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1 Niewiele zostało pisemnych świadectw, 
raptem parę listów Kazimierza Wyki 

przechowywanych obecnie w archiwum 
Jana Błońskiego w Bibliotece Jagiellońskiej 
(odpowiedzi brak). Odtworzenie dynami‑
ki tej relacji – podobnie jak i wielu innych, 
do niej podobnych – jest dziś prawie nie‑
możliwe, nie mamy dostępu do tego, co 
było ulotne, powierzane sobie nawzajem 
tylko w rozmowach prywatnych, możemy 
więc, co najwyżej, próbować kruchej re‑
konstrukcji tylko na podstawie ułomków 
dokumentów oraz nawarstwiających się 
potem – i publikowanych – wspomnień, 
z samego założenia jakiegoś ugrzecznio‑
nych, odpowiednio sprofilowanych pod 
kątem druku.

Błoński nigdy nie ukrywał, że Wyka 
był dla niego autorytetem. „Może więc 
dzisiaj – pisał w jednym z pierwszych teks‑
tów na ten temat, opublikowanych jeszcze 
za życia nauczyciela – po przeszło dwu‑
dziestu latach, wolno mi będzie powie‑
dzieć, że jeśli przyjechałem do Krakowa, 
mając nieledwie po drugiej stronie uli‑
cy inny […] uniwersytet, to zrobiłem to 
zwłaszcza dlatego, że chciałem się uczyć 
u Kazimierza Wyki”2. I tłumaczył to, co 
potem będzie po wielokroć powtarzać: 
to Wyka go wychował, nauczył – nie ty‑
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le może stylu krytyki, ile określonego ro‑
zumienia kultury. Takiego rozumienia, 
w którym docenienie jej wartości i wagi 
jest zarazem tożsame z wyrobieniem w so‑
bie przeświadczenia, że do kultury należy 
podchodzić z odpowiednią dozą swobo‑
dy, a może nawet dezynwoltury – nie wol‑
no być jej niewolnikiem. Wyka – podsu‑
mowywał wtedy Błoński – potrafił nam 
pokazać, że sztuka ma sens o tyle, o ile 
sami go jej nadamy, używając innych ka‑
tegorii, można powiedzieć, że uczył on 
i oczekiwał od swoich podopiecznych ak‑
tywizmu – „całym swoim zachowaniem 
przypominał, że literatura jest dla czło‑
wieka […], zachęcał do bezceremonial‑
nej oceny, do nieustannego rozrachunku 
z przeszłością”3.

Narracja Błońskiego o jego mistrzu 
będzie narastać i zmieniać się z czasem, 
ale zespół argumentów, by tak rzec, po‑
zytywnych pozostanie stabilny: stale bę‑
dzie on podkreślać, że imponowała mu 
szerokość zainteresowań Wyki, umiejęt‑
ność i potrzeba poruszania się zarówno 
w obszarze historii literatury, jak i kry‑
tyki literackiej, wielokrotnie zaakcentu‑
je, że budziła uznanie hojność opiekuna, 
który chętnie dzielił się swoimi pomy‑
słami i intuicjami, niejednokrotnie prze‑
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kazując je młodszym i mniej od niego 
doświadczonym. To przecież na margi‑
nesie tej konkretnej więzi Błoński wy‑
pracuje swoją teorię dotyczącą w ogóle 
modelu relacji mistrz – uczeń. Zapyta 
po latach, zastanawiając się raz jeszcze 
nad źródłami dawnych wyborów: „Na 
czym to polegało? Na czym polega fascy‑
nacja nauczycielem? Nie bardzo wiem. 
Są to sprawy trochę irracjonalne. Wpływ 
jednego człowieka na drugiego nie bar‑
dzo poddaje się definicji. […] Myślę, że 
wszędzie, dokąd idziemy, szukamy wta‑
jemniczenia, wejścia do zamkniętego 
przed innymi ludźmi świata. […] szuka‑
my przewodnika. A mistrz to człowiek, 
który zjawia się w takim momencie i daje 
nadzieję, że nas do tej ziemi obiecanej 
zaprowadzi. Jest w tym coś z magii, coś 
z kuglarstwa. Wyka to po mistrzowsku 
robić potrafił”4.

Bycie mistrzem to u Błońskiego prze‑
kraczanie granic, ale też i rodzaj gry; to 
niewypowiedziana obietnica: „chodź za 
mną, zaprowadzę cię dalej, niż sam jesteś 
w stanie pójść”, to wreszcie forma subtel‑
nej manipulacji, w której spotykają się 
interesy dwóch stron: młodego adepta, 
który marzy o przejściu przez inicjację, 
i mądrego pedagoga, który zdaje sobie 
sprawę z tego, że ten kontakt z młodoś‑
cią go odświeża i pozwala mu nie wyjść 
z wprawy. Mistrz w ujęciu Błońskiego ma 
w sobie coś z hochsztaplera – musi obie‑
cywać i uwodzić, ale jego siła jest tyleż 
jego własną siłą (bierze przecież począ‑
tek w jego kompetencjach, wiedzy, tak‑
że – uroku osobistym), co siłą pokłada‑
nych w nim nadziei – mistrzem można 
być tylko w relacji, musi istnieć druga 
zapatrzona w nas strona, by to było moż‑

liwe. „Mistrz – dodawał Błoński – mu‑
si wywołać w nas wrażenie, że posiada 
niepojęte, nieskończone zasoby intelek‑
tualne i rezerwy geniuszu, że potrafi nas 
zaprowadzić niezmiernie daleko, w takie 
strefy wiedzy, myślenia, jakich my nawet 
nie podejrzewamy”5, „[…] mistrz mu‑
si posiadać moc odsłaniania tajemnicy, 
ale winien mieć świadomość, że istnieją 
inni, którzy zaszli nieporównanie dalej”6.

Parafrazując tytuł pierwszego wspo‑
mnienia Błońskiego o Wyce, można by 
powiedzieć, że chodzi tu o dialektykę 
przyciągania i odpychania: relacja z mi‑
strzem opiera się wszak w tym ujęciu naj‑
pierw na chęci wchłonięcia jego rozpo‑
znań i jego metody, jest oparta o żmudne 
naśladownictwo, by się od niego z czasem 
odbić – niekiedy aż do całkowitego za‑
przeczenia; takiego zaprzeczenia, w któ‑
rym nie powinnyśmy jednak zapominać 
o naszych początkach. Oczywiście, czy‑
tamy między wierszami u Błońskiego – 
im silniejsza była ta pierwsza fascynacja, 
im wierniejsze podążanie za tropami na‑
uczyciela, tym ta chęć odbicia się może 
być mocniejsza, potrzeba indywidual‑
nej ekspresji – bardziej wyraźna. Błoń‑
ski nie oddawał się tu tylko myślowym 
spekulacjom, opowiadał przecież o do‑
świadczeniu znanym mu z autopsji. Czy 
się Wyką zachłysnął? Bez dwóch zdań. 
Czy się przeciwko niemu kiedykolwiek 
otwarcie zbuntował – sprawa dużo bar‑
dziej dyskusyjna. Powiedziałabym, że jego 
bunt przybrał formę rebelii nieco utajonej, 
stopniowego odchodzenia, wypracowy‑
wania rozwiązań własnych, które sporo 
wchłonęły z rozpoznań najważniejszego 
z nauczycieli i rzadko były względem nich 
jawnie polemiczne.



18 #HISTORYK LITERATURY/KRYTYK

MAŁGORZATA SZUMNA

w szczegóły? Ten konterfekt w kolejnych 
odsłonach coraz mocniej uwzględniał to, 
co trudniejsze do zaakceptowania, Błoń‑
ski częściej dotykał spraw, które wydawać 
mu się musiały godne rozliczenia. Pierw‑
szy zarys bardziej zniuansowanego wize‑
runku zaczął się rysować pod koniec lat 
70. Błoński donosił wówczas: „Wróciłem 
do Wyki na jego starość. Naturalnie to 
był już inny charakter, bardziej gorzki. 
Wszyscy go zawsze uważali za nadzwyczaj 
uszczęśliwionego przez życie, ale napraw‑
dę nie był szczęśliwym człowiekiem – od 
wewnątrz. Nie wiem dokładnie, na czym 
to polegało, on się znowu z tego nie spo‑
wiadał, a choćby nawet... Może uważał, 
że za późno zabrał się do swojego wiel‑
kiego dzieła, sądził, że wszystko w życiu 
trzeba było zrobić wcześniej. Coś w tym 
człowieku było dziwnego: jakiś niepokój, 
coś go jadło”8.

Przyczyny nieszczęścia, jego począt‑
ki byłyby więc ściśle prywatne, intymne 
nawet, wszystko dawałoby się zamknąć 
w – bardzo ludzkiej przecież – świadomo‑
ści klęski, która przychodzi wraz z dojrza‑
łością; świadomości dzieła, które pozosta‑
nie dziełem nienapisanym, a w każdym 
razie – niedokończonym. Ten podskórny 
niepokój Wyki wynikałby – domyślał się 
wtedy jego uczeń, bądź też spekulował – 
z poczucia opóźnienia; swoistej retardacji, 
nad której przyczynami piszący jednak 
się nie zastanawiał.

I w innym tekście z tego samego okre‑
su Błoński uzupełniał: „Wszechstronność 
Wyki budziła podziw i niekiedy nawet 
niepokój. Może i jemu samemu przyspa‑
rzała czasem kłopotów? Czyż nie cier‑
pimy wszyscy na przywary naszych za‑
let? […] Było w nim jakieś nienasycenie – 

2 Ta potrzeba znalezienia miejsca dla 
siebie, przy jednoczesnej niechęci 

do sprawienia nauczycielowi przykrości 
(choć mądry nauczyciel wie przecież, że 
odejście wpisane jest w sam proces), wy‑
raźnie widoczna jest w sformułowaniu, 
które wieńczyło właściwie szkic o relacji 
mistrz – uczeń: „Mistrz... Myślę, że wo‑
bec takiego człowieka zawsze jesteśmy 
niesprawiedliwi. Osądzamy go na pod‑
stawie naszych oczekiwań. Irracjonalnie 
żądamy od niego dużo więcej, niż może 
nam dać. To jest jego przywilej i jego nie‑
szczęście. Żądamy, żeby człowiek taki był 
autorytetem we wszystkich dziedzinach. 
Myślimy, że posiada absolutną wiedzę ży‑
ciową i klucz do mądrości. Tymczasem 
stopniowo zdobywamy własne klucze al‑
bo też przekonujemy się, że nie potrafi‑
my ich zdobyć, i widzimy, że nasz mistrz 
wiedział nie wszystko, rozumiał nie najle‑
piej. Wówczas odchodzimy od mistrzów”7.

Zwraca w tym akapicie uwagę nie ty‑
le wybijanie się na niepodległość, ile nie‑
uchronne rozczarowanie: z czasem – mó‑
wi Błoński – niejako odkrywamy ludzki 
pierwiastek w nauczycielu, zaczynamy 
rozumieć, że jego możliwości są ograni‑
czone, wiedza – fragmentaryczna, cha‑
rakter – zawsze jakoś ułomny. I gdy do‑
chodzimy do tego punktu – kontynuuje 
on swoje rozumowanie – musimy się pil‑
nować, by ten zawód nie przesłonił nam 
tego, co wcześniej otrzymaliśmy. Bardzo 
prawdziwa i szczera jest więc ta konstata‑
cja Błońskiego, ale i jakoś zastanawiająca – 
każe bowiem postawić pytanie o to, czy 
tylko potrzeba odmalowania wiernego 
portretu skłaniała go do tego, by nie zapo‑
minać o wadach, wspominanych zresztą 
zazwyczaj ogólnikowo i bez wchodzenia 
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i ono niewątpliwie fascynowało otoczenie. 
Ale że za takie nienasycenie trzeba płacić, 
i to gorzko, to także pewne. Bo nie był 
to człowiek łatwego szczęścia ani pogod‑
nego usposobienia: tak wszakże czyn‑
ny, ciekawy i nieznużony, że łatwo bawił 
i pociągał ludzi. Wielu zazdrościło mu 
bogatego życia. […] Ale podejrzewam – 
wiem – jaka była cena tego bogactwa. Im 
go ludzie lepiej znali, tym bardziej wy‑
dawał się zagadkowy. Nie otwierał się ła‑
two. A jeśli otwierał, to po to, aby zasko‑
czyć rozmówcę własną wielokształtnością. 
[…] Można by więc pisać o nim i pisać. 
Ale starać się go przeniknąć – daremne 
przedsięwzięcie”9.

Z pozoru ilustrował więc i tu Błoński 
tylko swoje przebudzenie. Można wszak 
te jego wypowiedzi streścić następująco: 
stopniowo zacząłem rozumieć, że za tym 
zawodowym spełnieniem kryje się roz‑
goryczenie, może i domyślałem się jego 
przyczyn („podejrzewam – wiem – ja‑
ka była cena tego bogactwa”), z jakichś 
względów jednak powstrzymam się przed 
jej nazwaniem i dookreśleniem. Konstru‑
ując ten portret, Błoński jakoś chronił 
swojego mistrza i zabezpieczał: nie po‑
zwalał na to, by wspomnienie przybrało 
kształt oleodruku, usuwał jednak to, co 
mogłoby naruszyć spójność jego narracji. 
Dość wiedzieć – przekonywał odbiorcę – 
że Wyka był człowiekiem złożonym, co 
nam jednak da próba przeniknięcia tej 
wielokształtności, i tak się nam ona nie‑
chybnie wymknie. Był czy też bywał trud‑
ny, ale właśnie dlatego, że nie miał prostej 
osobowości, zdawał się tak pociągający. 
I tu – pokazywał Błoński – należałoby 
właściwie postawić kropkę, tyle wolno 
o nim powiedzieć szerszej publiczności.

3 Widocznie jednak nie satysfakcjono‑
wało go takie rozstrzygnięcie, gdyż do 

tematu wracał, wzbogacając tę sylwetkę 
o kolejne niuanse. Jeszcze u progu lat 80. – 
a więc zaledwie parę lat później – Błoń‑
ski zaczyna zastanawiać się nad sensem 
działalności Wyki, nad wybranymi przez 
niego środkami. Wewnętrzne pęknięcie – 
sygnalizowane w wyżej cytowanych frag‑
mentach – przestaje mieć charakter ja‑
kiejś prywatnej słabostki (może depresji), 
staje się natomiast bardziej skompliko‑
wane, dotyczy bowiem rodzaju uwikła‑
nia w niejednoznaczną działalność pub‑
liczną. Komentując w rozmowie z Macie‑
jem Szybistem taktykę Wyki (zwłaszcza 
z okresu stalinowskiego), Błoński będzie 
podkreślał dążenie do zachowania ciągło‑
ści kultury, charakteryzując jego metodę, 
wspomni o praktykach nadinterpretacji, 
bądź nawet subtelnej manipulacji – przy 
pomocy świadomie zinstrumentalizowa‑
nych odczytań jego nauczyciel miał dą‑
żyć do tego, by treści te – coraz bardziej 
niebezpieczne, by nie powiedzieć: zaka‑
zane – pozostały jednak w krwiobiegu 
polskiej kultury10. Taka konstatacja na 
początku lat 80. nie była już ryzykowna, 
miała raczej charakter opisowy: pokazy‑
wała Wykę jako człowieka zdolnego do 
trzeźwego myślenia i kompromisów, je‑
śli tylko te miały służyć wyższej sprawie.

Kiedy w tym komentarzu Błońskiego 
pojawi się powątpiewanie, pytanie o to, 
czy cena nie była mimo wszystko zbyt wy‑
soka? Ton ten – nieco rewizjonistyczny – 
będzie niewątpliwie obecny w ostatnim 
z jego szkiców, w pochodzącym z 1995 
roku artykule Ociec Kaźmierz od Mistrza 
Adama11. To już w pełni otwarta medy‑
tacja nad niespełnieniem. Błoński pyta 
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w tym szkicu przede wszystkim o to, skąd 
brało się rozczarowanie Wyki, ta niezrozu‑
miała dlań do końca rysa (a może i zrozu‑
miała – tylko nienadająca się do tego, by 
omawiać i opisywać ją publicznie?), tak 
widoczna w jego aktywności intelektu‑
alnej. I odpowiada: na trop naprowadzić 
nas mogą losy dwóch najważniejszych je‑
go książek, Modernizmu polskiego i Poko-
leń literackich, książek, które ukazały się 
z opóźnieniem i oddziaływały słabiej dużo, 
niż by mogły; z pękniętej tym samym ka‑
riery uczonego, którego plany zakrojone 
były na skalę europejską, pozostały jed‑
nak niezrealizowane projekty.

Błoński pokazuje w gruncie rzeczy 
wieloletnią działalność Wyki (na wszyst‑
kich polach: krytycznoliterackim, nauko‑
wym, organizacyjnym) w dużej mierze 
w kategoriach zastępstwa, bądź nawet 
rodzaju atrapy: uświadamia, jak silne 
było jego poczucie obowiązku, które 
determinowało kształt dokonywanych 
wyborów  – narzucając tematy (pisać 
o tych, którzy mogą zostać przemilczani 
na fali postępującej sowietyzacji), 
podejścia (próbować tak ugryźć prob‑
lem, by teksty można było opublikować, 
nie chować ich do szuflady!), wymusza‑
jąc określone aktywności (Instytut Ba‑
dań Literackich!). I nie ulega wątpliwo‑
ści, że jego (Błońskiego) ocena jest dość 
ambiwalentna: on nas wychował – mó‑
wi krytyk – z nami, młodymi, rozmawiał 
w ramach swojego seminarium w pełni 
otwarcie; być może jednak sam zapła‑
cił za to wszystko zbyt wysoką cenę; był 
i chciał być „gospodarzem literatury”, 
zależało mu na „obowiązku zrozumie‑
nia i przechowania substancji” – czy nie 
zatracił w tym jednak zanadto samego 

siebie? W zakończeniu swojego tekstu 
pytał: „Dlaczego […] nie wrócił już do 
problematyki swoich młodych lat? Czuł 
może, że stracił szansę, że już nie poradzi, 
nie odnajdzie się w gorączkowym rozwo‑
ju teorii literatury, tak znamiennym dla 
szóstej i siódmej dekady. I może – jak 
każdy prawdziwy uczony – żałował, że 
nie porwał się na to, co najtrudniejsze, 
najbardziej uniwersalne... Rozumiał, że 
zamierzona kiedyś kariera europejskiego 
uczonego oddaliła się czy zblakła. Stąd żal 
i może – półświadome pragnienie, aby do 
tych teoretycznych i syntetycznych am‑
bicji nie wracać. Ale to znaczyło także, 
że coś się poświęciło, że się zmarnowało 
część danych od losu talentów... Jak ina‑
czej wytłumaczyć tę dziwną niechęć, tę 
wolę niepamiętania o Pokoleniach, będą‑
cych jakby symbolem możliwości, jakie 
się w pełni nie ziściły”12?

4 Poświęcam tyle uwagi ewolucji opo‑
wieści Błońskiego o Wyce głównie 

z jednego powodu: jestem przekonana, 
że w ten portret wpisane są także uwagi 
dotyczące rozumienia sensu i znaczenia 
roli humanisty. Co zaś oznacza, że – jeśli 
tylko przeczytać je odpowiednio uważ‑
nie – zdania te będą miały w sobie coś 
z autokomentarza, choć na ogół mocno 
zakamuflowanego. Błoński nigdy nie ze‑
stawiał swojego losu z losem własnego 
nauczyciela: być może wydawało mu się 
to – mimo wszystko – jakoś niestosowne, 
może uznawał, że różnice miały większe 
znaczenie od podobieństw. Dziś trudno się 
jednak od takich pytań powstrzymać: bo 
chociaż uczniowie Wyki podśmiewali się 
w młodości ze zbyt zbożnego, czy nawet 
namaszczonego stosunku nauczyciela do 
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uniwersytetu, to po latach Ludwik Flaszen 
nie bez powodu stwierdzał: „Janek wszedł 
w hierarchię naukową. Jak się godzi. Po 
krakowsku. Oczywiście z Puzyną gadali‑
śmy, że on chciałby być Stanisławem Tar‑
nowskim, profesorem, rektorem, hrabią, 
wielkim obywatelem cesarsko‑królew‑
skiego miasta Krakowa”13 – zapewne nie‑
szczególnie się w ocenie tej „krakowsko‑
ści” myląc. Kwestia kompromisów Wyki 
i dla Błońskiego z czasem musiała stać się 
problemem praktycznym: zarówno wtedy, 
gdy zmagał się on po prostu z cenzorskimi 
ingerencjami, ze stawianymi sobie same‑
mu ograniczeniami, z podszytą rozpaczą 
próbą przemycenia treści źle widzianych, 
jak i – w większym może jeszcze stopniu – 
wówczas, gdy odpowiedzialny był nie tyl‑
ko za samego siebie, lecz także za funk‑
cjonowanie innych – zapewne najmocniej 
musiał to czuć w chwili, gdy w trakcie 
stanu wojennego piastował funkcję pro‑
rektora UJ ds. dydaktycznych.

Czy wybory Wyki uznawał za matrycę 
własnych? Rzecz dziwna może, ale chyba 
niezupełnie. Jakby nie do końca godził 
się ze skalą ustępstw. Oczywiście, trudno 
porównywać okres stalinowski z latami 
70. i 80., kiedy to Błoński coraz mocniej 
zakorzeniał się w uniwersyteckich hierar‑
chiach, długo też zakres ich ewentualnych 
działań był nieporównywalny. Jak się jed‑
nak wydaje, w innym miejscu przebiega‑
ła linia podziału; w miejscu dużo trud‑
niejszym do jasnego określenia. Zadawał 
w końcu Błoński Wyce głównie pytania 
o charakterze etycznym, tylko z pozoru 
nieważkie i odnoszące się wyłącznie do 
obszaru literaturoznawstwa: czy dopusz‑
czalne jest celowe manipulowanie inter‑
pretacją, jeśli wiemy, że dzięki temu uda 

się nam ocalić część prawdy; czy nie jest 
zbyt ryzykowne ewentualne rozchwianie 
hierarchii wartości, na których kultura 
musi być osadzona i czy wolno z dużą 
dozą pewności założyć, że wartości te 
uda się z powrotem przywrócić, szkoląc 
pokolenia nowych krytyków i badaczy, 
wytrenowanych do lektury uważnej i wy‑
czulonej na to, co w tekstach najważniej‑
sze i zarazem najbardziej jednostkowe? 
W Błońskim rozmach Wyki budził – jak 
się wydaje – tyleż podziw, co pewien po‑
płoch. Owszem, zdaje się on mówić – być 
może nie było wtedy innej drogi, niewy‑
kluczone, że wybierał Wyka najmniejsze 
zło, dziś jednak (te trzydzieści lat później) 
trzeba opracować jakąś nową strategię; 
taką strategię, która nie będzie zmusza‑
ła do ponoszenia aż tak daleko idących 
kosztów własnych.

Bo przecież to Błońskiego zapewne 
niepokoiło najbardziej: niespełnienie; ro‑
zumiane jednak dużo głębiej niż tylko ja‑
ko fiasko marzeń o europejskiej karierze. 
To niespełnienie wiązało się wszak przede 
wszystkim z przeświadczeniem o niemoż‑
ności dania pełnego świadectwa własnej 
egzystencjalnej prawdzie; pochłonięty wi‑
zją ocalania polskiej kultury – zdaje się 
przekonywać nas Błoński – Wyka w du‑
żej mierze poddał się jakiemuś rozprosze‑
niu; zajmując się działalnością konieczną 
i pożyteczną, nie miał wystarczająco dużo 
czasu na to, by w ostatecznym kształcie 
wypracować własne dzieło. Ten zespół 
przeświadczeń – wyraźnie osadzony na 
sprzecznościach (wymóg zaangażowa‑
nia – potrzeba znalezienia przestrzeni 
dla samego siebie, dla osobistej pracy in‑
telektualnej) – musiał działać jak swoiste 
memento; wielokrotnie będzie on zresztą 
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aktualizowany później w praktyce same‑
go Błońskiego (także krytycznoliterackiej). 
Myślę bowiem, że jedną z jego podstawo‑
wych wątpliwości pozostawało to, czy – 
w takich, a nie innych okolicznościach – 
da się postępować zgodnie z własnym su‑
mieniem, ale jednak: inaczej? Czy można 
wypracować taki modus vivendi, który 
pozwoli na obecność w sferze publicznej, 
a nawet na jej kształtowanie, lecz będzie 
wolny od słabości, które naznaczyły roz‑
wiązania nauczyciela?

5 Notował Flaszen: „W polskiej myśli 
krytycznej był bez wątpienia nowa‑

torem. Ale czy buntownikiem, burzycie‑
lem zastanego, człowiekiem walki? Chyba 
nie. Przypadła mu inna rola i inną dro‑
gą prowadziło go usposobienie. Nie od‑
trącanie było jego podstawowym gestem, 
ale przygarnianie, przekazywanie dalej. 
[…] Rzekłbym, że nie był zachowawcą, 
ale przechowawcą, poręczycielem. Obok 
wartości tradycyjnych pragnął, poręczając 
sobą, przechowywać różnorakie wartości 
nowatorskie; na nowo wykładał tradycję, 
ukazując jej żywotność, a nowatorstwo 
legalizował, przerabiając je na tradycję. 
Historyk i krytyk był w nim jednością, 
tylko materiał się zmieniał”14.

Krytyk charakteryzował w ten sposób 
dorobek Wyki, ale przecież opis ten w ta‑
kim samym stopniu przystaje do modelu 
krytyki Błońskiego. Nie jest rzeczą trudną 
wskazanie zbieżności w ich myśleniu: stra‑
tegie krytyczne obu oparte były na dialo‑
gu, na porządku negocjacji, bardzo rzadko 
pojawiały się w nich figury wykluczenia. 
Błoński przejął niewątpliwie przywiąza‑
nie do części autorytetów wyraźnie patro‑
nujących myśleniu Wyki – w przypadku 

jego pisarstwa można mówić zarówno 
o inspiracji Brzozowskim (chętnie przy‑
woływanym zwłaszcza w roli rewizjonisty, 
poddającego reinterpretacji utarte ścieżki 
polskiej kultury), jak i Norwidem (nie bez 
powodu jedna z ważniejszych jego ksią‑
żek będzie nosiła nawiązujący do twór‑
czości tego poety tytuł Kilka myśli co nie 
nowe). Podkreślanie tych pokrewieństw 
musi jednak wywoływać złudne wraże‑
nie bezpośredniej kontynuacji – a tak nie 
było. I też Błoński nigdy w ten sposób nie 
próbował opisać sedna łączącej ich rela‑
cji, zapewne zdawał sobie sprawę z tego, 
że chociaż na proponowane przez nich 
rozwiązania składają się zbliżone kompo‑
nenty, to jednak proporcje są odmienne, 
odpowiedź na wyzwania swego czasu – 
także więc pozostaje różna.

Kijowski uważał, że jedną z  pod‑
stawowych ambicji Wyki pozostawało 
w y c h o w a n i e  k r y t y k ó w  – a więc 
 wyszkolenie grupy w pełni świadomych 
odbiorców, którzy będą potrafili nie tyl‑
ko reagować na powstającą literaturę, lecz 
także i dalej ją przycinać i kształtować. 
Łączył on tę potrzebę z fundamentalnym 
przeświadczeniem autora Szkoły krytyków 
o tym, że kultura jest kontinuum, z je‑
go „niezwykle silnym poczuciem trwania 
kulturalnego”15. Kijowski miał już do tego 
stanowiska stosunek lekko kpiący, dobro‑
dusznie wskazywał na utopijność takiego 
projektu, dopowiadał: proces literacki nie 
przebiega i nie może przebiegać w sposób 
tak niezakłócony, jakby się Wyce marzy‑
ło; w kulturze zdarzają się czasy przestoju 
i pustki, działalności pojedynczych tylko 
indywidualności, niezbędne do tego, by 
potem – sama z siebie – wybuchała ona 
z nową siłą. Uważał on więc potrzebę jej 
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ustawiania za nie tyle niebezpieczną, ile 
mało realistyczną – i wskazywał na to, że 
wszystkie późniejsze próby podjęcia te‑
go sposobu rozumienia roli krytyki oka‑
zywały się zwichnięte, nie spełniały po‑
kładanych w nich nadziei16. Powoływał 
się przy tym między innymi na Zmia-
nę warty – akcentując jej dezaktualiza‑
cję. Jak wiadomo, spora część działalno‑
ści krytycznoliterackiej Błońskiego z lat 
60. i 70. (aż do publikacji Odmarszu) bę‑
dzie motywowana potrzebą sprawdzenia 
tamtych rozpoznań; bardziej istotne jest 
tu jednak pytanie o to, czy podzielał on 
poglądy Kijowskiego, czy – przyznając się 
do porażki własnej diagnozy – podważał 
zarazem owo sedno rozumowania Wyki, 
czy traciła dla niego znaczenie procesu‑
alność kultury?

Odpowiem: jestem pewna, że nie. Po‑
wiem więcej: uważam, że właśnie to sta‑
roświeckie, czy nawet staromodne prze‑
świadczenie Błoński od Wyki przejął 
i nigdy z niego nie zrezygnował; to ono 
uzasadniać będzie jego późniejsze łącze‑
nie krytyki i historii literatury; namysłu 
nad tu i teraz, sprzężonego z nieustan‑
nym sięganiem w przeszłość, by odnaleźć 
korzenie bądź przesłanki zjawisk później‑
szych. Zmiana warty pokazywała niesku‑
teczność sztucznego konstytuowania po‑
kolenia; rewersem tych samych poszuki‑
wań będą jednak nieco tylko późniejsze 
badania Błońskiego nad Mikołajem Sę‑
pem Szarzyńskim i nad Witkacym: jeśli 
nie sposób znaleźć ani odpowiedzi, ani 
intelektualnej podniety we współczes‑
ności, należy sięgnąć w głąb – szukając 
zapoznanych nici, niewykorzystanych 
szans, nurtów nieobecnych. Jak więc już 
tylko na tym prostym przykładzie widać – 

przejęcie pewnych założeń (nacisk po‑
łożony na długie trwanie) powodowało 
pozorne podobieństwo strategii (powią‑
zać ściśle krytykę i historię literatury), 
tak naprawdę jednak nieco inaczej był 
ten wysiłek motywowany. W Wyki pisar‑
stwo historycznoliterackie wpisana była – 
zdaniem Błońskiego – potrzeba ocalenia, 
nieunikniona subiektywność wyboru si‑
łą rzeczy musiała więc być powściągana. 
Piszący kierowany taką motywacją musi 
wszak dążyć przede wszystkim do tego, 
by uchwycić tendencje szczególnie waż‑
kie, jego prywatne sympatie i potrzeby 
mają w tym wypadku znaczenie drugo‑
rzędne. A kryteria selekcji samego Błoń‑
skiego? Wydają się o wiele mocniej na‑
znaczone swobodą: wybiera on przecież 
to, co najmocniej go porusza. Odbija się 
od współczesności, by odnaleźć tenden‑
cje zmuszające go do reakcji (nie tylko 
intelektualnej, lecz także emocjonalnej), 
nie musi się odwoływać do „obiektyw‑
nych” racji; inaczej mówiąc – może się 
on odciąć od usankcjonowanej tradycji 
badawczej, a nawet: być względem niej 
chuliganem.

Ta nieco zbyt topornie zarysowana 
różnica ma określone konsekwencje dla 
zrozumienia klarującej się tu dwoistości 
myślenia o relacjach między historią lite‑
ratury a krytyką: jeśli Wyka starał się bu‑
dować zniuansowany obraz kultury pol‑
skiej – włączając weń pogłębioną analizę 
romantyzmu i modernizmu, następnie zaś 
zastanawiając się nad tym, jak można roz‑
patrywać na tym tle (i względem wcześ‑
niejszych osiągnięć) literaturę bieżącą – to 
Błoński w dość sobiepański na początku 
sposób zabierał się za weryfikację warto‑
ści, na których współczesna mu literatura 
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była ugruntowana; klasyfikował jej mity, 
by następnie – przez nagły i na pierwszy 
rzut oka niezrozumiały dla odbiorców – 
przeskok do baroku podsunąć obszary 
nie dość przemyślane i przepracowane. 
Obaj więc – Wyka i Błoński – tradycję 
rozumieli w kategoriach zadania; musi 
ona ciągle być poddawana dyskusji, by 
zachowała żywotność. Od innych nieco 
stron jednak podejmowali tę kwestię (za‑
pisuję tu jedynie wstępną intuicję) – au‑
tor Modernizmu polskiego chciał dostrze‑
gać i opisywać poziomy nawarstwiania 
się kultury, jego uczeń – prowokacyjnie 
pytał między wierszami o to, co wyparte 
i przemilczane.

 

6 Na początku lat 80. Błoński w nastę‑
pujący sposób definiował podstawo‑

we tendencje obecne w myśleniu Wyki: 
„Najważniejsze jednak u niego chyba było 
to poczucie wzięte z Brzozowskiego, że 
literatura tworzona teraz jest wyrazem 
świadomości społeczeństwa. Co prowa‑
dziło do widzenia literatury w kategoriach 
jej powinności etycznych wobec czasu te‑
raźniejszego. Literatura niesprowadzalna 
była dla Wyki do wartości estetycznych, 
to było bardzo wyraźne, była raczej czymś 
co przechowuje świadomość społeczną, 
co przechowuje ducha narodowego czy 
społecznego. Stąd zresztą ten wielki kult, 
jaki żywił on dla słowa pisanego”17. 

Kilkanaście lat później doda do ana‑
logicznej obserwacji krótki komentarz: 
dziś to przeświadczenie jest dużo mniej 
oczywiste niż za czasów Wyki18. Czy uwa‑
ga ta miała tylko charakter opisowy? Nie 
sądzę. Uświadamiała natomiast kolejną 
trudność, z jaką wiązało się po latach pod‑
jęcie tego samego modelu rozumienia 

kultury – w koncepcję Wyki wpisana by‑
ła przecież literaturocentryczność, miała 
ona rację bytu w społeczeństwie, dla któ‑
rego literatura była szczególnie ważkim 
narzędziem autoekspresji – i samopo‑
znania. Gdy malało znaczenie tejże, kry‑
tyka tak pomyślana traciła sens, stawała 
się bowiem zaledwie nic nieznaczącym 
przypisem; przestawała mówić o spra‑
wach istotnych. Wyka – przejęty różnymi 
obszarami ludzkiego doświadczenia – po‑
dejmował za Brzozowskim nie tylko prze‑
świadczenie o literaturze jako „wyrazie 
świadomości społeczeństwa”, lecz także 
coś jeszcze: całościowe zainteresowanie 
kulturą, w której literaturze przyznawał 
po prostu osobne prerogatywy. Błoński 
miał ambicje, jak się wydaje, już skrom‑
niejsze: wymiar syntetyczny jest u niego 
obecny słabiej, potrzeba wybiegania na 
obszar innych sztuk – mniejsza.

Lekcja Wyki zostaje przez niego odro‑
biona w konsekwencji w sposób bardzo 
specyficzny: przejmie bowiem od niego 
przekonanie o literaturze jako formie sa‑
mowiedzy, ale odrzuci myślenie w „kate‑
goriach jej powinności etycznych wobec 
czasu teraźniejszego”. Jego poglądy w tym 
zakresie można streścić następująco: nale‑
ży dokonywać krytycznego oglądu litera‑
tury współczesnej, bo odsłania ona szereg 
faktów dotyczących wyobrażeń Polaków 
na temat ich samych; opowiada o mitach, 
którymi się karmimy, o tradycjach, które 
pozostają żywe (bądź też odwrotnie: za‑
czynają zanikać), uświadamia, jakie są 
nasze nadzieje i marzenia, a także małe 
i większe oszustwa i kłamstwa, przy po‑
mocy których staramy się sobie poradzić 
z istnieniem; nie wolno jednak tej litera‑
turze stawiać przesadnych wymagań co 



25#HISTORYK LITERATURY/KRYTYK

UCZEŃ KAZIMIERZA WYKI

do rozstrzygnięć, które ma przynieść, sa‑
ma musi ich poszukiwać i zdawać z nich 
sprawę. Działalność krytyka winna więc 
sprowadzać się raczej do czujnej i bystrej 
obserwacji niż do kreślenia jakichkolwiek 
dróg dalszego rozwoju.

Takie podejście oznaczało niewątpli‑
wie konieczność rewizji modelu krytyki 
projektującej, ale przecież nie rezygnację 
z niej. Błoński mówił w ten sposób tylko 
tyle: musimy wyciągnąć wnioski z dwóch 
odmiennych doświadczeń, które kształ‑
tują sytuację, w jakiej się znajdujemy: (1) 
z kompromitacji modelu wielkich projek‑
tów opartych na porządku ideologicznym 
(na czele z marksizmem), dających osta‑
tecznie rozczarowujący efekt artystyczny, 
(2) z postępującej marginalizacji znacze‑
nia literatury, która funkcjonuje w po‑
lu kultury w ramach okaleczonego, nie 
w pełni swobodnego życia literackiego, 
co prowadzi do tego, że działalność litera‑
cka ma często charakter raczej reaktywny. 
Jeśli więc nawet założyć, że krytyk – czy 
w ogóle komentator kultury – musi mieć 
jakiś plan całościowy, horyzont aksjolo‑
giczny, będący uzasadnieniem jego ocen 
czy werdyktów, to winien on mieć inny 
charakter niż poprzednio, bardziej dyna‑
miczny. Nie może on bowiem być nasta‑
wiony tylko na przechowywanie substan‑
cji, wprost przeciwnie – jeśli ma działać, 
to musi zostać oparty na maksymalnym 
pluralizmie, na odbiciu się od oczekiwań 
dotyczących dokumentacji stanu naro‑
dowego ducha. Używając kategorii sa‑
mego Błońskiego, można dodać: krytyka 
powinna interesować przede wszystkim 
a u t e n t y c z n o ś ć, jednostkowość wy‑
powiedzi – wie on przecież dobrze, że jej 
horyzont zawsze będzie wyznaczany przez 

możliwości dyktowane przez całokształt 
kultury w danym momencie.

Społeczny wymiar projektu Wyki 
Błoński równoważył przy tym, przywo‑
łując komponent personalistyczny. Mówił: 

„[...] Wyka w latach młodości otarł się sil‑
nie o rozmaite tendencje personalistycz‑
ne, które w polskiej krytyce dały o sobie 
znać w latach 30‑tych i to w kręgu jego 
przyjaciół, takich jak Ludwik Fryde i jak 
Miłosz. Ta tendencja sprawiała, że litera‑
tura dla niego to były całości stosunkowo 
niewielkie. Patrzył zawsze na pisarza albo 
na dzieło, nie roztapiał go w kategoriach 
historycznych, w epoce, w procesie prze‑
mian społecznych. Mniej zwracał uwagi 
na system literacki, na prąd literacki, cho‑
ciaż umiał to odtworzyć, jak wynika z je‑
go książki Modernizm polski. Ten skład‑
nik personalistyczny był bardzo długo 
obecny w jego twórczości, choć nie był 
dominujący”19.

Jak się wydaje – Błoński myślał o nim 
trochę w kategoriach impregnatu; per‑
sonalizm miał zabezpieczać Wykę przed 
pokusami rozmycia nie tyle już nawet 
literatury, ile pojedynczych pisarskich 
osobowości. Podkreślenie tego wymia‑
ru twórczości autora Pokoleń literackich 
nie było zapewne przypadkowe – niuan‑
sowało ono wizerunek, przede wszystkim 
jednak – pozwalało na dotknięcie aspek‑
tów bliższych Błońskiemu. Nie będzie chy‑
ba nadużyciem stwierdzenie, że dojrza‑
ły model jego krytyki stanie się świado‑
mą syntezą obu wskazanych tu tendencji: 
oparty zostanie na wyraźnej personali‑
styczno‑hermeneutycznej dominancie 
(z czasem coraz mocniej eksponowanej), 
nie zapozna jednak nigdy wymiaru po‑
szukiwań społecznej samowiedzy (i ta 
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potrzeba także będzie się nasilać z biegiem 
lat). Dopiero połączenie tych dwóch ele‑
mentów przesądzi o ostatecznej odmien‑
ności głosu tego eseisty i o jego radykal‑
nej odrębności.

7 Stefan Chwin stwierdzał w książce Bez 
autorytetu: „Między l e k t u r ą  z i ‑

d e o l o g i z o w a n ą  a   s p o t k a n i e m 
z   o s o b ą, między k r y t y k ą  z b i o ‑
r o w o ś c i  a  k r y t y k ą  e g z y s t e n c j i, 
między ś w i a t e m  h i s t o r i i  a   ś w i a ‑
t e m  i n t e r a k c j i  rozpościera się dziś 
przestrzeń wyboru. Szansą krytyki jest od‑
nalezienie drogi pośredniej, zachowanie 
równowagi spojrzeń, zbliżenie obu per‑
spektyw oceny. Znaczenie rozstrzygnię‑
cia tego dylematu wykracza daleko poza 
granice życia literackiego. Akt krytyczne‑
go sądzenia literatury jest bowiem figurą 
wszelkiego sądzenia”20.

Uważam pisarstwo Błońskiego za przy‑
kład jednego z najbardziej zrównoważo‑
nych projektów, w których przenikają się 
stale – owa krytyka zbiorowości z krytyką 
egzystencji. I pewna jestem, że nie zaist‑
niałby on nigdy w tym kształcie, gdyby 
autor Romansu z tekstem nie przemyślał 
w pełni i nie wyciągnął wniosków ze spot‑
kania z Kazimierzem Wyką. Jest bowiem 
najpiękniejszym może świadectwem twór‑
czej niezgody i zarazem swoistej wierno‑
ści ucznia – zdolność do przetłumaczenia 
światopoglądowych postulatów nauczy‑
ciela na takie kategorie, które w sposób 
możliwie pełny odpowiadać będą na wy‑
zwania współczesności, stała i żywa aktu‑
alizacja. Eseje Błońskiego ten nieustanny 
ruch myśli zdają się potwierdzać.
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