
27#HISTORYK LITERATURY/KRYTYK

„Kazimierzowi Wyce – czarnoksiężni‑
kowi – Jerzy Kwiatkowski – uczeń. 

Kraków 1961” – taką dedykację wynoto‑
wała Marta Wyka z egzemplarza książki 
Szkice do portretów jako znak, że jej autor 
odczuwał potrzebę potwierdzenia wagi, 
jaką w intelektualnej biografii odgrywa 
terminowanie w określonej instytucji1. 
Krakowska szkoła krytyki to tyleż wspól‑
nota idei i celów poznawczych, tyleż hi‑
storia osobistych więzi mistrza z uczniami, 
co – z perspektywy czasu coraz wyraź‑
niej zauważalny – określony styl myślenia 
o literaturze (przede wszystkim długiego 
wieku XX). Przy czym ów styl – rozpisany 
oczywiście na indywidualne charaktery 
i talenty (Kazimierza Wyki – Jana Błoń‑
skiego, Konstantego Puzyny, Ludwika Fla‑
szena, Andrzeja Kijowskiego, wreszcie 
Jerzego Kwiatkowskiego) – okazuje się 
dzisiaj nie tylko świadectwem przekona‑
nia, że niezłomne obstawanie po stronie 
hierarchii artystycznych jest szczególnie 
ważnym sposobem intensyfikowania „roz‑
mowy z wartościami”2, lecz może przede 
wszystkim wyraźnym znakiem profesjo‑
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nalnego etosu, którego zasady nakazują 
zawód krytyka i historyka literatury wi‑
dzieć nie jako teren doraźnych interwencji, 
lecz raczej przez pryzmat etycznie pojętej 
fachowości3. W dobie – zintensyfikowa‑
nych przez nacisk współczesnego rynku 
książki – felietonizacji, socjologizacji i po‑
lityzacji krytyki4, ta lekcja, której udzielić 
może bardziej szczegółowy wgląd w pisar‑
stwo członków krakowskiej szkoły krytyki, 
wydaje się szczególnie ważna i aktualna.

Sam Jerzy Kwiatkowski w  szkicu 
O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki prze‑
konywał, że to właśnie „podpis własne‑
go stylu” (a więc sztuka pisania o litera‑
turze, nie zaś inne składniki) najwyraź‑
niej zabezpiecza jednorodność pisarstwa 
założyciela krakowskiej szkoły krytyki5. 
To styl jest miejscem symbiotycznym, 
gdzie dochodzi do owocnego pojedna‑
nia (czy – jak pisze Kwiatkowski – „wza‑
jemnego przenikania się, prześwietlania”) 
różnych postaw: uczonego i pisarza, uczo‑
nego i krytyka literackiego6. Te wstęp‑
ne ustalenia prowadzą następnie auto‑
ra Kluczy do wyobraźni do szczegółowej, 
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skrupulatnej analizy „sztuki pisarskiej 
Kazimierza Wyki”, a jej ustalenia uznać 
by można – jeśli nie za obowiązujące dla 
całej szkoły – to na pewno za wyraz głę‑
boko odrobionej lekcji ucznia terminują‑
cego w krytycznym rzemiośle u mistrza.

Fach w piórze
Charakterystykę stylu pisarskiego autora 
Rzeczy wyobraźni organizuje Jerzy Kwiat‑
kowski wokół dwóch zasadniczych spraw: 
precyzji i wyobraźni. Sfera pierwsza ozna‑
cza takie porządki, które „walnie przyczy‑
niają się do jasności […] wywodu, wyklu‑
czają jakąkolwiek dezorientację w tekście” 
(OSP, s. 182). Mamy tutaj w narzędziowni 
badacza tekstu poetyckiego kilka chwytów 
kompozycyjnych. Po pierwsze, funkcję 
pierwszej informacji porządkowej dla czy‑
telników tekstów Wyki pełni zdawałoby 
się dość mechaniczne dzielenie i wstęp‑
ne szeregowanie – zarówno kompozycji 
całych tekstów, jak i konstrukcji poszcze‑
gólnych partii wywodu. Kwiatkowski na‑
zywa ten chwyt „dyspozycją numeracyjną” 
(OSP, s. 180) i zaznacza wyraźnie, że doty‑
czy ona niejako samego „miąższu” stylu 
myślenia o literaturze, w ramach którego 
czytelnik ma zostać możliwie precyzyj‑
nie wyznaczoną linią doprowadzony do 

„syntetycznego wniosku końcowego” (OSP, 
s. 180–181). Po drugie zatem, skrupulatnie 
uporządkowane analizy szczegółowe dzia‑
łają zawsze na rzecz „formuł krytycznych” 
(OSP, s. 184), zarazem opisowo definiu‑
jących interpretowane zjawiska, utwory 
oraz metaforycznie wskazujących na ich 
często problematyczny, skomplikowany 
poznawczo status. 

Za szczegółowymi analizami zdążać 
musi duch ujęć syntetycznych – to prze‑

konanie wyraźnie łączy praktykę pisar‑
ską obu wybitnych badaczy literatury XX 
wieku. Kwiatkowski sporządza w swoim 
tekście – rozpisaną na dwa pokaźne aka‑
pity – listę, która poświadczać ma „talent 
formułotwórczy” Wyki (OSP, s. 185). Po‑
dobne jednak zestawienie dałoby się z po‑
wodzeniem zrobić w przypadku pisar‑
stwa autora Kluczy do wyobraźni. Na tej 
liście – obok bodaj najbardziej wpływowej 
formuły „wizja przeciw równaniu” (z ty‑
tułu tekstu opublikowanego na łamach 

„Życia Literackiego” w roku 19587) – zna‑
leźć musiałby się takie nazwy i określenia 
jak: „Plejada 1956”, „wizjoneryzm”, „poe‑
ci międzyepoki”8. Ów duch precyzyjnych 
porządków myśli jest także widoczny przy 
wyimkowych zestawieniach fragmentów 
prac obu krytyków. Wybieram bodaj naj‑
bardziej zwięzłe (choć reprezentatywne) 
takie miejsca:

„Przecież to Miłosz. Najczystszy Miłosz 
z Trzech zim. Identyczny jest inkantacyjny, 
oparty na kanwie tonicznego sześcioprzy‑
ciskowca, polskiej aluzji wersyfikacyjnej 
do heksametru, w ciemnym i powolnym 
zaśpiewie płynący tok składni. Identyczne 
obrazowanie, patetyczne i z samych po‑
jęć ostatecznych złożone: elementy, woda, 
ziemia, smoki, powietrze, płomień, hi‑
storia, milczenie, rozdział milczenia” (ta‑
ki komentarz dodawał Wyka do wiersza 
Ołtarz z debiutanckiego tomu Zbigniewa 
Herberta9).

„Nichts nichtet – nicość nicestwieje – 
pisał Heidegger. «Nicość przenicowała 
się» – mówi Szymborska. Ta gra słów pod‑
daje od razu tonację: chociaż będziemy 
tu mówili o sprawach zasadniczych – nic 
z patetycznej powagi! A jednocześnie – 
cóż za pomysł: ta nicość, która – po swo‑
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jej drugiej stronie – «ma» byt. Wystar‑
czy ją tylko odwrócić – jak materiał. Ale 
słowa te można by odczytać także i ina‑
czej. «Nicość przenicowała się»: jak gdyby 
przesiliła swoje nic, jak gdyby nasilając je 
do coraz większego stopnia — «nicując» 
i «nicując» – nagle przedostała się na dru‑
gą stronę, zamieniła się we własne prze‑
ciwieństwo” (komentarz dopisany przez 
Kwiatkowskiego do pierwodruku utworu 
Wisławy Szymborskiej Nicość we „Współ‑
czesności”, 1971, nr 2310).

Precyzyjnym wskazaniom kontekstu 
historycznego cytowanych wierszy to‑
warzyszy tutaj skrótowo przedstawiona, 
zorganizowana na zasadzie dodawanych 
elementów (uzupełnień, poszerzania per‑
spektywy oglądu) relacja z uważnej, bli‑
skiej ich lektury. Spoiwem tych wyimków 
w tekstów obu krytyków jest także – sły‑
szalna nawet w tak małych tekstowych 
przestrzeniach – melodia składniowa.

Sprawę syntetyzujących skrupulat‑
ne interpretacje formuł krytycznych łą‑
czył Jerzy Kwiatkowski z drugą ze wska‑
zanych spraw. Zauważał, że ów talent 
Wyki, owa umiejętność „«pracowania 
skrótami» w  historycznoliterackim 
i krytycznoliterackim zawodzie” (OSP, s. 
185) to także manifestacja Wykowskiej 
wyobraźni: „W ten sposób – od precyzji 
metaforycznej formuły przesunęliśmy 
się […] ku pewnej metaforycznej swo‑
bodzie, ku metaforycznemu konceptowi, 
stanowiącemu przede wszystkim świa‑
dectwo: wyobraźni intelektualnej” (OSP, 
s. 188). W tej właśnie sferze dostrzega 
Kwiatkowski podstawową siłę żywego 
intelektu, dla którego „tradycyjne formy 
pisarstwa naukowo‑krytycznego” nie mo‑
gą okazać się wystarczające. O ile jednak 

żywym poligonem wyobraźni intelektu‑
alnej Kazimierza Wyki okazywał się esej, 
Jerzy Kwiatkowski – szukając formy, która 
pozwoliłaby „reagować szybko i w sposób 
bardziej bezpośredni, niż byłoby to moż‑
liwe w bardziej analitycznych gatunkach 
krytyki literackiej”11 – wybrał felieton. 
I „w tym gatunku doszedł do pisarskiej 
perfekcji”: „Jego styl jest rozpoznawalny 
przez swoją obrazowość i metaforycz‑
ność. Bardzo często Kwiatkowski nie mó‑
wi wprost, ale aforystycznie, alegorycz‑
nie, słowem, posługuje się określonymi 
chwytami stylistycznymi, nie zaś bezpo‑
średnim dyskursem. Znakomity tropi‑
ciel tych chwytów w liryce – paradoksów, 
oksymoronów, peryfraz, symbolicznych 
obrazów – używa ich również w twórczo‑
ści własnej. Dlatego felietony Kwiatkow‑
skiego są tak atrakcyjne pisarsko – nie 
tylko myśli, ale również forma zaprząta 
ich autora”12.

Krupnicza i Gołębia
O ile sprawy precyzji wywodu oraz ko‑
niecznego treningu wyobraźni łączyły 
bezsprzecznie pisarstwo obu badaczy, 
o tyle jednak wektor ich działania był – 
jak mi się wydaje – zasadniczo różny. „In‑
telektualne urzeczenie czytelnika” – jak 
przekonywał Kwiatkowski – osiągał Wyka 
nie tylko dzięki umiejętnemu sprzężeniu 
pracy precyzji i wyobraźni, dzięki wspie‑
rającym te sfery „zespołom stylistycznych 
chwytów” (OSP, s. 194), lecz także dzię‑
ki dwóm aspektom osobnym. Pierwszy 
z nich był efektem długoletniej praktyki 
krytycznoliterackiej (dyskusji, polemik, 
odczytów – „powiedzmy – w Sali Związku 
Literatów Polskich na Krupniczej”); gdy 
Wyka porzucał precyzję drobiazgowych 
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analiz na rzecz dobitności argumentu, gdy 
zgadzał się subtelności wywodu zawiesić 
na rzecz „bezapelacyjnego gestu energu‑
mena” – umiał pisać sugestywnie i prze‑
konująco, wytwarzając w ramach swojego 
pisarstwa swoisty „stylistyczny naddatek 
słuszności” (OSP, s. 192). Drugi aspekt pi‑
sarstwa autora Rzeczy wyobraźni – dają‑
cy się raczej powiązać z zatrudnieniami 
akademika, historyka literatury (a więc 
uniwersyteckimi salami na ulicy Gołę‑
biej) – to pewna hieratyczność stylu, ob‑
jawiająca się delikatnymi skłonnościami 
do stylizacji i patosu. Te dwa elementy – 
rodem z Krupniczej i Gołębiej, jak prze‑
konuje Kwiatkowski – stanowiły drugą 
połowę, czy nawet rewers pracy precyzji 
i wyobraźni. Wyka umiejętnie w swoich 
tekstach zarządzał dystansem, wzbudza‑
jąc ostatecznie w swoim czytelniku „prze‑
konanie o niezawodnej słuszności” sądu 
(OSP, s. 194).

Pewność sądów, argumentów w pisar‑
stwie Jerzego Kwiatkowskiego – przywią‑
zanego biograficznie raczej do adresu na 
Krupniczej – wynikała z innego ustawie‑
nia głosu. Z jednej strony to była dobit‑
ność pierwszych sformułowań, gdy kry‑
tyk orzekał o pojawieniu się na scenie 
literackiej nowego poety, gdy rozpozna‑
wał nową, ważną książkę. Często wtedy 
autor Kluczy do wyobraźni pozwalał so‑
bie na równoważniki zdań, zupełnie pod‑
stawowe wskazania – pisała na przykład: 

„Gajcy to poeta wypowiedzi drugoosobo‑
wej”; „Nowak jest poetą hiperboli, twórcą 
estetycznych wartości ostrych”; „Ochra‑
niać go!” (to z kolei o Białoszewskim); 

„Proszę państwa, jest Gałczyński”; „Jest 
to poezja, która myśli obrazami” (o Ha‑
rasymowiczu”; „był to jeden z najbardziej 

radykalnych przełomów poetyckich, jakie 
zdarzyło mi się obserwować” (o Głowie 
na pieńku Hordyńskiego); „Pojawił się no‑
wy talent krytyczny znacznej miary” (po 
Nieufnych i zadufanych Barańczaka) itd.

Z drugiej jednak strony dbał Kwiat‑
kowski – to najistotniejsza bodaj progra‑
mowa kategoria tego pisarstwa – o  s z e‑
r o k ą  w r a ż l i w o ś ć  e s t e t y c z n ą. Ów 
projekt wyłożony został w jednym z nie‑
wielu tekstów, które w całości poświęcił on 
opisowi postawy krytyka, zatytułowanym 
Wrażliwość zamknięta i wrażliwość otwar-
ta, czyli przepraszam, że lubię poezję13. W 
tym miejscu chciałbym zaakcentować led‑
wie trzy elementy tego programu14. Po 
pierwsze, Kwiatkowski zachęca do tego, 
by rozumieć tę kategorię w szerszym kon‑
tekście „szczerości estetycznego przeżycia”. 
Pisał: „Krytyka obowiązuje […] szczerość 
smaku. Inna sprawa, że potem dojść mogą 
sprawy z przeżyciem estetycznym mniej 
związane, powiedzmy – z jednej strony: 
zainteresowanie ciekawą, choć niezupeł‑
nie na język poetycki «przetłumaczoną» 
problematyką, z drugiej strony: właśnie – 
różne systemy pozapoetyckich ocen. Ale 
wszystko to nie może zafałszować prze‑
konania o właściwej poetyckiej wartości 
dzieła, przekonania, które wypływać musi 
z autentycznego przeżycia i którego nie 
może zmienić żaden zewnątrz‑poetycki 
system wartości ani żadna sztywna teo‑
ria estetyczna. Zbyt szare są wszystkie te‑
orie, zbyt zielone i złote są drzewa poezji” 
(WZWO, s. 9). Jest w tych zdaniach zapi‑
sana nie tylko konserwatywne przekona‑
nie o uprzywilejowanym statusie tekstu 
poetyckiego wobec dyskursu publicznego, 
daje się w nich dzisiaj raczej dosłyszeć – 
powracającą wielokrotnie w całym dłu‑
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gim wieku XX – artykulację świadomości, 
że wiersz działa inaczej niż nasza wiedza 
skądinąd, że jest nieprzetłumaczalny na 

„szare” dyskursy, że wreszcie – wiersz za‑
opatrzony w swój formalny aparat este‑
tyczny może się okazywać skutecznym 
narzędziem oporu (wytwarza bowiem 
impuls, który jest nieobliczalny, a więc 
trudny do zneutralizowania przez dys‑
kursy dominujące).

Po drugie, należy zapewne kategorię 
szerokiej wrażliwości estetycznej rozu‑
mieć historycznie – jako odpowiedź na 
jeden obowiązujący (ideologiczny) model 
literatury i czytania literatury, ale także na 
sposób bardziej zasadniczy – jako ostrze‑
żenie przed wszelkiego rodzaju (modnymi 
czy aktualnie obowiązującymi) ideologi‑
zmami w czytaniu poezji. „Wiersz trakto‑
wać jako wiersz, nie jako wyznanie wiary, 
i pisać dobrze o biegunowo różnych poe‑
zjach” (WZWO, s. 18–19) – przekonywał 
Kwiatkowski.

I właśnie to ostatnie sformułowanie – 
po trzecie – wskazuje na kolejny ważny 
składnik rekonstruowanej postawy. Autor 
Kluczy do wyobraźni potrafił się sprzeciwić 
intelektualnej osobliwości danego projek‑
tu poetyckiego, zgoda15. Nad słusznością 
takich orzeczeń pieczę miała sprawować 
jednak inna dyspozycja – „siła chwilowej 
zgody z poetą” (WZWO, s. 16). Czytanie 
poezji – to lekcja, którą odbierali wszy‑
scy chyba przedstawiciele krakowskiej 
szkoły krytyki jako uważni interpretato‑
rzy litera tury długiego wieku XX16 – za‑
prasza przede wszystkim do poszerzania 
listy lektur, akcentowania „rozległości [tej] 
przygody duchowej”. Jerzy Kwiatkowski 
nazwał ostatecznie tę postawę „estetycz‑
nym liberalizmem”, co dzisiaj – w dobie 

nadszarpniętej wiary w porządkującą spo‑
łeczne umowy moc pluralizmu – może 
brzmieć zachowawczo. Ale zapewne wy‑
starczy jedynie inaczej rozłożyć akcenty 
(rozległość, poszerzanie wywikłać z ko‑
jącego liberalizmu na rzecz owej chwilo‑
wości, sytuacyjności)…

*
Gdy Marianowi Stali podsunąłem jeden 
ze swoich pierwszych tekstów krytycz‑
nych, dostałem od Profesora między inny‑
mi praktyczną uwagę, by nie zasłaniać się 
frazami wstawionymi w cudzysłów w sy‑
tuacjach, w których można rzecz powie‑
dzieć precyzyjnej – nie zdawałem sobie 
jeszcze sprawy, że oto zaczynam termino‑
wać w szkole określonego stylu myślenia 
o literaturze współczesnej. „Przypatrując 
się jego pracy – pisała Profesor Marta 
Wyka o Jerzym Kwiatkowskim – prze‑
szłam wyjątkową szkołę lojalności wobec 
cudzego tekstu, a nade wszystko wrażli‑
wości i odpowiedzialności za słowo pisa‑
ne. «Nie lubię cudzysłowów» – mawiał. – 
«Jeżeli już decyduję się coś nazwać, nie 
ukrywam się poza znakiem graficznym, 
nie stosuję uników». Był to nie tylko pro‑
test przeciwko manierze, ale również de‑
klaracja”17.

Tomasz Cieślak-Sokołowski

1 Por. Marta Wyka, Jerzy Kwiatkowski, w: tejże, 
Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 
1961–2005, Kraków 2006, s. 629–630.

2 O tej postawie krytyka jako swoistego „stróża 
słowa”, dla którego „[m]ówienie o literaturze 
to przede wszystkim mówienie o wartościach”, 
wymagające „od mówiącego szczególnego po‑
czucia odpowiedzialności: musi on bowiem 
wartości właściwie rozpoznać i nazwać…”, pi‑
sał Marian Stala w posłowiu zatytułowanym 
Bezinteresowna miłość poezji do książki Jerzego 
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Kwiatkowskiego Magia poezji (O poetach pol-
skich XX wieku) (Kraków 1995, s. 411).

3 W takim duchu swoją refleksję o pisarstwie 
krytycznym Kwiatkowskiego zamykała Marta 
Wyka (dz. cyt., s. 638–639).

4 Tezy Jacka Gutorowa sprzed kilkunastu lat – 
moim zdaniem – brzmią dzisiaj, wobec kry‑
tyki literackiej coraz wyraźniej ograniczającej 
swoje ambicje do strategii promowania książek 
i autorów, czy promocji czytelnictwa w ogóle, 
szczególnie donośnie: „[…] istnieje potrzeba 
poważnej dyskusji nad funkcją i celami kry‑
tyki – «poważnej», a zatem popartej argumen‑
tami i osadzonej jakoś w tradycji krytyki euro‑
pejskiej, nie zaś powierzchownej i ograniczonej” 
(Jacek Gutorow, O krytyce literackiej, w: tegoż, 
Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 
1968 roku, Kraków 2003, s. 230).

5 Zob. Jerzy Kwiatkowski, O sztuce pisarskiej Ka-
zimierza Wyki, w: Kazimierz Wyka. Charakte-
rystyki, wspomnienia, bibliografia, red. Henryk 
Markiewicz, Aleksander Fiut, Kraków 1978, 
s. 178–179 [dalej – OSP, z oznaczeniem numeru 
strony].

6 Owo owocne pojednanie odbywa się – jak 
przekonywał Jerzy Kwiatkowski – ponad po‑
działami genologicznymi: „[…] wyznacznik 
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dej poezji tzw. roczników siedemdziesiątych 
(por. Tekstylia, red. Piotr Marecki, Igor Stok‑
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