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O sztuce wypowiedzi krytycznej. 
Analiza wybranych prac Bonifacego Miązka (1935–2018)

Krytyka jest uważana za zwierciadło literatury, pokazuje bowiem to, co w niej 
najistotniejsze, ale także to, co niedoskonałe bądź kontrowersyjne. Zasadności tej 
tezy dowodzi na przykład uważna lektura prac krytycznych Bonifacego Miązka, 
historyka literatury, emigracyjnego poety i profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, 
inspirujących czytelnika do formułowania wniosków na temat szeroko pojętej sztuki 
oceniania i komentowania tekstów literackich. Analiza jego wypowiedzi dotyczących 
dorobku kilkunastu pisarzy polskich pozwala na stwierdzenie, iż przedmiotem jego 
zainteresowania nie jest li tylko samo dzieło, lecz także kwestia odpowiedzialności, 
jaką ponosi krytyk jako uczestnik zmagań rozgrywanych w polu literackim. Miązek, 
ksiądz i moralista, określa też zadania, jakie stoją przed nim w konfrontacji z publicz-
nością czytelniczą, wobec której krytyk powinien postępować uczciwie, to znaczy 
usilnie poszukiwać prawdy. Ten ostatni dezyderat pojawia się w kontekście głoszonej 
przez wiedeńskiego uczonego potrzeby ciągłego kształtowania warsztatu krytyczno-
literackiego poprzez wzbogacanie instrumentarium argumentacyjnego. W artykule 
tym podejmowana jest próba wykazania wielopłaszczyznowego charakteru wypo-
wiedzi Miązka oceniających dokonania innych autorów. Podstawą źródłową dla 
niniejszych rozważań są wybrane artykuły, szkice i polemiki wiedeńskiego polonisty, 
publikowane od końca lat sześćdziesiątych w czasopismach emigracyjnych i tomach 
zbiorowych. W wielu z nich Miązek formułował postulaty, które są ważne także 
z punktu widzenia współczesnej krytyki literatury; jego sądy, połączone z refleksją 
teoretyczną, tworzą swoisty zbiór zasad i norm, jakimi w swojej pracy powinien 
kierować się badacz tekstów literackich.

Bonifacy Miązek od połowy lat sześćdziesiątych aktywnie uczestniczył w życiu 
kulturalnym i literackim w kraju i za granicą. Po 1965 roku ukazywały się na łamach 
czasopism emigracyjnych studia, recenzje i artykuły uczonego o twórczości współ-
czesnych polskich pisarzy przebywających poza granicami naszego kraju. Przez 
wiele lat pisał recenzje do nagród londyńskich „Wiadomości” i kierował działem 
literackim w rzymskich „Przemianach”. Współpracował również z londyńskim „Pa-
miętnikiem Literackim”, w którym objął kierownictwo działu recenzji. Owocem jego 
aktywności na polu krytyki literatury jest również kilka publikacji książkowych. 
W 1983 roku nakładem londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy wyszedł zbiór ar-
tykułów zatytułowany Teksty i komentarze, który rok później został wyróżniony 
nagrodą Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Tom jest wyborem publikowanych 
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wcześniej licznych wypowiedzi i artykułów przygotowywanych dla polskich wy-
dawnictw emigracyjnych w Londynie, Paryżu i Wiedniu. Duże zainteresowanie ze 
strony czytelników spowodowało wznowienie książki – jej zmieniona i poszerzona 
wersja ukazała się w Sandomierzu w 1996 roku. Kolejną publikacją o charakterze 
krytycznoliterackim jest tom Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji 
i prozie – książka ta miała dwa wydania – w 2004 i w 2006 roku, oba we wro-
cławskiej Oficynie Wydawniczej ATUT. W 2009 roku w Sandomierzu ukazała się 
broszura zatytułowana O współczesnych poetach polskich tworzących w Wiedniu. 
Ostatni tom, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, został 
opublikowany w 2016 roku pod redakcją Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Piotra Ob-
rączki; książka zawiera publikacje krytyczne, które powstały w wiedeńskim okresie 
życia Miązka, w latach 1970-2015.

W dorobku krytycznoliterackim Miązka znajdują się szkice i recenzje o szerokim 
zakresie tematycznym, obejmujące swym zasięgiem zarówno poezję, jak i prozę. 
Wrażliwość na słowo poetyckie, interesujące rozważania oraz rzetelny warsztat 
krytycznoliteracki to cechy charakterystyczne stylu wiedeńskiego uczonego. Eru-
dycja autora, umiejętność zastosowania celnej i przekonującej argumentacji oraz 
wieloletnie doświadczenie pozwoliły wypracować precyzyjne narzędzia analizy 
tekstów. Szacunek Miązka do omawianego dzieła podkreśla Edmund Rosner, który 
we wstępie do jednego ze zbiorów jego prac krytycznoliterackich pisze: „Krytyk 
nie przemilcza własnej opinii o recenzowanych książkach, ale zawsze odnosi się 
do nich z pozycji człowieka, który uznaje cudze poglądy i gusty literackie, a nawet 
odmienne wartości”1. To właśnie rzeczowa argumentacja i literacki dystans pozwalają 
Miązkowi na formułowanie wiarygodnej oceny. Chcąc lepiej poznać warsztat krytyka 
i język, jakim posługuje się w swoich tekstach, musimy sięgnąć do źródła, a zatem 
do pism krytycznych księdza profesora. Poniżej znajdują się wybrane fragmenty 
recenzji pióra Miązka, które pokazują szeroki wachlarz jego umiejętności w zakresie 
analizy i interpretacji tekstów.

Teksty i komentarze

Analizując wiersze zawarte w tomie Kasprowicza Księga ubogich Miązek pisze: 
„Zgłaszam jednak sprzeciw wobec tych wierszy, które są poetycko martwe, któ-
rych nie wolno aprobować, koło których nie wolno przejść machnąwszy ręką”2, 
a podsumowując zawartość liryczną zbioru podkreśla: „Znajdziemy tam wier-
sze o ogromnych możliwościach twórczych, prawdziwe kruszce czystej poezji 
obok strof, a nieraz nawet całych pieśni (...), które przynoszą niesmak. Luźne, 
niepowiązane asocjacyjnie, bez syntaktycznych połączeń, niedopracowane, rachi-
tyczne i zbędne.... Wyłazi na wierzch niedopracowanie, brak krytycyzmu, pustka 

1 E. Rosner, Wstęp, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996, s. 11.
2 B. Miązek, Kasprowiczowska „Księga ubogich”. Legenda i rzeczywistość, [w:] idem, Teksty 

i..., s. 66.



7

O sztuce wypowiedzi krytycznej.Analiza wybranych prac Bonifacego Miązka (1935–2018) 

nieprzeżytych stwierdzeń”3. Konkludując rozważania dotyczące Księgi ubogich 
stwierdza: „W odniesieniu do Księgi ubogich, jak sądzę, nie wolno mówić, że jest 
to korona Kasprowiczowskiej twórczości. Raczej jej schyłek. (...) większość tych 
wierszy, przytłaczająca większość, jest martwa dla współczesnego czytelnika. Ich 
aktualizujące podteksty dawno już wyschły, lata pokryły kurzem młodopolskie re-
kwizyty i coraz widoczniej ukazuje się w nich czas przeszły dokonany, wycierający 
życzliwą politurę... wielka poezja Kasprowicza płynie w Hymnach. Jej końcowa 
faza to właśnie Księga ubogich, która w dorobku poety pominięta być nie może, 
ale o której nie wolno powiedzieć, w imię zwykłej uczciwości wobec poety, że jest 
to jego najwyższe osiągnięcie artystyczne”4.

Oceniając twórczość Wacława Iwaniuka podkreśla ascetyczny charakter jego 
utworów: „Są to wiersze oszczędne, o wydłużonej, elegijnej frazie Eliota, bez 
skłonności do oczarowania puentą, bez wysrebrzania księżycem (...) jest to liryka 
selektywna, operująca sytuacją, konkretnym obrazem, odrzucająca wszystko, co było 
obce wyobraźni poety. Słowa mają dobrze wykorzystaną pojemność znaczeniową, są 
nasycone prawdami ogólnymi i zawsze połączone z podtekstem ludzkich doświad-
czeń. Jest to tom o staranie rozłożonych akcentach kompozycyjnych, z poczuciem 
odnalezionej formy i dystansem badawczej wrażliwości”5.

Miązek omawia również najważniejsze cechy liryki Barbary Toporskiej i docenia 
jej warsztat poetycki: „Potrafi zatargać sumieniem, jest piękna w swojej pasji spo-
łecznej, zadziwia ostrością widzenia świata. Świata odartego z metafor, oddalonego 
od utrwalonych schematów odczuwania. Świata, który boli”6.

Twórczość Wacława Tadeusza Chabrowskiego analizuje na podstawie jego dwóch 
tomów poezji. O zbiorze Madonny z 1964 roku (Londyn) pisze: „Wszystko musi 
być podane w porcjach wymierzonych, aby zachować estetyczny klimat spraw zwy-
kłych, by nie naruszyć świata własnych doznań humanistycznych i wyłaniających 
się z niego syntez. Budowa poetyckich struktur jest obliczona chłodno. Bez pokus na 
błyskotliwe rewelacje. Bez retorycznej apoteozy. Jest rzeczowy, czasami przypomi-
nający pergamin z jego charakterystyczną muzyką załamań – i czujny”7. Recenzując 
drugi tom Chabrowskiego Lato w Pensylwanii z roku 1966 (Londyn) zwraca uwagę 
na podobny sposób kreacji rzeczywistości: „(...) dostrzegamy wyraźnie ich świadomy 
ascetyzm, cierpliwe próby wyłuskania słowa z celofanów przenośni, niechęć do 
bezpośrednich enuncjacji emocjonalnych. Chabrowski nie sięga po tematy wielkie, 
a już z pewnością nie wysrebrza księżycem (...) Jest własny, umiejący kondensować 
zjawiska w kształt artystyczny i opowiadać je w zgodzie z zamierzonym celem”8.

W wierszach Danuty Ireny Bieńkowskiej, które ukazały się w zbiorze Pieśń suche-
go języka w Paryżu w 1971, dostrzega sprawny warsztat poetycki i rezygnację z or-

3 Ibidem, s. 69.
4 Ibidem, s. 70.
5 B. Miązek, Dramat pamięci. „Ciemny czas” i „Lustro” Wacława Iwaniuka, [w:] idem, Teksty 

i…, s. 126 i 127.
6 B. Miązek, O liryce Barbary Toporskiej, [w:] idem, Teksty i…, s. 154.
7 B. Miązek, Notatki o Chabrowskim, [w:] idem, Teksty i…, s. 159.
8 Ibidem, s. 160.
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namentacyjnej funkcji słowa: „(...) Nie ma więc ozdobnych epitetów, wariacyjnego 
powtarzania, kolorystyki parafrazowania. Nie ma również programowego niezrozu-
mialstwa (...) Oszczędna powściągliwość w środkach ekspresji, jak i wykorzystaniu 
z kanonów »obowiązujących« – oto pozytywne znaki wyróżniające tej poezji”9.

W tomie Teksty i komentarze znalazły się również fragmenty recenzji książek 
nominowanych przez krytyka do nagrody „Wiadomości”. Miązek został powołany 
do jury „Wiadomości” w 1985 roku na miejsce zmarłego Józefa Mackiewicza. 
Jury przyznawało nagrodę literacką za najlepszą książkę na emigracji. Ksiądz 
profesor tak opisuje swoją działalność w komisji: „Od roku 1985 brałem udział 
w posiedzeniach jury. Mój każdorazowy autor, jakiego zgłaszałem do nagrody, 
był umotywowany na piśmie. W kilku wypadkach, kiedy nie brałem osobiście 
udziału w posiedzeniu przesyłałem listownie jednego kandydata, nie motywując 
swojej decyzji. W latach 1986, 1989 nie brałem udziału w posiedzeniach jury, stąd 
również brak odpowiednich recenzji”10. Nominując tom wierszy Wieczorna Wenus11 
Włodzimierza Sznarbachowskiego z 1984 roku Miązek podkreśla, że zbiór zawiera 
utwory dojrzałe, o przemyślanej konstrukcji tematycznej i wersyfikacyjnej, które 
stanowią niezwykle ciekawą próbę poezji autora12. W 1987 roku ksiądz profesor 
zgłosił do nagrody „Wiadomości” najnowszy tom wierszy Czesława Bednarczyka 
Szuwary13 (1987 rok). W ocenie krytyka zbiór ten jest przykładem dojrzałej poezji, 
która potwierdza wybitną osobowość twórczą autora14. Przytoczone uzasadnienia 
są - według Małgorzaty Mochoń - dowodem szerokich zainteresowań literackich 
Miązka: „Krytyk nie stosuje żadnego raz ustalonego »klucza«, stąd też wachlarz 
proponowanych do nagrody książek jest szeroki, nie ogranicza się do jednego 
rodzaju literatury, ani też do twórczości pisarzy emigracyjnych (...) Miązka intere-
sują zarówno nowatorzy (W. Sznarbachowski), jak i klasycy (Z. Herbert), pisarze, 
poeci i eseiści. Jedynym wyznacznikiem jego zainteresowania jest prawda zawarta 
w tych utworach oraz świeżość formy, jej właściwość dobrana każdorazowo dla 
przekazania owej prawdy”15.

Teksty i komentarze są zbiorem prac krytyka literatury i – jak twierdzi Małgo-
rzata Mochoń – ważną wskazówką w interpretacji krytycznoliterackiej, w której 
najważniejsze jest dążenie do prawdy: „Z uwagi na różnorodność krytycznoliterac-
kich form wypowiedzi publikacja ukazuje autora jako sprawnego badacza, który 
włada świadomie aparatem pojęciowym i ponad błyskotliwość i ciętość stylu stawia 
etyczny wymiar wypowiedzi. Formułuje postulat opisywania i odkrywania prawdy 
oraz konieczność jej udokumentowania interpretacją ściśle przystającą do tekstu 

9 B. Miązek, W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej, [w:] idem, Teksty i…, 
s. 165.

10 B. Miązek, Recenzje książek do nagrody „Wiadomości”, [w:] idem, Teksty i…, s. 267.
11 B. Miązek, rec.: W. Sznarbachowski, Wieczorna Wenus, „Tydzień Polski”, z dn. 7.12.1985.
12 Por. B. Miązek, Recenzje książek do nagrody…, s. 198.
13 B. Miązek, rec.: Cz. Bednarczyk, Szuwary, „Tydzień Polski”, lipiec 1991.
14 Por. B. Miązek, Recenzje książek do nagrody…, s. 201.
15 M. Mochoń, Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki, [w:] Szkice do portretu 

Bonifacego Miązka, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 2000, s. 166.
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literackiego. B. Miązek nie uprawia krytyki dla niej samej, lecz wskazuje na jej 
służebną rolę względem dzieła i twórców”16. Lektura recenzji zawartych w Tekstach 
i komentarzach ukazuje, zdaniem Mochoń, postać wnikliwego krytyka, który pragnie 
przybliżyć czytelnikom dzieła emigracyjnych twórców: „Miązek jako recenzent 
jest wnikliwym obserwatorem tekstu na wielu poziomach, wrażliwym na wszelkie 
fałszywe tony, czułym i podejrzliwym wobec tanich, schematycznych rozwiązań. 
To sprawia, iż recenzje zawarte w Tekstach i komentarzach są preludiami analiz, 
zwracają uwagę na walory konstrukcyjne przekazu literackiego, na stosunek do 
przedstawianej rzeczywistości, zadają pytania o wartości zarówno estetyczne, jak 
i humanistyczne. Sam recenzent posługuje się w tych przekazach pięknym stylem 
literackim nie po to jednak, by koncentrować uwagę czytelnika na własnym kunsz-
cie, lecz by lepiej i pełniej wydobyć walory prezentowanych utworów literackich 
i sprawić jednocześnie czytelnikom estetyczną przyjemność”17.

Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie

W rozdziale Szkice o poezji Miązek tak opisuje wiersze Gerdy Hagenau: „Jest to 
liryka selektywna, operująca refleksją, ale i świeżym konkretnym obrazem, liryka 
odrzucająca eksperymenty ze słowem i wszystko to, co było obce wyobraźni autorki. 
Słowa mają tutaj dobrze wykorzystaną pojemność znaczeniową, są nasycone prawda-
mi ogólnymi i zawsze połączone z podtekstem ludzkich doświadczeń. Wiersze Gerdy 
Hagenau zrodzone zostały z osobistego niepokoju, z humanistycznych rozmyślań 
nad ludzkim życiem, zwłaszcza takim, którego biografię pisała ostatnia wojna”18.

W drugiej części pracy zatytułowanej Szkice o prozie Miązek wyraża swoją opinię 
o książce Romana Taborskiego Polacy w Wiedniu, której wydanie drugie, zmienione 
ukazało się we Wrocławiu w 1992 roku. O tej publikacji recenzent wypowiada się 
w następujący sposób: „Materiał zawarty w Polakach w Wiedniu jest udokumento-
wany i wiarygodny. Dowodzi on wielkiej erudycji autora w zakresie realiów epoki 
i jego wielkiej pracowitości w poszukiwaniach bibliograficznych. (...) Konstatacje 
szczegółowe, rozległy zasób wiedzy z dziedziny literatury, muzyki, polityki i teatru 
fascynują i budzą szacunek. W tym olbrzymim materiale historycznym Roman 
Taborski jest narratorem rzeczowym, zdyscyplinowanym intelektualnie, ale rów-
nież świadomym zasadzek, jakie kryje niesprawdzony szczegół. Polacy w Wiedniu 
stanowią niezastąpione kompendium wiedzy o polskiej obecności w tym mieście dla 
wszystkich, którzy interesują się naszą przeszłością”19.

Antoni Grocholiński recenzując tom Przygoda z książką podkreśla znaczenie tej 
publikacji w dorobku krytycznoliterackim autora: „Pozycja ta potwierdza ważny 

16 Ibidem, s. 170.
17 Ibidem, s. 165.
18 B. Miązek, O wierszach Gerdy Hagenau, austriackiej pisarki i tłumaczki, [w:] idem, Przygoda 

z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004, s. 91.
19 B. Miązek, Romana Taborskiego prace badawcze o „Polskim Wiedniu”, [w:] idem, Przygoda 

z książką…, s. 156 i 158.
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dotychczasowy dorobek krytyczno- i historycznoliteracki wiedeńskiego uczonego, 
jego znajomość najnowszej literatury polskiej, zwłaszcza poezji. (...) Bonifacy 
Miązek jest wybitnym erudytą o wyważonych sądach, subtelnym znawcą literatury, 
który dysponuje nowoczesnym – choć utrzymanym w dobrym znaczeniu tego słowa 
– tradycyjno-rzetelnym warsztatem filologicznym”20.

Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury

Wśród wielu artykułów opublikowanych w tomie Od Kasprowicza do Miłosza... 
znajdziemy tekst poświęcony antologii Słowa na pustyni. Miązek scharakteryzo-
wał w nim twórczość autorów, których wiersze zaprezentował na kartach wspo-
mnianego tomu: „Gęste, na głównym węźle kompozycyjnym zbudowane liryki 
Twardowskiego, niespokojne, uwikłane w kulturę i życie wiersze Ihnatowicza, 
liryczny konkret Chabrowskiego ze skłonnością do nagłych zamknięć i inwersji, 
Kamecki zafascynowany kolorową powierzchnią codzienności i Heintsch, dla 
którego słowo pulsuje obrazowymi skojarzeniami w świecie niecodziennych 
znaczeń, płynności i magii - oto najbardziej ogólne punkty wyróżniające anto-
logię”21.

Recenzując artykuł Janusza Stefaniaka Postawy duchowieństwa w pow. Sando-
mierskim w ocenie władz państwowych w latach apogeum stalinizmu (1948-1956) 
opublikowany w 12 numerze „Zeszytów Sandomierskich” ksiądz profesor docenia 
starania autora, ale zgłasza również konkretne zastrzeżenia do zawartości meryto-
rycznej publikacji: „Publikacja Janausza Stefaniaka jest zamierzeniem ciekawym 
i bardzo potrzebnym. Pozostawia jednak wiele miejsc pustych, niedopracowanych, 
powierzchownych, budzących emocje. Jest raczej szkicem do pracy o ambicjach na-
ukowych, ale tylko szkicem, który trzeba poddać gruntownej obróbce merytorycznej 
i metodologicznej”22.

Pisząc o książce Mariusza Klocka Prześladowanie duchowieństwa katolickie-
go w Końskich w latach 1939-1989 Miązek zwraca uwagę na przystępny język, 
obiektywną ocenę źródeł oraz dojrzałe wnioski i przemyślenia badacza: „Autor 
dotarł do wielu nowych źródeł. Utorował drogę innym badaczom. (...) wprowadza 
w wielu miejscach nowe, własne ujęcia ludzkich portretów, tak bardzo odbiegające 
od nagminnych charakterystyk czarno-białych. Są tu uzupełnienia godne uwagi, są 
tu ujęcia klasyfikujące mądre i dojrzałe, poparte dorobkiem innych badaczy. Jest to 
naprawdę kawał dobrze wykonanej pracy”23.

20 A. Grocholiński, Bonifacy Miązek: Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i pro-
zie. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2004, 
ss. 253, „Orbis Linguarum” 2004, vol. 27, s. 391.

21 B. Miązek, O antologii „Słowa na pustyni”, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia 
z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016, s. 314.

22 B. Miązek, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., 
s. 286.

23 B. Miązek, Książka o tamtych czasach, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., s. 299.
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Polemiki

W dorobku Miązka znajdują się artykuły dotykające szerokiego spektrum spraw 
społecznych i politycznych, które potwierdzają obecność autora we współczesnym 
życiu literackim. Uczony nawiązuje do opinii innych krytyków i prowadzi polemicz-
ny dialog dowodząc jednocześnie swego szacunku dla innych autorów.

W artykule zatytułowanym O antologii „Słowa na pustyni” Miązek przeprowa-
dza dyskusję z Adamem Czerniawskim na temat swojej książki Słowa na pustyni, 
antologia współczesnej poezji kapłańskiej, która została opublikowana w 1971 roku 
w Londynie. Ksiądz profesor używając mocnych argumentów obala tezy kryty-
ka i wykazuje nierzetelność wyrażanych przez recenzenta opinii. Artykuł ten jest 
jednocześnie apelem o odpowiedzialną krytykę literacką: „Krytyka literacka jest 
ważną dziedziną aktywności kulturalnej. Jest ona jakby sitem, chcąc posłużyć się 
porównaniem Janusza Sławińskiego, w kanale między autorem a czytelnikiem. 
Ale tylko wtedy, gdy swoje zadania podejmuje z odpowiedzialnością, z należytym 
przygotowaniem i obiektywnie”24.

W artykule zatytułowanym Odpowiedzialność i druk, Miązek polemizuje z Janem 
Brzękowskim na temat książki Adama Czerniawskiego Liryka i druk, która ukazała 
się w 1972 roku w Londynie. Udowadnia przeciwnikowi, że w swojej opinii wyraża 
własne odczucia i zarzuca mu braki w wiedzy na temat emigracyjnego życia literac-
kiego. W artykule porusza kwestię odpowiedzialności za wyrażoną opinię o książ-
kach i zjawiskach literackich. O autorze publikacji pisze: „Drwina i połowiczność jest 
zresztą jedynym »aparatem krytycznym« właściwym Czerniawskiemu. Tam, gdzie 
należy zająć pozycję interpretacyjną, gdzie trzeba wyrazić uwagi o poezji w sposób 
świeży, w sposób interesujący, wyłazi jałowość”25. Na podstawie dokonanej analizy 
Miązek stwierdza, że nie jest to dla niego krytyka literacka ani przemyślane uwagi 
o poezji26. W omawianym artykule przedstawia swoisty kodeks krytyka literackiego 
i podstawową zasadę, którą powinien kierować się każdy przedstawiciel tego zawodu 
w ocenie literackiego dzieła: „Jestem daleki od twierdzenia, że recenzent musi ulegać 
tyranii nazwisk i jeśli chór krytyków ogłosi »świetny talent« Czerniawskiemu nie 
pozostaje nic innego, jak tylko rzucić się na kolana. Skądże znowu. Nie tylko o frag-
mentach »gubiących się w dłużyznach« lub »roztapiających się w nicości«, także 
o całych wierszach musi napisać, jeśli te nie odpowiadają jego normom krytycznym. 
Musi także fragmenty te przywołać i odbyć nad nimi poetycki sąd – interpretację. 
W literackiej kulturze, wrażliwości i osobistej ocenie ukształtowanej przez bliskie 
mu tradycje i poetyki, w analizie nawiązań, paraleli i analogii sytuacyjnych krytyk 
musi udowodnić, że ma rację”27. O tym, jak ważna jest konsekwencja w stosunku do 
własnej opinii pisze: „Opinie literackie, odnoszące się przecież do ludzi i dla ludzi 

24 B. Miązek, O antologii kapłańskiej, [w:] idem, Teksty i…, s. 223. B. Miązek, O antologii „Sło-
wa na pustyni”, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., s. 315.

25 B. Miązek, Odpowiedzialność i druk, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., s. 318.
26 Por., ibidem, s. 319.
27 Ibidem, s. 320.
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przeznaczone, muszą być wyrażane z odpowiedzialnością, obiektywnie i z przygoto-
waniem”28. Istotne znaczenie ma również przeprowadzenie rzetelnej analizy: „Kiedy 
przedmiotem interpretacji czyni się utwór mający służyć jako przykład wyjaśniający 
całość reguł kompozycyjnych i motywów tematycznych (...) nie wystarczy ograni-
czyć swoich uwag do wybranego wiersza. Gruntowna i obiektywna analiza raz po 
raz musi przywołać fragmenty z innych utworów, aby zadokumentować, że jego 
odczytanie ma sferę powtarzalności (...) należy zastosować rzetelną wiedzę o poezji, 
przywołać kryteria rzeczowe i mieć coś do powiedzenia”29.

W polemice zatytułowanej Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia” 
Miązek toczy spór z Alicją Lisiecką, która stanęła w obronie swojego mistrza Adama 
Czerniawskiego. Krytyk zarzuca recenzentce zbyt emocjonalny ton i ironiczny język 
wypowiedzi. Docenia Czerniawskiego jako poetę i tłumacza, ale negatywnie ocenia 
jego pracę jako krytyka literatury.

Kolejnym artykułem, w którym Miązek pokazuje nieco ostrzejszy ton swojej 
wypowiedzi jest tekst O naszym środowisku, w którym krytyk odnosi się do recenzji 
pióra Aliny Siomkajło na temat książki Reginy Wasiak-Taylor Ojczyzna literatura. 
O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie wydanej 
w 2013 roku. Stając w obronie autorki Miązek zarzuca recenzentce luki w wiedzy 
na temat literatury emigracyjnej, brak merytorycznej oceny książki, filologicznej 
precyzji i literackiej kultury. Spokojnie i z dużą precyzją wylicza krytycznoliterackie 
niedociągnięcia w artykule recenzentki. Lektura recenzji Aliny Siomkajło na temat 
książki Reginy Wasiak-Taylor skłania Miązka do następujących wniosków: „Nie 
znajduję tu merytorycznej oceny książki dokonanej w wyważonych, udokumentowa-
nych argumentach, nie napotykam erudycyjnej analizy (...) nie ma tu ani filologicznej 
precyzji, ani literackiej kultury”30. To z pewnością jedna z „ostrzejszych” recenzji 
wiedeńskiego uczonego, którą można potraktować również jako odpowiedź na za-
rzucany krytykowi brak „polemicznego pazura”.

Zamieszczone w tekstach krytycznych uwagi o charakterze merytorycznym i me-
todologicznym stanowią ważną wskazówkę dla przyszłych badaczy historii i litera-
tury. Recenzje często opatrzone są obszernym komentarzem Miązka, co sprawia, że 
czytelnik zyskuje szersze spojrzenie na omawiane w książce zagadnienie.

Wybrane artykuły z czasopism

W artykule Młoda poezja emigracji Miązek omawia wiersze zamieszczone na kartach 
dwóch antologii: londyńskiej Ryby na piasku31 i warszawskiej Opisanie z pamięci32. 

28 Ibidem, s. 321.
29 Ibidem, s. 323.
30 B. Miązek, O naszym środowisku, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., s. 341.
31 Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, pod red. A. Czerniawskiego, Lon-

dyn 1965.
32 Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów”, wybrał, oprac. 

i przedm. opatrzył A. Lam, Warszawa 1965.
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Krytyk przybliża twórczość polskich poetów, którzy w latach siedemdziesiątych 
tworzyli poza granicami naszego kraju. Autor szuka wspólnych tematów i motywów, 
analizuje język i ocenia dojrzałość artystyczną poetów. O wierszach Andrzeja Buszty 
pisze: „Wiersz jego prowadzi myśl o przemijaniu równomiernie i cicho, w tonie ja-
strunowskiej refleksji. Słowo służy tu do budowy lirycznych krajobrazów, jest chłod-
ne, obrysowane codziennością i również pochylone w stronę filozoficznej refleksji”33, 
natomiast w twórczości Bogdana Czaykowskiego dostrzega cechy charakterystyczne 
dla warsztatu Herberta i Różewicza: „W jego twórczości znać doświadczenia kształ-
tujące wyobraźnię w kierunku neoklasycystycznym, za Herbertem i Różewiczem”34. 
We wspomnianym artykule wymienia również Ewę Dietrych, o której utworach 
lirycznych pisze: „Wiersze te chcą mówić o życiu bez kolorowych uproszczeń, życiu 
wypełniającym codzienność zwyczajną, trudną. Ich styl graniczy niemal z prozą: 
chropawy, o nagłych przeskokach myśli, częstych inwersjach. Chociaż daleki od 
skłonności do bezpośrednich enuncjacji emocjonalnych – potrafi wzruszać”35. 
W utworach Artura Ihnatowicza Miązek dostrzega zmienność emocji i obszerne 
pokłady poetyckiej wyobraźni: „Piękno jesiennych ogrodów, mieni się barwami, 
kipi wzburzonym światłem, zaskakuje wielością płaszczyzn. Jego pióro w każdej 
sytuacji potrafi odnaleźć ścieżki najbliższe do nieoczekiwanych podsumowań. Po-
trafi drwić i wzruszać, kołysać pięknem mówionym cicho lub atakować złożonością 
intelektualną. Spod rozmaitych wcieleń liryki poety wychodzi czuły aparat wyobraźni 
umiejący wiązać powszedniość w kształt artystyczny”36. W twórczości Zygmunta 
Ławrynowicza podkreśla dojrzały spokój i odwołania do Miłosza i Brandstaettera: 
„Jest w niej coś z pejzażu starych płócien mistrzów weneckich: chłodne skupienie 
i światło ciepłej barwy. Nie ma tutaj pytań bez odpowiedzi, nie ma nostalgicznych 
marginesów. W swojej pogodzie przypominają przewidujący optymizm Czesława 
Miłosza, w formie zbliżają się do najlepszych liryków Romana Brandstaettera”37. 
Budowę wierszy Floriana Śmiei Miązek opisuje w następujący sposób: „Konwencja 
stylistyczna nie jest tu przypadkowa: pozornie niedbała, niekonformistyczna, okrąża-
jąca problem kilkoma płaszczyznami. (...) Efekt artystyczny wyrasta z klarowności 
i uzgodnień wewnętrznych. Wiersze te świecą własną orientacją wersyfikacyjną są 
bliskie dyskretnej retoryce, bogate kapitałem dróg i obserwacji”38. Z kolei w twórczo-
ści Bolesława Taborskiego krytyk dostrzega reminiscencje Eliota i Różewicza: „Jego 
poezja ma trochę skłonności w stronę tradycji i tematów wielkich, ale nie epatuje. 
Teksty skonstruowane malarsko, pełne głębokiego poczucia szczerości i szerokie 
w wiązaniu zjawisk plastycznych”39.

Kontynuacją rozważań o poezji emigracyjnej jest artykuł O współczesnych poetach 
polskich tworzących w Wiedniu, w którym Miązek prezentuje sylwetki i dorobek 

33 B. Miązek, Młoda poezja emigracji, „Przemiany” 1969, nr 7, s. 61.
34 Ibidem, s. 63.
35 Ibidem, s. 67.
36 Ibidem, s. 68.
37 Ibidem, s. 69.
38 Ibidem, s. 72 i 73.
39 Ibidem, s. 73.
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literacki współczesnych polskich poetów tworzących nad Dunajem40. O twórczości 
Brzezińskiego wypowiada się następująco: „To wiersze dojrzałe, o własnej kadencji 
stylistycznej, z grubą warstwą naturalnego, niewymuszonego humoru, wiersze de-
maskujące obiegowe banały. Niektóre z nich ciążyły w stronę aforystyki, inne znów 
miały posmak cierpkiej satyry, z jej wyraźnym zabarwieniem moralizatorskim”41. 
Opisując lirykę Krystyny Szostak akcentuje obecną w wierszach sporą dawkę emocji: 
„Skala tych emocji jest czytelna. Niekiedy też bardzo rozległa. Od stanów wyraża-
jących radość i szczęście – zwłaszcza w lirykach o zabarwieniu erotycznym – aż ku 
goryczom i rozczarowaniom...”42

Rola krytyka literackiego, jego warsztat i narzędzia

Lektura pism krytycznych Miązka skłania do refleksji nad postawą krytyka literac-
kiego i jego rolą w procesie upowszechniania wiedzy o literaturze. Jakimi cechami 
powinien wyróżniać się krytyk literatury? Musi być konsekwentny w swojej opinii, 
rzetelnie badać materiał i interpretować tekst. Istotny jest również sprawiedliwy 
sposób oceniania utworów literackich i wierność raz wybranej strategii i kryteriom 
wartościowania. Wszystkie te cechy sprawiają, że opinia krytyka literackiego staje 
się indywidualnym, oryginalnym i niepowtarzalnym głosem w procesie odczytania 
dzieła literackiego. Próbę opisu tekstu krytycznoliterackiego prezentuje w swoim 
artykule Michał Głowiński, który podkreśla, że tekst krytyczny nie musi być długi, 
ale powinien być bogaty w idee krytyczne i w krytyczne procedery, jednocześnie nie 
powinien wykraczać poza pewne charakterystyczne dla wypowiedzi krytycznoliterac-
kiej standardy, ale ważne jest, by był daleki od „przezroczystości”43. Należy pamiętać 
o tym, że wypowiedź krytyczna jest tekstem literackim, w którym są formułowane 
myśli, oceny i programy: „Krytyka literacka jest zespołem tekstów, jest pisaniem” 
- tak opisuje proces tworzenia tekstów krytycznych Głowiński. Poddając analizie 
tekst krytycznoliteracki pisze o dwóch rolach krytyka, który z jednej strony jest ide-
ologiem, prezentującym swoje przekonania w sposób nie pozostawiający miejsca na 
wątpliwości, a z drugiej strony jest modernistycznym artystą, który nie zadowala się 
standardami literackim epoki odnoszącymi się do sposobu formułowania myśli44. Nie 
należy zapominać o tym, że tekst krytyczny jest tekstem dyskursywnym, w którym 
istotną rolę odgrywa argumentacja. Głowiński podkreśla również drugi, bardzo ważny 
aspekt recenzji, który dotyczy historycznego wymiaru tekstu krytycznego: „W opisie 
stylu krytycznego analiza stylu nie jest celem samym w sobie, zmierza do ujawnienia 
jego historyczności, jego osadzenia w sposobach mówienia właściwych epoce. Tekst 

40 B. Miązek, Kilka uwag o współczesnej polskiej poezji w Wiedniu, „Orbis Linguarum” 2009, 
vol. 34.

41 Ibidem, s. 21.
42 Ibidem, s. 35.
43 Por. M. Głowiński, Próba opisu tekstu krytycznego, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria 

druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984, s. 73.
44 Por., ibidem, s. 74.
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krytyczny jest bowiem historyczny nie tylko za sprawą idei, które przekazuje, jest 
historyczny całym sobą”45. Osadzenie tekstu w historii uzewnętrznia się w typie słow-
nictwa krytycznego i sposobach, jakimi się nim operuje. Są teksty krytyczne, które 
posługują się pewną terminologią (sprecyzowaną znaczeniowo, wyrazistą, bazującą 
na określonych kryteriach), inny typ tekstów krytycznych korzysta z języka potocz-
nego, odwołując się do rozwiązań stylistycznych właściwych utworom literackim46. 
Obiektywny i rzeczowy krytyk - w ocenie Miązka - powinien umiejętnie poszukiwać 
źródeł i cechować się rozsądkiem w wydawaniu opinii: „Odczytywanie dokumentów 
nie jest zajęciem łatwym. (...). Badacz musi rozstrzygać, co wybrać, a co pominąć. 
Cytaty lub ocena omawianego materiału powinny bowiem wydobyć akcenty zasad-
nicze, z wyraźnym nastawieniem do obiektywności. (...) autor powinien też dobrze 
znać środowisko, o którym pisze”47. Badacz przypomina również o konieczności 
komentowania źródeł: „W zakresie rekonstrukcji przywoływanych źródeł zawsze 
obowiązuje przestrzeganie określonych rygorów, rygorów podporządkowanych ocenie 
omawianych dokumentów, ponieważ zarówno streszczenie, jak i cytaty wymagają 
obiektywnego naświetlenia. (...) prześlizgiwanie się po problemach ważnych prowadzi 
do niebezpiecznych zawężeń i w rezultacie obiektywizm badacza stawia pod znakiem 
zapytania.”48 Istotne, w ocenie Miązka, jest dobre, uniwersyteckie przygotowanie 
w poszukiwaniu źródeł, które przypomina nakaz dochodzenia ratio, co z kolei wzbo-
gaca i prowadzi do obiektywizmu49. Każdy badacz formułuje swoje sądy i opinie 
bazując na źródłach, które cytuje w swojej pracy, fakty te należy jednak opatrzyć 
stosownym komentarzem: „Komentarz jako instrumentarium omawianego materiału, 
jako pomoc w najpełniejszym odczytaniu mawianych faktów, byłby gwarancją wła-
ściwej weryfikacji dokumentów”50. Należy pamiętać również o tym, że krytyka nie 
jest intelektualnie przezroczysta, pokazuje zarówno wady, jak i zalety tekstu. Krytyk 
tworząc swoją opinię o dziele literackim powinien wskazać miejsca w tekście, które 
wymagają korekty czy uzupełnienia: „Błędy, niestety, znajdziemy w każdej publikacji, 
zależnie o co i jak pytać będziemy. I jest świętym obowiązkiem krytyka zwrócić na 
nie uwagę, ale z kulturą, z należytym przygotowaniem teoretycznym, obiektywnie 
omówić przedmiot sporu”51. Umiejętność korzystania z aparatu terminologicznego 
oraz zastosowania precyzyjnej i wyrazistej terminologii pokazuje warsztat krytyka. 
Doświadczeni krytycy posługują się terminologią z różnych dziedzin nauki: socjologii, 
filozofii, psychologii, historii, co wzbogaca ich instrumentarium krytyczne i świadczy 
o interdyscyplinarnym charakterze wypowiedzi krytycznej. Omawiany tekst może 
stanowić również punkt wyjścia do własnych rozważań i krytycznych konstrukcji, 

45 Ibidem, s. 75.
46 Por., ibidem.
47 B. Miązek, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] idem, Od Kasprowicza do Miłosza..., 

s. 283.
48 Ibidem, s. 283.
49 Por., ibidem, s. 344.
50 Ibidem, s. 285.
51 B. Miązek, Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia”, [w:] idem, Od Kasprowicza do 

Miłosza..., s. 343.
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co sprawia, że mamy większą swobodę interpretacji. Historyk krytyki, podobnie jak 
badacz poezji, ujawnia wielość sensów, ale ich jednoznacznie nie rozszyfrowuje, 
jeśli kontekst na to nie pozwala52. W respektowaniu wielości znaczeń wyraża się 
właśnie postawa historyczna53. Istotna u krytyka jest „zasada utożsamienia” z tekstem 
wyjściowym: „Zdania są w tekście krytycznym swojego rodzaju powtórzeniem sensu, 
ujawniają go – ale jakby od wewnątrz. Podmiot krytyczny tak się z dziełem ziden-
tyfikował (…), że jest w stanie o dziele mówić – dziełem”54. Z tego typu językiem 
krytycznym stykamy się wówczas, gdy krytyk przyznaje wartość omawianemu dziełu, 
gdy znajduje w nim bliskie sobie idee i postawy55. Tekst krytyczny jest spójnym, 
według określonych zasad budowanym dyskursem, a do jego najważniejszych kom-
ponentów zaliczają się: logiczna argumentacja, uporządkowane wypowiedzi i obec-
ność elementów wartościujących w tekście. W ocenie Głowińskiego wartościowanie 
polega na zniesieniu dystansu między słowem krytyka a słowem pisarza, a więc na 
operacji możliwej tylko wówczas, gdy krytyk przyznaje dziełu wartości i z nimi się 
identyfikuje:56 „W istocie wywód o utworze literackim jest wywodem o wartościach. 
(…) Nakierowanie na wartości (…) stanowi jeden ze składników konstytutywnych 
krytycznego wywodu; każde niemal zdanie o dziele jest zdaniem o wartościach”57. 
Sądy krytyczne nie powinny być rezultatem działalności poznawczej czy oceniającej, 
lecz konfrontowaniem sensu utworu literackiego z oczekiwaniami odbiorców, na pod-
stawie tego krytyk buduje swój światopogląd i kształtuje gust artystyczny58. Teksty 
krytyczne nie są enklawą, w której dominuje opis omawianego dzieła, są dyskusją nad 
dziełem w szerszym kontekście, w nawiązaniu do historii, zjawisk społecznych, teorii 
gatunków literackich, filozofii i do różnych kwestii, które w związku z omawianym 
utworem wydają się krytykowi godne omówienia. Wspólną cechą wszystkich tekstów 
krytycznych jest ścisłe połączenie kategorii opisowych i sądów wartościujących59. 
W tekstach pojawiają się podobne terminy, sposoby klasyfikacji i tezy aksjologiczne. 
Krytyk ubiera w słowa swoją koncepcję odczytań literatury, a jego działalność po-
lega na rozwijaniu narzędzi poznania i rozumienia literatury oraz jej intelektualnych 
kontekstów. Najważniejszym zadaniem krytyka jest poszerzanie wiedzy o literaturze: 
„Krytyk (…) służy jednej tylko, głównej i naczelnej sprawie i jedno ma tylko zadanie: 
chce rozwijać krytykę, doskonalić jej środki i bogacić narzędzia, mnożyć wiedzę 
o literaturze, ustalać i sprawdzać kryteria, pogłębiać i rozszerzać widnokręgi”60. Kry-
tyk przekazuje pewien system wartości etycznych, politycznych, psychologicznych, 
historycznych czy socjologicznych, a dzięki swoim wypowiedziom kształtuje oblicze 
epoki, w której działa.

52 Por. M. Głowiński, op. cit., s. 79.
53 Por., ibidem.
54 Ibidem, s. 82.
55 Por., ibidem, s. 82.
56 Por., ibidem, s. 83.
57 Ibidem, s. 84.
58 Por. W. Bolecki, Co to jest krytyka, [w:] Badania nad krytyką literacką..., s. 109.
59 Por., ibidem.
60 O. Ortwin, Samoistność krytyki literackiej, „Sygnały”, Lwów 1934, nr 10/11.
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Metoda krytyczna Bonifacego Miązka

O swojej metodzie krytycznej tak pisze Miązek: „W swoich omówieniach staram się 
zawsze przedstawić treść pracy oraz jej różnorodne perspektywy badawcze, podkre-
ślić poznawcze walory, wykazać wreszcie, jak autor gospodarzy swoją erudycją”61, 
a prezentując swój stosunek do polemiki podkreśla: „W polemice nie wierzę żadnym 
»krytycznym słowom honoru«. Tam, gdzie analiza tekstu jest potrzebna, tam należy 
ją przeprowadzić. Tam, gdzie cytaty są potrzebne, tam należy je przytoczyć”62.

W ocenie Doroty Heck wiedeński uczony pozostaje wierny arystotelesowskiej kon-
cepcji nauki, ponieważ jego metody badania, opisu i interpretacji są bardzo klasyczne: 
„Bonifacy Miązek wydaje się wzorem naukowego obiektywizmu. Tryb wywodu jest 
jak najdalszy od narcyzmu, wolny od dygresji, od eseistycznej minoderii, słowem - 
od wszelkich eseistycznych skrajności i słabości”63. Badaczka podkreśla, że mimo 
obecności odwołań do filozoficznych kontekstów, język, jakim posługuje się wiedeński 
uczony, sprzyja zrozumieniu szkiców przedstawicielom różnych pokoleń czytelników: 
„Systematyczność, wyjaśnienie pojęć i kontekstów, powściągliwość elokucji - wszyst-
ko to w prozie naukowej ks. Miązka sprzyja zrozumiałości. Po pierwsze, w wymianie 
interkulturowej, po drugie, w przekazie międzypokoleniowym, a po trzecie, w transfe-
rze między poszczególnymi środowiskami społecznymi doskonale sprawdza się model 
wiedzy o literaturze wyrażanej we względnie przystępnej formie”64. Heck docenia do-
świadczenie i wyczucie krytyka, które dla wielu krytyków mogą okazać się inspirujące: 
„(...) może być przykładem, jak z godnością i umiarem, rozsądnie, w ponadczasowym, 
bezpretensjonalnym stylu wypowiadać się o literaturze”65. Literaturoznawczyni ak-
centuje umiejętność formułowania przez Miązka samodzielnych, niezależnych sądów 
o literaturze i umiejętność spojrzenia na dzieło literackie z dystansu, co powoduje, że 
tekst krytyczny jest świeży, autentyczny, a tym samym oryginalny66. Konkludując swo-
je rozważania stwierdza, że ksiądz profesor nie uprawa eseistyki w jej nowoczesnym 
wydaniu, lecz pozostaje wierny klasycznym zasadom oceny tekstów: „Eseistyka to 
jednak niepodobna do ponowoczesnych wyobrażeń o postmodernistycznym dyskursie 
eseisty. (...) Wszechstronność literaturoznawczego warsztatu ks. Miązka przejawia się 
w publikowaniu szkiców zarówno o nowej poezji, jak i prozie, zarówno w ujęciach 
komparatystycznych, jak i klasycznie historycznoliterackich. Jest to bez wątpienia 
warsztat naukowy, nie krytycznoliteracki”67.

61 B. Miązek, Nowa książka Piotra Obrączki „Od Ordona do Szymanowskiego”, „Orbis Lingu-
arum”, Wrocław 2006, vol. 30, s. 302.

62 B. Miązek, Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia”.., s. 328.
63 D. Heck, Historycznoliteracka i krytyczna eseistyka ks. Bonifacego Miązka, czyli dlaczego 

ksiądz profesor nie jest eseistą?, [w:] Koncepcje prawdy w poezji i pracach krytycznoliterac-
kich Bonifacego Miązka. Studia i szkice. Red. E. Białek, D. Heck i Z. Trzaskowski, Wrocław 
2015, s. 165.

64 Ibidem, s. 168.
65 Ibidem, s. 169.
66 Por., ibidem.
67 Ibidem, s. 171 i 172.
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Próbę zbadania i opisu metody krytycznej Miązka podejmuje również Małgorza-
ta Mochoń. Badaczka pokazuje, jak krytyk przez pryzmat własnych doświadczeń 
twórczych i badawczych ocenia dorobek innych pisarzy i na tej podstawie prezentuje 
ewolucję warsztatu krytycznego wiedeńskiego uczonego. Analizując styl Miązka na 
podstawie jego książki Teksty i komentarze podkreśla, że tom ten ujawnia już w pełni 
rozwinięty warsztat pisarski autora - badaczka dostrzega umiejętność dokonywania 
rzetelnych akademickich analiz (w szkicach o Wierzyńskim i Kasprowiczu) oraz 
obecność atrybutów niezbędnych w pracy krytyka literackiego, do których zalicza 
błyskotliwość i polemiczny temperament wyrażający się w ciętych ripostach68. Re-
cenzując książkę O współczesnych poetach polskich tworzących w Wiedniu zwraca 
uwagę na pionierską działalność Miązka, który wprowadza do polskiej kultury nowe 
nazwiska i nowe tytuły, przybliżając tym samym twórczość nieznanych autorów: 
„(...) temu zadaniu podporządkowuje treść i formę szkiców; w klarowny, przejrzysty 
i zwięzły sposób autor publikacji przekazuje informacje o autorach i ich twórczości 
oraz rekomenduje potencjalnym czytelnikom tworzoną przez nich poezję. Te szkice 
sytuują Miązka w roli pełnego troski popularyzatora literatury, wykonującego niezbyt 
wdzięczną, a przecież potrzebną »pracę u podstaw«”69. O warsztacie krytycznym 
wypracowanym w kolejnym tomie zatytułowanym Przygoda z książką pisze: „(...) 
metoda krytyczna Miązka jest w ciągłym balansie między subiektywnym opisem 
zaangażowanego recenzenta, a zdystansowanym wywodem naukowca co w konse-
kwencji nadaje stylowi wypowiedzi krytycznych dynamikę i napięcie”70.

Wspomniane omówienia pokazują talent krytyczny Miązka, który ujawnia się 
na wielu płaszczyznach. Artykuły krytycznoliterackie wiedeńskiego uczonego nie 
są jedynie omówieniem zawartości danej książki, czy suchym sprawozdaniem z jej 
treści, to wnikliwe opracowania opatrzone komentarzem i barwny dyskurs krytyczny 
doświadczonego badacza literatury. Potwierdzają to słowa Mochoń, która w osobie 
krytyka dostrzega połączenie dwóch ról: uczonego i poety: „Bonifacy Miązek w pracy 
krytyczno-literackiej wykorzystuje zarówno wiedzę uczonego jak i wrażliwość i intuicję 
poety. (...) Wykorzystując warsztat naukowca bardzo sprawnie przechodzi od analizy do 
interpretacji i syntezy, i równolegle czerpie z własnej intuicji twórczej i wykorzystuje 
własną wyobraźnię poetycką do formułowania dyskursu krytycznego, co sprawia, że 
jego szkice krytyczne nie są chłodnym zdystansowanym przekazem wypreparowa-
nej wiedzy i sądów, tylko barwnymi szkicami, poruszającymi zmysły i wyobraźnię 
czytelnika”71. Teksty Miązka to rzetelny, analityczny wywód pełen polemicznej pasji. 
Badacz w swoich pracach nie posługuje się gotowymi schematami i obrazami. Na tle 
innych krytyków wyróżnia go indywidualne podejście do omawianych tekstów, które 
pozwala mu odkrywać je „na nowo”. W swoich recenzjach zaznacza obecność nowych 
trendów w literaturze, prezentuje szerokie spektrum tematów i bogate konotacje zna-

68 Por. M . Mochoń, Profesor i poeta jako krytyk poezji, [w:] Koncepcje prawdy w poezji i pra-
cach..., s. 229 i 230.

69 Ibidem, s. 230.
70 Ibidem, s. 231.
71 Ibidem, s. 234–235.
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czeń, co sprawia, że zbiór jego prac staje się obrazem kondycji współczesnej literatury 
emigracyjnej. Miązek prezentuje swoją koncepcję odczytań literatury konstytuując ją 
w obrębie zmieniających się uwarunkowań historycznych oraz świadomości estetycznej 
i metodologicznej odbiorcy. Zawsze omawia daną pozycję na tle całego dorobku autora, 
a patrząc przez pryzmat jego wcześniejszych utworów bada drogi rozwoju, analizuje 
język wypowiedzi i idee towarzyszące twórcy. Metoda krytyczna Miązka mieści się - 
w ocenie Mochoń - w ramach najlepiej pojętej hermeneutyki - krytyk podejmując się 
próby odczytania utworu zawsze uwzględnia biografię autora, interpretuje i analizuje 
dzieło, a swoje wnioski pogłębia w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, dokonując 
jednocześnie próby odczytania dzieła danego twórcy jako większej, filozoficznie i es-
tetycznie umotywowanej całości72. W swoich tekstach – niczym w soczewce – skupia 
najważniejsze cechy twórczości wybranego autora prezentując jednocześnie kwinte-
sencję jego dorobku. Mochoń podkreśla różnorodność stylu krytycznego Miązka, który 
w swoich pracach krytycznoliterackich posługuje się zarówno dyskursem naukowym 
objawiającym się rzeczową i chłodną analizą i interpretacją oraz wyważonym i pozba-
wionym emocji stylem, jak również językiem poetyckim, co sprawia, że w roli krytyka 
nie przestaje być poetą73. Miązek szukając klucza do odczytania poezji innych autorów 
koncentruje się - w ocenie Mochoń - na dwóch elementach struktury wiersza: na moty-
wach, wokół których podmiot liryczny organizuje swoją wypowiedź oraz na sposobie 
ujawniania emocji lirycznego „ja”74. Do najważniejszych cech metody krytycznej Miąz-
ka badaczka zalicza: osobisty stosunek autora do badanego/ocenianego dzieła i szcze-
gólną wrażliwość krytyka względem warsztatu poetyckiego omawianych twórców75. 
W recenzjach Miązka można dostrzec dystans, tak potrzeby do rzetelnej oceny danego 
dzieła. Jego wypowiedzi są kompletne, przemyślane i dojrzałe, co sprawia że w spo-
sób niezwykle ciekawy, kompetentny i odkrywczy przedstawia wybrane pozycje i ich 
autorów. To, co niewątpliwie charakterystyczne dla tekstów wiedeńskiego uczonego, 
to odważne twierdzenia i oceny twórczości innych pisarzy, które zawsze prezentowane 
są w szerszym ujęciu literackim i kulturalnym. W recenzjach pióra Miązka zawsze jest 
kontekst – czyli próba umiejscowienia wybranej twórczości w szerszej perspektywie. 
W jego tekstach nie chodzi o „zaszufladkowanie” pisarza, raczej o pokazanie linii jego 
rozwoju, o próbę zrozumienia przekazu autora, przybliżenia go większej grupie odbior-
ców. Prace księdza profesora są również doskonałym punktem wyjścia do rozmowy na 
temat miejsca polskich twórców literatury na emigracji. Miązek to niestrudzony badacz 
w poszukiwaniu tego, co literackie. W swoich analizach łączy obszerną wiedzę z za-
kresu historii i teorii literatury. To krytyk o bogatym dorobku, w pełni ukształtowanych 
przekonaniach i ciętym języku, który przy pomocy mocnych argumentów prowadzi 
polemiczny dyskurs z innymi krytykami literackimi. Jego trafne wybory i precyzyjne 
pióro w połączeniu z w pełni ukształtowanym warsztatem literackim i obszerną wiedzą 
powodują, że często w polemikach z innymi krytykami odnosi zwycięstwo. W swoich 

72 Por., ibidem, s. 234.
73 Por., ibidem, s. 232.
74 Por., ibidem, s. 233.
75 Por., ibidem, s. 232.
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krytycznych diagnozach trafnie konstytuuje najważniejsze polskie zjawiska literackie 
w kontekście szerszych europejskich nurtów.

Krytyka literacka to umiejętność analizowania i interpretowania tekstów. Krytyk 
omawiając dzieło literackie odwołuje się do wyobraźni i wrażliwości czytelnika, 
wskazuje drogi, którymi rozwija się współczesna literatura, odkrywa literackie uni-
wersalia, propaguje idee, wizje świata i światopoglądy. Działalność krytyczna speł-
nia podwójną rolę: „Krytyka nie jest rodzajem twórczości, ale jest postawą wobec 
twórczości. Funkcja jej jest podwójna. Polega ona najpierw na wybieraniu, a potem 
dopiero na komentowaniu i obronie dokonanego wyboru. (…) krytyk musi komen-
tować, propagować swój wybór, podczas gdy technika zarówno samego wyboru, jak 
i komentarza może być nader zróżnicowana”76. Przy formułowaniu sądów i opinii 
o dziele literackim należy zachować umiar i dystans, pamiętając jednocześnie, że tylko 
wielostronna interpretacja twórczości, przeprowadzona z osobistą odpowiedzialnością 
krytyka buduje dystans, który umożliwia metodologiczną refleksję i jest gwarancją 
obiektywizmu77. Działalność krytyczna łączy w sobie umiejętność dokonania trafnego 
wyboru tekstu oraz sztukę jego odpowiedniego omówienia i skomentowania. To proces 
twórczy, w efekcie którego rodzą się zindywidualizowane, osobiste i zaangażowane 
teksty krytyczne. Pisma Bonifacego Miązka są znakomitym wprowadzeniem do sztuki 
redagowania wypowiedzi krytycznych. Ich mądrość, pomieszczone w nich wskazówki 
metodyczne i ich warstwa eksplikatywna stanowią nieocenioną pomoc zarówno dla 
czytelników w trudnym procesie odkrywania piękna i głębi słowa, jak i dla adeptów 
krytyki literackiej, dla których są swoistym kompendium wiedzy niezbędnej do pozna-
nia tajników odpowiedzialnie i profesjonalnie prowadzonej selekcji dzieł literackich.

Bibliografia

Białek Edward, Heck Dorota, Trzaskowski Zbigniew (red.), Koncepcje prawdy w poezji 
i pracach krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice, Wrocław 2015.

Bolecki Włodzimierz, Co to jest krytyka, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria 
druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.

Głowiński Michał, Próba opisu tekstu krytycznego, [w:] Badania nad krytyką literacką. 
Seria druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.

Głowiński Michał, Dybciak Krzysztof (red.), Badania nad krytyką literacką. Seria dru-
ga, Wrocław-Warszawa 1984.

Grocholiński Antoni, Bonifacy Miązek: Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji 
o poezji i prozie. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświato-
we, Wrocław 2004, ss. 253, „Orbis Linguarum” 2004, vol. 27.

Heck Dorota, Historycznoliteracka i krytyczna eseistyka ks. Bonifacego Miązka, czyli 
dlaczego ksiądz profesor nie jest eseistą?, [w:] Koncepcje prawdy w poezji i pracach 
krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice. Red. E. Białek, D. Heck 
i Z. Trzaskowski, Wrocław 2015.

76 M. Porębski, Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga..., s. 147.
77 Por. B. Miązek, Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia”..., s. 339.



21

O sztuce wypowiedzi krytycznej.Analiza wybranych prac Bonifacego Miązka (1935–2018) 

Miązek Bonifacy, Młoda poezja emigracji, „Przemiany” 1969, nr 7.
Miązek Bonifacy, rec.: W. Sznarbachowski, Wieczorna Wenus, „Tydzień Polski”, z dn. 

7.12.1985.
Miązek Bonifacy, rec.: Cz. Bednarczyk, Szuwary, „Tydzień Polski”, lipiec 1991.
Miązek Bonifacy, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
Miązek Bonifacy, Dramat pamięci. „Ciemny czas” i „Lustro” Wacława Iwaniuka, 

[w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
Miązek Bonifacy, O liryce Barbary Toporskiej, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, 

Sandomierz 1996.
Miązek Bonifacy, Notatki o Chabrowskim, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, San-

domierz 1996.
Miązek Bonifacy, W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej, [w:] B. Mią-

zek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
Miązek Bonifacy, Recenzje książek do nagrody „Wiadomości”, [w:] B. Miązek, Teksty 

i komentarze, Sandomierz 1996.
Miązek Bonifacy, O antologii kapłańskiej, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sando-

mierz 1996.
Miązek Bonifacy, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wro-

cław 2004.
Miązek Bonifacy, O wierszach Gerdy Hagenau, austriackiej pisarki i tłumaczki, [w:] B. Mią-

zek, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004.
Miązek Bonifacy, Romana Taborskiego prace badawcze o „Polskim Wiedniu”, [w:] B. Mią-

zek, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004.
Miązek Bonifacy, Nowa książka Piotra Obrączki „Od Ordona do Szymanowskiego”, 

„Orbis Linguarum” Wrocław 2006, vol. 30.
Miązek Bonifacy, Kilka uwag o współczesnej polskiej poezji w Wiedniu, „Orbis Lingu-

arum” 2009, vol. 34.
Bonifacy Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. 

K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
Miązek Bonifacy, O antologii „Słowa na pustyni”, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza 

do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, 
Kielce 2016.

Miązek Bonifacy, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] B. Miązek, Od Ka-
sprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, 
P. Obrączka, Kielce 2016.

Miązek Bonifacy, Książka o tamtych czasach, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. 
Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.

Miązek Bonifacy, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] B. Miązek, Od Ka-
sprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, 
P. Obrączka, Kielce 2016.

Miązek Bonifacy, Odpowiedzialność i druk, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. 
Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.

Miązek Bonifacy, Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia”, [w:] B. Miązek, Od 
Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, 
P. Obrączka, Kielce 2016.



22

Justyna Radłowska

Miązek Bonifacy, O naszym środowisku, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. 
Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.

Mochoń Małgorzata, Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki, 
[w:] Szkice do portretu Bonifacego Miązka, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 2000.

Mochoń Małgorzata, Profesor i poeta jako krytyk poezji, [w:] Koncepcje prawdy w po-
ezji i pracach krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice. Red. E. Bia-
łek, D. Heck i Z. Trzaskowski, Wrocław 2015.

Ortwin Ostap, Samoistność krytyki literackiej, „Sygnały”, Lwów 1934, nr 10/11.
Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów”, wybrał, 

oprac. i przedm. opatrzył A. Lam, Warszawa 1965.
Pacławski Jan (red.), Szkice do portretu Bonifacego Miązka, Kielce 2000.
Porębski Mieczysław, Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria dru-

ga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.
Rosner Edmund, Wstęp, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, pod red. A. Czerniawskiego, 

Londyn 1965.

Słowa kluczowe
Bonifacy Miązek, krytyk literatury, prace krytycznoliterackie, metoda krytycz-
na, recenzje

Abstract
On the art of critical expression. 

Analysis of selected works of Bonifacy Miązek

This article focuses on critical statements and examines many issues related to 
the art of writing critical texts. Bonifacy Miązek’s critical writings became the 
starting point for reflection on the broadly understood criticism of literature and 
the role the critic plays in today’s world. The author’s deliberations concentrate 
on the principles of creating critical statements and around the literary critic’s 
workshop and the methods he uses in his work. Bonifacy Miązek in his criti-
cal works formulates postulates that are important from the point of view of 
contemporary criticism of literature and creates a basic set of principles and 
standards that should be followed by a literary critic in his work. Therefore, 
this article is the essence of what is important for future scholars and critics of 
literature and what is the constitutive basis of their texts.
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