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JÓZEF SPYTKOWSKI
(13 października 1907 — 3 października 1968)
Sm utny zawsze obowiązek wspomnienia pośmiertnego o koledze szcze
gólnie jest bolesny wobec zgonu Józefa Spytkowskiego. Nie tylko dla
tego, że był to przedwczesny zgon człowieka, który do niedawna jeszcze
tyle miał cech młodzieńczości w swym wyglądzie i ruchach. Dlatego
przede wszystkim, że zgon ten przerw ał życie wciąż dram atycznie powi
kłane, omroczone zniechęceniem i poczuciem krzywdy.
Józef Spytkowski był osobowością niepospolitą, ale tr u d n ą 1. Był czło
wiekiem odważnym w sprawach zasadniczych i nieśmiałym w codzien
nym obejściu, a nieśmiałość tę z kolei pokryw ał nieraz pozorną szorst
kością. Był tw ardy wobec samego siebie, a zarazem — jakby kruchy
i nadw rażliw y w potocznych sytuacjach konfliktowych. Nie tylko nie
umiał przystosowywać się do tego, co było mu obce, ale z ostentacyjną
przekorą odrzucał naw et i to, z czym w ewnętrznie się zgadzał, jeśli
akceptacja ta mogła być przez kogoś poczytana za konformizm. Takie
były jego obyczaje, i płacił za nie wysoką cenę — płacił zaciętym osamot
nieniem, rozgoryczeniem, naw et nieufnością do ludzi.
Patrzyliśm y na to ze smutkiem, my, jego koledzy z K atedry Historii
L iteratu ry Polskiej U niw ersytetu Jagiellońskiego, wśród których wielu
młodszych — także i piszący te słowa — należało do jego uczniów. S ta
raliśm y się mu pomóc, niestety często bez rezultatu. Niekiedy zdawało
się, że tak już zrósł się z poczuciem krzywdy, iż odpycha od siebie próby
jej usunięcia. Jak zawsze jednak w takich wypadkach — trudno po
wiedzieć, czy ze swej strony zrobiliśmy wszystko, co trzeba było zrobić.
W ram ach obowiązujących do niedawna przepisów nie udało się uzy
skać tego, co na pewno należało się Józefowi Spytkowskiemu z racji
jego kom petencji — by znalazł się wśród samodzielnych pracowników
dydaktyczno-naukowych. Odszedł od nas jako starszy wykładowca.
A przecież tyle nadziei rokował przed trzydziestu laty, gdy jako młody
człowiek, wydostawszy się upartym wysiłkiem ze środowiska proletariatu
1 Życiorys i bibliografia w Słowniku współczesnych pisarzy polskich (t. 3,
s. 188— 189). — Zob. też nekrolog pióra T. U l e w i c z a ' w „Ruchu Literackim ”
(1969, nr 1).

426

ZMARLI

wiejskiego, wkraczał na drogę pracy naukowej. Jego rozprawa magisterska
Barvoy, kształt i ruch w „Królu Duchu” była tak wybitna, że Ignacy
Chrzanowski włączył ją do wydawanej p rzez‘siebie serii ,,Prac H istorycz
noliterackich” (Kraków 1936); świadczyła o dużej wrażliwości estetycznej
młodego autora, który interesował się wówczas również twórczo m a
larstwem i studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Roz
praw a doktorska Stanisław Brzozowski, e ste ty k -k ry ty k , nie doceniona
i nie dość znana, bo ogłoszona wiosną 1939, jest do dziś najlepszym,
wciąż aktualnym naukowo ujęciem tego doniosłego tem atu. O powojen-

Józef Spytkowski

nej zaś książce Spytkowskiego O zasadniczej idei „Kordiana” (Kraków
1948), która tyle nowego wnosi do interpretacji Prologu, tak trafnie
wydobywa związki dram atu z Konradem W allenrodem i uw ydatnia jego
rew olucyjny charakter ideowy — napisał w polemicznej skądinąd re 
cenzji Kazimierz Wyka, że „powinien ją przeczytać i przemyśleć każdy
polonista” 2.
Niestety, w trudnych latach następnych rozpoczyna się przewlekły
2 K. W y k a ,
s. 17.

Próba nowej interpretacji „Kordiana”. „Polonistyka” 1949, nr 3
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kryzys twórczości naukowej Spytkowskiego. Złamało się coś w nim w te
dy, czego już później uleczyć się nie dało, choć tylu innych potrafiło
zregenerować energię i siły badawcze. Z trudem tylko można było skłonić
Spytkowskiego, by opublikował swe dawniej napisane rozprawy o Lariku
Gadomskiego i filozofii Bolesława Prusa 3. Sumiennie i sprawnie przygo
towywał od czasu do czasu recenzje do ,,Pam iętnika Literackiego” i „R u
chu Literackiego”, sylw etki do Obrazu literatury polskiej X IX i X X w ie
ku (Kazimierz Gliński, Bolesław Czerwieński, Julian Książek-Łętowski
i Wojciech Dzieduszycki), ale była to już tylko rutyna dobrego fachowca,
wykonującego zamówienie, które otrzymał. Inicjatyw a naukowa w nim
przygasła. Najwięcej chyba serca i zainteresowania włożył w zarys dzie
jów katedry (literatury polskiej U niw ersytetu Jagiellońskiego w latach
1910— 1945 4. P raca ta, wysoko ceniona przez Stanisława Pigonia, za
chowa na pewno trw ałą wartość w studiach nad historią uniw ersytec
kiego nauczania polonistycznego.
Katedrze tej dobrze się zasłużył Józef Spytkowski przede wszystkim
jako pedagog. Rozpoczął w niej ipracę jeszcze przed wojną, w roku 1937.
W okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu; w r. 1945, u boku
prof. Pigonia, był wraz z Tadeuszem Ulewiczem najbardziej czynny
przy uruchom ieniu i organizacji studiów historycznoliterackich. Dwadzie
ścia kilka powojennych krakowskich roczników polonistycznych zaw
dzięcza mu dobrą i trw ałą orientację w kwestiach poetyki i bibliografii.
U miejętnie i skrupulatnie prowadził również ćwiczenia historycznolite
rackie, a ci, którzy towarzyszyli m u jako koreferenci przy egzaminach
magisterskich, wiedzą, jak wiele potrafił wydobyć naw et ze studentów
przeciętnie uzdolnionych. Tępił surowo frazes, blagę i pretensjonalność,
konsekwentnie w ym agał sumienności wobec faktów, rzeczowej argum en
tacji, odpowiedzialności za słowo. Uczył rzemiosła filologicznego, i co jesz
cze ważniejsze — uczył intelektualnej rzetelności i prostoty.
Przypadek, który umie tworzyć sytuacje symboliczne, sprawił, że
ostatnią pracą Spytkowskiego była bibliografia pism jego ukochanego
mistrza, Stefana Kołaczkowskiego 5. Już dogorywał, gdy dotarły doń ko
3 Legenda o współautorstwie Konopnickiej z Gadomskim. „Zeszyty Naukowe
U J” 1959, nr 21; Bolesław Prus w kręgu empiryzmu. Jw., 1963, nr 59.
4 Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (1910—
1945). W: Dzieje K a te d r y Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskie
go. Zarys monograficzny. Księga zbiorowa pod redakcją T. U l e w i c z a . K ra
ków 1966.
5 Bibliografia pism Stefana Kołaczkowskiego. W: S. K o ł a c z k o w s k i , P is
ma wybrane. Opracował S. P i g o ń . T. 2. Warszawa 1968. — Spytkowski pisał
uprzednio o K ołaczkow skim w „Pamiętniku Literackim ” (1946, z. 1/2, s. 193—204),
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rekty. Nie mógł sam utrzym ać ołówka, w palcach, kazał więc odczytywać
sobie pozycję za pozycją i kontrolował każdy zapis, każdy znak pisarski.
Taki był zawsze: rygorystycznie obowiązkowy i sumienny, panujący nad
swym cierpieniem, wiernie oddany temu, co ukochał.
H enryk M arkiewicz
„Przeglądzie Filozoficznym ’' (1946, z. 3/4, s. 315—317), Polskim słowniku biograficz
n ym (t. 13 (Wrocław 1968), s. 327—330) i „Ruchu Literackim ” (1965, nr 3, s. 127—
130).

