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WST Ę P

I.  Pragnienie  trwał ości

Życie i dorobek Kazimierza Wyki można właściwie zrozumieć wyłącz-
nie na tle historii, którą on widział i przeżywał – historii wielkiej, inter-
pretowanej narzędziami koncepcji historiozoficznych, i małej, zawartej 
w następujących po sobie krótszych lub dłuższych etapach i często 
dramatycznych zwrotach dziejowych: rządach sanacji i wydarzeniach 
kampanii wrześniowej, okupacji w Generalnym Gubernatorstwie i za-
raniu ludowej Polski, stalinizmie i odwilży, gomułkowskiej „małej sta-
bilizacji” i moczarowskiej Polsce partyzantów, wreszcie gierkowskich 
latach siedemdziesiątych i początkach formowania się nielegalnej 
opozycji. W Polsce tamtych czasów – jakże pełnej tematów, co sam 
zauważał i doceniał Wyka – sprawował on liczne i rozmaite funkcje, 
podejmował się niełatwych, odpowiedzialnych zadań, zajmował eks-
ponowane i ważne stanowiska. Zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, 
gdy jak wielu z jego pokolenia stanął do odbudowy kraju, dostrzegał 
konieczność zadbania o dziedzictwo kultury, zabezpieczenia ocala-
łych osiągnięć pracy poprzednich generacji i rozsądnego planowa-
nia przyszłości. Z biegiem lat, coraz bardziej rozczarowany (lecz nie 
zniechęcony) Polską Ludową, zawiedziony odwrotem od liberalnych 
przemian Października ’56, przejęty wydarzeniami 1968 roku – ulegał 
nawracającym lękom katastroficznym. Uwikłanie w historię nie może 
przesłonić tych zagadnień z biografii twórczej Wyki, które – choć nie 
zawsze pierwszoplanowe – ujęte w całość stanowią o bogactwie oso-
bowości i spuścizny krytyka, historyka literatury, pisarza.
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VI Wstęp 

Prekursor nowego regionalizmu. Wyka w  niepublikowanym 
za jego życia eseju podpisanym datą: Zielone Święta 1947 – symbo-
liczną, bo przywodzącą na myśl m.in. dar języków, jaki otrzymali 
apostołowie – obok różnych pokrewnych zagadnień rozważa także 
umowność, niepewność, ulotność i relatywizm doświadczenia. Wie-
rzy on, że człowiek sam kładzie fundament swojego świata. Czyni 
to, wybierając miejsce, w którym żyje, ono krzepi poznający umysł 
złudzeniem trwania:

Kulisy zjawisk, przy których pozostaje nasze pragnienie trwałości, 
są przemienne i przesuwalne. Wynikają na plan bliższy, gdy stygnie 
i w przeszłość już niepowrotną odsuwa się sama treść wzruszeń. Pamięć 
broni się przed utratą i oplatając wokół ram, ważność nadaje miejscom. 
Tym donioślejszą, im więcej zapowiedzi się w nich mieści, że nie prze
miną tak rychło. Dom, miasto, krajobraz, ojcowizna oczu naszych  1.

Ojcowizna – regionalna, rozumiana jako prowincja z  jej histo-
rią i złożoną tożsamością, oraz ta najbliższa, na wyciągnięcie ręki. 
Pierwsza to Galicja: dziewiętnastowieczna Rzeczpospolita Krakow-
ska (Wolne Miasto Kraków); druga to wyobrażona „Rzeczpospolita 
Krzeszowicka”, rodzinne Krzeszowice. Wyka nie bez powodu jawi się 
dziś jako jeden z prawodawców literatury „małych ojczyzn”, może na-
wet prekursor nowego regionalizmu. Zafascynowany mechanizmami 
i skutkami działania pamięci, zarówno tej intymnej, jak i zbiorowej, 
był także wytrawnym znawcą lokalnej historii i kulturowej geogra-
fii, który postrzegał lokalność ojcowizny w wielowymiarowej relacji 
do centrum: Krzeszowic do Stołecznego Miasta Krakowa, a obu tych 

1 K. Wyka, Bose ścieżki, w: idem, Nowe i dawne wędrówki po tematach, 
posłowie M. Wyka, Warszawa 1978, s. 9.
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 I. Pragnienie trwałości VII

miejscowości do centralnej Warszawy. Historia domowa krzyżuje się 
u Wyki z historią Europy, a lokalność przekracza swoją peryferyjność. 
Przykładem takiego rozumowania jest esej Matejko i Wenecjanie, któ-
rego kluczową figurą uczynił autor monarchię habsburską, ściślej zaś 
paralelizm Krakowa i Wenecji, „gdy w jednym były państwie”  2.

Tradycja jako wybór i jako zadanie. Wyka uważał, że tradycji, po-
dobnie jak ojcowizny, nikomu nie dano, nie sposób jej też sobie raz na 
zawsze wyznaczyć. Może ona „stawać się opętaniem, urzeczeniem, fa-
scynacją, wcale nie prowadząc do tradycjonalizmu. Stosunek do niej 
może być darem niezależnym od światopoglądu”  3. Nie powinien więc 
dziwić lewicowy pisarz wzorujący swoje teksty na kazaniach Skargi. 
Tradycja jest bowiem wyborem, tworzy rezerwuar dóbr, z których każ-
dy może – i powinien – czerpać wedle potrzeby. Wybieraniu towarzy-
szy jednak ciążenie, bo okoliczności, w jakich wzrastaliśmy, pewne 
decyzje ułatwiają, inne utrudniają. Jedne i drugie składają się na orien-
tację w kulturze, która prócz wymiaru poznawczego ma również cha-
rakter waloryzujący. Wybór tradycji to nieustanne hierarchizowanie.

To nie wszystko. Nie wystarczy poznać przeszłości i, wartościując, 
dokonywać wyborów. Tradycję należy ożywić, uczynić ją użyteczną. 

„To zaś jedynie jest życiem tradycji i życiem w tradycji – zmienna, 
co pokolenie nowa, własnym osiągnięciem potwierdzona świeżość 
skarbów gotowych”  4. Tradycja stanowi zatem zadanie, któremu trzeba 
sprostać i z którego należy się wywiązać przed sobą i współczesnymi. 
Wyka wywiązywał się – jako krytyk i, przede wszystkim, jako hi-
storyk literatury. Jednym z poważniejszych zadań, zwłaszcza wobec 

2 K. Wyka, Matejko i Wenecjanie, s. 717. Wszystkie fragmenty, które pocho
dzą z tekstów znajdujących się w niniejszym tomie, cytowane są za tym wyda
niem. Dalej w podobnych przypadkach podaję tytuł szkicu oraz numer strony.

3 Węgiel mojego zawodu, s. 107. 4 List do Jana Bugaja, s. 469.
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VIII Wstęp 

burzliwej dwudziestowiecznej historii, było odniesienie się do naro-
dowej literatury, praktykowanych modeli patriotyzmu, rozmaitych, 
często zantagonizowanych wizji polskości. Jak się wydaje, wybrał 
koncepcję Fredrowską, którą Boy-Żeleński ujął w zwięzłej i celnej 
formule Obrachunków fredrowskich, przywołaną przez Wykę w za-
kończeniu książki opublikowanej po raz pierwszy u schyłku trudnych 
lat sześćdziesiątych XX wieku:

Tadeusz BoyŻeleński chyba najtrafniej sprawę tę ujął. „Fredro to 
wielka poezja polska, nie ta zrodzona z niewoli i męki, patologiczna 
i wzniosła, natchniona i obłąkana w swej monomanii, nie ta, której duch 
narodu zawdzięcza swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzywienie 
zarazem, ale ta Polska odwieczna, po której ów epizod krwi i hańby 
spłynął, nie znacząc na niej śladów, tak jak spłynął bez śladu po glebie 
oranej przez polskiego chłopa […] Fredro szat nad ojczyzną nie roz
dzierał, bo on nią był; najgłębiej może, bo bezwiednie”  5.

Romantyczne i młodopolskie zasoby historyka literatury. Boha-
ter krótkiego opowiadania Wyki Sanie Filipa, anachroniczny starzec 
wizytujący zimowy dwudziestowieczny Kraków – Fredro – był również 
przedmiotem prac akademickich. Obok Mickiewicza, któremu histo-
ryk literatury poświęcił dwa tomy studiów; obok Słowackiego, analizo-
wanego we wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku w zestawieniu 
z malarstwem Matejki; obok Norwida, kluczowego, jak sądził Wyka, 
dla rozwoju polskiej poezji XX wieku. Romantyzm w ujęciu Wyki, który 
badał tę epokę niemal przez całe zawodowe życie, dał początek wielu 
zjawiskom charakterystycznym dla nowoczesnej literatury następnego 
stulecia, jak choćby opartemu na niechęci do racjonalizmu kultowi 

5 K. Wyka, Aleksander Fredro, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 79.
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 I. Pragnienie trwałości IX

młodości i fetyszowi zmiany pokoleniowej, a także chęci odróżnienia 
się i dezyderatowi oryginalności, które wiodły artystów do ekspe-
rymentu awangardowego. Przede wszystkim romantyzm wzbudził 
spory o historię i filozofię oraz pozostawił nowe rozumienie tradycji 
i kultury – bliskie takiemu, jakie preferował Wyka – jako zadania, 
powinności, wyboru spośród skonfliktowanych racji.

Studia nad romantyzmem szły w  parze z  zainteresowaniem 
Wyki kulturą Młodej Polski, która w  twórczości pewnych pisarzy 
(np.  Wyspiańskiego) okazała się kontynuatorką i  polemistką naro-
dowej tradycji. Literaturę tej epoki badacz najmocniej chyba łączył 
z malarstwem (lub szerzej: sztukami plastycznymi), teatrem i rozpo-
wszechniającymi się wówczas w Europie prądami myślowymi. Z tygla 
dwóch młodopolskich pokoleń – czy też, jak powiedziałby historyk 
literatury, formacji literackich – wyłonił się przeczący z jednej strony 
pozytywistycznej, z drugiej stańczykowskiej stabilizacji i dążący do 
gruntownej przebudowy społecznej bunt modernistyczny.

Złożone zjawisko ideowe, filozoficzne, moralne, artystyczne, zjawisko 
sięgające również silnie w sferę obyczaju […]. Na ten bunt składa się 
niezwykle chłonna i niezwykle gwałtowna recepcja doktryn ideowych 
i filozoficznych, krytycznych, gwałtownie krytycznych wobec istnieją
cego porządku burżuazyjnego. […] Do objawów tych należą ponadto 
nowe formy obyczaju erotycznego, objawy i formy gorszące w oczach 
obserwatorów nowego pokolenia […]  6.

O pozytywne skutki tego buntu, po 1905 roku zastąpionego nawro-
tem „porewolucyjnej bohaterszczyzny” (określenie Wyki), upomniał 

6 K. Wyka, Stulecie pokolenia Młodej Polski, w: idem, Łowy na kryteria, 
Warszawa 1965, s. 143–144; pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2.
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X Wstęp 

się w swoim ideowo-literackim programie Karol Irzykowski, repre-
zentant drugiej formacji młodopolskiej, zarazem jeden z głównych – 
wraz z Brzozowskim i Boyem-Żeleńskim – oponentów i likwidatorów 
Młodej Polski, autor Czynu i słowa oraz wysoko przez Wykę cenio-
nej Pałuby.

Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski. „Dwaj najwybitniejsi 
krytycy Młodej Polski, najbardziej wychyleni w stronę dwudziestolecia 
międzywojennego. Jednocześnie – dwaj pisarze-intelektualiści”  7. Tak 
główne powody zainteresowania Wyki twórczością Brzozowskiego 
i Irzykowskiego tłumaczyła Maria Podraza-Kwiatkowska. Obaj, wywo-
dząc się z Młodej Polski, toczyli z tą epoką stanowcze i skuteczne pole-
miki, obaj należeli do ostatniego literackiego pokolenia rozbiorowego, 
najstarszego z aktywnych pisarsko w dwudziestoleciu. Brzozowski 
był do tej formacji zaliczany, choć nie dożył nawet pierwszej wojny 
światowej. Po 1918 roku okazał się jednak przedmiotem zaciekłych 
sporów, żywo inspirując młodszych, szczególnie krytyków i pisarzy 
z roczników 1910. Legenda Młodej Polski stała się punktem odniesienia 
dla studiów Wyki nad modernizmem polskim.

O Irzykowskiego również się spierano, ale z Irzykowskim częściej. 
W międzywojniu był on inicjatorem licznych i żywiołowych dyskusji 
literackich, towarzyszył pisarzom i ich bieżącej twórczości, chętniej 
wszakże poruszał przekrojowe problemy. Rozliczał innych z ich pro-
gramów i pisał własne; zgłaszał postulaty, wysuwał hipotezy, sprawdzał, 
nierzadko korygując swoje twierdzenia. Dla Irzykowskiego – zanoto-
wał Wyka w jednym z felietonów – „rzeczywistość ma jednak większą 

7 M. PodrazaKwiatkowska, Kazimierz Wyka jako badacz literatury Mło-
dej Polski, w: Kazimierz Wyka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia, 
red. H. Markiewicz, A. Fiut, Kraków 1978, s. 78–79.
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 I. Pragnienie trwałości XI

rację od myśli porządkującej na sposób idealistyczny”  8. Brzozowski 
uczył syntezy, Irzykowskiemu ufano, gdy stawiał pytania o jednost-
kowość zjawisk, gdy poddawał je analizie i walczył z łatwizną. Wyka 
nazwał go „krytykiem sokratycznym”, ważąc należycie lekcję samo-
dzielności, której autor Walki o treść udzielał współczesnym.

Zagadnienie realizmu. Zdarza się, że samodzielność sądów i wy-
borów prowadzi do niekonsekwencji. Ta przecież nie zawsze szkodzi 
wybierającemu. Program Wyki w zakresie prozy był bardziej selek-
tywny niż jego prozatorskie fascynacje. Dużo uwagi poświęcił Pałubie 
Irzykowskiego, doceniał Próchno Berenta, Oziminę uważał za arcy-
dzieło. Żywotną tradycję rodzimej prozy dostrzegał w dorobku pisarzy 
Królestwa Kongresowego: Prusa, Żeromskiego, Reymonta, co nie prze-
szkadzało mu ich krytykować, niekiedy dotkliwie. Nie bez zastrzeżeń, 
lecz z satysfakcją czytał Andrzejewskiego, chwalił Uniłowskiego, we 
własnych opowiadaniach wzorował się na Iwaszkiewiczu i – zwłaszcza – 
Gombrowiczu. Po wojnie zapraszał: „Realizm czeka na wszystkich”  9.

Głośny spór o realizm, który rozgorzał na łamach prasy kulturalnej 
w pierwszych powojennych latach, miał licznych uczestników. Wyka 
był obok Kotta jednym z najaktywniejszych, także jako autor książki 
krytycznej, w której prześledził zjawisko oraz artystyczne, poznaw-
cze i egzystencjalne motywacje odchodzenia pisarzy od powieści ku 
gatunkom i formom pogranicznym (np. w stronę reportażu). Książkę 
wydano, gdy spór dogasał, słusznie można więc było w niej dostrzec 
jego zakończenie.

Nakłaniając do realizmu, kładł Wyka nacisk na odmianę „nastawio-
ną na przenikliwość społeczną”, zdolną sprostać wiedzy i przeżyciom 

8 Karol Irzykowski, s. 223.
9 Tragiczność, drwina i realizm, s. 306.
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XII Wstęp 

pisarza, który był świadkiem ludobójstwa, „prawnego wyniszczenia 
całego narodu przy obojętnej bezsilności reszty świata, ba, przy 
niewierze tych, którym było wygodniej nie wierzyć, tego, co jest 
jednym z  najbardziej realnych doświadczeń naszych”  10. Pisarzem 
tym – wykraczającym daleko poza granice powieści – był również 
sam Wyka, przede wszystkim jako autor eseju Gospodarka wyłączona. 
W społecznej przenikliwości, jaką postulował, dawał wyraz nieprze-
jednania, pytając m.in. o  to, czy formy, w  jakich się „eliminacja 
[jednego z narodów – P. M.] dokonała, i sposób, w jaki społeczeństwo 
nasze pragnęło i pragnie ją zdyskontować, były i moralnie, i rzeczo-
wo do przyjęcia?”  11. Realizm – taki, jakiego spodziewał się krytyk 
w latach czterdziestych – miał wyraźnie moralistyczny cel. Wspierać 
go w tym powinien charakterystyczny niegdyś dla powieści Tołstoja 

„obiektywny szacunek” i nabyta dzięki niemu umiejętność „realnej 
obserwacji”.

Rzecz wyobraźni. O ile proza ma dla Wyki wartość wspólnoto-
twórczą, ponieważ apeluje do poczucia solidarności wielu uczestni-
ków zbiorowego życia, akcentując odpowiedzialność jednostek za losy 
społeczeństw, o tyle poezja upomina się o jednostkę, dowartościowu-
je wywiedzione z epistemologicznego subiektywizmu mechanizmy 

10 Ibidem.
11 Gospodarka wyłączona, s. 655–656. Około dwustronicowego fragmen

tu Gospodarki… zawierającego zarówno to pytanie, jak i rozbudowaną na 
nie odpowiedź (np. „Formy, jakimi Niemcy likwidowali Żydów, spadają na ich 
sumienie .    R e a k c j a  n a  t e  f o r my  s p a d a  j e d n a k  n a  n a s z e  s u m i e 
n i  e .   Złoty ząb wydarty trupowi będzie zawsze krwawił, choćby już nikt nie 
pamiętał jego pochodzenia”, s. 657) próżno szukać – zapewne z powodu cen
zury – w pierwszym tomie esejów Wędrując po tematach opracowywanych 
wydawniczo na przełomie lat 60. i 70.
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 I. Pragnienie trwałości XIII

poznawcze, przekładalne z kolei na kategorie artystyczne – rozpo-
znawane i nazywane przez interpretatora („sylogizm cywilizacyjny” 
Białoszewskiego, „barokowy nominalizm” Grochowiaka, „moment 
cyklopi” Przybosia i wiele innych). Są to sposoby na to, by wyobraźnia 
kompetentnego czytelnika spotkała się z wyobraźnią poety:

Rzecz wyobraźni to na pewno sprawa główna każdej poezji, każdej 
indywidualności poetyckiej. Czy była nią zawsze, w każdym okresie 
rozwoju poezji, a specjalnie w czasach przedromantycznych? Zdaje się, 
że nie. Wygląda, że prawo wyobraźni, rzecz wyobraźni jako główne 
zadanie i podstawowy wyróżnik poezji pojawia się dopiero po roman
tycznej rewolucji indywidualności, przeniesionej z kolei w dziedzinę 
szczególnych praw kreacji poetyckiej  12.

Romantyczne pochodzenie wyobraźni  – a  może tylko zapośred-
niczenie jej przez romantyzm, wiadomo wszak, że terminem tym 
posługiwano się stulecia wcześniej  – wydaje się pewne. W  dobie 
poromantycznej nie sposób natomiast mówić o niej jak o kategorii 
jednoznacznej. Wyka z tematem wyobraźni zetknął się w kontekście 
twórczości Benedetto Crocego, choćby czytając Irzykowskiego. Leżała 
ona jednak u podstaw myślenia o poezji i sztuce szeregu awangard 
XX  wieku, także Awangardy Krakowskiej. Po  wojnie pojawiała się 
w tytułach publikacji wydanych w chronologicznym sąsiedztwie Rze-
czy wyobraźni Wyki, np. książki poetyckiej Sprawa wyobraźni (1945) 
Zbigniewa Bieńkowskiego  13 czy tomu artykułów programowych 
i  krytycznych Wyobraźnia wyzwolona (1966) Jana Brzękowskiego.

12 K. Wyka, Przedmowa, w: idem, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959, s. 9–10.
13 Szkic jej poświęcony pt. O poezji Bieńkowskiego włączył Wyka do Rze-

czy wyobraźni; pierwodruk: idem, Sprawa słusznej wyobraźni, „Odrodzenie” 
1945, nr 47.
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XIV Wstęp 

Nie ma wyobraźni wspólnej, uniwersalnej. Każdy z poetów, o któ-
rych pisał krytyk, rozwija i usprawnia własną. O wybranym przez 
Wykę tytule raczej należałoby więc myśleć: rzecz wielu wyobraźni. 
Jedynie indywidualność może się zbliżyć do innej indywidualności, 

„tylko w ramach poznania poprzez wyobraźnię zdobywa poeta to, co 
zdaje się go łączyć z każdym twórcą artystycznym. Zdobywa i osiąga – 
 p r z e d m i o t  k o n i e c z n  y”  14.

Metafora krytyczna. „Krytyk ma prawo myśleć […] o metaforze, 
posiadającej charakter pewnego przybliżenia intelektualnego”  15, która, 
jak zauważa Wyka, „istnieje obiektywnie”, opuściwszy „sferę genezy”, 
czyli wyobraźni.

Jedna z metafor krytycznych, którą posługiwał się Wyka, wydaje 
się szczególnie istotna, a mianowicie: poezja jako drzewo i, ogólniej, 
tradycja jako drzewo (niekiedy poezja bywała też węglem, czyli skałą 
osadową pochodzenia drzewnego). Przykładem może być Drzewo 
poezji polskiej, szkic okolicznościowy napisany po śmierci Juliana 
Tuwima  16. Sformułowanie takiego tytułu zdaje się potwierdzać wyra-
żoną kilka lat wcześniej konstatację Wyki dotyczącą funkcji metafory 
w tekście krytycznoliterackim:

metafora dla krytyka umiejącego się nią posługiwać nie jest zabie
giem zdobniczym ani też wykręcaniem się przed jasnym precyzowaniem 
myśli, lecz zabiegiem zmierzającym do lakonicznej i obrazowej precyzji. 
Całkiem podobnie jak w poezji  17.

14 K. Wyka, Przedmowa, w: idem, Rzecz wyobraźni, s. 11.
15 Ibidem.
16 K. Wyka, Drzewo poezji polskiej, w: idem, Rzecz wyobraźni; pierwodruk: 

„Życie Literackie” 1954, nr 1.
17 Plamista ślizgawka, czyli o języku krytycznym, s. 240.
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Węgiel mojego zawodu

I

Jestem historykiem literatury. Dla człowieka taką uprawiającego profe-
sję tradycja jest tym samym, czym węgiel dla górnika. Jest mianowicie 
tym pokładem – w pierwszym odruchu chciałem napisać bardziej 
podniośle: tym żywiołem – w którym z natury swojego zawodu grze-
bie historyk literatury, fedruje górnik. Bez istnienia owego pokładu 
nie byłoby czarnych zagłębi. Bez istnienia i funkcjonowania tradycji 
wystarczyłyby same tylko biblioteki i bibliotekarze jako ich stróże, 
zbędne byłyby działania uprawiane przez historyka literatury. To on 
przechowywany na półkach bibliotecznych węgiel przeszłości, pod 
ciśnieniem innych epok wytworzony, przemienia lub innym pomaga 
przemienić na opał dnia bieżącego.

Dosyć tej odległej w swych członach skojarzeniowych metafory. 
Pamięć uparcie się jednak jej trzyma, tyle że w innym wydaniu. Prze-
chowuje ona – jako jeden z najbardziej wstrząsających, choć pełnych 
milczenia obrazów wyniesionych z lat wojny – taki oto obraz. Pochodzi 
z lat tuż powojennych, kiedy w warszawskim Muzeum Narodowym 
urządzono wystawę obrazującą zniszczenia wojenne stolicy. Zada-
nie takie wystawa ta miała trudne, bo przecież musiała konkurować 
z całym otaczającym ją miastem. A jednak był w niej fragment, gdzie 

Pierwodruk: „Życie Literackie” 1967, nr 40. Pełna wersja tekstu włączona 
została do książki: K. Wyka, O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne 
z lat 1944–1967, Warszawa 1969.
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doznałem wstrząsu. Być może był to wstrząs czysto zawodowy, ale 
dlaczego od razu żądać totalnego końca świata? Świat dla każdego 
z nas kończy się po swojemu, gdy przekroczy granicę naszej wyobraźni 
indywidualnej.

Ustawiono na wystawie „Warszawa oskarża”  1 półki, a na nich książ-
ki, które z odległości oglądane całkowicie zachowały swój kształt. Były 
to jednak książki-trupy, książki-mumie, książki-pozory. Wypalone 
całkowicie, wyżarzone przez hitlerowców. Bo książka nie płonie jak 
drzewo, z trzaskiem i łopotem, lecz w milczeniu wypala się do samego 
środka. Jeśli jej nie dotknąć spiesznie i mało rozważnie, zachowa nadal 
swój wygląd. Książka-pozór, książka-upiór. W chwilach zniechęcenia 
do uprawianej profesji wszystkie ściany mojego pokoju nabierają tego 
smaku i wyglądu.

Ta generalna martwica pozorów to zarazem obraz kultury, gdyby nie 
funkcjonowała w niej tradycja. Czym jest tradycja? Właśnie dlatego, 
że górnik jest obowiązany wiedzieć, w jakim gatunku węgla fedruje 
i jakie winien przeto zachować środki ostrożności – właśnie dlatego, że 
jako historyk literatury obowiązany jestem wiedzieć, jak teoretycznie 
określano tradycję i kto w tej materii pisał naukowo, nie będę podej-
mował tego wątku steoretyzowanego. Chodzi przecież o wypowiedź 
własną, osobistą.

Z jednym tylko wyjątkiem. Akuratnie czytana książka (Zygmunt 
Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności) świad-
czy, jak dalece problem tradycji leży na sercu każdemu humaniście 
i jak dalece wstępne w tej kwestii uzgodnienia są oczywiste i łączą ów 
klan zawodowy. Cytuję Mysłakowskiego:

1 Wystawę Warszawa oskarża otwarto 3 maja 1945, czyli dokładnie dziewięć 
miesięcy po tym, jak 3 sierpnia 1944, w trzecim dniu powstania warszawskiego, 
oddziały nazistowskie zajęły gmach Muzeum Narodowego.
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Wyrazu „tradycja” (doświadczenie kolektywne) używamy w zna
czeniu spuścizny kulturowej, ogółu dóbr duchowych, przekazanych 
pewnemu pokoleniu przez jego przodków. Przekazywanie to nie od
bywa się jednak w sposób mechaniczny, na mocy tej tylko właściwości, 
że pewien przedmiot trwa. To, co jest przekazywane przez tradycję, 
np. pewien obyczaj, wierzenie, nie ma charakteru rzeczy, to jest czegoś, 
co może istnieć bez względu na człowieka i jego podłoże psychiczne. 
Przeciwnie, mamy tutaj do czynienia z tworami, które nie mają poza
ludzkiego istnienia, a żyją tylko w zachowaniu się ludzi i przekazywane 
są o tyle tylko, o ile pomiędzy poszczególnymi osobami wytwarza się 
droga komunikacyjna  2.

II

Trochę własnej „teorii” – czyli ułożenia własnych przeświadczeń 
w pewną sumę – nie zawadzi. Inaczej nie zdołałbym wyjść ze skóry 
historyka literatury jako tzw. stróża tradycji i nie zdołałbym odpowie-
dzieć, w jaki sposób sam, osobiście, a nie w roli naukowca, ulegam 
tradycji. Nieraz spotykany zwrot o historyku literatury jako „stróżu 
tradycji” nakazuje zatrzymać się przy tych słowach. Bo coś w tym 
określeniu jest sensownego.

Najpierw deklaracja osobista: wydaje mi się, że nie jestem an i    t r a -
d y c j o n a l i s t  ą, an i    k o n s e r w a t y s t ą   (i znów ciągnęłoby wyjaśnić, 
co rozumiem przez tego rodzaju postawy wobec tradycji), a jednak 
tradycj a    n a p r a w d  ę, powtarzam: naprawdę dla mnie istnieje. W spo-
sób namacalny i dotykalny istnieje, jak – nie przymierzając – własna 
wątroba. Czuję w niej ból na samą myśl, że po atomowej katastrofie 

2 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, War
szawa 1964, s. 272 [przyp. autora].
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mógłbym już nie zobaczyć Wawelu. Do tego podobny ból wątrobiany, 
jaki znosiłem, oglądając wypalone Łazienki. I obojętne na ich przy-
godę – stawy łazienkowskie, obłoki i firmament.

Stróż tradycji. Nie stróż tradycjonalizmu, ani konserwatyzmu. Wy-
jaśniam dokładniej. Po prostu nie wierzę, ażeby sponte sua  3 i z włas-
nego wyboru ludzie współcześni mi, zadufani w technikę, olśnieni 
jak małe dzieci swoimi produkcyjnymi festynami, byli zdolni i ażeby 
chcieli sięgać po trudne dobra w obrębie tradycji jako swoistego funk-
cjonowania przeszłości. Nie wierzę, by dzisiejsi inżynierowie sponta-
nicznie czytywali Pana Tadeusza; by lekarze-psychiatrzy z własnej 
woli studiowali Dziady; by zoologowie i biochemicy wertowali Genezis 
z Ducha  4. Wszyscy oni mają inne zmartwienia, a uprawiane przez 
nich dyscypliny naukowe wdrożyły w nich głębokie przeświadczenie, 
że występuje całkowita analogia pomiędzy ich rozwojem a rozwojem 
kultury w ogóle. To znaczy, że przeszłość się nie liczy, nieraz przeszłość 
sprzed kilku lat już przestaje się liczyć. Całkiem jak modele samolotów.

Musi być jednak ktoś świadczący, że to równanie jest omylne i cząst-
kowe. Stróż tradycji, dla którego kultura bardziej jest dorobkiem aniżeli 
futurologią. Jestem przekonany, że wystarczy Słowackiego  5 usunąć 
z programu szkolnego, a pokolenia przyszłych Polaków prze staną 
wiedzieć, kto to był.

3 sponte sua (łac.) – z własnej woli.
4 Pan Tadeusz, Dziady – zob. Harfa, łuk, kolumna, przyp. 26, s. 57–58. 

Genezis z Ducha – traktat poetycki Juliusza Słowackiego, wykład jego systemu 
genezyjskiego; utwór powstał w latach 1844–1846, opublikowany w 1871 r., po 
śmierci poety.

5 Juliusz Słowacki (1809–1849)  – poeta, dramatopisarz, epistolograf, 
twórca filozofii genezyjskiej. Autor dramatu Kordian, poematów Beniowski 
oraz Król-Duch. Krótko członek Koła Sprawy Bożej, później przeciwnik To
wiańskiego.
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Jako historyk literatury jestem więc stróżem tradycji, a kto w tym 
miejscu zakrzyknął: – konserwatysta, temu odpowiadam bardzo 
uprzejmie: – lekce sobie ważę, panowie, wasze futurologiczne dyrdy-
małki. Jestem stróżem, chciałbym przy magazynie pilnować w sposób 
rozumny naszego chleba na przyszłość.

III

Po dygresji i deklaracji wróćmy do własnej „teorii” tradycji. Wygląda, 
że trzy czynniki składają się na tradycję, jeżeli nie jest ona określo-
nym zbiorem zamkniętym, lecz jest funkcjonowaniem, systemem 
przepływu między dobrami wytworzonymi przez przeszłość a aktu-
alnym owych dóbr przyswajaniem. Owe trzy czynniki to   –    w y b ó r, 
c i ą ż e n i e  i  o r i e n t a c j  a . 

Tradycja na pewno polega na wyborze. Nawet najprostsze postę-
powanie w jej obrębie połączone jest z wyborem jednego wzoru po-
stępowania, jednej wartości, a odrzuceniem innego wzoru lub innej 
wartości. Nie tylko w obrębie kultury na tym ona polega. Chłop, który 
odrzucił proponowany mu przez syna inny sposób orki czy inny, nowy 
układ płodozmianu, też dokonał wyboru. Ale tego rodzaju najprostszy 
wybór od razu wskazuje, że żaden w tym zakresie akt nie odbywa się 
w próżni. Każdy zaś dokonuje się pod ciążeniem pewnego wzorca, 
pewnej określonej drogi komunikacyjnej. Ów chłop dlatego tak po-
stąpił, że – „ojcowie tak czynili”. I to na nim ciąży.

Tak więc: wybór i ciążenie. O zasadzie wyboru najchętniej mówią 
działacze kultury i  jej organizatorzy  – urzędowi albo z  własnego 
popędu. Dla nich bowiem funkcjonowanie tradycji i  komunikacja 
z kulturą przeszłości zasadza się na przestawianiu figur na szachow-
nicy i raczej samowolnych w tej mierze zamysłach i kombinacjach. 
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Ciążenie tradycji odczuwa każdy, kto naprawdę w tym węglu robi, dla 
kogo dziwaczne nieraz splątanie podziemnych korytarzy i połączeń 
w  kulturze stanowi pierwowzór kartograficzny, który niesłychanie 
trudno naprostować.

Weźmy sprawę stosunku do twórczości Henryka Sienkiewicza  6. 
Ile najpierw oskarżeń, ileż z kolei przemilczeń, ile wreszcie celowo 
niezrealizowanych wydań tego pisarza – i raczej te zabiegi okazały się 
bezpłodne. Organizator kultury  7, przeświadczony o magicznej wobec 
tradycji mocy posiadanych przezeń środków, winien się przy tym 
przykładzie bardzo zmartwić. Tradycjonalista cieszy się w wiadomy 
sposób: – a widzicie, moi panowie, nic nie pomogło… Osobiście zaś 
dostrzegam w tym stosunku przykład przewagi ciążenia nad wyborem. 
Wiem, że jest to stwierdzenie czysto formalne, ale trudno inaczej przy 
krótkim opisie własnej „teorii”.

To stwierdzenie czysto formalne posiada wszakże ten walor, że wska-
zuje na następujące zjawisko. Tradycja jest komunikacją w obrębie 

6 Henryk Sienkiewicz (1848–1916) – powieściopisarz, nowelista, publicy
sta. Początkowo związany z pozytywistami warszawskimi, później zbliżył 
się do konserwatystów. Redaktor naczelny warszawskiego „Słowa”. Sławę 
przyniosły mu zwłaszcza powieści historyczne, m.in. Trylogia (1884, 1886 
i 1888), Quo vadis (1896). Laureat literackiej Nagrody Nobla (1905).

7 Pisząc o „organizatorze kultury”, Wyka ma na myśli cenzora. Aluzja 
dotyczy cenzury zarówno carskiej, jak i – zwłaszcza – tej z czasów PRL. Choć 
np. Krzyżaków wydano po wojnie bardzo szybko (już w 1945), to opracowane 
przez Juliana Krzyżanowskiego wielotomowe Dzieła Sienkiewicza, zatwier
dzane i drukowane w stalinizmie, nosiły liczne ślady ingerencji cenzorskich, 
przedruk niektórych tekstów zatrzymano, inne z kolei (np. powieść Wiry) 
ukazały się tylko raz w okresie Polski Ludowej. Biografia Sienkiewicza, którą 
napisał Krzyżanowski (Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966), 
czekała na druk niemal dekadę.
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dóbr kultury i ich funkcjonowaniem poprzez wybór. Ale ilość tych 
dóbr, ilość pisarzy literatury polskiej, ilość dzieł wybitnych i żywych 
jest zbiorem zasadniczo zamkniętym i niepomnażającym się, jeżeli 
chodzi o kolejne sumy tego zbioru: na rok 1800, 1850, 1900. Owszem, 
czasem dokonuje się umiarkowanego odkrycia w obrębie owej sumy, 
dostrzega się zapomnianego lub źle waloryzowanego pisarza, godne 
lepszej pamięci dzieło – nie należy jednak ulegać złudzeniu, że ten 
proces dodatkowy posiada przewagę nad zasadniczym przekazywa-
niem i przyswajaniem tradycji.

Mówiąc prościej: jakiego byśmy nie dokonywali wyboru, gramy 
wszyscy tymi samymi figurami szachowymi, rozporządzamy tą samą 
zasadniczo talią kart. Wybór dokonuje się zawsze w obrębie ciążenia 
tego, co jest, tyle że siła przyciągania różnych obiektów w  obrębie 
kultury zmienia się podobnie jak siła przyciągania różnych planet, gdy 
pomiędzy nimi wędrujemy w kosmosie. Z tą różnicą, że w kosmosie 
kultury ilość owych planet jest każdorazowo zamknięta, skończona, 
a przestaje być skończoną dopiero wtedy, kiedy patrzymy w jej przy-
szłość. Każdorazowo, to znaczy, że w roku 1967 gramy wszyscy w te 
same szachy, znów o  tyle różni od szachistów, że coraz to według 
nowych zasad. Podczas gdy szachistom tego nie wolno, ponieważ 
wyposażenie wieży w  dodatkowe ruchy i  prawa skoczka  – spowo-
dowałoby rewolucję kompletną w ich skomplikowanej umiejętności. 
O, szczęśliwi szachiści! Bo  my, na polach tradycji, coraz to wieży 
nadajemy prawa skoczka, z Krasińskiego czynimy reakcjonistę i na 
odwrót, nominację na królową nadajemy…  – zamilczę przykłady. 
Ale figury są wciąż te same, uparcie to powtarzam.

Orientacja. Ciążenie i wybór służą orientacji w obrębie kultury po-
przez działanie komunikujące tradycji. Jest to orientacja waloryzująca, 
a nie czysto poznawcza. Nie ma w tej waloryzacji jakiejś zasadniczej 
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różnicy między badaczem a każdym innym konsumentem kultury. 
Zachodzi tylko gradacja w jej uświadomieniu intelektualno-teore-
tycznym przez badacza, a działaniu nawykowym po stronie zwykłego 
konsumenta kultury.

W ostatecznym rozrachunku chyba wszyscy jesteśmy równi wobec 
funkcjonowania tradycji. Wszyscy dokonujemy w niej wyboru, mniej 
lub bardziej się łudząc, że wybór to wyłącznie lub głównie od nas 
zależny. Wszyscy wobec tradycji zachowujemy się jak piechur, który 
w marszu nie może się pozbyć plecaka i zawartego w nim obciążenia. 
Wszyscy nadto poprzez wybór i ciążenie takiej nabywamy orientacji, 
która jest orientacją waloryzującą.

Na szczęście – wybór w kulturze, czyli dobór tradycji, to tylko 
preferencja, a nie odczuwanie i przekreślanie całkowite. Poniechane 
karty trwają, czekając, kto po nie sięgnie.

IV

Zastanawiałem się niejednokrotnie, dlaczego w ostatnich latach począ-
łem smakować w pewnego typu książkach. Skoro wymienię tytuły, ła-
twiej zaproponować interpretacyjne przypuszczenie. W takich książkach 
jak Teodora Parnickiego  8 I wśród swoich możny, Hanny Malewskiej  9 

8 Teodor Parnicki (1908–1988) – prozaik, eseista, teoretyk i reformator 
powieści historycznej. Twórca licznych utworów przynależnych do tej odmia
ny gatunkowej. Autor m.in. Końca „Zgody Narodów” (1955), Tylko Beatrycze 
(1962). Pisząc o Parnickim, Wyka ma na myśli jego powieść I wśród możnych 
dziwny (1965).

9 Hanna Malewska (1911–1983) – powieściopisarka, pracowała w redakcji 
„Tygodnika Powszechnego”, była redaktor naczelną miesięcznika „Znak”. Autor
ka powieści biograficznej o Norwidzie Żniwo na sierpie (1947) oraz powieści 
historycznej Przemija postać świata (1954).
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Panowie Leszczyńscy i  Apokryf rodzinny, Jerzego Zawieyskiego  10  
Cyprysy i wawrzyny oraz Konrad nie chce zejść ze sceny, jak Mariana 
Brandysa  11 Kozietulski i inni czy wreszcie Jacka Łukasiewicza  12 Za-
głoba w piekle. Słówko „wreszcie” nie oznacza doczepki w wyliczenio-
wym łańcuchu. Wprost przeciwnie, mógłbym wyliczenie rozpocząć 
od Zagłoby w piekle, tak udanym wydaje mi się ów zbiór krytyczny 
i jego kompozycja.

W tym łańcuchu na odrębnych prawach skłonny jestem traktować 
wręcz znakomitą pozycję Andrzeja Kijowskiego  13 Dziecko przez ptaka 
przyniesione. Wykracza ona jednak poza problem tradycji jedynie, 
mówi o mitotwórstwie, o jego mocach i dyspozycjach, jak stare ko-
rzenie trwających w glebie, korzenie zdolne i chcące odrosnąć. Ale 
tradycja i mit są niczym Lilla Weneda i Roza Weneda  14 tej samej 

10 Jerzy Zawieyski (przed zmianą nazwiska Henryk Nowicki, 1902–1969) – 
prozaik, dramatopisarz, eseista, aktor, autor scenariuszy filmowych. Grał 
w zespole Reduty, pracował w redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. 
Członek Rady Państwa PRL (1957–1968). Autor powieści Droga do domu (1946), 
Konrad nie chce zejść ze sceny (1966).

11 Marian Brandys (1912–1998) – prozaik, reportażysta, eseista, autor 
książek dla dzieci i młodzieży. Twórca prozy historycznej, m.in. cyklu opo
wieści Koniec świata szwoleżerów (t. 1–5, 1972–1979). Starszy brat Kazimierza 
Brandysa.

12 Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) – krytyk i historyk literatury, poeta, ese
ista. Współpracownik „Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”. 
Autor zbiorów krytycznych Szmaciarze i bohaterowie (1963), Republika mie-
szańców (1974), Oko poematu (1991).

13 Andrzej Kijowski (1928–1985) – krytyk literacki, eseista, prozaik. Czło
nek redakcji „Życia Literackiego”, „Twórczości”. Autor zbioru szkiców Różowe 
i czarne (1957). Uczestnik seminarium Wyki.

14 Lilla Weneda, Roza Weneda – córki króla Wenedów Derwida w tragedii 
Słowackiego Lilla Weneda (1840).

Wyka -- Wybor pism.indb   101 2019-10-07   13:16:04



102 Pisma teoretyczno i historycznoliterackie 

sprawy. Pierwsza uciśniona, niewinna i z pozoru bezbronna; jej siostra 
Roza rozpala tradycję w groźne mity i wzywa: „chodźmy umarłych 
palić!… Duchy, ze mną!”. Bo wie, że nie są frazesem mściciele wstający 
z popiołów, że spośród wszystkich toposów, które odziedziczyliśmy po 
starożytności, ten się najbardziej sprawdził.

Dlaczego takie właśnie książki? Bo są t o    k s i ą ż k i  o  p o l s k o ś c  i .  
Nie będę precyzował terminu – książki nie tyle o narodzie, o historii, 
o samym obyczaju, chociaż każdego z tych objawów jest w nich po 
trochu, ale właśnie o polskości. O jej zaskakujących niespodziankach, 
o dziwacznych nieraz splotach i przerostach, o bytowaniu pod zmie-
nianą maską. Słowem, o tej części funkcjonowania tradycji, która nie 
jest oddziaływaniem i recepcją zbiorową kościołów, muzeów, obrazów, 
gotowych stereotypów personalnych i wzorów: Stefan Czarniecki  15, 
Tadeusz Kościuszko  16, ks. Józef Poniatowski  17.

Widzę, że jednak nie obejdzie się bez cytatu. Trudno, jestem pro-
fesjonalistą historycznoliterackim, a takiemu żyć i pisać bez cytatów 
trudno i nudno, jak chirurgowi sprawdzać na preparacie i wycinku, 
a nie na żywym ciele, co on właściwie operuje, jaką tkankę.

Łukasiewicz opowiada o sarmackim rębajle, samochwale Zagło-
bie, jego wcieleniem czyniąc Dantyszka w piekle, tę mało rozumianą 

15 Stefan Czarniecki (1599–1665) – dostojnik i dowódca wojskowy; brał 
udział m.in. w walkach z wojskami Bohdana Chmielnickiego i wojnie prze
ciwko Karolowi X Gustawowi w czasie potopu szwedzkiego.

16 Tadeusz Kościuszko (1746–1817) – uczestnik wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych (1775–1783) i wojny polskorosyjskiej (1792); dowódca 
wojsk i dyktator insurekcji kościuszkowskiej (1794).

17 Józef Antoni Poniatowski (1763–1813) – uczestnik wojny polskorosyj
skiej (1792), powstania kościuszkowskiego, naczelny wódz Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji. Bratanek króla Stanisława Au
gusta Poniatowskiego. Zginął w bitwie pod Lipskiem.
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kreację Słowackiego  18, która do zwykłej szlachty miała trafić. Gawę-
dziarz i rębajło – „Szedł przez piekło, nie zdając sobie sprawy, co to 
właściwie jest piekło, a więc nie przyjmując istnienia piekła do wiado-
mości, zastępując go makietą piekła. Szedł i działał. Pogodni rębajłowie 
działali. Okazało się, że działaniem swoim wcale nie utrwalili ładu 
Galicji z czasów hr. Tarnowskiego  19, jak przewidywał Brzozowski  20. 
W pedagogice społecznej spełniali często rolę zaskakującą: dodawali 
otuchy, stanowili oparcie dla cech żołnierskich i cywilnych, byli po-
mocni w sytuacjach (i w całym życiu złożonym z takich sytuacji), gdzie 
trzeba nie kunktatorstwa i mędrkowania, a jedynie wykonywania 
spontanicznych impulsów.

A jednocześnie oddziaływali fatalnie na życie umysłowe, przede 
wszystkim literackie, nie tylko poprzez apologetów, ale również przez 
wplątywanie swych przeciwników w polemiki toczone na niewłaściwej 
płaszczyźnie. Samochwał zmuszał, aby brano go poważnie, i umykał, 
pozostawiając adwersarza w Dantyszkowym Piekiełku.

Wydawałoby się, żeśmy pożegnali samochwała, tego w konfede-
ratce. Polska przestała być szlachecka, on w naturalny sposób stał się 
anachronizmem. Widzimy ową czerwoną czapeczkę, kryjącą się pod 
nią dziurę w czole – i nadal jest on obecny. Świat sobie upraszcza, bo 
zawsze spieszy się do czynów i nie ma czasu. Dwubarwnie przedsta-
wia swoje działanie, zawsze z niego zadowolony. Ta dwubarwność 
utwierdziła go w nadziei, że jakoś to będzie”  21.

Sądzę, że porozumiemy się w tym miejscu z Łukasiewiczem, je-
żeli przypomnę aforyzm starego weredyka, Aleksandra Fredry  22. 

18 W utworze Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle (1839).
19 Stanisław Tarnowski – zob. Problematyka…, przyp. 53, s. 33.
20 Stanisław Brzozowski – zob. jw., przyp. 42, s. 28.
21 J. Łukasiewicz, Zagłoba w piekle, Kraków 1965, s. 17 [przyp. autora].
22 Aleksander Fredro (1793 lub 1791–1876)  – komediopisarz, poeta, 
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On bowiem nie należał do plemienia Zagłobów, a był świetnym oka-
zem Polaka. „Jakoś to będzie! Fatalizm głupoty”  23.

Więc – jak z funkcjonowaniem tradycji w ogóle, a merytorycznie 
ze stosunkiem do polskości bywa u moich współczesnych? To znaczy, 
kiedy dobiega ćwierć wieku Polski Ludowej. Rysują się dwa przeciw-
stawne bieguny. Jeden z nich szczególnie rozpowszechniony jest wśród 
młodego i najmłodszego pokolenia. Pisarzy, artystów, intelektualistów 
mam na myśli – oni przecież są wskazówkami, które ujawniają ciśnie-
nia w kotle całej generacji.

Otóż – tam nie ma żadnego w ogóle ciśnienia, jeżeli chodzi o funk-
cjonowanie tradycji. Jest próżnia lub stan przypróżniowy. Słowo nihi-
lizm byłoby zbyt mocne, ponieważ mieści w sobie przymieszkę oceny 
moralnej, a żyć bez tradycji nie znaczy to od razu żyć bez przykazań 
moralnych. Ale – bezradność, impotencja, końskie okulary ostatniej 
mody jako perspektywa, niemożność absolutna, nieumiejętność ja-
kiegokolwiek wyboru. Kakofonia w miejsce orientacji, bylewzorki 
w miejsce prawdziwego ciężaru, a nawet przeciążenia.

Kiedy bowiem zjawisko tradycji i wyboru swego miejsca w kul-
turze przestać traktować od strony formalno-opisowej, sprawa 
staje się poważna. Wszystko, co powyżej napisano, to przecież seria 
uników przed zjawiskiem tak oczywistym jak powietrze: polskość 
i  jej formy. Jaką wybrać? Jakiej zaufać? Dlatego wszelkie rocznice 
kulturalne w Polsce Ludowej są tak puste i jubileatyczne. Puste od 
strony rzeczywistego przemyślenia, odnowy lub intelektualnego 

pamiętnikarz, wolnomularz. Brał udział w kampanii moskiewskiej Napoleo
na (1812). Komedie Fredry uznawane są za arcydzieła gatunku, podobnie jak 
pamiętnik Trzy po trzy (powst. 1844–1846).

23 A. Fredro, Zapiski starucha, w:  idem, Dzieła, t. 11, Warszawa 1880, 
s. 228.
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zatwierdzenia dotychczasowego stanowiska wobec danego twórcy, 
danego zjawiska; ceremonialne zaś, po prostu uroczystościowe, 
bez niczego więcej po drugiej stronie. Coraz częściej jedynym ich 
trwałym monumentem stają się znaczki pocztowe. Słowem, rocznice 
jako jedyna forma dostępu do tradycji, jako wybór z kalendarza, to 
zabawa dla filatelistów.

Powie ktoś, że są to gderania niedalekiego od starości historyka 
literatury. Już zaczynam o moim klanie górniczym. Tym razem chodzić 
będzie o sprawę tradycjonalizmu. Polega on – najprościej mówiąc – na 
przeświadczeniu, że żadne nowe wartości nie mogą powstać, a cenne 
jest tylko to, co było, i co wobec tego winno być przechowane i prze-
kazane następcom w swej „nieskażonej” postaci.

Tradycjonalizm jest zjawiskiem szerszym aniżeli jakikolwiek kon-
kretny światopogląd czy postawa filozoficzna. Funkcjonować on może 
wszędzie, od chłopa orzącego na dawną modłę po profesora akademii 
sztuk pięknych nakazującego rysować z gipsowego odlewu starożytnej 
rzeźby. Tradycjonalizm bowiem nie tyle jest cechą intelektu, ile cechą 
naszego postępowania praktycznego przy wyborze wzorów dla upra-
wiania określonych czynności. Ale gdyby to postępowanie praktyczne 
zmienić, rewolucji musiałyby przede wszystkim ulec owe stąd wyni-
kające czynności. Upór tradycjonalistów to po prostu obrona przed 
nieznanym dla nich, niepraktykowanym.

Nowe wartości nie mogą powstawać, według tradycjonalisty, z po-
wodów dwojakich: nie mogą wyłaniać się z niewiadomego nowe rzeczy, 
nowe dzieła, nowe postacie, wyższe od zapisanych w historii i kulturze. 
Ale tacy tradycjonaliści to już dzisiaj żubry i łosie: należy ich chronić 
jako ciekawy relikt fauny kulturowej. Ponadto, druga odnoga trady-
cjonalizmu: nie mogą lub nie powinny powstawać nowe poglądy, sądy, 
opinie o tym, co było i co uznane zostało w kulturze za wartościowe. 
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Funkcjonowanie i krwiobieg tradycji niechaj będzie, jakim był dotąd! 
I tutaj nareszcie jesteśmy w domu – przy własnym klanie górniczym.

Poglądy owe oraz opinie mogą tworzyć, czy odmieniać, dwie 
rodziny w obrębie tego klanu: rodzina „fachowców”. Ta jest zwarta 
i łatwo ją rozpoznać. Druga część rodziny to rozmaici krewni, bliżsi 
czy dalsi, ale jednak krewniacy. Generalną właściwością „fachowców” 
(przypominam: jestem historykiem literatury, o  tym klanie mowa) 
bywa u nas to, że z nader nielicznym wyjątkiem stosunek do tradycji 
uważają oni za uregulowany i  załatwiony w  ramach tradycjonali-
zmu. Ponadto „fachowcom” wyrosła w  ostatnich latach  – niczym 
żółwiom – wyrosła im na plecach pewna mało przenikliwa skorupa, 
która być może jest garbem: Metodologia  24. Im  młodsze w  moim 
klanie żółwiki, tym chętniej owym garbem się chlubią. Zapominają, 
że żółw odwrócony skorupą do trawy, a  ciałem do świata staje się 
całkowicie bezradnym stworzeniem. Osobiście jestem skłonny wi-
dzieć tajemną – dzisiaj się pisze naukowo: strukturalną  25 – łączność 
między żółwiami, żółwikami a stanem przypróżniowym, kakofonią 
i bylewzorkami u  innych, nienaukowych uczestników tej generacji.

Słowem – albo zwyczajny tradycjonalizm, albo pancerz. Zaś krew-
ni bliżsi i  dalsi, ci, którzy powinni przewietrzać tradycjonalizm, 
uczyć świeżego spojrzenia fachowców, jakże są rzadcy, jeżeli mowa 

24 metodologia – nauka o metodach badań naukowych.
25 Aluzja do strukturalizmu, kierunku badań literaturoznawczych, 

wzorowanych na językoznawstwie Ferdinanda de Saussure’a. Strukturalizm 
dążył do ścisłości i naukowości procedury badawczej, akcentował systemowe 
właściwości języka literackiego. Metodę strukturalistyczną w Polsce rozwijali – 
zatrudnieni w kierowanym przez Wykę Instytucie Badań Literackich – Janusz 
Sławiński i Michał Głowiński. Prawdopodobnie to m.in. ich miała dotknąć 
uszczypliwość autora („żółwiki”).
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o polskości realizującej się poprzez literaturę. Dwa głośne nazwiska: 
Mie czysław Jastrun  26, Julian Przyboś  27. Cóż, skoro zaglądnąć im bliżej 
w  metrykę intelektualną, okazują się być nie krewnymi dalekimi, 
lecz wprost z  rodziny:  – poloniści. Nawet Paweł Hertz  28 poszedł 
w fachowców – zbieraczy, komentatorów, edytorów. Ponieważ czyni 
to ujmująco i  znakomicie, niechaj mu będzie wybaczone, że nie 
przewietrza przeszłości, lecz tylko jej służy.

V

A  tradycja może stawać się opętaniem, urzeczeniem, fascynacją, 
wcale nie prowadząc do tradycjonalizmu. Stosunek do niej może być 
darem niezależnym od światopoglądu. W podobnym stopniu temu 

26 Mieczysław Jastrun (1903–1983) – poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 
Współredaktor „Kuźnicy”, autor zbiorów poetyckich Spotkanie w czasie (1929), 
Rzecz ludzka (1946); w serii BN opracował antologie Symboliści francuscy. 
Od Baudelaire’a do Valéry’ego (1965) i Poezja Młodej Polski (1967).

27 Julian Przyboś (1901–1970) – poeta, eseista. Przedstawiciel Awangar
dy Krakowskiej, związany z międzywojennymi pismami literackimi (m.in. 

„Zwrotnica”, „Linia”) i grupą a.r. Władysława Strzemińskiego. Autor tomów 
wierszy W głąb las (1932), Równanie serca (1938), zbioru artykułów Linia 
i gwar (1959).

Zarówno w przypadku Przybosia, jak i Jastruna „wietrzenie tradycjona
lizmu” odbyło się poprzez lekturę Mickiewicza – Wyka nawiązuje do powo
jennych książek obu poetów (Jastruna: Mickiewicz, 1949; Przybosia: Czytając 
Mickiewicza, 1950).

28 Paweł Hertz (1918–2001) – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor; 
przed wojną w kręgu Skamandra, po wojnie współpracownik „Nowej Kultury” 
i „Życia Literackiego”. Autor tomów Nocna muzyka (1935), Małe ody i treny 
(1949). Opracował Zbiór poetów polskich XIX wieku (t. 1–7, 1959–1975).
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urzeczeniu ulegali Broniewski  29 i Kruczkowski  30, co Jan Lechoń  31. 
Kruczkowski frazy swojej publicystyki układał we wzory porządku 
składniowego, których pierwsze korzenie są u ks. Wujka  32 i w kaza-
niach Skargi  33. Kiedy czytam np. Drzewo rozpaczające Broniewskiego, 
słyszę w nim te wszystkie echa tradycji, które na pewno słyszał w sobie 
sam poeta, chociaż nie musiał tego sobie uświadamiać. Słyszę opisy 
wierzb, polskich płaczek-wieśniaczek w Panu Tadeuszu; słyszę epita-
fium Tuwima  34 na śmierć Żeromskiego  35 Drzewo nieznane: – „gdzie 

29 Władysław Broniewski (1897–1962) – poeta, tłumacz, współpracow
nik i sekretarz redakcji „Wiadomości Literackich”. Uczestnik wojny polsko

bolszewickiej, w międzywojniu aresztowany za działalność lewicową, w latach 
1940–1941 więziony w radzieckich więzieniach za protesty przeciwko aneksji 
Polski. Autor m.in. poematu heroicznego Słowo o Stalinie i cyklu trenów po 
stracie córki Anka (1956).

30 Leon Kruczkowski (1900–1962) – dramatopisarz, prozaik, publicysta. 
W międzywojniu współpracował z prasą lewicową („Naprzód”, „Lewar”, „Lewy 
Tor”, „Sygnały”). Po wojnie wiceminister kultury i sztuki (1945–1948). Autor 
powieści Kordian i cham (1932).

31 Jan Lechoń (właśc. Leszek Serafinowicz, 1899–1956) – poeta, krytyk 
literacki i teatralny, prozaik, współzałożyciel grupy literackiej Skamander. 
W latach 30. XX w. pracownik polskiej dyplomacji w Paryżu, od 1940 r. emi
grant, współpracownik londyńskich „Wiadomości”. Bohaterami wierszy Le
chonia często bywały postacie ważne dla polskiej kultury i historii.

32 Jakub Wujek (1541–1597) – jezuita, teolog; rektor Akademii Wileńskiej, 
autor przekładu Biblii na język polski (podstawą przekładu była Wulgata).

33 Piotr Skarga (1536–1612) – pisarz i kaznodzieja, jezuita, teolog; pierw
szy rektor Akademii Wileńskiej, autor Żywotów świętych oraz Kazań sejmo-
wych.

34 Julian Tuwim (1894–1953) – poeta, tłumacz; współtwórca i czołowa 
postać grupy Skamander, współpracownik wielu czasopism, m.in. „Skaman
dra”, „Wiadomości Literackich”, „Szpilek”. Autor poematu Kwiaty polskie (1949), 
tomów wierszy Rzecz czarnoleska (1929), Treść gorejąca (1936).

35 Stefan Żeromski (1864–1925) – prozaik, dramaturg, publicysta. Inicjator 
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jesteś drzewo, mocne i dumne, rozgałęzione, liściami szumne”; widzę 
obrazy Kowarskiego  36 i w bolesnej ekspresji raz na zawsze skręcone 
ich konary. A poeta po prostu powiedział: „Nie wiem, gdzie kiedyś 
całkiem wrosnę w grunt, gdy przyjdzie mi kości złożyć!”.

Opętanie tradycją i wyzwolenie od akcesoriów, przy zachowaniu 
jej najgłębszego rdzenia, to dla mnie pisarstwo poetyckie twórcy na 
pewno niedocenianego, tragicznego, dla którego polskość była faktem 
nadrzędnym – Jana Lechonia. Pisał on więcej wierszy czysto trady-
cjonalistycznych aniżeli wyzwolonych. Lecz kiedy wyborowi swojemu 
pozostawał wierny, a jednocześnie odbierał mu przeciążenie krępujące 
ruchy, zdobywał lotność, osiągał swobodę. Dlatego o Lechoniu na 
samym końcu, ponieważ cała dialektyka  37 funkcjonowania tradycji, 
krążenia dóbr w jej krwioobiegu trwa u niego obnażona, spod skóry 
wydobyta na powierzchnię. Co bywa u innych żółwią skorupą, u niego 
było pulsującym i przekrwionym mózgiem jego poezji.

Nie znam w nowszej poezji polskiej drugiego wiersza, tak bardzo 
utkanego z sarmackiej tradycji, a równocześnie tak odległego od po-
stawy sarmackiej. Autor Zagłoby w piekle niechaj ten liryk przeczyta 
uważnie. Ostatni w nim gest – jest jakiś polski, niezrozumiały dla cu-
dzoziemca, który by nie znał dobrze polskiego obyczaju. Zarazem – jak 

Polskiej Akademii Literatury. Na jego bogatą twórczość składają się m.in. 
powieści Ludzie bezdomni (1900), Popioły (1904), Przedwiośnie (1925).

36 Felicjan Szczęsny Kowarski (1890–1948)  – malarz i  rzeźbiarz, pro
jektant założeń urbanistycznych. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, 
interesował się związkami malarstwa i architektury.

37 dialektyka – według Hegla: rozumowanie idące od danego pojęcia 
(tezy) do jego przeciwieństwa (antytezy) i łączące oba w wyższą jedność (synte
zę); u Marksa: teoria o rozwoju zjawisk rzeczywistości, ich związku i wzajemnej 
zależności, tłumacząca rozwój walką wewnętrznych przeciwieństw, oraz oparta 
na niej metoda poznawania i przekształcania świata.
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dalece ten gest przerósł swoje źródło, i po polsku mówi o rzeczy ogól-
nej: o rezygnacji, o klęsce. Ponieważ do tradycji profesjonalnej mojego 
zawodu należy, że kończy się cytatem, więc kończę, nie śmiejąc po Le-
choniu zabierać już głosu w kwestii. Wiersz nosi tytuł Jan Kazimierz  38:

Chwalcie usta Pannę Marię!
Już więcej nie wierzę
Ani w działa, ni w husarię,
W zbroje, ni w pancerze.

Za nic wszystkie mi potęgi,
Wojsk ogromnych chmura,
Za nic perły, złoto, wstęgi
I strusiowe pióra.

Padłem krzyżem, zapłakałem,
Złożyłem koronę
I pas słucki  39 przewiązałem
Na żałobną stronę.

1967

38 Wiersz włączony do cyklu Marmur i róża (J. Lechoń, Poezje zebrane, 
Londyn 1954). Jan II Kazimierz (1609–1672) – od 1648 r. król Polski (z dynastii 
Wazów), abdykował w 1668 r.; jego panowanie było burzliwe i pełne konfliktów 
zbrojnych (m.in. powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki).

39 pas słucki – noszony przez polską szlachtę w XVII i XVIII w. pas kon
tuszowy, jego nazwa pochodzi od miejsca produkcji (Słuck). Kolor pasa miał 
określone znaczenie: złoty noszono w czasach pokoju, karmazynowy podczas 
wojny, czarny zaś – w żałobie.
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