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Obszerna korespondencja Jerzego An‑
drzejewskiego do Kazimierza Wyki 

z lat II wojny światowej czytana może być 
na kilka sposobów – jako cenne źródło 
informacji biograficznych na temat życia 
i twórczości autora Ładu serca w okresie 
okupacji; jako ciekawy dokument ówcze‑
snego życia literackiego; jako interesują‑
ce pendant do wojennych listów Andrze‑
jewskiego i Miłosza, zamieszczonych po 
wielu latach w Legendach nowoczesności; 
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jako epistolograficzna opowieść o przy‑
jaźni dwu wybitnych pisarzy; czy wresz‑
cie jako przejmujący zapis duchowych dy‑
lematów reprezentantów pokolenia 1910 
w pewnym szczególnym momencie jego 
duchowej biografii. Wojenne listy auto‑
ra Ładu serca byłyby z takiej perspektywy 
świadectwem przełomu i jako takie po‑
zwalają lepiej zrozumieć perypetie inte‑
lektualne Andrzejewskiego, Wyki i całej 
formacji 1910, dla której lata 1939 – 1945 
były, jak to już dawno temu zauważył To‑
masz Burek – „doświadczeniem terminal‑
nym”1. Terminalnym – a więc skrajnym, 
śmiertelnie niebezpiecznym i granicznym. 

1 Dzieje tej przyjaźni to temat na duży 
artykuł, może nawet na książkę. Tu 

przypomnijmy podstawowe fakty. 
Kazimierz Wyka i Jerzy Andrzejew‑

ski byli niemal rówieśnikami. Ten pierw‑
szy urodził się w roku 1910, drugi w roku 
1909. Obaj mieli silnie rozwinięte poczu‑
cie generacyjnej solidarności, obaj chęt‑
nie występowali w latach 30. w imieniu 
młodego pokolenia, obaj wiele o tym po‑
koleniu pisali i literatura „młodych” naj‑
bardziej ich wówczas interesowała. Obaj 
pochodzili też z rodzin mieszczańskich, 
a ściślej mówiąc – kupieckich. Ojciec Wy‑
ki był kupcem drzewnym w podkrakow‑
skich Krzeszowicach, ojciec Andrzejew‑
skiego z różnym powodzeniem prowa‑
dził sklep kolonialny w Warszawie. Ich 
synowie bardziej jednak niż handlem 
i karierą kupiecką interesowali się litera‑
turą i obaj rozpoczęli studia polonistycz‑
ne. Wyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Andrzejewski na Uniwersytecie Warszaw‑
skim. Pierwszy z nich, jak wiemy, znako‑
micie się odnalazł jako polonista i miał 

zrobić wielką karierę naukową jako pro‑
fesor uniwersytecki i jeden z najwybit‑
niejszych historyków polskiej literatury 
XX stulecia. Gorzej powiodło się na tym 
polu Andrzejewskiemu, który ostatecz‑
nie polonistyki nie ukończył, nad czym 
po latach od czasu do czasu ubolewał. Ale 
obaj kochali literaturę, zwłaszcza tę naj‑
nowszą. Obaj też wkroczyli do niej jako 
krytycy literaccy. Andrzejewski w roku 
1927 – na łamach „Wiadomości Literac‑
kich” – streszczeniem wywiadu Godzina 
z Panaitem Istrati, ogłoszonego w „Les 
Nouvelles Littéraires”, Wyka w roku 1932 
szkicem o Nocach i dniach drukowanym 
w „Kulturze”. Potem obaj uprawiali inten‑
sywnie „wielką krytykę” – towarzyszącą 
swemu pokoleniu, programową i diagno‑
zującą duchową kondycję rówieśników, 
wytyczającą szlaki jego literaturze, chęt‑
nie strojącą się w szatę sędziego czy na‑
wet oskarżyciela nie tylko młodej gene‑
racji, ale i współczesności. I Andrzejew‑
ski, i Wyka odwoływali się do autoryte‑
tu Brzozowskiego, obaj też pesymistycz‑
nie, a nawet katastroficznie patrzyli na 
otaczającą ich rzeczywistość, gorzko oce‑
niali położenie „młodych” jako pokolenia 
osamotnionego, tragicznego, dotkniętego 
niepokojem i bezładem ideowym, „dziw‑
nego” i „spóźnionego”, żyjącego w czasie 

„likwidacji ideałów”, wystawionego na nie‑
spotykane ciśnienie historii, a zwłaszcza 
nieludzkich, walczących ze sobą ideolo‑
gii2. Z takimi samymi nadziejami spo‑
glądali na młodych Francuzów, o któ‑
rych Wyka pisał w „Marchołcie”, a An‑
drzejewski w „Miesięczniku Literatury 
i Sztuki”. Ten ostatni już wtedy nawiązy‑
wał zresztą do „interesujących”, jak za‑
znaczał, uwag Wyki3. Jak całe pokolenie 
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ciekawił ich neotomizm Maritai na oraz 
personalizm Mouniera. Personalizm był 
im zresztą najbliższy, choć – jak zauważa‑
ją badacze – Wyce bliższa była jego bar‑
dziej laicka wersja, gdy u Andrzejewskie‑
go sporą rolę odgrywał najpierw nacjo‑
nalizm, a potem katolicyzm4. Różnice nie 
były jednak wielkie i zasadnicze, nawet 
w oczach redaktora „Prosto z mostu”, Sta‑
nisława Piaseckiego, który zapraszał w 1938 
roku Wykę do współpracy z tygodnikiem 
w miejsce Andrzejewskiego właśnie. Wy‑
ka propozycję odrzucił, zrażony linią po‑
lityczną pisma, zwłaszcza jego narastają‑
cym antysemityzmem5.

Wyka czytywał – nie bez dystansu – 
publikacje krytyczne Andrzejewskiego, 
cenił jego prozę literacką. Recenzował 
jego obie książki wydane przed wybu‑
chem II wojny światowej. Gdy w roku 
1936 w Bibliotece „Prosto z mostu” uka‑
zał się zbiór opowiadań Andrzejewskie‑
go Drogi nieuniknione, nazywał autora 

„uczniem Nałkowskiej”, a sam tom uznał 
za „najbardziej obiecującą książkę naj‑
młodszego pokolenia”6. Z jeszcze więk‑
szym uznaniem ocenił Ład serca. Za pa‑
tronów autora uznał tym razem Conra‑
da, Bernanosa, Dostojewskiego i Pascala, 
a o Ładzie serca napisał, że „jest to naj‑
czystsza powieść, jaką wydało pokolenie, 
do którego Andrzejewski należy, powieść 
o tonie w ogóle nie słyszanym w latach 
powojennych”7. 

Reagując na tę pochwałę, Andrzejew‑
ski dziękował Wyce w liście z 29 listopa‑
da 1938 roku i wyznawał: „Muszę się Pa‑
nu przyznać, że pierwszym moim wraże‑
niem, gdy przeczytałem Pana artykuł, był 
przestrach. Postawił mnie Pan tak wyso‑
ko, iż uczułem się, jakbym znalazł się na 

szczudłach”. Równocześnie wyrażał swój 
podziw dla pisarstwa krytycznego Wyki: 

„Wie Pan, Panie Kazimierzu – pisał – jak 
bardzo Pana cenię i jak bliskie jest mi to 
wszystko, co Pan pisze. Jest Pan obok Mi‑
łosza, Micińskiego i H. Michalskiego jedy‑
nym bodaj człowiekiem, którego istnienie 
utwierdza mnie w przekonaniu, iż istnie‑
je w naszym pokoleniu grupka ludzi bli‑
skich sobie i mogących sobie nawzajem 
bez zastrzeżeń podać dłonie”.

Nie był to zresztą pierwszy ich kore‑
spondencyjny kontakt, bo najwcześniej‑
szy zachowany list Andrzejewskiego do 
Wyki pochodzi z 23 lutego 1938 roku. Au‑
tor Dróg nieuniknionych reagował wtedy 
na zaproszenie Wyki do wygłoszenia od‑
czytu w Krakowie i dodawał: „Cieszę się, 
że niedługo będę mógł Pana poznać oso‑
biście i razem z Panem stanąć przed słu‑
chaczami”. Do osobistego spotkania do‑
szło dopiero w marcu 1939 roku, gdy An‑
drzejewski wygłosił wspomniany odczyt, 
zatytułowany Osobowość artysty i dzieło. 
W efekcie krakowskiej rozmowy kolejne 
listy Andrzejewskiego zaczynają się już 
od słów: „Kochany Kazimierzu”, „Dro‑
gi Kazimierzu” albo „Drogi mój” i poja‑
wiają się w nich zwierzenia nie tylko na 
temat jego planów literackich, ale też ży‑
cia prywatnego. Po latach wśród ważnych 
dlań wydarzeń w roku 1939 Andrzejewski 
wymieniał więc nie przypadkiem: „Przy‑
jaźń z Kazimierzem Wyką”8. 

Andrzejewski zaprosił też Wykę do 
napisania szkicu do planowanej przez 
siebie książki zbiorowej, której autora‑
mi mieli być – obok ich obu – Czesław 
Miłosz, Bolesław Miciński oraz Maria 
Winowska, publicystka katolicka z krę‑
gu „Kultury”. Książka – której ukazaniu 



63SZTuKA PISANIA LISTóW (1)

ANDRZEJEWSKI – WYKA: DZIEJE PEWNEJ PRZYJAźNI

się przeszkodził wybuch wojny – mia‑
ła w intencji pomysłodawcy „pokazać, 
że młode pokolenie to nie tylko Pietr‑
kiewicze, Łaszowscy i kompania”, i być 

„protestem przeciw barbarzyństwu my‑
śli i murzyńskiemu pomieszaniu pojęć, 
na których wspiera się godność człowie‑
ka” (list z 11 VI 1939). W liście z 29 sierp‑
nia 1942 roku Andrzejewski wspominał 
też, że przed wybuchem II wojny świa‑
towej on, Wyka, Iwaszkiewicz i Borowy 
mieli wejść w skład jury jakiejś nowej na‑
grody poetyckiej. 

Po wrześniu 1939 roku następuje czas 
szczególnie intensywnej korespondencji 
między Andrzejewskim i Wyką, czemu 
sprzyjały oczywiście kłopoty z bardziej 
bezpośrednimi formami komunikacji, 
utrudnionymi w warunkach okupacji, 
tym bardziej, że Wyka mieszkał wówczas 
w Krzeszowicach. Zniszczenie przez oku‑
panta legalnych instytucji życia literackie‑
go, poczucie osamotnienia, w jakim zna‑
lazło się wielu twórców sprzyjały w spo‑
sób naturalnym takim listownym kontak‑
tom. Nie znaczy to oczywiście, że miały 
one wówczas tylko taki charakter. Wie‑
my na przykład, że latem roku 1941 Krze‑
szowice odwiedzili Andrzejewski i Miłosz, 
co zostało udokumentowane na sławnym 
zdjęciu, wykonanym w tartaku ojca Kazi‑
mierza Wyki9. Andrzejewski spędził tam 
kilka dni, omawiając m.in. pomysł stwo‑
rzenia „nowej formuły niezależnego ru‑
chu wydawniczego, alternatywnego wo‑
bec prasy podziemnej nastawionej głów‑
nie na propagandę”10. Jak pisze biograf‑
ka autora Ładu serca, cała trójka zamie‑
rzała publikować książki nastawione na 
głębszą analizę współczesności, ale po‑
mysł ten nie został zrealizowany wobec 

niechęci władz podziemnych do finanso‑
wania tego projektu. Z listu Andrzejew‑
skiego z 1 czerwca 1942 roku wynika, że 
także w tym roku był w Krzeszowicach11. 
W szkicu Trzykrotnie nad „Lordem Ji‑
mem” wspominał zresztą, jak wraz z Mi‑
łoszem latem roku 1942 wyruszył z Krako‑
wa do Krzeszowic: „Wyniknął z tych od‑
wiedzin chyba jeden z najpiękniejszych 
wieczorów okupacyjnych, jakie pamiętam. 
Już po późnej kolacji wyszliśmy na dwór, 
do ogródka przy willi i siedząc na płocie 
mówiliśmy wiersze, potem zaś przeszli‑
śmy na parodie i chyba gdzieś do półno‑
cy prowadziliśmy w tę letnią nocną po‑
rę niezwykły trójgłos ironizujący duchy 
wielkich narodowych wieszczów. Szcze‑
gólniej wierszami pod Wyspiańskiego mó‑
wiliśmy z taką swobodą, jakbyśmy z jed‑
nych rękawów koszul wytrząsali natchnie‑
nie, z drugich – ironię”12.

Z okresu okupacji, może właśnie z la‑
ta 1942 roku, pochodzi też inne zdjęcie, 
reprodukowane w autobiografii Marty 
Wyki13, na którym Andrzejewski siedzi 
obok Wyki, Mariana Piechala i Jana Jó‑
zefa Szczepańskiego w majątku Turowi‑
czów w Goszycach.

W Warszawie bywał Kazimierz Wyka, 
który przy rozmaitych okazjach spotykał 
się z przyjacielem. We wrześniu 1941 ro‑
ku był wraz z nim oraz Iwaszkiewiczem 
jurorem w I konkursie poetyckim zorga‑
nizowanym przez podziemie dla uczcze‑
nia pamięci Józefa Czechowicza14. U An‑
drzejewskich spotkał w tym samym roku 
Baczyńskiego. „Straszne warunki miesz‑
kaniowe ma Jerzy – pisał do swej żony, 
Jadwigi w liście z 29 listopada 1942 ro‑
ku – kominy nie palą, mury popękane, 
potworna ruina – nie wiem, jak w niej 
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przetrzymają zimę. Psychicznie jest jed‑
nakże w doskonałej formie”. 

„Jesteś przecie »jednym z nas«, jak by 
powiedział Conrad” – pisze Andrzejewski 
Wyce 5 sierpnia 1941 roku, jakby podkre‑
ślając znaczenie, jakie przykłada do swojej 
z nim przyjaźni, ale też przekonanie o łą‑
czącej ich wspólnocie przekonań. Mimo 
wyznań Andrzejewskiego: „Zawsze dla 
mnie niewdzięczna forma listu, teraz jest 
mi jeszcze trudniejsza” (list z 23 XII 1940), 
to właśnie Wyce zwierzał się ze swych 
przemyśleń dotyczących spraw funda‑
mentalnych, pisząc obszerne i arcycie‑
kawe listy‑eseje. Wyka musiał być świa‑
dom ich wartości, skoro niektóre z nich 
czytywał Konińskiemu15.

Pamiętać trzeba, że Andrzejewski w cza‑
sie wojny pełnił funkcję przedstawiciela 
londyńskiej Delegatury do spraw pomocy 
materialnej pisarzom i w związku z tym 
jeździł po kraju, przekazując pieniądze 
ludziom pióra, znajdującym się wów‑
czas z oczywistych względów w szczegól‑
nie złej sytuacji finansowej. Pomoc taką 
otrzymywał Wyka, do którego Andrze‑
jewski zwracał się też z prośbami o ra‑
dy czy pośrednictwo (np. w kontaktach 
z Konińskim), pytał o Mortona czy Pię‑
taka, informował o pisarzach warszaw‑
skich (w tym o Baczyńskim, którego wier‑
sze oraz grafiki Andrzejewski od pewne‑
go momentu przesyłał Wyce). 

Do Wyki Andrzejewski pisywał tak‑
że jako osoba pochłonięta rozmaity‑
mi projektami wydawniczymi, bo wraz 
z Miłoszem myślał o stworzeniu po woj‑
nie jakiegoś wydawnictwa. Komentując 
wiadomość, że Gomulicki pracuje nad  
Sawicką, Sztyrmerem i Magnuszewskim, 
dywagował więc: „Myślę, że cykl prac 

przypominających autorów zapomnia‑
nych i niedocenionych bardzo by nam 
odpowiadał, żeby wreszcie naprawdę wie‑
dzieć, co u nas jest wartościowego. Ża‑
den chyba naród nie posiada tak rozwi‑
niętej cnoty zapominania, jak my. Sami 
w stosunku do siebie i do swojej przeszło‑
ści prowadzimy gospodarkę rabunkową”  
(list z 28 X 1941).

Występując do Wyki także w tej roli, 
prosił go o teksty, które zamawiał do bli‑
żej nieznanych pism i wydawnictw pod‑
ziemnych. „Drobiazgi od Ciebie pożąda‑
ne i potrzebne – pisał na przykład 28 paź‑
dziernika 1941 roku – lecz może raczej nie 
w stylu o dzwonach, które nie skłaniają 
do dyskusji, lecz takie, które by stawiając 
pewien problem zmuszały słuchacza do 
pomyślenia samodzielnego. Gdybyś ze‑
chciał wygotować coś większego, to by‑
łoby bardzo dobrze”.

Z kolei Wyka pośredniczył w kontak‑
tach przyjaciela z Franciszkiem Kamiń‑
skim, krakowskim wydawcą, który sku‑
pywał lub sponsorował dzieła polskich 
autorów współczesnych z myślą o ich po‑
wojennych edycjach. Z tym z kolei wiążą 
się mniej lub bardziej zawoalowane prośby 
o dostarczenie książek, zwłaszcza wyda‑
wanych w konspiracji, co jest tu dowcip‑
nie określane mianem bibliofilstwa. To 
zresztą jeden z przykładów używanej tu 
od czasu do czasu z obaw przez niemiec‑
ką cenzurą mowy ezopowej, nie zawsze 
dzisiaj zrozumiałej, a czasem niejasnej 
i dla samego Andrzejewskiego, który pi‑
sał na przykład do Wyki: „Nie bardzo się 
mogłem dorozumieć znaczenia tego, co 
pisałeś o bibliofilskich edycjach Norwida 
i Wyspiańskiego. Jeżeli znalazłeś coś in‑
teresującego, to może uda się i dla mnie 
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dostać po jednym egzemplarzu?” (list 
z 21 IX 1943).

Wojenna korespondencja Andrzejew‑
skiego z Wyką jest również, a może przede 
wszystkim – rozmową dwu pisarzy‑in‑
telektualistów. Autor Ładu serca zwie‑
rza się przyjacielowi ze swoich planów 
literackich, komentuje pisane wówczas 
utwory (np. Przed sądem, Wielki Tydzień 
czy zaginione Drzewo), dzieli się prze‑
myśleniami na temat sztuki. Sygnalizu‑
je zmianę swych poglądów na literaturę. 
Na przykład w arcyciekawym liście z 28 
stycznia 1942 roku dystansuje się wobec 
psychologizmu i wyznaje tęsknotę za re‑
alizmem i klasycyzmem. Ewolucję An‑
drzejewskiego w kierunku realizmu po‑
twierdza list z 13 lutego roku następnego: 

„Trochę ostatnio czytałem, Dickensa i Toł‑
stoja, coraz bardziej poczynam gustować 
w typie wielkiej, rozległej, zasadniczo re‑
alistycznej prozy. Wydaje mi się chwila‑
mi, że to wszystko co dotąd napisałem, to 
były dopiero próbki i pisać rzeczywiście 
zacznę dopiero w przyszłości chyba już  
powojennej”.

Z kolei lektura opowiadań Wyki spro‑
wokowała go do deklaracji: „tęsknię za 
postaciami wymiaru Juliana Sorela, San‑
seweriny, starego Goriot, czy Jima albo 
Heysta [ … ]” (list z 31 III 1942), ale też sa‑
mokrytycznej autoanalizy: „Pojmiesz te‑
raz, dlaczego mam poważne wątpliwości, 
gdy przyłapuję się na pragnieniu tworze‑
nia wielkich postaci, ja, który nie jestem 
ani katolikiem, ani komunistą. Grunt jak 
gdyby przygotowany na przyjęcie irracjo‑
nalistycznych strzyg i chochołów” (tamże). 

Wracają też w tych listach zagadnienia 
religijne, tak jak w przypadku zagadnień 
literackich w ścisłym związku z uwagami 

na temat dramatycznych wydarzeń, jakich 
obaj pisarze są świadkami, a w których obaj 
widzą oznakę głębokiego kryzysu kultu‑
ry i zapowiedź nowej epoki zarazem. Pod 
wpływem lektury eseju Wyki Pesymizm 
a odbudowa człowieka, snuje Andrzejewski 
refleksje na temat istotnego w jego listach 
do Wyki „kryzysu współczesnej eschato‑
logii” – jak rzecz określa w liście z 13 lipca 
1941 roku. Pisze o potrzebie nowego obja‑
wienia eschatologicznego i przewiduje, że 
epoka, która nadejdzie, „to będzie epoka 
świadomego kształtowania wieczności”. 

Andrzejewski jest zresztą niemal od 
razu przekonany o kryzysowym i przeło‑
mowym zarazem charakterze wojny. „Wie‑
le zagadnień myślowych ukazuje mi cał‑
kiem nowe horyzonty” – zauważa w liście 
z 26 marca 1940 roku, a dwa lata później 
pisze: „Głębiej jednak przeżywam prze‑
łom obecny, bo i świadomiej i depcząc 
wszystko, co jest mi i drogie i potrzebne: 
moje tęsknoty irracjonalne, moje pojęcie 
człowieka wiecznego, podstawy mojej 
twórczości, bo wszystko to wydaje mi się 
niepełne, mgliste, a jeszcze prawda, mo‑
ja prawda, więcej dla mnie znaczy, niż jej 
użyteczność” (list z 31 III 1942).

Myśli Andrzejewskiego krążą wokół 
możliwości „jakiejś laickiej metafizyki”, 
bo coraz dalej mu do przedwojennej fa‑
scynacji katolicyzmem i wiary w Kościół. 

„Moja wiara natrafia na ciemność” – wy‑
znaje Wyce 13 lipca 1941 roku. Powtarza 
dramatyczne pytania: „Ale co my ma‑
my robić, my, którzy – w patetyczny ton 
uderzając – mamy duszę i nie umiemy jej 
kształtu wyprowadzić z walki klas i struktur 
ekonomicznych? Nasza tzw. metafizyka – 
jaką posiada wartość, czy to nie są tylko 
mgławice, tęsknoty, pragnienia, którym 
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żaden osąd poza nami nie odpowiada?” 
(list z 31 III 1942). 

Rok później pytanie jest jakby to sa‑
mo: „Jeszcze raz powtarzam: my nie mo‑
żemy być materialistami, ale co my jemu 
przeciwstawiamy?” (list z 6 IV 1942). Wra‑
ca ono i rok później, w liście z 13 grud‑
nia 1943 roku: „Myślę, że przeżywamy je‑
den z najniebezpieczniejszych tzw. zakrę‑
tów historii. Tracąc irracjonalność naszej 
egzystencji i naszego losu, nie potrafimy 
tych dziwnych kolei pchnąć tak daleko 
w irracjonalność, aby już nie przypomi‑
nały niczego co ludzkie. Bóg objawiają‑
cy się w historii – cóż za bzdura! Bóg my‑
ślący: honor, odpowiedzialność, sprawie‑
dliwość, nagroda, kara w sensie rozumie‑
nia ludzkiego, czymżeż to jest innym niż 
przedstawieniem tego samego Boga, ja‑
ko Jowisza w kształcie łabędzia? Co nam 
zostaje – nie wiem”.

To „my” oznacza może współczesnych, 
czasem pokolenie 1910, o którym pisze 
Andrzejewski z pesymizmem większym 
od tego z lat 30.: „[ … ] utwierdzam się 
w przekonaniu, że my jesteśmy pokole‑
niem zgubionym i dzieje ludzkich zbrod‑
ni i cierpień przejdą ponad nami, jak mija 
się ziemie kryjące w swoich głębiach za‑
ginione ludzkie losy” (list z 13 XII 1943). 
Przypomina to ówczesne wiersze Borow‑
skiego i Baczyńskiego…

Ale owo „my” to oczywiście sami ko‑
respondenci, bo Andrzejewski nie wie‑
dzie z Wyką zasadniczego sporu, nie wda‑
je się w polemiki, jak to jest w przypadku 
jego listów do Miłosza, ale jakby „współ‑
myśli” ze swym przyjacielem. Nie znamy 
oczywiście i zapewne nigdy już nie po‑
znamy listów autora Pokoleń literackich 
do Andrzejewskiego, ale na podstawie 

lektury pisanych w czasie wojny tekstów – 
zwłaszcza eseju o pesymizmie i Życia na 
niby – owa wspólnota przekonań wyda‑
je się nie budzić większych wątpliwości. 
Z drugiej jednak strony pewnym para‑
doksem było to, że gdy Andrzejewski po 
wybuchu II wojny światowej stopniowo 
oddalał się od katolicyzmu, Wyka doń 
się zbliżał, być może pod wpływem zna‑
jomości z Konińskim. 

Dowodem wspominany już błysko‑
tliwy esej Pesymizm a odbudowa czło‑
wieka, który powstał na przełomie ro‑
ku 1940 i 1941. Wyka dokonywał w nim 
miażdżącej krytyki okresu przedwojenne‑
go, a wraz z nim optymistycznej ducho‑
wości całej epoki, której początków szu‑
kał w Odrodzeniu. To właśnie optymizm, 
a ściślej rzecz biorąc optymistyczna wia‑
ra w człowieka i „dumny”, „bezwzględny”, 

„pełen pychy” antropocentryzm były je‑
go zdaniem odpowiedzialne za europej‑
ski kryzys, w tym za narodziny tego, co 
określał mianem doktryn chaosu, a więc 
liberalizmu i totalizmu, w których Wy‑
ka widział ten sam przejaw antropocen‑
tryzmu. Głosząc hasło odbudowy czło‑
wieka, stawał więc w obronie pesymi‑
zmu chrześcijańskiego, który znajdował 
w pismach św. Augustyna, Pascala i Ma‑
ritaina. Chodziło mu o ten rodzaj myśle‑
nia o złu, które widzi jego źródła przede 
wszystkim w ułomnej naturze człowie‑
ka, a tym samym postrzega istotę ludzką 
jako tragiczną, grzeszną, niedoskonałą. 
W tym kontekście rozważał Wyka – tak 
istotne dla Andrzejewskiego – zagadnie‑
nia eschatologiczne, a ściślej – problem 
piekła i potępienia wiecznego, oskarżając 
Kościół, że idąc na kompromis z optymi‑
stycznym „duchem czasów”, wypierał się 
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stopniowo nauki o grzechu pierworod‑
nym. Dlatego średniowiecze było ostatnią 
epoką w dziejach ludzkości, kiedy piekło 
było czymś rzeczywistym i nieodpartym. 
Wyka – apelując o odbudowę człowieka – 
nie postulował jednak jakiegoś nowego 
średniowiecza (choć cytował Bierdiajewa), 
ale uważał, że fundamentem takiej odbu‑
dowy winna być „odbudowa metafizyczne‑
go sensu jego [ człowieka ] złych tajemnic”. 
A więc wspomniany pesymizm chrześci‑
jański, a dalej „nauka o Bogu jako twórcy 
idei i wartości oraz nauka o grzechu pier‑
worodnym jako przyczynie skrzywienia 
ludzkiego zwierciadła”, a wraz z nią my‑
ślenie o świecie w kategoriach tragiczno‑
ści i niedoskonałości.

Wyka odwoływał się do pisarzy i pro‑
blemów bliskich Andrzejewskiemu, choć 
ten ostatni zajmował tu stanowisko bar‑
dziej chyba od swego przyjaciela pesymi‑
styczne. Ale też lektura eseju stała się za‑
czynem projektowanego, choć – jak się 
wydaje – nienapisanego dramatu o „mi‑
cie grzechu pierworodnego”.

Można się zastanawiać, jak dalece świa‑
domość intymnego charakteru listów do 
Wyki powodowała, że Andrzejewski wy‑
powiadał się w nich nieco inaczej, niż to 
było w przypadku z góry przeznaczonej 
do publikacji korespondencji z Miłoszem. 
W tym ostatnim wypadku pewną rolę 
mogły odgrywać względy autokreacyjne, 
na pewno też chęć pewnego polaryzo‑
wania opinii, która by owe listy uczyniła 
bardziej dramatycznymi i wyrazistymi. 
Komentując postawę Andrzejewskiego 
wobec Miłosza, Błoński nazywał wojenne 
listy tego pierwszego „namiętnymi i po‑
bożnymi egzortacjami”, w których „czai 
się demon”, i zauważał, że Andrzejewski 

zagania w nich przyjaciela do kościoła: 
„Czy jednak o Bogu myśli, czy też (półświa‑
domie?) – pytał retorycznie – o lepszym, 
o dobrze urządzonym społeczeństwie?”16. 
Inaczej to wygląda w listach Andrzejew‑
skiego, pisanych w pewnym momencie 
równolegle do korespondencji z Miłoszem. 
Autor Nocy nie zagania Wyki do kościoła, 
trudno mówić o pobożności jego listów 
w potocznym tego słowa rozumieniu, bo, 
owszem, krążąc wokół zagadnień religij‑
nych, Andrzejewski wątpi, pyta i mówi: 

„Ja, który nie jestem ani katolikiem, ani 
komunistą”. Ale przesadą byłoby twier‑
dzenie, że wojenne listy Andrzejewskie‑
go do Wyki i do Miłosza są sobie jakoś 
przeciwstawne, raczej trzeba tu mówić, 
że wzajemnie się dopełniają i oświetlają. 
Myślę tu zwłaszcza o uwagach Andrze‑
jewskiego na temat tego, co w korespon‑
dencji z Miłoszem nazywa on „procesem 
dematerializacji Absolutu” i „okresem bez‑
karności eschatologicznej”17, a co wydaje 
się kontynuacją wcześniejszych uwag z li‑
stów do Wyki. Podobnie jest w wypadku 
uwag o literaturze współczesnej i kryzysie 
psychologizmu.

Z oczywistych powodów w listach An‑
drzejewskiego słabo obecna jest polity‑
ka, choć czasem się ona pojawia, niekie‑
dy w formie lekko zawoalowanej, jak na 
przykład w liście z 4 sierpnia 1943 roku, 
gdy Andrzejewski tak opisuje sytuację 
w Warszawie: „Nocami strzelanina za mu‑
rami, w dzień widok poczciwych Litwi‑
nów”. Ale czasem deklaracje są wyrazi‑
ste i mocne − już wiosną 1940 roku pisarz 
zaznacza dystans wobec „kół emigracyj‑
nych”, a komentując w tym samym cza‑
sie aresztowanie we Lwowie przez NKWD 
pisarzy polskich, zauważa: „Myślę, że dla 
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wielu nauka nie pójdzie w las i doświad‑
czenie półroczne otrzeźwi z czerwonych 
nalotów”. 

 Wspomniane poczucie wspólnoty 
z Wyką pozwalała oczywiście Andrze‑
jewskiemu na wplatanie do swoich listów 
informacji na temat jego ówczesnego ży‑
cia prywatnego. Istotna tu zwłaszcza staje 
się decyzja o rozpoczęciu wspólnego ży‑
cia z Marią Abgarowicz oraz narodziny 
syna Marcina. Pojawia się wówczas An‑
drzejewski w nowej dlań roli głowy rodzi‑
ny, męża i ojca, a wraz z tym nowa płasz‑
czyzna porozumienia z Wyką, do które‑
go ojcowskich doświadczeń autor No‑
cy będzie się odwoływał, nie bez poczu‑
cia humoru, czego najlepszym przykła‑
dem jest list pisany 26 września 1943 ro‑
ku w imieniu małego Marcinka. Te żar‑
tobliwe akcenty to także na przykład za‑
bawne portreciki Wyki rysowane przez 
Andrzejewskiego na marginesie listów al‑
bo podpis „Jerzy Puchatek” pod jednym 
z listów. Ten humor zdradza czasem au‑
tora okupacyjnych grotesek i tragifarsy 
Święto Winkelrida.

2 Wojenna korespondencja Andrze‑
jewskiego z Wyką urywa się na kar‑

cie z 17 lutego 1944 roku. Wkrótce wy‑
buchnie Powstanie Warszawskie, a autor 
Wielkiego Tygodnia w połowie września 
roku 1944 opuści mieszkanie na Biela‑
nach. Wiemy, że w drodze do Zakopa‑
nego odwiedzi Krzeszowice18. 16 lute‑
go 1945 roku Andrzejewski znajdzie się 
w Krakowie, gdzie przez najbliższe trzy 
lata będzie mógł spotykać się z Wyką nie‑
mal codziennie jako lokator Domu Litera‑
tów przy Krupniczej 22, gdzie zamieszkał 
w czerwcu roku 1945. Obaj byli aktywni 

w nowym Zarządzie Oddziału Krakow‑
skiego ZLP; Wyka jako jego prezes, An‑
drzejewski jako wiceprezes19. 

Sam Wyka pilnie śledzi też ówczesną 
twórczość przyjaciela. W słynnym, progra‑
mowym szkicu Tragiczność, drwina i re‑
alizm, ogłoszonym w „Twórczości” w ro‑
ku 1945 i przedrukowanym w tomie Po‑
granicze powieści z 1948 roku, zaliczył 
ponownie Ład serca – obok Ferdydur‑
ke – do najwybitniejszych dokonań po‑
kolenia 1910, a samego Andrzejewskiego 
(i Miłosza) uznał za reprezentanta posta‑
wy tragicznej, która obok postawy drwią‑
cej była jego zdaniem charakterystyczna 
dla jego generacji. Wnikliwie omawia‑
jąc zbiór znanych już sobie, wojennych 
opowiadań Noc, podkreślał w nim ewo‑
lucję pisarza „od psychologizmu do re‑
alizmu”20. Całość oceniał znowu wyso‑
ko, znowuż – co znamienne – sytuując 
Andrzejewskiego na tle ich pokolenia: 
„Kształtując, równocześnie już w Nocy 
daje Andrzejewski wymiar swoich am‑
bicji pisarskich i moralnych. Są one peł‑
ne powagi i dociekliwości psychologicz‑
nej, jak u bardzo niewielu jego rówieśni‑
ków. Noc jest w każdym względzie książ‑
ką odważną”21. 

Sam Andrzejewski opublikował w re‑
dagowanej przez Wykę „Twórczości” tyl‑
ko jedno opowiadanie (Powrót), ale za to 
w ważnym, pierwszym numerze pisma. 

Nie jest jasne, jak Wyka oceniał ów‑
czesną ewolucję ideową pisarza. W każ‑
dym razie z jego powojennych listów do 
Miłosza wynika, że rozczarował go Popiół 
i diament. „Uważam tę książkę za nieuda‑
łą” – pisał w końcu 1947 roku22, by nieco 
później dodać: „To przykład zatrważają‑
cej degrengolady pisarskiej, nie życzyłbym 
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Jerzemu, aby stałej. On bowiem, wiem 
to z relacji, dobrze o tym dziele mniema. 
Masz rację, że winowajcą jest mitologia 
okupacyjna podawana pod pokrywka 
realizmu, a jegomość z chwilą, kiedy się 
znajdzie w obliczu tematu domagającego 
się nie tyle realizmu, bo hasła są hasłami 
tylko, ale ludzkiej odwagi i ludzkiego zain‑
teresowania, staje bezradny. Bo tego żadne 
hasło nie nadrobi. Jarosław miał głębszą 
rację, kiedy po przeczytaniu pierwszych 
odcinków mówił mi zimą: widać, że tego 
człowieka nic te tragiczne sprawy nie za‑
bolały, że tylko o nich słyszał z daleka”23.

Dlatego zapewne Wyka nie kibico‑
wał powieści Andrzejewskiego jako juror 
nagrody „Odrodzenia”: „Nagrodę otrzy‑
mał [ … ] Andrzejewski – pisał do Wacła‑
wa Kubackiego. – Ja się do tego kandydata 
nie paliłem, do ostatniej chwili próbowa‑
łem bronić Lucjana Rudnickiego, ale mię 
w komisowej rozgrywce wykołowano, tak 
że mój kandydat spadł na ostatnie miejsce. 
Nagrodę wbrew Twoim przypuszczeniom 
rozstrzygnęli politycy”24.

Nigdy wcześniej, ale też nigdy potem 
Wyka tak krytycznie nie pisał o Andrzejew‑
skim. Oczywiście nie oznaczało to zerwa‑
nia przyjaźni, choć zapewne było sygnałem 
pewnego rozluźnienia się silnych więzi łą‑
czących obu pisarzy, zwłaszcza że Andrze‑
jewski w 1948 opuścił Kraków i zamieszkał 
w Szczecinie, a w roku 1952 w Warszawie. 

Wyka nie komentował już zresztą rów‑
nie obszernie i równie entuzjastycznie ko‑
lejnych dzieł Andrzejewskiego. Jego uwagę 
wzbudziły jeszcze ogłoszone na łamach 
prasy fragmenty Wojny skutecznej prze‑
ciw Zadufkom, zapomnianej dzisiaj próby 
pogodzenia socrealizmu z powiastką filo‑
zoficzną. Wykę dziełko Andrzejewskiego 

zaciekawiło jako próba wyjścia poza socre‑
alistyczny „schematyzm”. Co znamienne, 
dostrzegł też w tym utworze nawiązanie 
do wojennej twórczości pisarza, a ściślej 
do jej nurtu humorystycznego (obecne‑
go np. w Święcie Winkelrida). Wówczas, 
zauważał, „[ … ] ten humor wydawał się 
dosyć niezrozumiałym marginesem. Do‑
piero teraz przeciął się on i skrzyżował 
z głównym nurtem sztuki Andrzejew‑
skiego. Dokonało się to u drogowskazu 
taktyki literackiej, wynikającej z ideologii 
materializmu dialektycznego”25. 

Postawa Wyka w okresie stalinowskim 
nie doczekała się jeszcze szerszego opisu, 
ale nie będzie chyba błędem zauważyć, że 
jakkolwiek autor Pogranicza powieści był 
wówczas bardzo aktywny, nie tylko jako 
naukowiec, redaktor, ale też na przykład 
w latach 1952 – 1956 poseł na Sejm PRL, to 
jego ówczesne zaangażowanie w budo‑
wę komunizmu było inne, ostrożniejsze 
niż Andrzejewskiego. Wyka nie wstąpił 
do PZPR, w roku 1950 odebrano mu re‑
dagowanie „Twórczości”, w której druko‑
wał m.in. dzienniki Bobkowskiego i Trak‑
tat moralny Miłosza, potem w zasadzie 
wycofał się z uprawiania bieżącej kryty‑
ki literackiej. 

Po 1956 roku i Wyka, i Andrzejewski 
z krytycyzmem odnosili się już do polity‑
ki komunistów, czego najwyraźniejszym 
sygnałem były podpisy ich obu pod Li‑
stem 3426. Ciekawe jednak, że Wyka nie 
poświęcił uwagi żadnemu z „odwilżowych” 
utworów Andrzejewskiego. Jedyny większy 
tekst, jaki o nim napisał, dotyczył utworu 
z lat II wojny światowej, a więc opowiada‑
nia Przed sądem, do którego wrócił w 1970 
roku, zestawiając je z książką Madajczyka 
Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce27. 
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Częściej chyba wracał do Wyki An‑
drzejewski. Pojawiający się w Miazdze 
Kazimierz Wnuk ma biografię przypo‑
minającą w wielu miejscach życiorys Wy‑
ki, choć czasem od niego odbiegającą, bo 
Wnuk ma na przykład syna, urodził się 
Myślenicach, wydał w 1947 roku Dwa ob‑
licza katastrofizmu. Co jednak znamienne, 
charakteryzując osiągnięcia Wnuka w la‑
tach 30., Andrzejewski nazywał go „jed‑
nym z najwybitniejszych krytyków mło‑
dego pokolenia”28. 

W 1970 roku Wyka był zresztą jednym 
z recenzentów „wewnętrznych” Miazgi, 
zaproponowanych przez kierownictwo 
PIW – na zalecenie Wydziału Kultury KC 
PZPR29. Mimo pozytywnych w większo‑
ści ocen, powieść – jak wiemy – oficjal‑
nie ukazała się w wersji ocenzurowanej 
dopiero w 1983 roku.

W Miazdze zamieścił też Andrzejew‑
ski telegram, jaki wysłał Wnukowi‑Wyce 
z okazji 60. rocznicy urodzin. „Mam na‑
dzieję – tłumaczył swoją nieobecność na 
jubileuszu – że powetuję to sobie w roku 
1990 na Twoim osiemdziesięcioleciu, a je‑
śli i wtedy się okaże, że właśnie kończę Mia‑
zgę – zostanie nam jeszcze rok 2000 szcze‑
gólnie przychylny takim uroczystościom”30.

Wieść o śmierci przyjaciela była więc 
dla Andrzejewskiego wstrząsem. 20 stycz‑
nia 1975 roku notował: „Wczoraj, 19 stycz‑
nia, umarł w Krakowie Kazimierz Wyka. 
Ile wspomnień z jego osobą związanych! 
Jaki wielki żal”31. Niedługo potem wyzna‑
wał: „Często myślę o Kazimierzu Wyce. 
Myślę, że wśród wszystkich zresztą zasłu‑
żonych kadzideł, jakimi okadzono jego 
grób, zatracono dramatyzm nieobcy ży‑
ciu tego człowieka wielkiego formatu. Być 
może bez tych akcentów tragicznych nie 

potrafiłby się stać tak ludzkim i mądrym. 
Ale zbyt świeża to mogiła, aby grzebać się 
w życiu dopiero co zmarłego. Godzi się 
przecież nie tyle w imię ciekawskiej praw‑
dy, ile z szacunku dla utrapień, powikłań 
oraz cierpień życiowych powiedzieć, że 
rozległy i bogaty żywot Kazimierza Wy‑
ki, obok rozlicznych blasków, zacieniał 
również cień wielkiej niedoli”32.

Marta Wyka pisze, że niespełna rok po 
śmierci jej ojca Andrzejewski zjawił się 
w mieszkaniu na ulicy św. Teresy w Kra‑
kowie na wigilijnej wieczerzy. „Mieliśmy 
koniec 1975 roku – wspomina autorka Przy‑
pisów do życia – i rozmawiało się o Ka‑
ziu, który niedawno odszedł. Wydawa‑
ło się wówczas, iż Andrzejewski, które‑
go wcześniej nie spotkałam, tropi w na‑
szym domu ślady własnej młodości”33.

Czy Andrzejewski pamiętał o swoich 
wojennych listach do Kazimierza Wy‑
ki? Z dzisiejszej perspektywy wydają się 
one przejmującym śladem owej młodo‑
ści, a raczej – jej końca, związanego z po‑
dejmowaniem niezwykle trudnych wybo‑
rów i przewartościowań, które narzuca‑
ła pokoleniu 1910 historia.

Maciej Urbanowski
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