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Spe klaki dyplomowy IV roku 

Specjali1:.1cji Wok.11110 - Estradowej 

Wydziału Aktorskiego 

Fragmenty rozmowy Ludwika Jerzego Kerna 
z Marianem Eile u Konst;intym Ildefonsie Calczyilskim, 

z ksi.1żki l'os11t111szki, Wyd.1wniclwo Likr;ickic, Kraków 2002. 
·.:r 

LUDWIK JERZY KERN - Minc,;lo sporo lal od jego śmierci. To upoważniil 
już, żeby go sobie przypomnieć lJkicgo, jakim był nil co dzicr'1, a nic takiego, 
jaki jesl w encyklopediilch czy wypisach szkolnych. Zwlnszcza to, co ty pil
mi~tasz, może być ciekawe. W k011cu lo ówczesny "Przekrój" dur mu możli
wość druku bez żadnych ograniczci'1, stworzył podslnwy dlu jukże wspania
lego kr.1kowskiego ukresu jego Lw(>1"C1.ości. ( ... ) 
MARIAN EILE - ( .. . ) niespodzicw<1nie, bez zapowiedzi, w ostiltnich dniach 
m;uca 1946 pojawi! si1,; w rcd,1kcji osobiście Konst<1nly. W L1mcryb1iskim 
dresie, w berecie, i z uśmiechem. l'rzyprnwadzil go Jerzy Wuldorff, który 
wówcz;is był w rcd.1kcji na sl,1lc. On pierwszy gor<J.CO n<1mL1wi<1l G;ilo.y11-
skicgo do wspólprilcy z "Przekrojem". Z<1rL1z leż w numerze 56., z marcL! 1946 
roku, uk,1z<1ly si1,; wiersze Do S11~kii, lfoz111o;u11 z din/Jlc111 z Notre Dn111c i l311/111rln 
o ~;:./.:/11rz11ch. T<1k roi'.poczl,'.l,1 sil,'. 1i.1:-,/.a sicclmiolclni.1 wspólpri1Ci1. Jedyny chy
ba wypLidck w dziejach Lego rodz,1ju tygodników. Żeby ~vysokonilkl.1dowy, 
ilustruwilny popularnik z<1micszcz<ll nicm<1I w k,1żdym numerze jeden, J cz,1-
scm nawet kilk<1 utworów wybitnego, ale jcdnilk dość trudnego, do szpiku 
kości lirycznego poety - Lu bylo arcyprzcdziwne. (.„) 

L.J.K. - Zido11n Cr~ ... Li~ty ;:. Jiolkii.:111 ... - Lo on wszystko wymyśl il? Czy byl w 
lym t<1kżc j<1kiś udzial rcd.1kcji? 
M.E. - No, wiesz, nic che.; o tym mówić, bo loby bylu jakieś chwillL:nic sil,'., il 
odj~cic Calczy1'iskic111u kaw;1lk,1 ;1ulorslw,i. T<1kic coś pisał pewien Fr,11KU/. 
pod pseudonimem C.1mi. N.1pisal podobnych historyjek, miniskcczyków 
chyb.1 p<m:sct pri'.CZ Cillc :i.ycic, j<1k nic Lysi.1c. Też <1bslrakcyjne i leż 111icj:-.c,1111i 
grull"skown-t;łup.nvc. /\le sk.1d n.i cuś t,1kiq;o zn,ilc/.ć .1L1tor,1? Gdy G.du.y11-
ski si\ zjawi!, Lo :::.pud! n,1111 z nicbil. Choć wówczJs nikt z nils nic wicdzi,11, i.c 
jest on zainlcrcsowi1ny lc,1Lrem. (.„) jakoś wyczuliśmy, że ze swoim ab:::.ur

di11nym i lirycznym humorl'm lo byl len \ovym.1rzony autor do czegoś w tym 

rodz,1ju. Do lego doszcdl jcszczl' Len jego zielony i1Lrilment, którym w:::.zy:::.lko 
pisill, no, i c,1!,1 hisluri,1. Trzcb.1 jedn,1k wyr<1i.nic powiedzieć, że mimo i:i. my 
mieliśmy coś w 111i;lisly111 planie, low obt'1lc nic było Io podobne w :i„1dny111 
stopniu do Zid1111cj C1'.~i. C.ilo.y1iski 7...ic/01111 Ce; slwor1.yl sam. Wszyslf..u! 
Teksty, pumysly, pL1::.l,1cic, dr.1m,1lur1;i(,'., wv.yslko wymy~lil, wszy:-.lko jL''>l 
Jbsolutnic jl'go. Zrcszl,l Lo wid.1ć 11,1 pierwszy rzut oka.( ... ) 



L. J. I<. - Czy uwużasz, że len okres, w którym był tak blisko związ;rny z 

"Przekrojem", Io był szczc;śliwy okres w jego życiu? 

M. E. - Jeśli poeta może być szczc;śliwy, lo tuk.( ... ) 

L. J. K. - W gruncie rzeczy tworzy! burdzo krótko. Zmurl przecież, mując 48 

bl. Ale wrucujmy do wspomnie11. rozpoczął sic; rok 1950, lak db Cułczy11-

skiego nieprzychylny. 

M. E. - O roku ów! Kto cic; wówczus widziuł w naszym kraju ... Lud zowie cit; 

dzisillj rokiem urodzaju blt:dów i wypaczc1i. Wielu artystów znabzlo sic; pod 

ubstrz.1le111 . "Przekrojowi" Le:i. nie szcz<,'.dzono, z n<1jrozmailszyd1 powodów, 

przyg;rn, zurzulów i pogróżek. Także i Zll to, że drukuje Cl!lczy11skiegu i du 

lego w lukiej obfitości. Nagonb n,1 Konstantego była szczególnie agresywn;i. 

Uderzenia przychodziły z dwóch stron: od wbdzy i od niektórych przed

stawicieli środowiska. 

L. J. K. - Czyli od kolegów literatów. 

M. E. - Władzo - jak lo władza - grzmiała, wzywllłu redaktora na różne swe 

szczeble, nawet na le bardzo wysokie, i domagała sic;. Żebyśmy namówili 

Całczy11skicgo, :i.ebyśmy go przekonali, aby zaczął pisać zaang;iżow.-inie, 

pros to, a przede wszystkim zrozumi;ile. Powinien widzieć świ;it ich obraza

mi, ich oleodrukami, a nie t;ik po swojemu, indywidualistycznie. Zbrodnia! 

( ... ) 

L. J. K. - jak le wszystkie gromy i szykany przyjmowal C<1łczy11ski? 

M. E. - Ze smutkiem. Ws:t.ystko lo sputyblo człowieka niezwykle wr<i:i.łiwc

go, cichego, dobrego, rozd.1rlego i s.11110lnego, o wielkiej skromności. Tyle 

mówi~ przymiotników, bu czuje;, że laki był Konslunly. I do lego cułkowicie 

wyzbytego jadu, zawiści i zazdrości. Szczególnie niezwykła była jego skrom

ność w życiu osobistym, a także w pracy.( ... ) 

L. J. I<. - A propos listów. Kiedy j;1 przyszedłem do redakcji, to o.ytelnicy już 

w jakimś sensie byli obl;isbwicni i z Ci;sinllli i z Listni/li zfiulkic111. Czy ty pa

mi~t;isz j.1kieś listy nieprzyjemne od czytelników, kll'ire by przychodziły 

przeci\·vko Całczy11skicmu? 

M . E. - Oczywiście, byb normaln;i pon:j<1 takich listów. Pisano: przcsl.111cie 

drukow,1ć le idiotyzmy, wstyd, żeby takie dobre pismo z<1mieszcz<1lo l<ikic 

głupstwa. Zarzuty były przew;1:i.nie, że niezrozumi<ile i głupie. Polem l,1kic 

s<1me listy pr:t.ychodzily, kiedyśmy zaczc;li drukow<1Ć co Lydzil'l'1 reprodul--cjc 

Picassa czy tvlrożb. J\k tym si~ w redakcji nikt nic przejmovv<1l. Zresztą po

pularność poetyki Całczy11skiego rosła niem<il z dni.1 nil dzic11. Szczególnie 

wśn'>d młodych, ;ile właściwie u ws1.yslkich. Odzew społeczny ogromny, <i 

·. 

telewizji jeszcze wówcz<1s nie bylu. Myśłt;, że G<1lczy11ski do dzisiLij pozost<1ł 

n<ijb;irdziej popularnym i łubi<inym poet.1 l<1mtych czasów, mimo że nic m.i 

już od d<1wna co tydzie11 nowych dawek jego angelologii. 

L. J. K. - l{z<1dko sii; zd<1rz<i, żeby twórca tak sic; b<1wil własną twórczością . 

Pis;inie - to była jego z<1baw<1, jego jedyne hobby. Przecież on nic chodz ił 11<1 

ryby, nie jeździ! na rowerze, nic gryw;1ł w brty, nic mi<1ł ócłnych ubocz

nych z;ijc;ć pozLl tym sowim poetyckim rzemiosłem. 
M. E. - J<1 bym tego t<ik nie powiedział. Dla mnie, gdybym j;i mi<ił określić je

go pis<111ic, lo on żyl w zupełnie innym świecie. Czerp<1l bodźce, podnicly z 

rzeczywistości, n<1wel używ;il slów ppspulilych, ale :i.yl w swoim wl<1sny111 

świecie, b<1nlzo wl,1snej rzeczywistości. („.) 
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