Krzysztof Zaleski
Sumienie krytyki poczciwej
Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 3 (9), 177-180

1973

177

R O ZTRZĄSANIA

I

ROZBIORY

tyzm . Poetyka barokow a integrując rozm aite w artości pozwala
tw orzyć w iersze zaw ierające elem enty m istyczne i sensualistyczne,
alegoryczne i realistyczne, w yrażające dynam ikę i dram atyzm pro
cesów diuchcwych nowożytnego człowieka, a zarazem precyzyjnie
kreśli urok i konkretność rzeczy.
K ubiak potrafi pięknie pisać o sem antyce dzieł literackich —
szczególnie o sensie antropologicznym , natom iast znacznie m niej
efektow ne są fragm enty, w których zdaje spraw ę z tego, jak wy
tw arzane są te znaczenia. Opow iadanie w łasnym i słowami utw o
rów poetyckich, naw et jeśli się to robi z literackim talen tem i dużą
k ulturą, nie zastąpi rzetelnej analizy. Do skrajności m aniera ta
doprow adzona zostaje w środkow ych rozdziałach, które 'są (po
łączonym i kom entarzem zbioram i cytatów.
U żyw anie bez szczegółowych określeń i uściśleń takich term inów
jak: „form a”, „sty l”, „piękno”, „poetyckość” spraw ia, że opis wielu
utw orów bywa ogólnikow y i powierzchowny. K ubiak czuje się n a j
pew niej nie w tedy, kiedy reko n stru u je syntaktykę i sem antykę
dzieł, o których pisze, ale w tedy, gdy może swobodnie
snuć refleksje na ich m arginesie. Tworzy wówczas samodzielne
utw ory prozatorskie o innych utw orach, konstruuje n arracje o w y
darzeniach przedstaw ianych w dziele, z którym prowadzi dia
log. Taki ch a ra k te r m ają najlepsze rzeczy Kubiaka: Pobojowisko,
Król Dawid, Poezja grecka, jedne z lepszych esejów, jakie n a p i
sano po polsku w ostaitnim dziesięcioleciu. N iestety, w ostatniej
książce nie ma szkiców tej klasy. K ubiak znajduje się w tej chw ili
na rozdrożu: albo wzbogaci swoją m etodę pisarską o współczesne,
naukow e techniki krytyczne, albo m usi powrócić do eseju lite
rackiego. Szkoła sty lu świadczy o jągo am bitnych poszukiw aniach,
ale nadal czekam y na 'książkę o tradycjach europejskfej kultury,
która da właściwą m iarę talen tu Zygm unta Kubiaka.
Krzysztof Dybciak

S u m ie n ie k r y t y k i p o c z c iw e j

K rytyka literacka, wreszcie powiedzeć to
trzeba, jest procederem nieuczciwym. Skarży się jeden z drugim
na ciemność czyjejś mowy, a świecy sam nie zapali, tylko im ituje,
gada, wznieca papierow e pożary, w istniejącym w ynajduje braki,
realizacje mniej od możliwości ceni; k ry ty k cudzy inkaust pije,
chleb cudzej idei zajada, przeciwko karm icielom swoim jątrzy,
kom u służy — sam naw et dobrze nie wie. W idział kto krytykę
poczciwą? Jaki byłby sposób na nieuczciwość krytyki?
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I. Lichniak: „(...) jak najmniej łgać’*

W poszukiw aniu straconego czasu rozjechali
się pisarze, więc ich teraz w ielu nie uświadczysz, ten ipół w ieku
chce odnaleźć, tam ten — stulecia ćw iartkę. Ćw ierćwiecze całe m i
ja, odkąd Z ygm unt L ichniak za spraw ą lite ra tu ry m urem stan ął
i stoi. M ur ten w łaśnie dw unastą cegłą u m o c n ił1. Flaszen, co m u
ry próbow ał głow ą przebijać, słusznie niegdyś zauw ażył, że L ich
niak bardzo grube 'książki w ydaje. G orzkie sole nagan, cukry słod
kie kom plem entów , którym i k ry ty k a p rzed laty lite ra tu rę często
wała, zegary przerobiły na popiół, L ichniak zaś został, tak ja k był,
L ichniakiem . Jego now a (acz — okaże się — bardziej gruba niż
nowa) książka liczy stron sześćset pięć. Z grubości tej L ichniak
godnie się tłum aczy:
„Bardzo cenię trud autorów tzw. «cienkich książek», zwłaszcza książek kry
tyków. Ich «cienkość» jest podwójna: są cienkie dosłownie — edytorsko
i cienkie m etaforycznie — intelektualnie. (...). Jestem prawie bezwstydny
w swojej zazdrości wobec autorów «cienkich dzieł». Niech przyjmą moją za
zdrość jako odmianę podziwu. Obdarzam nim autora (...) Cyrografu, książki
arcy-«cienkiej» (...). Nie bez kozery inny autor «cienkich» książek napisał
0 niej traktat niemal równy jej samej. To, co napisał Flaszen i o Flaszenie
Błoński, jest na pew no lekcją znakomitej krytyki literackiej. Tym smętniej
mi wypominać dowcipne lekcje '(...), jakim i powitali swoją «grubą książkę».
(Obrachunki ze współczesnością — K.Z.). To gadulstwo (...) jest na pewno
w kategoriach «cienkości» błędem. (...). Nie moją sprawą oceniać, czy i k ie 
dy moja wielopisanina pada ofiarą takiego błędu. Moją sprawą było w ska
zać na m ożliwe źródło takiego błędu. Z nikłą nadzieją, że nie zawsze i nie
wobec wszystkich to musi być błąd”.

L ichniak cienko śpiew ał nie będzie: zebrał przem ów ienia, zagaje
nia, refe ra ty , w prow adzenia, juveniliam i z w ierzchu całość posy
pał — i grubo jest!
Na czytelników , którzy zapragnęliby podstępnie w ykpić się z uw aż
nej le k tu ry Licihniakowego tomiszcza, au to r zastaw ia ch y tre p u 
łapki. Pom iniesz, leniwcze, strony 311— 312 niecienkiej księgi —
cóż stąd, jeśli w sto dziewięćdziesiąt cztery strony później do
sięgnie cię zem sta straszliw a; albow iem — zdanie w zdanie, ak a
pit w akapit — przedrukow ano tam fragm enty przez ciebie opusz
czone.
Ja Lichniaka dokładnie przestudiow ałem i nagroda m nie nie om i
nęła; wiem w szystko o sieci profrancuskiego spisku, który szla
chetne zam iary zacnych literató w naszych miał udarem nić. N ad
1 Zygmunt Lichniak: Z mojego ćwierćwiecza. Warszawa 1972 Instytut W y
dawniczy PAX, ss. 605.

179

ROZTRZĄSANIA

I

ROZBIORY

wiślańska dola taka — albo masoni nam w drogę wchodzą, albo
Francuzy:
„Osobiście bardzo lubię Francuzów i nie mam im nic do zarzucenia (poza
świństwam i algierskimi, zdradą Rewolucji Francuskiej i życiem na — w y 
czerpany od 'dawna — kredyt przeszłości). Ale nie lubię w polskiej krytyce
literackiej owego m laskania u wrót duszy francuskiej”.

K rytyka literacka, w ym ysł francuski, do ram polskiej uczciwości
k u ltu raln ej pasuje jak m yśl do komtusza. Pisać o litera tu rz e —
po co? Nie lepiej w pływ ać nia lite ra tu rę działaniem daleko b a r
dziej bezpośrednim :
„(...) uważam, że słuszniejsze jest stanowisko działacza kulturalnego zaanga
żowanego nie tylko w śledzenie, lecz i w kształtowanie właściwych sytuacji,
niż postawa ikrytyka literackiego zawężającego swój kontakt z przedmiotem
do ezoterycznego sam na sam. Uważam siebie za działacza kulturalnego,
nawet gdyby inni odmówili mi z tej racji tytułu krytyka literackiego, god
nego uczestnictwa w różnych piwnicznych sympozjach'’.

Zawsze obce były Lichniakowi błahe, dekadenckie przem ądrzałości
krytycznoliterackiej analizy. Już w roku 1952 zaznaczyła się jego
skłonność do prostej mowy:
„Po ludzku napisana książka, książka bardzo ludzka, książka pisana przez
człowieka kochającego ludzi, książka o żywych ludziach dla ludzi żywydh —
oto określenia, które narzucają się «iłą konstatacji i dobrego wzruszenia po
zakończeniu lektury”.

Wiele ma Lichniak do powiedzenia, przeto zdarzają się w w yzna
niach ow ego działacza poczciwego w ersety nieco ciem niejsze od
zacytow anych powyżej:
„Miejsce literatury jest w czyśćcu ciągłych prób rzetelnego zrozumienia h i
storii i stylu biografii ludzkiej z ogólnoludzką historią”.

Chciałbym przebyw ać w niebie ciągłych prób rzetelnego zrozu
m ienia Lichniaka; ale piekielnie to trudne. Nie zapom inajm y jed
nak, że L ichniak je st starym „dziśjutrow cem ”. Dziś jestem poczw arką jako k ry ty k — ju tro m otylem jako działacz. Nie zapom inaj
m y także, iż Z mojego ćwierćwiecza jest książką jubileuszową.
Jubileusze są nietykalne. Nie ty k ajm y książek jubilata. Działacze
chcą swoje powołanie „realizow ać jak najrzetelniej, jak najw ięcej
mówić swojej praw dy, jak najm niej łgać”. Trochę łgać jednak m u
szą — zrozumiano?
II. Maciąg: „Żywi i współcześni”

Biblioteki pęcznieją; ksiąg stale przybyw a. Co
tam , my w łasny rozum m am y:
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„Cokolwiek m ówiliby językoznawcy strukturaliści, język nie może być 'trak
towany jako «treść» dzieła literackiego, bo nie język jest pierwotny, tylko
świadomość jest ipierwotna, język jest tylko jej narzędziem” *.

W łodzim ierz Maciąg odw ażnie m yśli, w czym w spom agany byw a
przez swą świadom ość p ierw otną i szczęśliwą. Za nowościam i nie
przepada:
„(...) przyjęło się pomysłowość formalną utożsamiać z postępem literatury,
jak gdyby ten tylko pisarz zdobywał m iejsce w historii, który zaproponuje
nowy rodzaj wiązania wiersza albo nowy typ narracji. Przyboś i Joyce,
Witkacy ii Parnicki. W talkim schemacie rozwoju brakuje miejsca dla Rilkego i Leśmiana, Doktora Faustusa Manna i Obcego Camusa, a nawet dla
Kosmosu Gombrowicza. Wymienione opowieści nie zabiegają o warsztatową
odkrywczość ani nie tworzą odrębnego universum. A jednak głębiej i m ąd
rzej odkrywają nam współczesność ntiż Ulisses

Ulisses — jeżeli lekcew ażąco odnosim y się do te,go przereklam ow a
nego tow arku, znać, żeśmy od w pływ ów snobistycznej kaw iarni
uw olnieni, żeśm y swoje chłopy i do konsekracji ulissesizm u nie
dopuściem . D oktor Fąustus, a szczególnie Kosm os — to powieści
po starem u napisane, z kropkam i, przecinkam i, żadnej w arsztato
wej odkrywczości w nich nie m a, broń Boże żeby jakieś odrębne
u niversum tw orzyły; tak ie to starośw ieckie bajanie, wiecznej p raw 
dy o człow ieku poruszanie, m ądre'w spółczesności odkryw anie i tyła.
„I tak dochodzim y (... do tw ierdzenia o głęboko m oralnym zna
czeniu realizm u”. Realizm u nam trzeba, bohatera pozytywnego
w ulepszonym w ydaniu, pozbycia się pow ikłań dw udziestow iecznej
filozofii — bo kom plikacja zbytnia literatu rze szkodzi, ludzi nie
pokoi:
Nie ma innego świata, tylko ten właśnie, jaki mamy. Nie miejmy co do
niego złudzeń. Na nim 'będziemy żyć, płodzić, gospodarzyć. Z tym nowym
światem świadomość zbiorowa musi się oswoić. (...). I to zdanie podejmuje
właśnie literatura”.

Bądźm y uczciwym i realistam i i przystosujm y się do św iata; ów
gest w ykona także lite ra tu ra — nareszcie etyka i estetyka padną
sobie w ram io m .
K ry ty k a poczciwa ma sum ienie czyste, nie zanieczyszczone zbyt
kiem fachow ej w iedzy i nadtaiarem refleksji, do szczęścia reali
stycznego ludzi nam aw ia, lite ra tu ra sam a coraz m niej ją in te 
resuje.
Wróżę krytyce poczciwej w ielkie powodzenie.
Krzysztof Zaleski
2 Włodzimierz Maciąg: Ż y w i i współcześni. Warszawa 1972 Czytelnik, ss. 151.

