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Książka Jacka Olczyka Życie literackie 
w Krakowie, opublikowana niedaw‑

no nakładem Wydawnictwa Ha!art (Kra‑
ków 2016) robi wrażenie monumentalne 
przede wszystkim ze względu na swój za‑
kres tematyczny i całościowe ambicje. Jej 
cel – zaprezentować w sposób przystępny 
i kronikarski dzieje krakowskiego życia 
literackiego, jego najważniejszych boha‑
terów, grupy oraz miejsca – wydaje się 
z zasady przerastać możliwości jednego 
autora i woluminu. Dlatego być może Ol‑
czyk zdecydował się opowiedzieć przede 
wszystkim historię naszych literatów, po‑
czynając właśnie od końcówki wieku XIX 
i koncentrując się na przygodach pisarzy 
dwudziestowiecznych. Nie czyni to jed‑
nak jego opowieści mniej wciągającą czy 
fascynującą: wydaje się bowiem, iż jest to 
pierwsza na rynku księgarskim propozy‑
cja, która w sposób tak skrupulatny i wy‑
czerpujący zbiera w jednym miejscu oraz 
porządkuje fakty dotyczące krakowskich 
środowisk pisarskich.

Owa p o t r z e b a  p o r z ą d k o w a‑
n i a  okazuje się największą zaletą i wadą 
publikacji Olczyka. Otrzymujemy dzięki 
niej z pewnością pozycję o przejrzystej, 
chronologicznej kompozycji, w której nie 

sposób się zgubić. Autor przeprowadza nas 
przez kolejne epoki w dziejach literackiego 
Krakowa. Najpierw poznajemy życie mło‑
dopolskiej bohemy: przypominamy sobie 
nie tylko twórców (opisywanych tym ra‑
zem nie poprzez wiekopomne dzieła, ale 
raczej soczyste anegdoty wyciągnięte ze 
wspomnień im współczesnych), ale także 
legendarne miejsca takie jak Zielony Balo‑
nik w Jamie Michalika. Następnie skupia‑
my się na bogatych i szalenie ciekawych 
przygodach międzywojennej awangardy 
i ariergardy. Tutaj także pojawiają się szki‑
ce do portretów; uwagę zwraca przede 
wszystkim rozdział o Tadeuszu Peiperze, 
Olczyk zdecydowanie odchodzi w nim bo‑
wiem od narracji anegdotycznej, na której 
skupiał się w częściach dotyczących Sta‑
nisława Przybyszewskiego czy Stanisława 
Wyspiańskiego. Daleko mu do fenomenal‑
nej rekonstrukcji mitu Peipera stworzonej 
przez Tadeusza Kłaka w szkicu Stolik Ta-
deusza Peipera opublikowanym na począt‑
ku lat dziewięćdziesiątych1. Dostajemy tu 
raczej garść informacji o poglądach este‑
tycznych redaktora „Zwrotnicy” i raczej 
mało przychylnej recepcji jego twórczości. 
Jest to jednak celowa strategia autora: pi‑
sząc o dwudziestoleciu, Olczyk ewidentnie 
koncentruje się na rekonstrukcji działań 
grupowych (przypomina najważniejsze 
studenckie kluby artystyczne działające na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, krąg uczniów 
Peipera, działalność Litartu), próbując tym 
samym odświeżyć ideę środowiska litera‑
ckiego, które rezygnuje z mitologizacji wy‑
bitnych jednostek. Awangarda w Krako‑
wie ma jawić się w oczach czytelnika jako 
działanie kolektywne. Niestety lata trzy‑
dzieste przynoszą stopniowe wygasanie 
jej twórczego fermentu: Olczyk śledzi mo‑
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menty przestoju, nudy w życiu literackim 
Krakowa. Nudy, która – co warto podkre‑
ślić – będzie powracała w jego książce kil‑
kakrotnie. Kraków to bowiem nie tylko 
miejsce śmiałych odkryć artystycznych, 
wystąpień bohemy, zabawnych epizodów 
i mniejszych lub większych skandali. To 
także, jak zauważał już Jalu Kurek w ro‑
ku 1939, „bezwład życia artystycznego”2: 

„Kraków czeka na odważnego odkłamy‑
wacza. Trzeba o tym napisać, choćby się 
miało pokalać własne gniazdo. Zbyt wie‑
lu pochwałami owiano bowiem to miasto; 
niezasłużonymi. Już dawno te pochwalne, 
grzecznościowe weksle straciły pokrycie. 
W interesie zdrowia i higieny moralnej 
należy przewietrzyć atmosferę zakłama‑
nia i stęchlizny, której duszny opar unosi 
się nad Krakowem”3 .

Olczyk nie unika przywoływania ne‑
gatywnych ocen krakowskiego życia lite‑
rackiego, zadaje sobie (i czytelnikom) py‑
tania o jego kondycję. Co ważne, z dużą 
ścisłością odmalowuje też okresy trudne, 
w których literatura w dużej mierze dosto‑
sowywała się do sytuacji politycznej i mu‑
siała niejako „zawiesić” swoją działalność. 
Sporo miejsca poświęca czasom wojny 
i okupacji, słusznie jednak już na wstępie 
zauważając, iż „życie literackie w pierw‑
szych miesiącach wojny uległo rozprosze‑
niu”4, gazety ukazywały się chimerycznie, 
wyparte ostatecznie przez „Gońca Kra‑
kowskiego”, zwanego powszechnie „ga‑
dzinówką” lub „szmatławcem”5, kawiar‑
nie zaś opustoszały po przejęciu przez 
niemieckich właścicieli. Ostoją literatury 
konspiracyjnej pozostawała, legendarna 
już w dwudziestoleciu Kawiarnia Plasty‑
ków przy ul. Łobzowskiej, w której nie‑
gdyś swój „stolik” miał Tadeusz Peiper. 

Olczyk śledzi w swojej książce także 
losy literatury powojennej, próbując dość 
precyzyjnie scharakteryzować ówczesną 
sytuację pisarzy, którzy znaleźli wresz‑
cie instytucjonalne wsparcie. Przykładem 
niech będzie stworzony dla nich w 1945 
roku Dom Literatów przy ul. Krupniczej 
22: „Dom ten niemal z dnia na dzień stał 
się jednym z najlepiej rozpoznawalnych 
miejsc na literackiej mapie Krakowa. Szyb‑
ko zresztą rozeszła się po Polsce wieść, że 
można w nim liczyć na jakiś kąt do spa‑
nia, a nawet na pracę w którejś z nowo‑
powstałych redakcji czasopism”6.

Kamienica przedzierzgnęła się szyb‑
ko w jedną z wielu krakowskich litera‑
ckich legend za sprawą nie tylko słyn‑
nych mieszkańców, odbywających się tam 
w pierwszych latach działalności hucz‑
nych zabaw, a później gier i szarad towa‑
rzyskich, ale także – parodiowanej ge‑
nialnie przez Bronisława Maja – Pani Loli, 
czyli Karoliny Surówki, będącej przez wie‑
le lat szatniarką i gospodynią na Krupni‑
czej. Atmosfera Domu Literatów rzutuje 
niewątpliwie na dzieje krakowskiego życia 
literackiego także w późniejszych latach; 
Olczyk skupia się zresztą na dokumen‑
towaniu zdarzeń inspirowanych karna‑
wałową aurą towarzyskich zabaw powo‑
jennych. Przykładem może być choćby 
powstałe w 1994 roku Towarzystwo Ad‑
miratorów Teresy Walas, do którego na‑
leżały sławy takie jak Wisława Szymbor‑
ska, Ewa Lipska, Stanisław Barańczak czy 
Czesław Miłosz. Autora interesują prze‑
de wszystkim inicjatywy oddolne, często 
bardzo ulotne i nie do końca sformalizo‑
wane, rodzące się spontanicznie poprzez 
spotkanie pisarzy, krytyków i czytelników. 
W ten sposób tworzy się jego charakte‑
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rystyczna definicja życia literackiego ja‑
ko skupionego wokół pojedynczych zda‑
rzeń i miejsc, mikrohistorii konkretnych 
osób, wystrzegającego się dyktatu oficjal‑
nej kultury, niejako „podziemnego”, ma‑
pującego podskórne pulsowanie miasta 
i jego artystycznych aktywności. To ono 
właśnie czyni historię literatury ciekaw‑
szą, bardziej intrygującą i po prostu praw‑
dziwszą: „Życie literackie, o czym nieraz 
się zapomina, jest częścią historii litera‑
tury. A tworzą ją nie tylko wiekopomne 
dzieła, opasłe tomy, w których literatura 
uporządkowana jest z encyklopedyczną 
starannością przez zawodowych badaczy; 
to nie tylko nagrody, honory czy przywi‑
leje, którymi pisarze byli wynagradza‑
ni; to codzienny, podskórny bieg spraw 
z momentami świetności, historycznych 
zawirowań, czasem – upadku. […] Życie 
literackie jak w soczewce ukazuje ducha 
swojej epoki i to właśnie poprzez szcze‑
gółowe opisy miejsc, ludzi, zdarzeń, aneg‑
dot dowiedzieć się można, jakim rytmem 
biło kulturalne serce Krakowa”7.

Być może właśnie taka wizja życia lite‑
rackiego sprawia, że autor z największym 
chyba zainteresowaniem opisuje środo‑
wiska literackie współczesnego Krakowa; 
stara się jednak odnotowywać związane 
z nimi wypadki z dystansem podobnym 
do tego, który utrzymuje się we wcześ‑
niejszych partiach książki. Nie interesu‑
ją go zatem anegdoty czy doświadczenia 
wyniesione z własnego zaangażowania 
w działalność poszczególnych grup (choć 
wiadomo, że był on aktywnym uczestni‑
kiem spotkań w Lokatorze) – koleje ich 
losu opowiada nam tonem zdobywające‑
go się na obiektywizm kronikarza, który 
nie ujawnia swoich sympatii ani nie war‑

tościuje określonych przedsięwzięć (nie‑
kiedy – jak w przypadku rekonstrukcji 
zdarzeń prowadzących do wymierzenia 
przez Michała Pawła Markowskiego słyn‑
nego policzka Antoniemu Liberze w 2006 
roku – zdobywa się jednak na odrobinę 
ironii). Interesuje go raczej dynamika ro‑
dzących się i zanikających „faktów” lite‑
rackich, które – oczywiście – wyrażają się 
i uobecniają poprzez mikrohistorie bar‑
dzo konkretnych osób, ale jednocześnie 
stają się już, jako element historii kultu‑
ry miasta, danymi do odnotowania, zda‑
rzeniami, jakie należy udokumentować 
i zgromadzić, aby miały szansę zapisać 
się w świadomości następnych pokoleń.

Podczas spotkania autorskiego w Ka‑
wiarni Literackiej, które odbyło się 1 marca 
2017 roku, autor zresztą sam przyznawał, 
że jego zadaniem było przede wszystkim 
odnotowanie wszystkich zdarzeń, zacho‑
wanie ich w zbiorowej pamięci. Zachęcał 
tym samym czytelników swojej książki do 
pisania wspomnień, zostawania kronika‑
rzami swoich czasów, po to, aby w przy‑
szłości literatura nie składała się dla nas 
jedynie z dzieł i nazwisk za nimi stojących, 
ale także z opowieści o tym, co nie prze‑
rodziło się w drukowany tekst artystycz‑
ny czy krytyczny, co utrwaliło się jedynie 
w pamięci uczestników sporów, dyskusji 
czy rozmów. Sam Olczyk opierał się bo‑
wiem w swoich rekonstrukcjach na zacho‑
wanej korespondencji, książkach wspo‑
mnieniowych, wywiadach i na ich pod‑
stawie odtwarzał zarówno składy grup, 
przebiegi zdarzeń, jak i aurę miejsc czy 
osób zaludniających literacki Kraków na 
przestrzeni XX stulecia. Jego książka wpi‑
suje się więc w nurt myślenia o mieście, 
na które – już w dwudziestoleciu mię‑
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dzywojennym – zwracał uwagę Lech Pi‑
wowar, pisząc: „To, co gdzie indziej się 
pisze – artykuły, recenzje, polemiki, po‑
chwały, napaści – tutaj, w Krakowie, trzeba 
było gadać. K r a k o w s c y  p i s a r z e  s ą 
w ł a ś c i w i e  g a d a c z a m i, a pisują prze‑
ważnie w prasie niekrakowskiej, taki już 
los. […] Ale ich gadania żadne miasto nie 
zaznało tak gruntownie i z taką uciechą”8.

„Gadający” miejscowi literaci tworzą 
zdaniem Olczyka specyfikę tutejszego ży‑
cia artystycznego i pozwalają mu rozwijać 
się bujnie oraz bardziej radykalnie; to, co 
zanotowane, zapamiętane przez uczestni‑
ków dysput, okazuje się najżywotniejszym 
elementem układanki, jaką pozostaje lite‑
ratura. Jak bowiem słusznie puentuje Pi‑
wowar: „co się gada, może zawsze brzmieć 
śmielej i dalej niż to, co się pisze, wiele 
hamulców – ostrożności, ogłady, pedan‑
terii – traci swą siłę w człowieku, którego 
unosi własny głos nawijający zdania jak 
nie kończące się wstęgi. […] G a d a n i e 
z n o w u  s t a ł o  s i ę  c z y m ś  n a j n o‑
w o c z e ś n i e j s z y m”9.

Mimo że Olczykowi ewidentnie za‑
leży na napisaniu właśnie „nowoczesnej” 
historii literackiego Krakowa, w której 
uwzględnione zostaną raczej nieustabi‑
lizowane przepływy myśli, idei czy arty‑
stycznych konceptów, a także wszystkie te 
elementy życia codziennego i osobistego, 
jakie mogły odcisnąć na nich swe pięt‑
no, wspomniana na początku p o t r z e b a 
p o r z ą d k o w a n i a  nadaje jego książce 
dość tradycyjny i konserwatywny sznyt. 
Trochę szkoda, iż autor zdecydował się 
zaufać w swojej prawie siedmiuset stron‑
nicowej opowieści najbardziej oczywiste‑
mu porządkowi wyznaczanemu przez oś 
czasu; tym samym nie pozwolił uobecnić 

się w pełni miejscu, jakim jest Kraków. 
Kolejne etapy zdają się przykrywać i ma‑
skować topografię miasta; powracające na 
kartach książki kawiarnie czy lokalizacje 
właściwie nie tworzą żadnych spójnych 
pasm narracyjnych. Może warto było‑
by zaryzykować – wzorem „krakowskich 
gadaczy” – i spróbować ułożyć te opo‑
wieści przestrzennie, a nie zgodnie z ich 
chronologią? Może warto byłoby napi‑
sać swoisty przewodnik po krakowskich 
dzielnicach, kwartałach, domach i knaj‑
pach, tak, aby czytelnik mógł zwiedzać 
nie tyle historię krakowskiej literatury, 
ile Kraków literacki?

Te pytanie nie umniejszają jednak za‑
sług Jacka Olczyka, który – pisząc Życie 
literackie w Krakowie – wziął na warsztat 
zagadnienie bardzo istotne, opisał je za‑
równo z kompetencją historyka literatury 
(wszelkie drobne potknięcia możemy bo‑
wiem wybaczyć, biorąc pod uwagę ilość 
prezentowanego materiału), jak i swadą 
zaangażowanego uczestnika życia arty‑
stycznego. Wcielił też w życie postulat 
zgłoszony w 1939 roku przez Jalu Kurka: 
zdecydował się zostać „odważnym odkła‑
mywaczem” mitu Krakowa. Dzięki kon‑
centracji na faktach, podejściu kronikar‑
skim i rzetelności stworzył obraz miasta, 
które jednocześnie stara się być pulsują‑
cą stolicą kultury (poprzez podejmowa‑
ne oddolne, spontaniczne inicjatywy wy‑
dawnicze, kulturalne, popularyzatorskie), 
będąc momentami kulturalną pustynią – 
wypełnioną jedynie oficjalnymi próba‑
mi kreowania swojej literackiej marki. 
Bez względu jednak na to, która z owych 
szal akurat przeważa, warto każdą z prób 
ożywienia miasta poprzez literaturę od‑
notować. Książka Olczyka staje się tym 
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samym – zgodnie z ideą efemerycznego 
czasopisma „Mrówkojad” wydawanego 
w Lokatorze – „nośnik[iem] pamięci, spot‑
kań, słów, rzeczy, nazwisk, myśli, projek‑
tów, akcji miejskich, warsztatów, wystaw, 
zapowiedzi”10. I właśnie ta enumeracyjna 
forma charakteryzuje ją najlepiej: otwiera‑
my ją bowiem jak pudełko z pamiątkami, 
pełne urywków wspomnień, z których – 
prowadzeni przez autora – sami staramy 
się złożyć swoją własną historię. 
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