzo szybko dostarczano czytelnikom zamówione książki. Nasze bi-
blioteki były więc wtedy w stosunku do tej paryskiej znacznie opóźnione.

Dziś jednak, wskutek radykalnego unowocześniania dostępu do zbiorów 
(Internet, cyfryzacja i komputeryzacja) także w polskich bibliotekach ten dy-
stans został w znacznym stopniu zmniejszony, a nawet niemal wyrównany.

ŁZ: Panie Profesorze, czy dzisiaj, w dobie powstawania innych niż bi-
blioteka sposobów kontaktu czytelnika z tekstem pisanym, bibliote-
karz może być inspiratorem dla czytelników?

JM: Naturalnie, że może być. Ja w czasie studiów i także w okresie póź-
niejszym często korzystałem z porady bibliotekarzy, zwłaszcza pracują-
cych w dziale informacji naukowej „Jagiellonki”. W szczególności dotyczy 
to bibliotekarza Władysława Berbelickiego (1912–2008), który był polo-
nistą (tylko magistrem, podkreślam: „tylko”, gdyż w tej Bibliotece zawsze 
pracowało też kilku profesorów) i kustoszem dyplomowanym, ale o wie-
dzy encyklopedycznej, nie tylko z zakresu bibliografii różnych dziedzin 
humanistyki. Wiedzą tą dzielił się zawsze chętnie i jednakowo szczodrze, 
gdy był pytany czy to przez studenta, czy przez profesora. Był bodaj naj-
bardziej znaną postacią na terenie swej biblioteki i miał wielu przyjaciół. 
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Ja też się z nim przyjaźniłem i kiedy zmarł, to na życzenie dwóch redakcji 
napisałem o nim wspomnienie i omówiłem jego dorobek naukowy dla: 
„Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” (R. LVIII, 2008, s. 375-380) i „Rocz-
nika Krakowskiego” (t. LXXIV, 2008, s. 213-214, gdyż był też wybitnym 
działaczem i honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii  
i Zabytków Krakowa). Rozmowa z nim na konkretny temat naukowy by-
wała zwykle nader inspirująca.

ŁZ: Na koniec chciałbym zwrócić się do Pana Profesora tym razem nie 
jako do czytelnika, lecz naukowca, autora prac, monografii, artykułów 
i zapytać w imieniu młodych badaczy literatury. Proszę zdradzić, jaki 
powinien być tekst  naukowy i czy musi się kojarzyć z „suchym sty-
lem”?

JM: Wiadomo, że istnieją liczne i w różnych stylach wypowiedzi, na 
ogół utrwalone w tekście drukowanym lub nagrane w medium elektro-
nicznym, i są one (w każdym razie – powinny być) dostosowane do prze-
kazanych treści. Na przykład teksty takie jak: komunikat, sprawozdanie, 
rozporządzenie jakiejś władzy, ustawa parlamentarna itp. – winny być 
formułowane (redagowane) w stylu informacyjnym, którego główną 
cechą i zaletą winna być komunikatywność i zrozumiałość dla danej grupy 
społecznej, do której są adresowane. Z tą cechą bywa różnie i dlatego sły-
szymy częste narzekanie na niejasność na przykład pism urzędowych.

Na pytanie o t ek s t  naukowy  raczej nie może być jednej i jedynie 
słusznej odpowiedzi. Tu ważny jest człon drugi („naukowy”), czyli taki, 
który przekazuje nowe oraz istotne treści dotyczące jakiegoś problemu na-
ukowego; nowe oraz istotne – tzn. takie, które wzbogacają aktualny stan 
wiedzy w zakresie danego tematu.

Czy styl tekstu naukowego musi być „suchy”? Jeśli mamy tu na myśli 
humanistykę, a zwłaszcza naukę o literaturze, to – moim zdaniem – styl 
takiego tekstu może być taki, ale nie musi, choć zawsze powinien być jasny 
i komunikatywny. Ale jasności i komunikatywności nie przeszkadza na 
przykład styl podobny do stosowanego w eseju, a więc w pewnym stop-
niu zbliżony do stylu literackiego. W takim przypadku dany przekaz może 
być nawet łatwiej odbierany przez czytelnika czy słuchacza. Są nie tylko 
różne style tekstów drukowanych, ale też wypowiedzi ustnych, na przy-
kład wykładów uniwersyteckich; jedne „suche” i nudne, inne interesujące 
i trzymające w napięciu uwagę słuchaczy.
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Na studiach słuchałem między innymi wykładu z gramatyki opisowej 
prof. Zenona Klemensiewicza. Gramatyka uchodziła w przeważającej opi-
nii studentów (a było nas na roku ok. 150) za przedmiot „nudny”. Otóż 
wykłady Klemensa (jak nazywaliśmy naszego mistrza) były tak interesują-
ce, że zapewne nikt się na nich nie „nudził”. Po latach redakcja krakowskie-
go miesięcznika zwróciła się do mnie z prośbą (w związku z sesją naukową 
poświęconą Profesorowi, przygotowaną przez Wydział Filologiczny PAU) 
o przekazanie własnych wspomnień o tym wybitnym uczonym. Mówiłem 
wówczas między innymi o jego wykładach, które nazwałem „poematami 
gramatycznymi” i redakcja wywiad ten ogłosiła pt. O twórcy „poematów 
gramatycznych” („Miesiąc w Krakowie” 2009, nr 6, s. 49-50).

Zawsze interesowało mnie, jak piszą wybitni humaniści. Dlatego też 
od czasu do czasu wybierałem fragment jakiegoś tekstu naukowego i ana-
lizowałem go słowo po słowie. Podziwiałem klarowność wywodu i styl 
na przykład Władysława Tatarkiewicza, zwłaszcza w pracach tak przecież 
niełatwych i tematycznie enigmatycznych, jak jego studia z tomu Droga 
przez estetykę (Warszawa, PWN, 1972), gdzie właśnie mamy do czynienia 
ze stylem eseistycznym i zarazem ściśle naukowym oraz znakomicie precy-
zyjnym, na przykład w pierwszym studium pt. Definicja sztuki. Jeśli chodzi 
o definicję, to poleciłbym młodym naukowcom przestudiowanie rozpraw-
ki Kazimierza Ajdukiewicza pt. Definicja (t. Język i poznanie, Warszawa, 
PWN, 1960), gdyż umiejętność definiowania jest nieodzowna dla badaczy, 
zwłaszcza humanistów.

Jeśli idzie o moje zainteresowanie sprzed lat stylem prac wybitnych 
uczonych, to uważnie przyglądałem się także tekstom między innymi Ju-
liusza Kleinera, Stanisława Pigonia, Kazimierza Wyki, Wacława Borowego, 
Juliana Krzyżanowskiego, Konrada Górskiego i innych. Każdy z nich ma 
swój własny indywidualny styl naukowy i to zróżnicowanie jest bardzo 
znamienne.

ŁZ: Panie Profesorze, bardzo dziękuję za tę niezwykle inspirującą roz-
mowę. 


