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Michał Szyszka  

 

 

„Klerk i intelektualista zaangażowany”. 

Stefana Kisielewskiego droga od kultury do polityki 

  

Zakreślona teza tytułowa integruje dwa pozornie wykluczające się pojęcia, a 

dalej – dwie odmienne, choć na przestrzeni naszych dziejów koegzystujące i 

uzupełniające się tradycje
1
. Jeśli szukać intelektualistów, których działalność wpisuje 

się oba antynomicznie spolaryzowane nurty, niewątpliwie na pierwszy plan wysuwa się 

postać Stefana Kisielewskiego
2
.  

Ile twarzy miał autor Sprzysiężenia oraz jak funkcjonuje on w dzisiejszej 

świadomości społecznej? Popularny Kisiel często jest przywoływany w anegdotach 

politycznych i społecznych, opowieściach towarzyskich, bywa też cytowany, choć nie 

zawsze świadomie (np. „od mieszania herbata nie będzie słodsza”). Uogólniając, twórca 

funkcjonuje współcześnie przede wszystkim jest jako Kisiel, felietonista, kpiarz, 

prześmiewca z jednej strony, z drugiej postrzegany jest jako tradycjonalista, Stańczyk, 

mentor i nauczyciel, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy. Taka dychotomia 

matrycuje pewną polaryzację, równocześnie zapomina się często, że Kisielewski był w 

istocie prawdziwym człowiekiem renesansu, a jego dorobek na różnych polach i 

płaszczyznach nadal pozostaje w dużej mierze niedostrzegany, czy może przysłonięty 

polityczną perspektywą. Tymczasem, o ironio, Kisiel, kiedy tylko mógł, deklarował się 

właśnie jako klerk, a jego droga od świata muzyki, sztuki, filozofii do polityki nie była 

ani prosta ani łatwa: można raczej mówić o procesie, ciągu przemian i ewolucji, które 

jednak nigdy nie dokonały się ostatecznie. 

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Kisielewski zwyczajowo jawi się jako 

twórca pełny sprzeczności, osobowość, która czy to z racji temperamentu czy innych 

                                                           
1
 Szerzej: Czesław Madajczyk, Klerk czy intelektualista zaangażowany, Poznań 1999. 

2
 Tezy postawione w niniejszym tekście w szerszym zakresie omówione i rozwinięte są w 

monografii: Michał Szyszka, Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, Kraków 

2010. 
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złożonych przyczyn nieprzerwanie uwikłana była w sprzeczności, dychotomie, a nawet 

konflikty. Zamiłowanie do dysonansów zauważyć można zarówno w samej działalności 

Kisielewskiego: mam tu na myśli dobór gatunków i tematów wypowiedzi, wielokrotnie 

podkreślane kontradykcyjne myślenie, polemiczną metodę wypowiedzi i krytyki 

artystycznej, ciekawą ewolucję poglądów na sprawy kultury i sztuki, dobór narzędzi i 

metod prowadzonych polemik, pewną rytmikę w doborze obszarów działalności 

(kultura – sprawy społeczne – polityka – muzyka
3
). Na swego rodzaju dychotomie 

składa się również kontekst pracy: wspominane w artykule, zmieniające się otoczenie 

autora, działającego zazwyczaj w obszarze granic ideowych ośrodków i redakcji, z 

którymi był związany. Mam tu przede wszystkim na myśli szkoły i nurty o które się 

ocierał, mistrzów, którzy wywarli na niego wpływ, instytucje w ramach których 

funkcjonował. Dychotomie i dysonanse widoczne są także w samym obszarze percepcji 

Kisielewskiego, wielokrotnie zwracał bowiem uwagę na wszelkiego rodzaju ewolucje, 

zmienne, kontrasty, konflikty, tarcia. 

Z zakreślonymi powyżej tezami zgadzają się zarówno osoby, które znały 

Kisielewskiego, jak również badacze jego twórczości: pod wspólny mianownik 

określony jako dysonanse sprowadza się zwłaszcza liczne zmiany w obszarach 

zainteresowań autora, wiodących tematów tekstów, żonglowanie tematyką, 

konwencjami, a także rozbieżne płaszczyzny wypowiedzi artystycznej. 

Powraca w tym miejscu pytanie, w jakim obszarze Stefan Kisielewski jest 

najbardziej rozpoznawalny, w której z uprawianych płaszczyzn działań i wypowiedzi 

wniósł najistotniejszy wkład. Zwróćmy uwagę, że Kisielewski na przestrzeni lat 

zajmował się muzyką i kompozycją, estetyką, felietonistyką i publicystą, literaturą, 

krytyką artystyczną, polityką działalnością społeczną. Wskazane obszary już składają 

się na kontrasty. Dodajmy, że w tych obszarach często dział na granicach nurtów i 

konwencji etc. Przykładowo, z jednej strony swoje koncepcje artystyczne buduje na 

bazie muzycznego autotelizmu, dowodząc, że najczystszą formą sztuki jest pozaideowy 

formalizm, niekonotujący pozaartystycznych asocjacji, z drugiej strony – od lat 60. nie 

                                                           
3
 Pozostaje tylko pytanie czy wybory te były w pełni świadome, to jest w jakim stopniu 

Kisielewski miał wpływ na nie, a w jakim wybory uzależnione były od aktualnej koniunktury 

politycznej. 
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tylko formułuje koncepcję „literatury fotografii” ale w odpowiedzi na zakreślony 

postulat sam tworzy powieści rezonerskie, dokumentatorskie, a nawet tendencyjne. 

Przyglądając się działalności Kisielewskiego z szerszej perspektywy, 

porównując wszystkie jej podejmowane i realizowane wątki, można postawić tezę, że 

cała działalność Kisielewskiego opiera się o pogranicza, tarcia, dialogi i przeciwności. 

Tendencja ta zauważalna jest już u źródeł, w okresie młodości autora, który, nie tylko 

sam pełen był dysonansów, ale w którym tak naprawdę ukształtował się właściwy 

Kisielewski.  

Autor u progu dorosłości swoją przyszłość wiązać chciał z muzyką: 

kompozycją, fortepianem oraz krytyką muzyczną (choć dowodził jednocześnie, że 

krytyki z działalnością artystyczną nie powinno się łączyć). Zwrócić trzeba uwagę na 

brak szerszych tradycji muzycznych w domu Kisielewskich, autor był tu pionierem. 

Kolejną kwestią będzie liberalne i antysocjalistyczne credo młodzieńca wychowanego 

w mocno socjalizującym domu i środowisku. Sam Kisiel w późniejszych 

wspomnieniach dużą rolę nadawał własnemu młodzieńczemu zapałowi do buntu i 

przekory. Pewne kontrasty buduje także specyfika wykształcenia Kisiela, dysonans 

muzyczno-humanistyczny. Idźmy dalej, Kisiel wbrew wpływom lokalnych środowisk 

deklarował fascynację krakowską szkołą historyczną, wpływ ten zyskiwał wyrazistość 

zwłaszcza w kontekście pokoleniowej apologetyki romantyzmu w dwudziestoleciu. 

Dychotomię buduje również szeroka fascynacja przeciwnymi osobowościami: Stefanem 

Kołaczkowskim oraz Karolem Irzykowskim. Przez pryzmat tych dwóch inspiracji 

postrzegać można twórcze połączenie przez Kisielewskiego tradycji klerkowskich, 

krytycznej, atomizującej dyskusji, z personalizmem, myślą społeczną oraz artystycznym 

autotelizmem.  

Dysonansów można by wymieniać więcej, warto też zwrócić uwagę na same 

kontrasty, typowe zestawienia często przywoływane przez Kisiela, jako schematy 

porównań i analiz, czy nawet stosowane w różnych płaszczyznach wypowiedzi „klucze 

myślowe”. Wymieńmy najczęściej przywoływane zestawienia. Kisielewski w 

młodzieńczej publicystyce nagminnie używa zestawienia pozytywizm – romantyzm, 

uogólniając pod powyższe najbardziej typowe zachowania i postawy Polaków. 

Pozytywizm to wedle często powielanej dialektyki kalkulacja, racjonalizm, polityczne 
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wyrachowanie, realizm, postawy romantyczne (przeważnie krytykowane) konotują 

apologetykę czynu, beznamiętny heroizm, młodzieńczy zapał, hurrapatriotyzm etc. 

Kolejnym powielanym zestawieniem będą kontrastujące tradycje kultury 

mieszczańskiej oraz kultury szlacheckiej, a dalej różne konsekwencje obecności i braku 

właściwego balansu tych tradycji we współczesnych losach Polski. Takim kluczem 

Kisielewski publicysta interpretuje wiele zachowań i sytuacji, podkreślając zwłaszcza 

deficyt tradycji mieszczańskich w dziejach naszego kraju. Kolejna dychotomia to 

kontrast doświadczenia powojennej Warszawy (miasto bohaterskie, honorowe, 

tragiczne, „zamordowana Polska”, utracona tożsamość, śnieżna pustynia) i Krakowa: 

miasta żyjącego pełną, niezniszczonego, w którym zdają się tryumfować tradycje 

mieszczańskie. Dodam, że doświadczenie wojny, która nadeszła w szczytowym okresie 

młodości, równolegle z wejściem w poważne życie zawodowe i startem dobrze 

zapowiadającej się kariery muzycznej i krytyczno artystycznej a także nieudany udział 

w powstaniu warszawskim i obserwacja klęsk powstańców zza murów klasztoru to 

szalenie istotne i nie zawsze dowartościowane czynniki, które wywarły wpływ na dalszą 

działalność Kisielewskiego. O kontrasty i dialektykę opierają się również wypracowane 

na przestrzeni lat działalności narzędzia opisu oraz krytyki artystycznej, najbardziej 

typowe i najczęściej wykorzystywane to: autotelizm – utylitaryzm, forma – treść, idea – 

wizja, teza – idea, realizm – formalizm, liberalizm – dogmatyzm. 

Można dalej skonstatować, że wspólnym mianownikiem wielu prac i działań 

Kisielewskiego będzie poszukiwanie dychotomii, kontrastów, a dalej złożoności, a 

nawet komplikacji (świata, człowieka). Cytując „z haseł, sloganów i uproszczeń urodził 

się faszyzm, myśli proste stały u kolebki każdego gwałtu: bowiem rzeczywistość 

dzisiejszego świata jest skomplikowana, wielowarstwowa, inna dla każdego 

kontynentu, dla każdego kraju, krzyżują się tutaj najróżniejsze płaszczyzny i punkty 

widzenia – kto chce to ująć w jedną, prostą myśl i narzucić tę myśl światu, musi zadać 

światu gwałt”
4
. Szukanie głębi dotyczy to zarówno politycznej i społecznej publicystyki 

jak i działalności recenzenckiej, krytyczno artystycznej czy ogólno estetycznej. Od 

początku, to jest od lat trzydziestych u autora dominuje perspektywa pluralizmu: 

                                                           
4
 Stefan Kisielewski, Idea i wizja. Na marginesie polskiej prozy powojennej (1948), 

przedruk: Stefan Kisielewski, Z literackiego lamusa, Kraków 1979, s. 45. 
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postuluje on wielość idei, systemów, estetyk, konkurencję między nimi, liberalistyczne 

prawo do wyboru ustroju, polityki, rodzaju pracy, rozrywki, lektury, kościoła, parafii... 

Rozrywka popularna przykładowo w myśl tej argumentacji nie będzie gorsza od 

elitarnej, naczelnym prawem człowieka jest bowiem wolność i prawo wyboru: wolny 

rynek staje się tu gwarantem fundamentalnego prawa człowieka jako istoty społecznej.  

Ważnym tropem poszukiwań będzie fakt, że Kisiel, konstruując różne społeczne 

i artystyczne teorie unikał postulowania skończonych, zamykających lub ostatecznych 

rozwiązań, postulując autonomiczne poszukiwania, nawet w imię tarć i konfliktów, co 

wynikało przede wszystkim z szczerej niechęci do zbiorów dogmatów. „Człowiek 

bowiem nie skonstruował dotąd i nie sądzę, aby mógł kiedykolwiek skonstruować 

teorię, która sama pozostając niezmienną, mogłaby objąć całą zmienność świata i 

przygotować tegoż człowieka bezbłędnie na każdą ewentualność. [...] Wierzę bowiem w 

nieograniczoną zmienność rzeczy, a wszelkie teorie wydają mi się rozpaczliwą a 

zabawną próbą ograniczenia tej zmienności i powstrzymania wiecznego ruchu”
5
. 

Wracając jednak do clou – wiele napisano już o dysonansach i dychotomiach, 

trzeba w tym miejscu powrócić do parmenidejskiego pytania „o jedność w wielości” a 

więc pośrednio, które z wątków działalności Stefana Kisielewskiego okazały się 

najistotniejsze. Próbując odpowiedzieć na to pytanie od razu zwrócić trzeba uwagę, iż – 

zgodnie z omówionymi wyżej tezami – znacznie rzadziej postrzega i interpretuje się 

Kisielewskiego jako osobowość spójną pod kątem płaszczyzn działań i wypowiedzi, 

jako pisarza poważnego, patriotę, a właśnie teza o wielkiej powadze i relatywnej 

koherentności poglądów Kisiela leży u podstaw mojej interpretacji. 

Przechodząc w wyższy poziom ogólności i szukając osi naczelnej wielu 

wypowiedzi Kisiela, zarówno nieangażującego się w sprawy polityczno społeczne 

klerka, piszącego o estetyce i autotelicznym odbiorze dzieła sztuki, jak również 

Kisielewskiego publicystę, działacza społecznego czy przemawiającego z sejmowej 

mównicy posła grupy Znak, dochodzimy do wniosku, że uogólnione poglądy Kisiela są 

na przestrzeni całej działalności są spójne i stabilne, a co najistotniejsze, pomimo 

zaangażowania w sprawy doczesne bardzo mocno klerkowskie.  

                                                           
5
 Stefan Kisielewski, O realizmie mitologicznym, (wśród czasopism literackich cz. 2), 

„Tygodnik Powszechny” 1945, nr 31. 
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Podstawa światopoglądowa Kisielewskiego ukształtowała się przed wojną i 

ujawniła w pełni już w ówczesnych polemikach ideowo-kulturalnych. Kisielewski jawi 

się tym samym jako reprezentant pokolenia 1910, spadkobierca przedwojennej, 

szerokiej edukacji oraz bogatej, a przede wszystkim różnorodnej tradycji kulturalnej, w 

obszar której wejdzie zarówno personalizm, kulturalizm, myśl Karola 

Szymanowskiego, szerokie i wielowątkowe dyskusje wokół kształtu, roli i zadań sztuki 

oraz szerzej kultury. Patrząc z perspektywy dalszej działalności Kisiel wyrasta 

zdecydowanie w duchu idei i nauk Irzykowskiego, jego szkoły klerkizmu, 

autonomicznego myślenia, bezwzględnego intelektualizmu, a także polemiki i 

dyskusji
6
. Idąc dalej, Kisiel był krytycznym frankofilem, w kształtowanej i opisywanej 

estetyce najważniejszą rolę odegrały jak się wydaj romańskie inspiracje, zwłaszcza 

mieszczański wymiar kultury i literatury francuskiej, ich pluralizm, liberalizm, 

wielowątkowość, głębia obserwacji i analizy, zarówno w wymiarze osobowym jaki i 

socjologiczno-społecznym. Nie bez znaczenia był także rozrywkowy wymiar tradycji 

francuskiej, przemianowany przez Kisiela na tzw. bufet kulturalny oraz literacki 

postulat „zdrowej czarności”. Zamiłowanie do francuskiej kultury zmatrycowało także 

płaszczyzny i optyki postrzegania spraw społecznych, politycznych i kulturalnych 

Polski, często ocenianych z francuskiej perspektywy. Na przestrzeni całej pracy u 

Kisielewskiego dominuje także różnie rozumiany i raczej swobodnie definiowany 

liberalizm. Od początku prac publicystycznych w jego optyce widzimy mocne 

przywiązanie do tradycji mieszczańskich, tradycji chrześcijańskich, szacunek dla 

Kościoła (choć nie był religijny), szacunek dla Państwa prawa (co w dużej mierze łączy 

się z programem „Buntu Młodych”), krytycznie definiowany patriotyzm, zmysł 

polemiczny – wyrobiony w toku międzywojennych polemik toczonych pomiędzy 

utylitarystami (lewica i prawica) a „centrystami” czy personalistami. Kisiel przez całe 

życie twórcze będzie czerpał z tych tradycji i doświadczeń.  

Trzeba w tym ponownie zwrócić uwagę na niedocenianą rolę w dorobku 

Kisielewskiego, jaką wniosły doświadczenie wojny i nieudany udział w powstaniu 

warszawskim. Trauma wojny i powstania – są to stygmaty, które na stałe zmatrycowały 

                                                           
6
 Warto dodać, dookreślając tzw. klerkizm Kisiela, iż w pierwszej recenzji krytykował on 

Ferdydurke Gombrowicza za publicystyczne tendencje. 
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sposób postrzegania świata przez Kisielewskiego. Kluczowy czynnik kształtujący 

optykę autora, zarówno w wymiarze społeczno-politycznym, jak i artystycznym to także 

wewnętrzna potrzeba ratowania tożsamości narodowej, zagrożonej selektywną polityką 

władzy ludowej
7
. Naczelnym dezyderatem będzie tutaj obrona zarówno swobód 

polityczno-społecznych jak i kultury oraz sztuki przed likwidatorskimi tendencjami 

nowej władzy
8
. Kisiel broni tych samych wartości ale różnymi metodami – zależnie od 

okoliczności, lecz zgodnie z deklarowanym hasłami realizmu politycznego oraz 

neopozytywizmu.  

Podstawowa teza mojej interpretacji klerkizmu Kisielewskiego zakłada iż autor 

w latach trzydziestych ukształtował swoje podglądy na sztukę, przede wszystkim na 

bazie kategorii muzycznych. Główna idea to autotelizm, jako oś koncepcji, główny 

wymiar ale i warunek tzw. jakości artystycznej dzieła, jego „czystości”. Tezę 

autotelizmu Kisielewski zbudował właśnie na bazie muzyki, idee te – właściwe kulturze 

muzycznej – w całkiem prosty sposób ekstrapolował i przeniósł na inne dziedziny 

sztuki a nawet dalej – w wymiary życia społecznego. Dzieło wg tej koncepcji nie może 

stanowić istotnej jakości artystycznej jeśli projektowane jest przez zewnętrzną ideę, 

jeśli jest innymi słowy utylitarne. Reasumując pojmowanie sztuki, muzyki, literatury, a 

także – w szerszym kontekście – roli inteligencji, w optyce Kisielewskiego były bardzo 

klerkowskie. Późniejsze modyfikacje koncepcji artystycznych i postulatów stanowiły 

element szerszego procesu odejścia od spraw kultury na rzecz polityki. 

Przechodząc do symbolicznej zdrady klerka: ważną lecz umowną cezurą w 

pisarstwie Kisielewskiego jest rok 1945. Tu rozpoczyna się proces zmiany form 

wypowiedzi, tematyki, zainteresowań. Autor kontynuuje jednak idee klerkowskie 

pomimo jasnej deklaracji politycznej. Będzie to przyjęta za Gombrowiczem dychotomia 

ról klerka „zdrajcą podszytego”. „Właściwa” zdrada klerka to bezpośrednie 

sprzeniewierzenie się młodzieńczym ideałom, działalność w sejmie, działalność 

                                                           
7
 Doskonałym przykładem w tej materii będzie felieton Lektury zapomniane oraz szerzej 

złagodzony w publicystyce powojennej stosunek do krytykowanych wcześniej: Ferdydurke 

Gombrowicza, twórczości Brunona Schulza, Tadeusza Peipera, formalizmu, pierwszej i drugiej 

awangardy. 
8
 W tą tendencję wpisują się ponadto kluczowe koncepcje Kisielewskiego: kultury jako 

całokształtu, sztuki jako obrazu społeczeństwa i narodu, sztuki jako dziedziny sztucznej oraz 

koncepcja realizmu jako wizji subiektywnej. 
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polityczno – społeczna i dalsza modyfikacja postulatów artystycznych, zwłaszcza 

realizowana koncepcja „literatury antysocjalistycznej”.  

Rozszerzając, Stefan Kisielewski swoją karierę rozpoczął w latach 

trzydziestych, zgodnie z uzyskanym wykształceniem, jako muzyk i krytyk muzyczny. 

Jako krytyk i eseista działał w bastionie kulturalizmu i personalizmu, jako dobrze 

zapowiadający się muzyk kontynuował tradycje neoklasycyzmu. Prawdziwy rozgłos 

Kisiel zyskuje jednak dopiero po 1945 roku jako pisarz, felietonista, krytyk. Pierwsze 

wielkie emocje w szerszej skali wywołały jego wyjątkowo ostre wypowiedzi na temat 

powstania warszawskiego. Nie była to prowokacja dla prowokacji, a pierwsza 

deklaracja tzw. neopozytywizmu lub „realizmu politycznego”, a więc jednego z 

podstawowych aksjomatów późniejszej (jawnej i niejawnej) działalności opozycyjnej. 

Cytując Kisiela, komunizm to twór sztuczny i pozornie absurdalny lecz w istocie 

skrupulatnie zaprogramowany i trwały. „Programowy absurd” wymaga i podejścia 

systemowego. Kisiel wiążąc się z, „Tygodnikiem Powszechnym”, wszedł nijako pod 

parasol ochronny kurii, mógł przez to później obnosić się mianem „legalnego 

opozycjonisty” czy „pluskwy nietykalnej”. I w istocie Kisielowi (z wielu względów) 

„wolno było więcej”, bo któż inny mógłby pisać „nigdy nie byłem przyjacielem ludu 

ale zawsze byłem wielkim przyjacielem kieszeni ludu”, „najlepszą propagandą jest brak 

propagandy” czy „marksizm to żaden system a to typowo fikcyjna mitologia”. Nie bez 

powodu utarły się opinie że lekturę „Tygodnika Powszechnego” rozpoczyna się właśnie 

od Kisiela. Od lat 60., na bazie szerokiej aktywności rodzi się i funkcjonuje legenda 

Kisielewskiego, który postrzegany był jako niezłomny nonkonformista, wychowawca i 

nauczyciel, mentor opozycji, polityk, a także ofiara represji. „Kisiel brzmi jak Wawel” – 

nie bez powodu skonstatować miał Jerzy Waldorff. 

Właśnie z powodu supremacji wątków publicystyczno-politycznych znacznie 

rzadziej pamięta się o pozostałych elementach dorobku Kisielewskiego, na który 

składają się kompozycje, recenzje, eseje i rozprawy muzyczne m.in. na temat muzyki 

współczesnej i jazzu, liczne prace krytyczno-literackie, polemiki, analizy, reportaże 

oraz wyjątkowo interesujące dokumenty czasu tj. powieści polityczne, wydawane 

pierwotnie w Paryżu. Jak się jednak wydaje wybór tej drogi był w pełni świadomy. Jak 

sam pisał „Polska, kraj, polityka to mój warsztat i moja pasja”, miał też świadomość 
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konsekwencji swojego zaangażowania, a więc zejścia na plan dalszy spraw, którym 

poświęcił młodość, choć w późniejszych wywiadach często werbalizował obawy o 

„zmarnowanie życia”: zaniedbanie ponadczasowych spraw sztuki na rzecz 

zaangażowania w sprawy aktualne i przejściowe. 

Jak tłumaczyć „zmiany” poglądów, pisanie przez autotelistę powieści 

tendencyjnych czy wejście klerka do sejmu PRL? Wydaje się to przewrotnie oczywiste: 

zmieniającymi się okolicznościami wobec w istocie stałych poglądów Kisielewskiego – 

stałych postaw ideowych, opartych o personalizm, liberalizm, obronę wolności i praw 

wyboru. Po 45. roku rzeczywistość, w której Kisielewski działał, zaistniał, z którą 

walczył, stała się jego główną fascynacją. PRL, określał jako „kraj wielkiej przygody”, 

kraj niezwykle ciekawy, komunizm to z kolei „najciekawsze dziwactwo naszych 

czasów”, „szczególnie interesujący eksperyment”. Ta rzeczywistość, pole działania i 

wielka pasja, w końcu go pochłonęły. Znalazły ujście nie tylko w działalności 

opozycyjnej, ale i w jego postulatach artystycznych oraz samej działalności pisarskiej. 

Sygnalizowana ewolucja poglądów, „zdrada klerka” dotyczy w dużym stopniu 

projektowanej roli krytyka sztuki i literata. Powinność artysty, zdefiniowana zgodnie z 

przywoływaną przed wojną opinią Korzeniowskiego, zamyka się w postulacie 

autotelicznego „wymierzenia sprawiedliwości widzialnemu światu”, stworzenia 

„świadectwa czasów”. Dla Kisielewskiego postulat ten oznaczał przede wszystkim 

„pisanie prawdy” wolnej od zewnętrznego programowania oraz upraszczania i 

zamykania. Jednak w specyficznych czasach, w jakich przyszło działać Kisielowi, 

również prawda o nich musiała być szczególna: bezpośrednia, brutalna, lub nawet, jak 

sam wskazywał tendencyjna i demagogiczna. Pojęcie prawdy, przełożone na praktykę 

literacką, zostało w wielkim stopniu zredukowane do hasła dokumentu, zapisu 

rzeczywistości, czy nawet fotografii.  

Gdy zatem szukać najważniejszych punktów, scalających całokształt treści 

publicystyki, krytyki, literatury i działalności społecznej oraz politycznej na przestrzeni 

całej działalności Stefana Kisielewskiego, można by – w wielkim uogólnieniu – 

postawić hasła z lat trzydziestych: wolności i pluralizmu scalone po wojnie w pojęciu 

liberalizm. Liberalizm rozumiany jako podstawa ideowa i światopoglądowa, 

realizowana w różnorodnych płaszczyznach i tematach: obrony sztuki elitarnej, obrony 
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kultury masowej i sztuki rozrywkowej, decentralizacji i demonopolizacji instytucji 

życia kulturalnego, wolnego rynku sztuki, w końcu walki z cenzurą.  

Co jednak istotne, najważniejsza oś filozofii autora, czyli przyjęta za m.in. 

Szymanowskim autonomiczna koncepcja sztuki, była zarówno chronologicznie jak i 

ideowo pierwotna względem politycznego kontekstu. Poglądy Kisielewskiego nie były 

lustrem, antysocjalizmem. Konsekwentnemu nastawieniu antykomunistycznemu autora 

towarzyszyła wolność od nasiąknięcia kategoriami myślenia socjalistycznego. W latach 

30. sporadycznie wypowiadał się o socjalizmie/komunizmie: jako terroryzmie 

ideowym, odtwórczej postawie, jednorazowym myśleniu. Po 1945 roku Kisiel 

argumentuje iż marksizm to „typowo fikcyjna mitologia”, a materializm marksistowski 

określał deprymującym mianem „asystenta podejrzeń”, a więc hipotezą, którą ideolodzy 

proponują uznawać za naukowo potwierdzoną teorię. Cytując „Nie jest mitologią 

pragmatyzm, naukowy pozytywizm, nawet kapitalizm – jest nią każdy system myślowy, 

przeradzający się w nienaruszalny system dogmatów”
9
.  

Wracając do głównego wątku, poszczególne pojęcia, które Kisielewski 

wykorzystywał na przestrzeni wielu lat w publicystyce kulturalnej: autonomiczny opis, 

wizja, teza, idea artystyczna, realizm, czarność, cechuje wiele podobieństw, wszystkie 

te terminy nie zostały jednoznacznie zdefiniowane. Stąd wniosek, pojęcia te traktował 

autor w dużym stopniu wspomagająco, dostosowując język wypowiedzi do aktualnej 

sytuacji. Wszystkie jego postulaty i hasła mają wspólny mianownik, kryją się za nimi 

zdefiniowane przed wojną idee klerkowskie, liberalizm, pasja wytrawnego i 

wymagającego konesera sztuki, a przede wszystkim obrona wolności sztuki, 

analogicznie jak w przypadku muzyki: jej autonomii i pozautylitaryzmu. Kisielewski 

przywoływał Szymanowskiego konsekwentnie od lat 30.: Najważniejszym obrazem 

dziejów ludzkości są dzieje jej sztuki. Dlatego socrealizm i propagandę uważał za 

sztukę antypaństwową. 

Reasumując, Kisielewski to klerk, jak również intelektualista zaangażowany. 

Mimo iż dychotomia pozostaje, stwierdzenie nie powinno budzić wątpliwości, 

podstawy klerkowskie Kisielewski zachował także w okresie bezpośredniego 

zaangażowania w sprawy polityczno-społeczne. Poglądy na temat sztuki, przede 

                                                           
9
 Stefan Kisielewski, O realizmie mitologicznym..., op. cit. 
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wszystkim postulowanej roli i kształtu literatury, muzyki, jak również praktyka pisarska 

Kisielewskiego ewoluowały, od szerokich klerkowskich i artystowskich koncepcji do 

wąskich postulatów fotografii (teoretycznie jest to założenie aklerkowskie), jednak zręb 

pojmowania przez autora istoty sztuki, a przede wszystkim muzyki, na przestrzeni 

pięćdziesięciu lat pozostał niezmienny. Niezmienny również pozostał naczelny 

względem zatomizowanych postulatów, postulat autonomii i wolności i pluralizmu. Tu 

bez wątpliwości Kisielewski pozostał klerkiem, i tak rozumiany klerkizm będzie 

podstawowym wspólnym mianownikiem dysonansów i rozmaitych płaszczyzn jego 

wypowiedzi i działalności.  

Warto zwrócić uwagę, że nie mamy zbyt wielu pisarzy, którzy byli jednocześnie 

dobrymi publicystami (jak np. Antoni Słonimski), podobnie jak rzadkością jest łączenie 

odrębnych dziedzin artystycznych jak muzyka i literatura. Trudno jednak szukać – obok 

Kisielewskiego – twórcy, który umiejętnie i z sukcesami łączył pracę pisarza, muzyka, 

krytyka i filozofa sztuki, a ponadto publicysty i polityka. Niewiele jest także osób, które 

przez 45 lat bez przerwy i w większości bardzo głośno krytykowały system polityczny 

Polski Ludowej oraz jego kadry. Dlatego Kisiel mógł zanotować „całe dorosłe życie 

utrzymuję siebie i rodzinę z krytykowania PRL-u”. Ciekawy i nieczęsty to paradoks, 

kiedy muzyk, artysta, rzecznik klerkizmu i autotelizmu, całkowitej autonomii świata 

kultury i sztuki, z czasem właśnie sztuką zaczyna walczyć ze światem polityki w imię 

swoiście postrzeganego liberalizmu, a więc obrony wolności człowieka, by w końcu 

zyskać szeroki rozgłos jako wyjątkowo ostry komentator świata politycznego, 

zadeklarowany liberał, przekornie twierdzący że nie ma żadnych poglądów 

politycznych, a jedynie ekonomiczne i gospodarcze… 
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